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WEEKBLAD VAN o·E ·voLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DFM.OCRATIE 

NIEUW-GUINEA 
r_ ~ 

De redactie-secretaris is vóor korte 
tijd buitenslands. Verzoeke derhalve 
óh è.,py .,oor het· volge11de nummer 
te willen zenden oan: 

0 pnieuw is de Regeriug. afgeweken van 
hetgeen zij op het stuk van het .tegen~ 

over de Republiek Indonesië te voeren he~ 
leid tegenover de Staten~Generaal als de te 
volgen gedragslijn heeft aangegeven.. On* 
danks haar nadrukkelijke verklaring, dat zij 
vast zou houden aan de Nederlandse souve .. 
reiniteit over Nieuw~uinea, heeft zij iith 

J>ereid getoond die souvereiniteit aan· de Ne.. 
derlands~lndonesische Unie over te dragen. 
Twee kanten van dit ontstellendé feit mogen 
wij kort belichten. 

D. e eerste_kant is de inhoudvan de verkla .. 
ring der Regering zelf. De oplossing •. 

die zij hier heeft voorgesteld aan het pro..
bleem van Nieuw~Guinea te geven is de 
slechtst denkbare oplossing. Zij is naar onze 
mening nog slechter dan overdracht van de 
souvereiniteit aan de Republiek lndonesia zou 
zljn. Wie nog altijd hoopt .- en dat hopen 
wiJ zeker ,;...;,, dat uit de Nederlands .. Indone" 
sische Unie iets goeds zal groeien, m()et die 
Upie zeker niet b,ela~ten met E;en ·zo. netelig 
probleem: als· hf'.t bestuur van . N~e.uw ~q~ï~ea. 
Men bêhoeft geert profeèt tè\ %ijn1 om-~~~ .. , 
n~n voorspellen. dat daaruit . eel'! zee van 
moeilijkheden .. zullen voortkomen. Er is geen 
beter middel om de groei van het. nog maar 
nauweliJks geplante stekje der Nederlands .. 
Indonesische Unie in de kiem te smoren. 

D e andere kant betreft de houding der 
· Regering tegenover de State~~Gene~ 

raai. Hetgeen het Kabinet op dit punt thans 
heeft gepresteerd, gaat al zijn vroegere èVo~ 
Jutles te boven. Bij geen der deviaties, :d~ w~j 
in de afgelopen jaren hebben moeten con.
atatêren; heeft de Regedn:g • zo .. positief het 
tégendeel gedaan van hetgeen zij ·had gezegd· 
tè zullen doen, als ditmaal. Nog meer. dan 
van de inhoud der verklaring zelf zuJlen de 
Kamers zith van dit feit rekenschap hebben 
te geven. 

I n het vertegenwoordigend stel~el behoort 
de verhouding tussen Rege~ing en Par-

lement er een te zijn die op vertrouwen he-. 
rust. Mandataris van het Parlement is de Re .. 
gering niet. Zij draagt haar eigén veran~ 
woordelijkbeid en niemand heeft het reè:ht 
van haar te verlangen. dat zij anders handelt 
dan zij meent dat met die verantwoordelijk
heid verenigbaar is. Dit geeft aan de Rege:.. 
ring grote bevoegdheden;· Die bevoegdheden 
zijn onmisbaar, wil een zelfstandig regerings ... 
gezag kunnen bestaan. Maar zij zijn tegelif" 
kertijd in: het parlementaire systeem alleen 
ddfl. aanvaardbaar, indien men ervan mag 
uitgaan, dat de Regering ze alleen gebruikt 
binnen de grenzen van het vertrouwen, haar 
door het Parlement geschonken. 

Mijn ernstigste bezwaar tegen het gedrag 
der Regering in de Nieuw~Guinea

kwestie, is, dat de Regering dit beginsel heeft 
geschonden. Het vertrouwen, dat de beide 
Kamers der Staten-Geno:!raai haar op dit pu:rt 
hebben gegeven, was gegrond op haar eigen 
verklaring. dat zij onwrikbaar zou vasthou .. 
den aan de Nederlandse souvereiniteit over 

Nieuw .. Guinea. Constitutioneel gesproken 
overschreed zij de grenzen van haar be
voegdheid, toen zij zich liet verleiden van de 
in gemeenschappelijk overleg· met de Staten
Generaal bepaalde grondslag af te wijken. 
De Regering zal voor die afwijkbig in haar 
eigen oog wel goede redenen hebben gehad. 
Hét is zelfs mogelijk, dat zij door het verloop 

( door 

Mr. P. J. OUD. 

der onderhandelingen tot de overtuiging is 
gekomen, da~ vasthouden aan haar oorspron~ 
keiijk standpunt in strijd zou zijn met ie 
hoogste belangen van het land. Dit alles had 
dan echter maar tot èén gevolg mogen leiden. 

. De Regering had zich wederom tot . de Stà-
ten-Generaal moeten wenden. Zij had hun 
de motieven moeten ontvouwen waarom zij 
meende. dat een andere weg zou moeten wor .. 
den ingeslagen. Aldus zou zij de Stat~n .. Ge
neraál· !n <;ie gelegenheid hebbèn gesteld ee:n 
~.deel ui~ te ~preken. Niet om de Regering 
~ ...... ·. · .. . 
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een opdracht te geven, maar om te verkla
ren of aán dit Kabinet na de wijziging zijner . 
opvatting nog .anger vertr~uwen zou kunnen 
worden gescJ.lonken .. 

D at de Regering dit zelf niet he~ft ge
voeld is in geheel deze pijnlijke aange

legenheid het meest bedenkelijke element. 
Bedenkelijk omdat het de grondslagen raakt 
v~m heel ons constitutioneel bestel. Wanneer 
de volksvertegenwoordiging niet meer on
voorwaardelijk vertrouwen kan op hetgeen 
de Regering op een ZÓ belangrijk punt als het 
hier geldt, als de vaste lijn van haar beleid 
heeft uitgestippeld, is het hek van de dam . 
En het vervult ons met gtote zorg. dat er 
onder de vijWèn ministers. die het Kabinet 
telt, zelfs niet één ·is geweest, die tot de 
slots9m is gèkomen, dät hij deegdijk beleid 
:niet. met zijn ·verantw&ordelijkiü·id · inocht 
dekken, 

I 

Onze pliuht . jegens·· ons beginsel . 
Land en volk vragen o~tze uiterste krachtsinspanning 

E en jaar van grote zorg ligt achter ons en bange 
. . vragen rijzen wanneer wij bij het begin van 

het pas ingetreden jaar ons realiséren hoe de. we
rel(4 er th!lns .uitziet. 
· In Ül50 heèft Korea alles overschaduwd. De bot

sing van maChten deed vrezen, dát het. daar uitge-. 
brÓken cónfllct 'oorzaàk zou 'kunnen worden ván 
een strijd, diEr ver om zich heen zou grijpen. 
Anderzijds heèft de strijd op Korea zijn geweldige 
invloed gehad op .het economische gebeuren in de 
rèst · der werelct. Het inzien van de noodzaak van 
veel omvangtijlter militaire voorbereidingen .dan 
tot · dusverre badden plaats gehad, bracht een 
scháarste aan grondstoffen met zich, waarvari . het 

. gevolg was een sterke stijging van de prijzen van 
een aantal belangrijke grondstoffen. Voor ons land 
waà. daarvim o.m .. de consequentie, dat de econo
mlsëhe ·sitUatie !lOg benauwder werd dan zij al 
Wait. Eén feit; waarover overigens luide en zeer 
·begr,ijpend wQrdt gesproken, maar waartegen wei
nig wordt gedaan. 

I ·n het·nieuwe jaar zal onze. economische positie 
· de meesLernstige .aandacht vragen. En wan

neer ·tegen het einde van het vorige jaar de minis
ter van· Financiën dan heeft medegedeeld, dat be
iuinigingen nodig zijn, dan· verheugen wij er ons 
ovèr, dat na al. wat daarover onzerzijds is gezegd, 
- en waarover wij zeer zijn gehoond - minister 
Lieftinck tot die érkenning is gekomen. WeliSwaar 
laat, want die noodzaak van bezuiniging had reeds 
erkend moeten worden toen wij in 1945 inzicht 
kregen in de diepe an.1oede waarin wij waren.ver
vallen, maar wij ·mogen ons dan troosten met het 
gezegde: beter laat dan nooit. 

Verder wachten wij nu met intense belangstel
ling af op welke zaken minister Lieftinck nu zal 
gaan bezuinigen en in hoeverre hij zal weten door 
te tasten, want kenmerk van het aan het bewind 
zijnde kabinet is nu eenmaal niet, dat het ·op 
krachtigè wijze voet bij stuk weet te houden. Het 

. Uefst volgt het de weg van de minste weerstand. 

Wat ernstig te betreuren is in tijden en omstandig
heden als waarin wij thans leven. 

L. aten ·wij te dezer plaatse niet schrijven over 
. de laatste.deviaties :van het kabinet. Mr. Ovd 

geeft daarover zijn oordeel op . deze pagina van 
dit- mimmer. Wel brengt ons de herinnering daar
aan op het IndoneSische vraagstuk en mag de zaak
Ambon niet voorbij worden gegaan. Een felle strijd 
is daarover reéds in Mei in de Tweede Kamer ge
streden. Onze fractie heeft toeli, bij monde van m1·. 
Oud, wei onomwonden te kennen gegeven hoezeet· 
zij teleurgesteld. was door het beleid van het kabi
net met betrekking tot de waarborging van het 
zelfbeschikkingsrecht van volkeren in Indonesië. 
Jammer is het, dat toen de door onze fractie inge
diende motie niet is aanvaard. Daardoor kon mi· 
nister Van Ma:arseveen zijn zetel behouden. Jam
mer, wij ·hadden hem gaarne vertrokken gezien. 
Juist vó6l:' Kerstmis, in hét debat over de Ambon
nese militairen,' werd de reeds lang bij ons be
staande indruk nog weer verlevendigd, namelijk dat 
deze bewindsman veel van de behendige pleiter, 
maar weinig Vài1 de staatsman heeft. En staatslie
den heeft Nederland nodig om onz.e nieuwe plaats 
in het wereldbestel te kunnen bepalen en verkrij-
gen. 

J a, en nu willen wij op dit punt ophouden ver
der terug te zien op het pas geëindigde jaar. 

Want, wij moeten ons ieder moment klaar bewust 
zijn, dat wij leven ih een periode van geweldige 
veranderingen en dat wij grote waarden dagelijks 
in ernstig gevaar moeten weten en dat wij, voor 
Nederlands toekomstige nieuwe positie in de we· 
reld moeten vechten. Onze vrijheden en rechten 
worden bij voortduring in hevige mate bedreigd 
en wij moeten alle krachten inspannen om te zor>
gen, dat het goede niet verloren gaat. Hier zijn 
wij dan bij wat vrij in dit eerste nummer van het 
nieuwe jaar met de grootste ernst moeten vragen 

(vervolg op pag. 3) 
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* it•en * 
Tweede Kamer. werkte· aat de lopetde hand·· ... · 

&gr(Jt~tfgen · 
en 

van , Verkeer en · Waterstaat, Züiderzeèforuls 
P.1.1. onder de loupe genmnen 

Een uitzonderlijke werJtperiode noeMde de voorziHer v41n de Tweede 
Kamer, dr. Kortenhorst de ofgelope .. parlementaire moondel!l in .de 
speech, waarmede' hij Qp 2% l)~en,ber het Kerstrecès van de Kamer . 
inluidde. En inderdaa.d, wt., mijJ ~s laaieest. h~t~eea de Komer -
sedert September ofzo heeft. 'verr1cflt, moet wel onder de bidruk 'ko
men van de omvang van de tegenwoordige parlementaire arbeid. De 
kamer kwam na het zomert'ecès ciGa ook, nog voordat de gewone 
ziHing 1949/50 wu· gesloten, op 12 September alweèt' bijeen èn 
vergaderde, met ~lechts onbeduidende onderbreldttgen, tot 22 De
cember, dat is dus drf'e en een halve maan4, vrijwel 00... één stuk 
door in het openbaar, ~j kwam don uiteraar.d nog alle voorbe
reidende arbeid in afdelingen en commissies. Het werk von de .,.,. 
lementoire enquêtecommissie (waarin onze geeshrerwont dn. 
Korthals voor de v. V.D. ziHing 'heeft) mag daarbij seker niet onge-
noemd blijven. . 
Maar ondanks deze arbeid aan clé fopende band, zijn toch verschei
dene begrotingen nog niet algedoem en zol, wanneer de Tweede 
Kamer op 16 Jonuori weer bijeenkomt, weelerom heel wat werk te 
wachten zijn. 

I n de laatste . week vóór het Kerst· 
recès zijn ·twee begrotingen nog 

afgedaan: die ·van Verkeer eR WMet-· 
staat en die van Sociale Zaken, met 
dien verstande, dat bij Sociale Zaltea 
om des tijds wille de afdeling Volks· 
gezondheid tot na het recès ts aan
gehouden. 

gegeven en hij maalde zich tot t-olk 
van de entevredeltbeid en bezo:rgd
heW. dat in toenemèmde mate ver..: 
gwmiagea voor ~ aan 
toerwageaondernemet:s wGI'den ge
weigei'd. Hij betre~e dit. omliat z.i. 
tereebt cloor de betangbebbenden 
W01'dt gezegd, dat liet ~.:lel' 
en het ~eregekté verveer vanouds 
bij . de paaticulieJJe ondernemers thuiS 
horen. 

Ri.Jksverkeersinspectei.lrs op dit punt 
worden gegeven. 
' . 'I' 

* *. 
·B·ij qe afdeJing .. Zeeae~vaalt 

en internationale verkeerszaken 
drong onze woordvoerder er met de 
meeste klem op aan, dat vastgehou-
den zou worden aan · de Ac.te .van 
Mannheim. Hij hoopte, dat het moge· 
lijk zou blijken, langs internatioJillte 
weg te bereiken, dat de Nederlandse 
:Rijnvaart weer mag deelnemen aan 
het Duitse vervoer op de Rijn. V..oor 
het Kon. Ned. Meteorologisch Insti· 
tuut bepleitte hij een snellere utt
breiding, in verband met de waarde. 
welke de weerkunde beeft voor Gnae 
land- en tuinbouw, lucht· en scheep
vaart. 

B ij de afdeling Waterstaat ge
tuigde de heer Zegering Had

ders nçg eens van zijn bezorgdheid 
over bet te langzame tempo van de 
uitbreiding en · het oaderheud.-~ 
ons wegennet. Er mag daarbi} zeer 
zeker wol'defl ~ht. dat vete in
ve*ri.ngen in rm.ze ftriteerss~ op 
aruier g~ gr~ · besparinms ge
ven. die niet alleen ten goede· .komen 
van de weggebrUiker!!, :maar aan onze 
gehele voJ!a;lmisll.oudblg. Een goed 
~ ZO Jlllei hij, U Onmitibaa\" 
voor .Onze w.elVàar.t en uit ecoaomisdh 
oogpurit bezien zijn-deze .uitgaven al
tijd verantwoord, omdat zij . grote. be
sparingen met 'dêb btwlgen. Opvoe
S'Uig Va1t het aantal I'ÜWielpaclen zat 
C\fW'bU. .zoeM millister BpiUen. u slfD 

Verkeer en Waterstaat moge •t 
het allerbelangrJjkste Departement 
zijn, veelemvattend is zijn taak - ea 
dus ook de jaarlijkse begroting -
toch wel. En evenzeer staat wel vast, 
Wit toch . vele zowel particuliere . als 
.gr<>te ~emene belangen bij- llet ver
keer, hèt "érvo~raagstU1!:, ae r we
gen verbetering en de waterStaàt dn
clusief de waterschappen, veenschap
pen,. e.d.) betrokken zijn. 

Aandaàlt wijdde ~.heer Hadders 
.... , ~·:aan ·de ~ .. 

.. beid. Jaa. 4lt v.-. pree~' !a\f·. kiet 
· , nu,tüge werk van de Vereniging voor 

Veilig Verkeer. Rijk, provincie en 
gemeente kunnen, ze meende hij, 
deze ~ met genoeg steuBen. 
Bet sullel1.dle zal dan ook zeker ver
~gd' DlCJeteR wqnlen. Hier geldt 
zeker. dat de ltolten de baat vOorllit 
,gaan, want de Sehade; door verkeers· 
ongevallen veroorza!ikt, wordt op niet 
minder dan I • mi1lioeD per j,aar 
geschat. .Aan de andere kant bepleit
te spre&er. ter be,zuinlgin~ bet uit
steDen van het aanbrengen der nieu
we nummerbewijzen -veor auto's. Ter 
zake van het reèds meermalen ~r 
hem ~ken vervoer van voetbal~ 
supporte,ra kreeg de beer Hadders 
thans en~ belan&Jiijke toezeegingen 
van rnJDIIIter ·Spitzen. EJ- zullen . o.a. 
ttog eens aleuwe aanwilzingen aan de 

•· antwoord dan ook :volmondig toegat 
de verkeersveiligheid zeer ten goede 
komen. 

• • • 

D e woordvoerder van oaze 
V.V.D.-fractie, de .heer Zegering 

Hadders, kon dan ook bijvoorbeeld 
terecht vaststellen, dat de eoördi!Ja,. 
tie van de verschillende vervoerstak
ken velen ·in den lande, die bij het 
vervoerswezen betrokken 'Zijn, de 
laatste jaren zeer bezig houdt en dat 
zij vele in deze bedrijfstak werkende 
ondernemers met een zekere angst 
vervult. Er is een zeker wantrouwen 
en de heer Hadders meende dat voor
al hierin te moeten zoeken, dat &Rr 
het algemeen hetgeen de ~ 
zegt en schrijft over de ooördinatk 
zeer wel de instemming va11 velen 
heeft, maar dat de uitvoering door de 
verschillende organen. en commissies 
- dus de praktijk - daarvan te dik
wijls afwijkt. 

* * * 

. 0 nze woordvoerder legde er de 
nadruk op, dat, wanneer er bij 

d~i! :;poorwegen geen geheime tar~ 
ven bestonden en er geen belast~g
ot andere faciliteiten aan enig be
drijf werden verleend, iedere bedrijfs
tak inderdaad datgene zou toegewe
zen krijgen door de verladers, ·waar
voor hij het geschikste ils. Het kolen-. 
vervoer per spoor is daarbij een 
gr.oot gevaar voor het bestaan van de 
binnenvaart en in de ~.T.O. zien vele . 
streek- en kleinere vervoerders een . 
beschermde concurrent. Het princi
piële standpunt van de minister op 
zichzelf achtte hij wel juist, n.l. dat 
de overheid geen andere taak heeft 
dan het scheppen van. goede voor
waarden, waarbinnen de ondernP.
mersactiviteit zich ·kan ontpJooien. 
Het grondbeginsel der ondernemers
vrijheid blijft dan behouden, terwijl 
het vervoerswezen toch gaandeweg 
tot een zo goed mogelijk ·sluitend ge
heel wordt gemaakt. 

W ederom 4rong de heer Zege
t"ing Hadders erop aan, dat aan 

de A.T.O., die begonnen is als op- en 
afhaaldienst, geen vergunningen 
meer voor ander vervoer worden 

Aandacht voeg de heer Hadêlers 
nog o.a. -.oer de .rijksweg .Ams'tlel'danl 
-lltrecht, YOOr de nood van· è.e ka
naalmaatsehappijen in Drente, voor 
de plannen met betrekki~g tot· de 
Gelderse IJssel en tenslotte voor .de 
moeilijkheden. waarin vele water~ 
schappen tich.bevinden. 

0 nmiddellijk na de begroüag 'Yilll 
Verkeer en Watenltaat w.erMell, 

als g.ewoonlijk, die .. bet Zuider
aeefonds, wm de P.T.r. en van 6èt 
StaatsvissellShav~ te 11ftrui
den behandeld. Over ae b~ 
van het Zuiderzeefonds sprak :voa: 

0 f(ne.e burger 

tot alle burgers~ ·Saluut! 
Veel hieR en ~ l!n dat 
gij bmaf -M goel/l. moogt 
blijvea, een heel jtif&J' lang. 
~ bwv1er tot • ganse 

grete kleidle IUlflÜ met alle . 
mensen van goede en van 
Jcwade wil: vee! heil. vee! 

t 
0 

' 0 
t 
0 

zegen en weest aardig voor etkaat en wanneer ge elkaa'i 
niet kunt · zetten, loopt in •s hemelsnaam~ elkaar %onder. 
groeten ooorbij, doch grijpt elkander ni(!t. noor de .. strot. . , 

Deze burger tot alle leiders v.an aUe vo:lkeu. op aarde: . 
. Stuurt Uw schip naar de haven Vre.de en wanneer de gol
ven hóóg opslaan: zinkt op Uw knieën en bi(lt ·'Voor het. 
geluk der mensen. 

Deze burger tot alle staatslieden van Nederland: denkt 
aan West-Europa! Houdt de grote dinge?i in fl.et oogl 
Glimlach om Uw eigen g1'00theid! Ziet ·Uw eigen klein
heid! En overweegt wat het '!Polk van U verwacht. 

En dat onze partij een goede koers mag varen voor vriJ
heid en voor democratie, de grootste, de hoogstè doeleinden 
de1· mensen. Dat zij hare uerantwoor~ijkheid steeds ztri 
zien. Dat .zij geen stap wijke van kaar goede pAd. Dat" 
steeds meer medebur.gers van deze .burger zullen begrijpen · 
dat onze partij hun steun en sterkte behoeft. Dat zij moge 
groeien en bloeien. 

En voor alle mensen: vr\iheid van v.rees e12 angst. Vrij
heid om te ontwaren dat. het leven waard is geleefd te 
worden. Dat vrees alleen maar vrees baart en dat wie 
gelukkig ivil zijn voor het geluk moet veektea. 

En voor alfe mensen, die dit lezen en die dit niet lezen: 
de kracht om voort te gaan, de moed om het goede te 
ontwaren en sterkte voor de strijd tegen het kWade. 

Dàt wenst 
DEZE BURGER. 

ons de heer Den Hartog, die daarbij 
v~n minister Spitzen de toezegging 
~rk?reeg dat deze zou. tr.achteia,. in 
het vervolg ·in. zijn Mem. v. Toelich· 

. 'ting . een overzic:v,t te geven ,vàil . de 
stand van zaken m de verschillende 
polders. Spreker bepleitte, het be· 
heer van de domeingronden, aJthans 
voor zover het betreft het landbouw
kundig gedeelte. onder te brengen bij 
het Departement van Landbouw. 
EverJ.als het vorige jaar maakte de 
heer Den Hartog weder bezwaar te
gen de te grote oppervlakte,. welke .iD 
de Noordoostpolder voor Staatsex• 
ploitatie wordt bestemd. Hij maa~e 
tot voorzichtigheid met betrekking 
t&t de uitbreiding van het tuinbouw
en het boomgaardareaal. Bet leek 
hem beter, voorshands de · aand!tçht 
te richten op de verbouw v.an tàrwe, 
voedergranen, suikerbieten en aard
appelen, kortom <>P die pr~. 
waaraan wij voor het binnenlands 
verbruik behoefte hebben. 

U itwerig besp-rak de heer Dea 
Hartag ook de uitvoering vaa 

de Zuiderzeesteunwet Deze · heeft 
vooral betekenis voor de %OOns van 
belanghebbenden, daar het stre-.aa 
moet· ~ija -om dezen aan ~t an
der werk buiten het ~ijl-te 
helpen. Daartoe is het Ministerie ·van 
Sodaie Zaken ~r aangewezen da!l 
dat van Verkeer en Waterstaat, dav 
1wa· ~en en bij de -wet om
schreven rechten .op geldelijke uit
kering. bijstand, scholing en ond$'
wf.ts., arbeidsbemiildeUDg en· beroepe• 
keuze oagetwijteld beter zullen kun
nen woroen beharti:gd op het ~ 
ministerie. belast met . de rijksbe
moeienissen met sociale en oociaal
ecM\Onlische uitkeringen, a~ 
middeling, scbeling, sociaal krediet 
en ·b&drijfssteun. De heer .Den Harleg 
bepleitte dus, de :Rijksllienst voor de 
Zuiderzeesteunwet bij het Mini'Sterie 
van Sociale Zalren onder ·te ·brengen. 
Minister Spitzen voelde kennelljk 
v.oor deze gedachte; zij :/lal nader iD 
de ministerraad worden bekeken. 

B .ij de behandellag van de 
P.T.T.-begroti.Xlg Is van vele 

zijden gelukkig een stormloop 'Onder
~ tegen bet in Den llaq be&on
aen initiatief, dat .. t · aadere stedea 
ml wDràen uitgebreid, om de -och• 
ten<lpost In de niet tot . het .centrwn 
bèhorende buurten enige wea later 
~~ ·e~r uur m de oehteD4> Ie 
besteHeil dan tot il.u·toe de·~ 
was. l)e leiding van de P.T.T. noemt 
dit efficiency, maar het is,-n bezui
niging ten koste van de klant. Dui
zenden w~rden gedupeerd, omdat'~ 
enkele uren op hun ochtendpest ·DM>eo 
tett• Wàchten of de:~e moet~ea·Jaten na
h'tengeD. Wat de P.T.T. beZ\Iinist. 
wordt in de particulier.e seetw drie
dubbel verspeeld. Anderen · zullen 
iedere ochtend eerst zelf naar het 
:Postklantoor moeten gaan, om hun 
post -af te'-halea. · 

Wij spraken de directeur van ·eea 
middelgroot uitgeversbedrijf .. in 

een der Haagse buurten, die 't eerste 
slachtoffer van deze maatregel zijn 
en deze toonde ons aan, dat zijn kan· 
toor ·er thans niet meer in slaagt, aan 
de hand van de post, die nu AAUwe
lijks meer ,,ochtendpost" kan . heten. 

· alle expressebestellingen dezelfde 
dag uit te · v~en. Het is een volko
men averechts werkende maatregel 
van dit monopolistische bedrijf en het 
is te hopen, dat het bij dit ene verzet 

·in de Kamer (voor onze froctie pro
testeerde ook de heer Zegering Had· 
ders hier tegen) niet zal blijven, en 
dat ook in·de Eerste Kamer hier t.z.t. 
nog een hartig woord over zal wor
den gesproken. 

Sociale Zaken en hetgeen in de 
Eerste K-amer v66r het recès nog 
werd verricht, moeten wij voor de 
vol_gende keer houden. 
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Nieuwjaar (l) _. Nieuwjaar (111) 
Z oals te doen gebruikelijk. heeft onze mi· 

· nlater-president zich bij de.· ja.a.rwis8eling 
met een radlo-rede tot ons volk gericht.. Het 
gold bier een rede~ wars van eigen. pè)Htieké vi· 
ale,. eea rel:le met een diepè geesteJtjke · iRhoud. 
kortom eea toespraak, die voor allen in deD 

tepagaan die ons politieke leveD, vooral op het 
platteland. nog te veel kenmerkt. Mogen de 
WOênlm w.n dr.·~ neg eens terdege1wordlen 
overdacht. 

. Eigen r~Jora~l . . 
. ' 

In het nwruner van·. 23-30 December 'ISO van 
dit. blad, atond in deze rubriek onder de titel 
.,Pijitlijk", een verklaring van Paul Henri Spaak 
~, zijn beleid ter gelegenheid van de Bel~ 
gi&Che · KooingsJtwestie, welke verklaring werd 
gepubliceerd .in de ,,Saturday Evening Post". 

Zo heeft het nieuwe jaar dan weer zijn intrede 
gedaan en naar men ouder wordt, komt men 

tot de conclusie, dat - althans in de verbèel· 
~ng - de jaarwlaaeltie' steil- lil eêll ·ateeda met
Ier temp& YOitrekt. Dit komt nfet alleeD dOol' het 
ouder worden, doelt moet ia hoofdilaak wonten 
verklaard door liet feit, dat oas leY8D bi , tee-' 
nemende mate doOr onrust en onzekerheld wordt 
beheerst.· En nu mag bét waar zijn, c1at ·ook. """*"· 
rer het. leven· dOor grotè spaallingen werd ba
heerst, dit neemt cMmWel niet weg, dat men 
afWisselend periOdell kende van· grote rust - en 
wat belangrVker is ...... van matelillila zekerheid. 
Het Itkt wel oe laat:atpnoemde bàiQ. geheel _.. 
dèr Oftillr .._ . .._. ~-· wt,J·~.· 
dit eY&DWel te llalmlal'deo en. ZUllen niet aneea 
Jnet het woord, maar vooral met de daad dienen 
te bewijzen. dat wij kinderen van onze tijd zijn, 
want het leven gaat onverbiddelijk verder en het 
la de taak van de mens, zich aan de steeds wts-
5elende leVensomstandigheden aan te passen. 
Derge!Uke overwegingen kunnen ntet beter wor
den aangesneden dan bij de jaarwisseling. waar
bij een ieder -: hoe zakelijk llV ook tegenOftl' de 
aymboHek ervan moge staan - zich · nfet kan 
onttrekken aan het gevoe~ dat er een mijlpaal 

111 bereikt en dat er een nieuwe bns is"· om· ge~ 
maakte fouten te hemellen en met eell ~deur te 
breken. Dft geldt ook op poRtlek terrein én in 
het b~zonl!er voor het partijleven. Het kan goed 
sijn het elkaar jàtst op dit ogenbUk ·te ~. 
dat het bij velen nog . mankeert aan voldoende 
plichtsbesef en enthó\lstasJné als het gaat om de 
politieke partij en haar beginselen daadwerkeiijk 
te dienen; Het nieuwe jaar biedt echter weer 
1lieuwe kansen en maakt onB fn psyclwlogische 
sin rijp om een streep onder het oude te zetten 
en een niettw leVen te beginnen. Welnu, mogen 
zij di'e lid zijn van de v:.v.D. bij zichzelf te rade 
gaan of zij in het afgelopen jaar aan de partij 
voldoende steun gave&\ voor m ver het bun ar
beidskracht .betrof ea moge:n zij, die nog buitea 
onze rijen . .etaan tQt de conclusie komen. da.t. 
door een . ~ houding de wereld BiJlaRier . 
wordt verbeterd en de gevaren die ons carma-. 
Diet woroen verkleind, doeb integendeel woräea. 
vergroot. Moge het nieuwe jaar niet teverpeta 

. lande. gold. . · Wat ons, bij deze. ;meuwja.arsbood
schap. bet meest trof, was wel de verwijzing naar 
de . tijd :VIl-J!; de b~ting. Als; . ~r i~mal;ld ls d,ie 
het recht t,oekomt aan deze jaren te herinneren, 
ia het ongetwijfeld onze mlnister~president, die 
in· die tijd met zovele anderep. .heeft getoond een 
man van karakter te zijn. ,.De besten uit ons 
volk''• aldus dr. Drees, .)lebben tijdens de ):)ezfat· 
t1q aq t H de óllers gebtac'flt ·~ 'vrPiM. · 

' reC:bt ea measeli,j]cbeid te. doen· ze~· ·éii· Wij · 
blijven .die booghonden ats .onaantastbare .waar
delh'' Geltfk het eaerZ\]l:ls moet worden toege
juicht, dat onze minister-prèsident aan de sa
RieiWJ'el'klng in de bezettingstijd herinnerde zo 
moet het anderzijds worden betreurd, dal. deze 
herinnering in ons dagelijks leven - en ook ln 
ll.et politieke leven - zo weinig levendig is ge~ 
boudeR. Wat zouden wij nationaai niet meer 
JalnneD bereiken, indien wij de eeri.heid uit de be
zettlngsti,jd meer in toepassing brachten en in
diell wij de nood der tijden gezamenlijk het hoOfd 
aouda bieden. Eenheid is thans weer meer dan 
ooit een vereiste, omdat het gaat om het behoud 
van recht, Yrijheid en menseltJkhefd. Daar'om zat 
het meer dan ooit nodig zijn, dat wi,} de handen 
meenslaan ea de poHtieke inzichten op· een brede 
~a.sls pláablen, zonder dat evenwel het eigen 
inzicbt te kort wordt gedaan. Vooral In de prae-: 
tisehe politiek is een dergeJtpte eenheld zeer . 
noodzakelijk. Wij denken hierbij niet in de eèrste 
p!aata aan de ,.grote politiek", maar in het bij· 
zonder aan die der gemee:nten. waarbij helaaa 
JILOI; Dlli&8l'- al te vaak moet worden geconstateerd 
cbtt men zich te veèl in haarkloverij verdiept: 

Wij . brengen .nog even in herinneTing, dat 
Spaak o.m. gezegd zou hebben: .,Ik geloof nîet 
dat hèt goed waS te handelen, zoals Wij hebbén 
JPII'IMa". . .)~>& .ehrijver in dit blad zegt aan. bet 
.rot .. ". l!IUn wtillel: "*Wij $ nu aUeea mf!4Lr 
beaieuwd, wat de 1teren · aoclaUtJten in ·ons land 
GV"ér de.Ze bekeriDg .hebben te zeggen ........ " 

Kea behoeft in polli.iek opzicht waarlijk het 
eipa gezleht, niet te verfiezen, om de samenwer
king met andersdeDkende democraten te beVOr
denn. WU willen daarmedè niet een kleurlelie 
eeBheid pr~geJ;'en,. ~ocb wel een veranippertng · 

een .beroep OJ? o~.,~r. , : Onze f)!icht jegens . 
lf-ieuwJciar (tiJ· ·· ···· "·· ·,.· .. ·., ···: ·: ····OD&'~se~.· .,· · 

H e~ is waarlijk. nfet met ,onverdeeld enthOU• 
smsme en met onbezorgdheid, dat wij van 

1950 afscheid hebben genome~;~. en het nieJ,lwe 
3aar hebben begroet. De wereld is opnieuw· ver
Bcheur.d en eeri ieder vry.gt zich In angstige 
apanning af, wanneer het tot. een u~tbarsting 1!81· 
komen. Het is al zover .met ons gekomen. dat wij 
de catastrop he vaak als onáfwendbaar ·zien en 
een komende oorlog ervaren als een roofdier, dat 
elke dag sluipend en onhoorbaar een stap nader 
in onze richting doet. Dit is voor di zenuwen 
van velen funest, waardoor ee111 vlucht in de pas
siviteit ontstaat, eeR vlucht, diè. niet alleen laf 
Is, maar . een beWijs aflegt van een verkeerde 
mentaliteit. Immers. ~j staan in het vollè leven 
en hebben tot taak ons te weren en iets van ons 
'bestaan te maken. Meer dan ooit geldt bt oaze 
tijd het oud-Hollandse spreekwoord: pompen of 
verzuip~& Als bet besef tot OlD8 a1ren ftltJoeDde 
kon d~ dat als dOOr allen BIODiier uit
sondel'IRg de plae.t~J bt ae pompen wem· ingeno
men, veel onheil .,. ltalulen waretea ~ 
dan zoadat wle ~ge pnrea die ÜIIIUII& 
-.alt opdoemen niet zulk e.ea dt48111G1e g.W.alte 
aanne-•. Voon! W. cUe polltlek ia ~~
aeerd, heeft tót taak in deze ·de massa voor te· 
pan ....... - zieh ..,.. lllewast te .. ut 
llti door 101 llaltd!MC mde die ~- 1111 deed\. 
l>aaroa la liet ".._ alk - ....- beJug,. dat 
een ieder • attarwte ~-- bl ~ atek· 
9a.D ziP. politiek Ideaal. Het· ts o, zo mákkel\Jk te 
juichen ats het goed gaat in de wereld, maar 
moeilijker, doch tevens mannelijker, is het dé" 
tanden op elkaar te zetten bij stormtij. Ook in 
~ V.V .D. is alle hens aan dek vereist en het 
moet met zo zGn. dat het belangrijke werk · 
àechts :rust op de schouders van enkelen. Eelt 
leder zal naar vermogen zl3n l!lteeatje moeten IJf-
~age~ . 

Het gaat llferbV om de juiste taalrYel'deliBC', 
waarbiJ hij. die op huisbezoek gaat, of leetuur 
111ersprefdt, even mtttlg werk verricht als de pro
pagandist die zijn stem in de vergaderzaal laat 
lloren, of het Kamerlid, dat de strijd aanbindt 
met de fD aantal steeds groeiende staabslllkke!t. 
Ken bEiheeft waaFI'ijk geen profeet. te zijn om ie 
llurtnel'! constateren, dat bet. nfeuwe ;t.av. werar 
In politiek opzfeht, zeer befa.llglill zal wenea. . 
Wat er van dit jaar tereebt za! komeft.- JiJt VGOI' 
een g1'0Dt deel in ontJe ei!'etT handett. Xegen wf 
dit goëd beseffen ezr moge het erur a~ de 
lekkere warme ltacltel eeas te yerlata ar. Jlet 
er om gaat enig nuttig werk voor de partij te. 
verricbtat. Waat de partij. ia bet iBatrument vaa 
onze politieke wilsuiting. Late-Dl wij, dit instru· 
ment sterker maken en laten wij vooral niet 
vergeten, dit instrument te gebruiken. Het nieu
we jaar biedt nieuwe kansen. Opdat deze nlet _ 
~ mogen blijvea. 

}-1; 

(vervolg vaa pag. 1) 
. . aan elk die het wel meent mèt on~ hoog~rte goed~ 

EeR en met de. positie van .ons ·v.aderiand: ,.Wat 
deedt gij in · 1950 en wat zult glj doen ·in 1951 ?.~ 
Er zullen van ons volk geweldige offers gevraagd . 
worden en· die .zullen gebracht moeten worden, 
willen. vrij_ kans maleen een enigszins behoorlijk 
plaatsje onder de zon te bemàChtigen. Als niet alle . 
krachten wm'den ingespannen, zai het er vaar· on• 
land zeer slecht. uit gaan zien. Wij aarzelen niet te 
zeggen,.dat uiterste soberheid en uiterste krachts
inspannin~ hand in hand dienen · te gaan. 

Dezer da6:en heeft de vooaltter van de Kamer 
van Koopbandel en Fabdeken te Rotterdam. 

mr. K. P. van der :Mandele,. een zeer ernstig woord 
&eSProke&. •aarbij bij de waag stelde hoe bet toeh 
Jamt. ·dat wij afd~n aaa:r de positie van de 
hrllelanan· die sleehte z~ doet en alleen nog 
• .._ ep de been gehou&!ft wordt door een rijk 
llmfDelld. milter Marshall? Zo is onze positie 
uiterst scherp en juist gesteld .. Terecht vroeg de 
heer van der Mandele ook of ons vont bereid en 
la staat is z1eh op . bet gebled van het verbruUt 
de ll.Odiga aelf-ontheuding op te leggen. En zeel' 
juist waa aaa de andere kaRt zija toeveegi.D&. dat 
het mogelijk moet zijn tot eelll grOtere 1traehts
Wspannfng te komea. Jndeblaad. Zllllk' ~ bet lûer
boveil reeds zeiden: uiterste soberbeid en uiterste 
krachtsinspanning dienen hand iR hand t~ gaän. 
Jfij • süaat-arm en daaruit dienen die nood· 
zakdij.ke consequenties te wórden getrokken.. 

Bij beèaliag zulle!l wij dit. ons volk m.Oeten 
~ Gemakkelijk ea aaagenaam is dit niet,. 
1llltM' wie het. wel meent met; ons land en volk is 
verptkbt dit te zeggem, e:a te blijVea zeggen. Aan 
de noodzaak van het brel'lgen van offers - maar 
dan door. alle geledingen, en geen kasten van be
VfiOI:'reclûea scheppen! - kan· niet" worden ont
lwimea. 

En z.waar nllen ook de offers zijn. die wij moe~ 
ten br'en8eB YOOr oaze defensie. De productie van 
odri~ei:iaal zal ons gehele volk sdwleu la 
zf:fn mogelijktleden tel col"IIJllmptie van vezbrullmo 
gped'eren, en zal bovendi- vaa onze jo~ 
schap zware otters vragerr in de Ye1'm 'f'&ll de Vf!ll• 
wlling v_an persoonlij.l\:e d1ensten. Wij denken hiel' 
over niet licht en spreken maar niet flink . en fter 
van ach~er ons bureau in ons goed verwarmei 
studeervertrek: "dat alles moet maal!' geofferd 
w.orden". vva~t wij beseffen wat, dit alles voor 
elke fnd!:Wluele mens betekent. · 

Het is· au al eaige weken geleden. dat deze 
uitspraak van de heer Spaak werd gepubli
ceerd en we kunnen ons niet herinneren in Het 
Vr\je Volk,. dat destijds Spaaks houding verde
dfgde, bietomtrent iets te hebben gelezen. 

Zou het, zij het wel wat erg Iaat, nog komen? 
We menen er niet aan te rnogea twijfelen. 
.,Nou, · ~u", zal de lezer wellicht zeggen, 

"waarom drt optimisme?" 
Dat willen "we U dan wel vertellen. Na de 

beslissing van de Nederlandse pers de prijzea van 
de dagb~den te verhogen, heeft Het Vn,te Volk 
meerdere malen een beroep op de abonné's gedaan 
de verhoging te aanvaarden. Er werd daarbij uit 
verschUlende vaatjes getapt, o.a. uit het w.atje 
van de opofferingsgezindheid, van het socialis
tlscll ideaal, eaz.. enz. 

Daarbij werd onder meer gewezen op het goede 
morele gehalte van Het Vrije Volk. Het heette 
o.m. dat andere dagbladen· hun lezers di1twijls 
belangrijke berichten onthouden, wanneer dit in 
hun kl'aain zo te pas komt. Niet zo :a:.v.v. 

Waar deze krant zich ter zake van zijn eigen 
moraal zo op de borst slaat, menen we toèh 

· atellig te mogen verwachten, dat een belangrljlc 
bericht. al& de. · uitspnak van minister Spaak 
toch stellig Lt., "de lezers van Het Vrije Volk niet 
oathouden zal worden.. 

Laten wij dàarvlln ~ter geen· voorbeeltfen ge
•• ven: l{et. zou .<Ws ~ _Yf:'!: .. voe~n, Là~ wiJ a~~'1 

.. ~~~ dat het brengen,dier offer11 ~. ~ 
. , .&Jevr,aa~ wo.rd'eD; wanneer· men daartegenover .stQlti 

het streven naar een maatschappij,· waarin werke
lijke v.rijheid. recht en rechtvaardigheid alsmede 
goede sociale toestanden doeleinden zijn, zodat eik
een zich 'waarlijk mens. lam voelen. 

* * * Wij zouden zo gaarne een ieder willen inpren-
ten, dat ons land en ons volk in nood zijll. 

Internationaal is de situatie uiterst en uiterst som
ber, economisch staan wij in zeer zorgelijke sit~
ties en onze menselijke rechten "staan bij voortdu
ring onder felle bedreiging. 

Laat ieder dit toch goed mogen beseffen en la
ten vootal zij, die zich zo gemakkelijk vàn de poli
tieke strijd afkeren toch beseffen, dat een land in 
nood clè medewerking van een ieder eist. Schou~ 
der aan schouder diP.nen wij te staan om de onhei• 
Ien te keren. In zUlke omstandigbeden past het niet 
om ~kend ~de te staan en zieh gedesiU\l· 
sionnee:W te ~ev~l!'tn (Nel' zaken, die men. z& ~ 
harte gaarne ander$ bad zien ge!open. 

In dtKe warreling dv tijden geschiedt. veel wat 
ou r,ari beaauwt ea wat ons veel leed dool Maar 
dat moet jullt tot ll«f g!IOter inapamting leiden om 
ons eige:1 doet te bereiken. Gevoelen wij die plicht 
Jegens de gemeenschap niet, dan geeft men ruim 
baan aan het verkeerde en dan staat men mede 
schuldf,g v~ .die~ die volgen Jo.mnen. . .. . 
Û Me parfiJ!flieDt JH~edenlea, die op alterlei plaat-

sen hun uiterste' kraehten Inspannen om onze 
beginselen uit te dragen en onze politiek duidelijk 
te maken. Zij Itennèn hun plichten,. maar. hun rijen 
moeten vergroot 'M)rden. En dat kan. Wie zich 
voor ·het politieke leven interesseert weet dat de 
positie en het a@Zien van onze partij gunstig zijn 
ea dat ~ voortd.-end breder kring onze beclillse
len worden gewaardeerd. Trol!wens, de uitslagen 
van de verkfezmgen hebbeft sedert de oprichting 
van ~ partij telkenmale grote vooruitgang te 
zien gegeven. Onze werkers vinden daarin krach· 
tfge stimulans. Maar· zovelen staan nog terzijde en 
die moeten wontea bereikt. 

Laten. wij ..- daarom ~rnemen bij het bePl 
vaa dit jaar GIIR ·ome prestaties 'lfOOt' ons ~ 
em voor onze partij nog meer op te voe:ren ea mag 
veel meer mensen voer ODS ideaal te mteresaereD. 
Wij moeten uitgaan op ledenwening, wij moeten 
- laat ons verzoek verhoord word'enr - ook uit
gaan op het werven van abonné's. 

De velden Zijn· wit om te oogsten. Lateu de 
~ in dit Jaar met vesdubbel~ energie er op 
uit gaan om de oopt binnen te halen. Het kan eea 
goede oogst aijn. K. 

/ 
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JONGEREN 
ontmoeten elkaar 

Een verheugend initiatief. 
Nederlandse ionl{erenorgani
saties verstaan haar taak. 

Het is ongetwijfeld een nadeel 
van de democratie, dat zo spoe

dig het contact verloren dreigt te 
gaan tussen hen, die tot verschil· 
lende politieke richtingên behoren. 
Velen kunnen hun politieke opvat
tingen vaak niet belijden zonder de 
vaststaande mening, dat bij· anderèn 
oogmerken. een rol spelen, die. dezen 
tot. niet geheel aanva~rdba.re mensen 
maken. · · · · ·" 

Ons, libez:alen, is. dit eeri gruwel, 
H;oewel wij ollze diepgefundeerde 
opvattingen hebben en niét schro
men om critiek te uiten QP het ver
keerde in andere stelsels en stromin
gen, weten wij niettemin, dat dit al
les nooit gepaard mag gaan met 
aanvallen op de . persoon van hen, 
met wie wij het niet eens zijn. Inte
gendeel, wij beginnen steeds met de 
eerbied voor een ande1• en zijn over
tuiging voorop te stellen. En voor 
ons is het altijd onbegrijpelijk ge
weest, dat wij moesten zien hoe in 
ons land groepen en groepjes van 
elkaar worden gescheiden en. in een 
achterdochtige, soms zelfs vijandige 
houding, jegens. elkander leefden. · 

E en tijd als waarinwij thans leven 
leidt ongetwijfeld enerzijds tot 

meer aànraking met elkander. Ander
zijds echter zijn de problemen, die om · 
een oplossing vragen zo enorm en kan 
men daardoor ook verwachten, dat 
de tegenstellingen zo schez:p zijn, 
dat het . gevaar gaat dreigen, dat 
men de hogere waarden van. eerbied 
voor elkanders· overtuiging gaat ver-
liezen! · · · · · · · · 

andel'en beogen en, nastreven. Onbe
kend· maakt nu · ~nma'ill ·onbemind. 

.. * * 
Bet is daarj:nn 'n · goede gedachte, 

dat verscheidenegroepen van po~· 
Iitieke jongeren zich hebben beraden 
op de vraag 'wat gedaan zou kunnen 

: worae~ .. om. jongeren : \T~n divers& 
overtu1gmg met elkander m contact 
te brengen. Daartoe is de. Politieke 
Jongeren Contact Raalj in ·het· leven 
geroepen en · del!'le heeft thans een 
eerste· brQChJlre het .lièht doe:q. zie.n 
onder de naam: "Jongeren.ontmoet,en 
elkaar~.·. Wie; zoals·. wij,: .zo gaarne 
zien dat ons volk in al zijn versçhei· 
denh~d '~ich' toch altijd ,zijn nogere 
eenbeid··~ndaçhtig is, moet.zic}l ov~ 
de arbeid. Vll.ll .deze Ji'Olitie}(e J'ollge, 
ren .C<>ntact Ra.;J.d vez:heugen. N~ar 
onze menmg hebl:ltln de i)lit;iat!efne~ 
m~rs ~ ..• getoou.d! .... dat;. ~ij .. beVV}l~t .~Jl 
v~ hwi .. verantwOQ:t:delljkhei<l voo.r 
een goede beleving der. dem()(lratie en 
~vena; hebben zlj getoond gemeen~ 
schappeliJk. ,Je . willen zoè;ken en ge~ 
meenschappelijk hun V:erant'W'oorde~ 
lijkheld te ':Villen dragen. Daartoe 
behoort ook kracht. Namelijk de 
kracht, die haar grondslag vindt in 
een sterk vertrouwen in eigen begin
selen. Immers, wie dat vertrouwen 
in eigen begil1selen niet heeft, zal 
zich liever maar niet meten met een 
ander. Uiteindelijk moet men het al
tijd zo zien, dat hij, dje zo gaarne 
anderer opvattingen uitschakelt, .de 
botsingen der meningen vreest. Hij 
is innerliik zwak. 

De jongeren van de Politieke Jou
ger·en Coï1tact Raad hebben .het ge.
sprek wel aangedurfd. In hen leeft 
ook de. kracntige overtuiging, dat zij 
daarmede iets goeds doen. 

.. *'* D e brochure wordt ingeleid door 
. :t•;i,>-l'è Meester, die uiteenl'Jèt 
hoe de 'initiatiefnemers aah hun or
ganisaties hebben voorgesteld "deel 
te nemen aan het contact en in gro
ter verband met elkaar te spreken 
over de gemeensc)lappelijke verant
woordelijkheid · als · democraten· .en 
daaruit de mogelijkheden te· vinden, 
waarop tezamen kan worden ge
werkt." 

De aangesloten ()rganisátit:s 2ijn: 
éie li'ederàtie ·van Chr: ·mst. :Tongeren 
Groepen, de· Jongerenorganisatie: 'in 
de K.V.P., de "Jongerenorganisatie 
Vrijheid en Democratie, en· de. ,,NieU
we Koers". Verme!ding verdient, dat 
de voorzitter van de Jongerenorgani
satie Vrijheid en Democratie, drs. J. 
G. Th. Linssen, in het bestuur van de 
Politieke Jongeren Contact Raad 
(P.J.C.R.) zitting heeft. 

De aangesloten organisaties wil
len, zo schrijft Eibert Meester; "door 
middel van onderling contact en uit
wisseling van gedachten ... de weder
zijdse politieke verdraagzaamheid 
van de onderscheidene leden bevor
deren, · zonder prijsgeving van de 
elgen beginselen." En hij voegt er 
aan toe: "Een eenheid in verschei~ 
denbeid kan groeien. welke zal leiden 
tot een grootse · krachtsontplooiing, 
welke nodig is om de wereld te ver
heffen uit de geestelijke en materiële 
nood". Een formulering waarvan men 
slechts. hopen mag, dat de daarin uit
ijildrukte we!J.S in vervulling zal mo
gen gaan. .. . . 
Tot slot nog iets over de inhoud 

der brochure. De P.J.C.R. heeft 
haar eerste optreden naar buiten op 
een •zeer gelukkige Wijze kunnes ·ver
richten. ' De., t.roüwzaai · ·van ' het 
UtrecntSê stadhuis:· was ·ter · beschik• , 
king ·gesteld en het Woord werd geo. 

En toch dunkt ons <Ut één der 
grondslagen te zijn waarop de demo
cratie rusten moet. Want••is men.die 
e~rbied ~\J1it, :•\Velm~, .dan ~orot. men 
'1,a de weg van _geprek .. ~ e~rb!~d 
t~t een, ;V~roor<Iel.ing van de aride~,:. eq 
dan is <Ie weg gebáänd·tot uttlibh8.ke
ling van de opvattingen· van dé poli· 
ti~ke. ·tegenstander, tot · de dictatu,ur 
dus. 

M en denke over dit alles niet 
. licht. Wie het oor te luisteren 

legt, weet hoe anderen geoorlieeld en 
veroordeeld wordèn en hoe. vaak 
maar nauwelijks . aan . fatsoenlijke 
overwegingen van andersdenkenden 
geloof kan worden gehecht. Onge
twijfeld speelt in ons land. het feit, 
dat de jeugd reeds vroeg op onder
scheidene inrichtingen van onderwijs 
wordt gebracht, hierin een rol. Mèn 
begrijpe ons goed. Wij willen geen 
blaam werpen, nog minder wil~en wij 
een -historische ontwikkeling onge- . 
daan' maken; wij willen sleChts. vast· . 
stellen, dat het eerbied·Jtrijgèn 'Vóbr 
el)i:ariders' over.tuiging ·· bemoeilijkt 
wordt wan~, men steeds. in eigen 

... voefd· door dtie ·voormannen van P~· · 
'! V. d. A., K.V.P. en v.v;D.,' nl.: de 

minister mr. dr; J. in 't Veld, de 
dichter en tevens Ká.merlid Bernhard 
Verhoeven en het Tweede· Kamerlid 
dra: H. A. Korthals. De door deze 
heren uitgesproken ' redevoeringen, 
tezamen met het inleidende woord 
van de voorzitter, de heer B~ Bud• 
dingh, ·vormen. de inhoUd van de bro• 
chure. Het gheel is de moeite van het 

. · lezen tén zeerste waard. Hier was 
naast de handreiking over de partij
grenzen tevens een handreiking der · · 
generaties, zoals de heer Buddingh 
terecht constateerde. 

. gtoep opgesló,ten · zit en wélnig weet 
v•n. wat anderen. zijn en. van .. wat · 

Moge het goede· begin de· inleiding 
zijn tot· verdere succesrijke arbeid. 
Ons Vaderland ·heeft behoefte aan· 
principil:!le jong~n, -die elkaar ver• 
staan. En mogen deze jongeren ban• 
delen zoals drs. Korthals het hen 
heeft· voorgehoudën: laat niet alles 
worden "tot het maken· van schone 
papieren plannen, gaat niet ·als· ge• 
JeerdeJi haar uw mäkkers,· ·.:rnaar· pl'o· 
págèer:a& Wee.!• . ' ' ' . . ' 

~~~~~~~~~~~-~~~ 
·~ ,, . . ' . . ~ 
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,· O:(?FERS~ r. r·: •\'• 

.··:M'en, Jrioet hopen, ctat<j~iS,t onder. (Je qral:i!' 4ér q~stamlig:-
. · beden men· in. 'W~~Eü,ropa thans bere1d·1s, door daden 

~ 
e_fiérseii' te 'brêngen vowor d~. ~n~ay~g _d~r ~n#iJ~hkelijk~~~Ci~ .~-.~ 
~.~e v · igheid van ·. estlEUropa kan niet blijvend verzekerd 

. . worden .doOr dé oV~l'Dlacht van bet atóomwaperi~· "waarover ( ' 

~··. ··:~~~~·-ct~~~:~;:~~~~~·1mg~1i;d~'~r1i~a~r~~ -~ 
B(~ Noord-Athultisch Verdrag; Militair .en e~nomiscb ~uilen de be-

~. '. trqkkè;'l volkeren, zi<:li_hlèt.een ui~~f'ste 'inspanning' n:l(l~ên. ~ .. -~ 
, · · troost~ll. Beter de ~ than& ~n l~ter. àe .$J?ij~~ dat. rne1.1. . ·~ 

~
'. . i~ dètaitisme' berieden 'èèn .histol'isè'he taak: is' geblevèn. s,~bts ··.~·· 

door eenheid ~I men in $fàat zijn' de kansen op oorto~ in West~ 
~tiropa aanzienlijk te verkleinen •. Maar er iS gevaar in ver~ 
Wijl. . . 

~L.I (Atgeméen.Handeisblad) .. ~~·· ·. BD SUPER LUC EN SUPER CARL ~ 
~ · N een, Super Luc is niet de naam van een nieuw sigaretten- . 
a) merk. Het is de titel, die de sportmedewerker van het 

~ 
Vrije .Volk heeft uitgedacht voor de Nederlandse bokser Luc ~ 

. van Dam, die in het Sportpaleis te Brussel gepoogd heeft de · . 
Amerikaanse bokser Ray Robisson bewusteloos te timmeren 

~ 
zoals dat in deze edele tak van sport behoort. Dat is trouwens ~ 

· zijn zaak. En als er mensen zijn, die met alle geweld naàr deze 
• slachtpartij willen gaatr kijken, moeten ze dat ook zelf weten. · · 
~ Maar wat, in vredesnaam, kan een Nederlands journalist bé· ~·· 

~ 
wegen er zulke. evidente nonsens uit te slaan, als de sportmede-
werker van het Vrije Volk heeft gedaan? Geen sterveling zou 

· · het in zijn hoofd halen om de dirigent van Beinum na een ~ 

~ 
g-eslaagd concert in 't openbaar te betitelen als Luxe-Edu~rd 
of prof. Romme na een spannend kamerdebat als Super-Carl. 

~
. 'Maar in het Vrije Volk regent het zinloze betitelingen als Luxe ~ 

Luc" en "Super Luc" . 
(De Nieuwe Eeuw) 

~ HANDIGiiEil>JES. ~ 
3(1 ~ 

~ 
Handigheidjes à la Bouma mogen voor. het ogenbli,k enig. ~····. 

succes hebben, ze lossen niets essentieels op, omdat ze 
bouwtechnisch noch woningtechnisch enigerlei vooruitgilng be~ 
tekenen. Eerder werken ze een geest in de hand, waaraah we 

~ ons na de vorige oorlog met veel moeite hebben weten,. te ont- ~ 
.. l trekken. Woningbouw moét ook een kwestie van hoger ge- ~ 

stemd idealisme bliiven. . . . ~ 

~ ;Willen we werkelijk iets bereiken, dan lp.O~tep ,4~ ·architecten . · · 
:Weè'r armSlag krijgen. :z~ ~ii:n er z~lt~i:' ,liiet t.~:lth'\1-è:iof, maar · ' 

·~· . de liefde van het departement is nû te knellènd 'Om dit' mo- '· .. ~-.. 1,: 

gelijk te maken. · · · · · · . 
(De Groene Amsterdammer) 

~ Z~A:d:::::en, er niet in geslaagd zijn, de sociale recht· ~ 
~ 

vaardigheid op aarde te brengen, zal niemand h~n kwalijk ~ 
mogen nemen. Dat ·zij echter er iot heden toe niet in slaagden 

· om l:luiten de grenzen van het enge· nationale belang te treden, . 

~ 
dàt , is iets, wat het soçialisme met een zware schuld belast. ~· 

(De Prinsestad) 
TANTE 

~ · B et ontbreken van een.po;tbestelling op Zaterdagmiddag,_._ ~ ~ de eerste postbestelling om elf uur 's morgens, waarlijk, 
~ Tante schijnt toch haar tijd .niet meer te kunnen bijhouden. .sg 
~ (De Nieuwe Eeuw) ~ 
~·. IN MENIG KRUIDENIERSGEZIN. ~ 

~ I n menig kruideniersgezin heerst er ook een zekere perma- ~ 
nente spanning, veroorzaakt door de &. -~ds hogere uitga-

. ven, zowel voor de zaak als voor het huisgezin en de daarmede 
geen gelijke tred houdende verhoging van inkomsten. 

~..., Daarover te· klagen helpt niet. Om het hoofd boven water te,. sg 
houden. zijn er maar twee· oplossingen nodig: · · ~ 

a. Nog een beetje harder werken eil alsm.aar' proberen beter ~ 

~ 
te werken; · 
· . · b.' . o:in het maar béel ·populair te zeggen: de buikriem een 

· tikje alln te trekken. Het géldt ook hier: Wie zijn vrijheid van ~· 
~ · 2elfstandlge··onder'riêmër; wat wij nog- altijd een kostelijk goed · 
~ ,. 'at:bten; wil . behoudèri, . zal er. ëen offer voor moeten brengei'l. ' 

~· SAMEN~~KJNG. . . : .. . "~ (De,K~idenier) . . ~ .. 

~ .. · . ' s· amenwerking tussen .cte in,dividuen, met. ults<!hakeling va~ .~·· ' 
. .. "haat a1 nijd", .die niets anders zijn dan. ~en variant v~ 

a~I!Sie, samenwer!Qrig, tQSSen l:le groepen tri het eigen volk en 

~ 
· samenwer:tçüig. in breed :v~~\>and op internationaal terrein voor ~ 

het behoud van de wereldvrede, zal de redding moeten bren-
gen aan een lllensheid, die ondanks alles blijft ver~en .~ · 

~ 
een. voldragen harmo~. . · · . ·· . 

(Algemeen Handelsblad) 
QNSEN. 

~. A. an het begin van e~ nieuw ja~ kn~pen we ~nwlllekeu- .~ .. BD rig ideeën vast ván een nieuw begin ook . op. and!!r ge- ~ 

~ 
bied. En bijna iedereen is op dat moment ook geneigd om terug ·~ 

. te kijken. Maar bij de een valt de nadruk op het nieuwe begin, ~.' .. · '. 
bij de ander op het terugkijlçen naar wat is geweest. Je zou 

~ 
de mensen op grond ·hiervàn als. het ware. kunnen. indelen J.n. · ~.' 
mensen van de oudejaarsavond en mensen van d.e nieuwjaara.. ~ 
dag.en dan dunkt me, dat ik het hQUd.op de lllensen van de ·~ I. _,-~:;:,:'"à=~N- ~ 

'·'''•·"· ··,.,., •'·' .,• ' . '" ,- ~ .• 

~~~~~iH1l&110a~~~~··· 
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EEN- .BROOD EN EEN KRUIK WATER I . . . 

(EEN WO·ORD ~VOOR ONZE LEZERS BIJ PE JAAROVERGANG) 
. . i I 

· ··Bij de overgang van het oud<' stand, die door geen grote schokken 
· · naar het. nieuwe jaar zal het ,me~t:. ~est<xn;<Lz~u )VOrd,e~· Aan oor.:: 
menigeel,\ t~ .irioede '~I;l. w~ b,~. ae -~~g ' .g~oo~de .•. ni~~an,d ' meer. lle.t 
man te m~~-ge:wee!lt m~t.mn, yan, .. woord .van ,de ,zestle~de"eeu;wse hu7. 
wien erge~ in h~ Ou4e '.J;'ès~t JD8I;list~ de ridder Ulfich · von Hutten 
·w~rdt g~eg4: ,;Hij _z;ag. (lffi èn '.~èt, . . ~~b~èp :eipdêlij):t' ':W~tklànlt te vindim 
aan zijn. hoo~<!eneipde . sioP,d .eeQ. ... in, ,de .'werkelijkJ;leid .. van alle dag: 
b~odkoek ~n ~n krulk me~ ~at.e~:". · "Hèps' tegeil.W>ó9rqig e~'n,lti$t om te 

Die m.aJ\ was,.niemand ,minQer dan_ ·leVenf'' ·.. ·: l. <· • • ··• ·• • · l ·' , 

~a, de grootste. profeet van het o)lde J~. ··wif ioii' 'n(~f.~ptim}st''geweest 
x.aêl, onv~rmoeid ~~trijder voor }Vat: . zijn~ die s~ï'ld ·in lj:et middenvan zulk 
·bij, zag a.~ ."d~ ~r~ .Qo~s . .Een :'l:lan çlus, , · e~p ~~çli 1:Jlijd~ ,pht\Vi!ctlt~l~nd 'gemeep.~ 
jpande . lni4f.i~n m. . hèt. f~ll;l_e'W,Qgen . :·sçlllij)S)e4/en~ >,..;."· ~tlltl!le ~ vl!d,onnaireri 
l~en va~. zijn Wc.i en ·<Ue metf~et: a~s. -~~e~~cbe"V~~ 'Go-gb,':~fl,ke, Van va" al ZJ,Jn geweldige kracht heeft Eeden, de in ·hun tijd onp~~repen~n, 
dfMIIgenomen. a~ de strijd zijne.r da- uitgezonderd? ' .. 
gen. Eén, die ·onverzwakt· op de bres .. '* * 
bleef staan voer_zijn beginselen, waar 
de massa zijns volks de knie gebogen 
bad voor Baäl, de afgod. Eén, die als 
alles verloren scheen, niet de moed 
verloor, niet omdat· hij zo maar een 
luchthartig optimist was, zich koeste
rend in de waan, dat alles in de we
reld rondom hem wel op zijn pootjes . 
terecht zou komen. Elia behield zijn 
vertrouwen in de zaak waarvoor bij 
streed, omdat bij onwankelbaar ge
loofde in de toekomst die .,des Heren" 
is. Hij geloofde in de gerechtigheid 
Gods. 

* $ ·-

T elkens wisselen de kansen, ma'lr 
Elia • geeft geen kamp. Onder 

voorspoed en tegenspoed blijft hij die 
hij is: de strijder Gods. Van hem ver
wachten de getrouwen in Israël, dat 
bij volbrengen zal wat voor ieder an
der onmogelijk scheen. Hij staat recht
op midden in de felste branding. 

Dan, als nauwelijks tien jaren 
van de n~uwe eeuw verstreken 

zijn, beginnen . zich donkere wolken 
samen te pakken ·boven het oude 
Europa, toen nog centrum der wereld· 
cultuur. En kort daarna de grote om
mekeer: oorlog in dit oude brand
punt -der beschaving, een oorlog, die 
zich in enkelè jaren over heel de 
wereld uitstrekt. 

We .behoeven het verhaai niet te 
vervolgen: ieder kent het trieste ver
loop. Onder vallen en opstaan sleept 
zich de mensheid voort tot twintig 
jaar later een nieuwe, nog grotere 
wereldramp . uitbreekt, waaruit Euro
pa als een uitgeput, verarmd, geschon
den werelddeel te voorschijn tJ'eedt 
in een atmosfeer, zwaar geladen van 
spanningen, zodat op deze tweede 
wereldoorlog geen vrede volgt. 

Geen stormvj.agen zijn in staat· deze 
forse eik te breken. Zijn moed is even oe tweede helft dezer. twintigste 
ontembaar als zijn geloof. eeuw opent met perspectieven 

Maar zie, juist als Elia staat op het zo donker als vroeger wel een enkel 
hoogtepunt van zijn prestaties, als volk. ze gekend heeft, maar nooit een · 
e.in(ielijk de !-)verwin~i,ng op d~ m;iph- . h~l,.;! wer~ld, die nog !!lech~s één mo
teq~ van h,~t. kwaQ.è. de~~ beYO~- , .• gejijk~~<;t, :;iet, 'ê:""'. ~n.,he~ b.edenke· 
~~:schijnt en vriend en vijand, be- . lijke: bewapening!.- om .misschieP.. 
wonderaar en vergwzer Elia's groot- . nog te ontkomen aan wat ieder ziet,. 
held moet erkennen, dan stort· deze zo niet als de totale .ontreddering van 
geestelijke geweldenaar ineen. gans de wereld, dan toch als de deli-

Dat is het werk van een enkel nitieve ondergang van het oude 
mens, een vrouw: koningin Izébel. Zij avondland, dit Westen met zijn glo-
was de voornaamste oorzaak van Is- rieuze geschiedenis. 
ral!ls afval. Zij, de heidense prinses, In de barre sneeuwvelden van het 
beeft de Baälsdienst steeds begun- · verre Korea verbloeden thans duizen-
stlgd. En nu kan zij het Elia niet ver- den jongemannen, Westerlingen en 
geven, dat· hij daar nu als de grote Oosterlingen, maar altegader mensen, 
hersteller van Israëls nationale reli- kinderen Gods. In talloze gezinnen 
gie wordt gevierd. Zij zweert wraak heerst rouw om gevallenen, angst om 
en Elia weet wat dit betekent. Hij, de wie daar in de gevechtsacties zijn be· 
onverschrokken strijder, vreest de trokken. Maar zelfs die ·rouw en die 
ll'lacht van deze -ene vrouw. angst zinken in het niet bij de zenuw· 

Hij vlucht. slopende spanningen, waataan eigen-
$ * '" lijk ieder is blootgesteld, die zich oolt 

Z ie, dat kan gebeuren. Dat een 
mens, zelfs een sterke, bezwijkt. 

Dat een mens lange tijd, desnoods.als 
een eenzaam strijder op zijn post vol~ 
hardt, onbuigzaam schijnt en dan 
komt er plotseling een ogenblik, dat 
het hem teveel wordt. 

Elia vlucht uit lijfsbehoud naar . 
Bersjeba. Zijn dienaar, die hem ver· 
gezelt. meent dat Elia dáär een vellig 
onderkomen zal zoeken. Maar het . !s 
met Elia vèel erger gesteld dan Zelfs 
zijn vertrouwile ~ kan v.ermoe• . 
den. Die moet in Bersieba achierbÜJ· 
vèn en dan ttekt · Eml · alléén de woes
tiJ.n in. een dagreize ver. Daar zet hij 
à~ . onder een bremstruik. Hij ver
langt te sterVen en ''Verzucht: "Het· is 
genoeg, Heer, neem lilijn leven". 

:): ••.• I 

'net is genoeg, Heer." 
~Zo sprak drieduizend jaar ge

~eo deze w&kkère· ètrijder tn: het 
oude IsraëL 

En zo zullen bij deze jaarovergang 
velen spreken'. · ' 

:Het laatste jaar van èen halve eeuw 
is ten einde. 

Toen de eeuw begon, heerste opti-

maar. èen ogenblik realiseert wat t.!r 
terecht kan komen van een wereld, 
waarin het. toch zo goed leven zou 
kunnen zijn. · 

J uist omdat dit alles zo reëel-ern-. 
stig is, riep ik de figuur van Elia 

voor mijn lezers op. Want in deze 
Elia herkennen we veel van onszel
ven. In die sterke, die veel gedragen 
en Jarig. moedig. gestreden heeft, maar 
wieR het .leven. op een .. C)genblik te 
IJlilcptl!l ... Wo;fcib ~Qciat hij in .tt,e een~ 
zaamheid van de woestijn neerzeeg 
en moede uitrie!f. "Het is genoeg, 
Heer, neem mijn teverll" · ,,:. · · '· ' 

Niet hierom echter, dat . gij, lezer, 
· in het jaiU'; dät we nu binnéntraden. 
''Voortdurend het béeld· vóór 'u zoudt 
zien van . deze ·uttgèputte, 'lévè'nsmoe.: 
de Diens, die· eens een sterke was. 
' Nèen, maar· opdat ge steeds, ook In 

moeilijke ogenblikken, uw geest zult 
verkwikken ·en sterken· aan· hetgeen 
er verder met Elia gebeurde. 

Want het verhaal zijris lèflms is 
niet uit, wanneer hij zich stervensbe
reid neerwerpt; 'onder die bremstrllik, 

misme alom. Men sprak van één · E. lia, de mens, ziet geen uitkomst 
grote Sint•Nieolaasavond van einde.. meer. Hij legt zich neder· om te 
loze verrassingen." Een boogontwikkel;. llterven. HIJ slaapt in. 
de techniek ·opende perspeêtieven, diè Zo doet een ontmoedigd en moede•. · · 
Jaet . leven op aarde ~t dat van een loos mens, wien het zinloos en Uit~ 
J)8l'lldijs zcnt4en • ~en. Sociale mts-. ziehtsloos en daarom ook niet meer 
lltàQden werden geletdelij~ opgehe. mogelijk schijnt nog verder op te tor~ 
ftll. Kunsten en wetenschapperi nên tëgen de geweldige. fatale Jll6ch• > 

•loeiden. Volken en werelddelen ten des levens. 
.."eideJ:l gestaag n~ . elkander . toe. . Maar. de. mens 'kent de ware. krach• 
llf _.;~e····~h· ,~ .: eyëri'!fcht8t._~~- .' Jén ;.:~~ leye:rps >~~ •• • • • • :_.' ... • • : •• 

· 'Elia sliep in. : 
"God :...- · tegt de 'psalmist in een 

uiterst · diepzinnig. woord, dat telkenll 
weer in het ·teven beVèStiging vindt 
-'- God geeft he1l Zijn beminden in de 
sl.aáp." · 

Moegeworsteld legt een mens zich 
öp zijh leger neer. Het-leven ili ·zo 
dónker àls de nacht die hem ·omringt 
En ih die nacht hoort hij het ·stil ge
fluister van een heilige stem, ;in 'dè· 
naèht ziet hij de dingén zó· gans ah• 
ders da'ïl·b.i.f· dag; Ja, iö·&i 1iaè'ht zijü 
Ievenlt' gsM' voor· de· m'enS: een :fóè:. 
komSt open; vOOr 'hem, diè biJ ~g 
generlei· uitkomst riteer ziet. Want ....;;. 
zegt een modem dichter .:..... wánt alles 
is bij de dag zo innig niet. 

Elia, uitgeput en moedeloos, slaapt 
in. .,Maar zie - zo vervolgt 't Bijbel• 
verhaal en dat moet ge als redelijk 
mens redelijk, niet kinderlijk, ver
staan - maar zie, een engel stiet hem 
aan en zeide: sta op en eet." · 

Elia zag om en ziet, aän zijn hoof
deneinde stond een broodkoek en een 
kruik water: Niet meer en niet min
der. Maar juist net wat hij nodig had. 

Waarvoor nodig? · 
Elia begeerde immers niet· meer te 

leven, hij had geen doel, geen bestem-
ming meer. · 

Neen, hij niet. Zo meende Elia ten
. minste. 

Doch de engel toonde hem niet en
.kel brood en water, daar in die 
woestijn der verlatenheid. Neen, Elia 
hóórt er nog iets bij. De engel zegt: 
"Eét, anders is de reis u te ver". 

Moet . de leve~oede mens nog 
. reizen, v~r reizen?· 

Ja, want niet de mens bepaalt het 
reisplan van zijn leven. Dat doet God, 

Gesterkt door die .eenvoudige spijs 
van water en brood; moet Elia verder 
trekkeno. · ,: 

Niet één, maar . veertig dagen. 
Door de woestijn. 
Dan voert hem zijn weg naar de 

berg Gods, de Horeb; . de in Israëls 
geschiedenis legendarische berg, 
waar ook Mozes zijn Godsopenbarin
gen had ontvangen.· 

En daar op die berg, daar gebeurt 
het. Als Elia zich in een grot beeft 
neergelegd, komt tot hem het woor.l 
des Heren: "Wat hebt gij hier-te doen, 
Elia?" 

Hij moet de .grot verlaten. Daar, op 
de berg, zal hem de Heer voorbij
gaan. Eerst komt er een geweldige 
stormwind. Niet daarln was de Heer. 
Na de storm een aardbeving. Niet 
daarin was de Heer. Na de aardbeving 
een hevig vuur. Ook daarin was de 
Heer niet. 

Dan, in het suizen van een zachte 
stilte, klinkt hem andermaal de heill• 
ge stem tegen: "Wat doet gij hier, 
Elia?" 

Waarom Elia, waarom o mensen• 
kind, zo moedeloos, alsof God er niet 
meer ware? 

E u~ moet uit de woestijn der ver--
. . . latenheld. weer. naar de wereld, ; 

zijn arbeidsveld. . Paar. ~~ God. eet1 · 
taak vcior hem- En ~ar zal ook. OV&o ·., 
rigens :Eiia. niet alleen zij~ gelijk .bij. 
vreesde: er zijn !;lOg zevenduizend, dle 
de knie v()Ór Baäl niet .!)ogen. . . . 

Pat alles volgde, nada~ Elia daar 
uit zijn slaap was gewekt en om~g 
en ziet, •aan zijn hoofdeneinde stonli .. 
een· broodkoek en een kruik met 
wàter. 

God had voor hem en voor .ZijD. 
volk .nog een bestemming en een op
drach~. 

God heeft ook voor deze tijd en 
voor deze wereld • een bestemming, 
oolt- voor ons een opdracht. 

* * " 

0 mzien deden wij op de Oude- · 
jaarsavond. Niet om als in een 

roes M ontvluchten de woestijn, waar
in menselijke verdwazing deze wereld 
beeft ·herschapen. Maar omzien, als 
aangeraakt door een engel. 

Dan weten we: in het oude jaar 
stond ook. voor ons dag aan dag brood 
en water, al wat. we voor onze nOQd.,. · 
druft -.behoefden. ·I~ God· acho$ .· 
het ons. Bij sc:honk on$ , "meer dan. ·, 

! I, 

w' in ons klagen immer durfGeil 
'vragen". 
· Hij scheil» ·ons het water der· ver• 
;kwikking, ook als·Wij 'het· brOOd" der 
smar,te ,ate,n. Als s~~ en .ll~t?eving 
,ons. 1èvenshuill deden . schUdden. en 
triiien~ daarna' .. kwam· er ook voo~ 
'ons wel' het suizen' van éen Zàêhte 
'stilte,. waarin wij de stem -des . Hem:. 
'gen hoorden. · 

Dit __ omzien zij ons. to~. penwe~U~g•: 
ltU we geroepen worden,' . VOort ' t~: 
trekken. ·· · · ·· · · ··· .. 

Door dè·woestijn .. ·. ··, · 
Hoe lang? ·. · .. 
We. weten· het nieL 

Maar wie op Oudejaarsavond' 
ontdekte, dat God zelfs in de 

woestijn zijns levens brood en water 
voor hem had, · die put daaruit de 
kracht, dapper de toekomst tegemoet 
te treden. Hij weet, dat ondanks alle 
dreiging en verdwazing van mensen, 
ook dit nieuwe jaar zal zijn een jaar 
des Heren. 

Hij trekt voort. 
En hij strijdt voort. 

· En hij zal ontdekken, dat er ook nu 
de zevenduizend zijn, die de knie voor. 
Baäl niet· bogen. 

Méér: hij zal weten dat de Waar
heid machtig is en dat zij zal over
winnen. 

Veritas magna est et praevalebit. 

G. A. DE RIDDER 

Jl oor de radiO 
D e Regeringsvoorlichtingsdienst 

houdt op Vrijdag 5 Januari 1951 
over radio-Bilversurn dadelijk nà de 
nieuwsberichten een vraaggefprek be~ 
trekking hebbende op de onlan<rs ge
houden vergadering va'1 de United 
Na:ti'ons te. Lake Success. ·Aan dit 
vraaggesprek nemen deel de navol
gende leden der Nederlandse dele
gatie: mevr. A. Fortanier-de Wit en 
de heren inr. Van Beuven Goedhart, 
Spits en dr. Patijn. Mevr. Fortaniet' 
kwam op 23 Dec. j.L in Nederland 
terug. 

Vrijzinnige 
Middenstanders 

PartUgenoten en geestverwan
ten. die belangsteiUng hebben 
voor a,ctuele mlddenstands':" 
vraagstukken, worden uitge~ 

nodlgd tot het bijwonen van 
de vergadering, welke de Lan
delijke Middenstandscommissie 
van de Volkspartij voor V_r:U
heicl en Democratie belegt op 

DINSDAG 6 FEBRUARI a~s., 
TE llUUB, 

In een der zalen van ,auas.. 
· ~. WatlriOèsstfMt ~-. 
'•·'.&mstlèlidalft. · . · . 
In· deze bijeenkomát zal Mr; 
N. E. R. ESVELD, voorzitter 
van de R8acJ van Arbeid te 
Rotterdam, een Inleiding hou
den over . het actuele onder-, 
werp 

. "DE SOO~Ali~E VERZORGING 
. VAN DE ZELFSTANDIGEN", 

waarna gelegenheid zal be
staan tot. gedachtenwlsseling. 
WU wekken U op, deze b\l(•en
komst bU te wonen en daar· 
door bU te dragen tot verster
king van de polltieke weer
baarbekt van de Vrijzinnige 
mlddensta.nd. 

NoTEER REEDS NtT 
DEZE DATtJ)I! · 

·.··· ' .. ··~.,-· 
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De veehouder zeH moet bet doen slagen 
liet plar& tot uitroeiing van de rundertube'rculose 

:· (VOt& onze landbouw-medewerker) 
C>mtiRgs wem·iJem.elc4 dut uit de teg~aaräe rèkeni~ va" de M'ar.man. 
hulp f5t1.WO:OO(},- in een fonds zal WOt'deri geston, -W~ het plan 
tot volledige uttroeiinu. van .de. t.b.c. onder het Nederlandse rundvee zal 
worden. gefinancierd, In dit fonds zulÎen de NeclerlcintU'è .~eehoUders' 
gaamenl\jk ook f 50.000.00Q,- stonn, . zodat men reeds uit de grootte 
tmn het bedrag, 100 mtUioen !J'dclen-, kml urwoelen, dut: het. hieT.om 'een 
CF.O~ op{let'ette' ~m~g gaat. zomm- 0'118 •m crlgémetiè zin te wr
diepën. in 'dè voor- en -nadelen, dîè ver~ Zijn, ààft. ·het Qèbmfk'en 
van· Marshallgelden ten bate van bepaalde. eeonomische pro~c~en, is het 
wellicht toch goed om er op deze plaats ieta ·meer vtm te zeggen~ 

c:ieel onnlOgeljjk fs om van deze ziek- koeien al gauw enige honderden gut. 
te op ZiJn bedrljf ·verlost te Worden. • • · -dens, zodat,. indien men de reageer
Behalve ·het ~- economlsOhe' · ···· ders voor de slachtbaak levert . en 
belang is el' in ~et miQ.dete mate een 1'rije lileren terugkoopt er ntwel 
groot sociaal b'ela!ig medè gémoeld. geld bij' moet. Gaat dit om eeo klein 
Momenteel lijden' 'tli on:s · larid cmge-- percentage van de dieren, dan kan de 
voor5.Mo· m~sen ·aan rundertubei'- · veehouder dit prUsverschU wel op". 
cWose • .WeliBWa,ar is de kans ·van be- vangen, gaat het echter om een stal, 
smettJttl' vóOr 'de Bewöne çonsUment · 'dle ernstig besmet ia, dan zijn de fi· 
zeer Kietn. · <tPl4't dj)Ot de p&:latèUl'i:. · ·llaitOllle etsen voor zo'n ·veehouder 
sering' van ·de mélk 'de'. 2il:è~eti '.' ·ftaik' te zwaar; Aan dit bezwaar wil 
afdoende venüetigd ·· wordèn. maar het plan tegemoetkomen door uit het 
de veehouder en zijn gezin loPen des gevormde fonds eea subsidie te ge
te meer kans. geïnfecteerd te worden ven voor elk reagerend dier, dat naar 
hetzij door het ri.uttigèn van rauwe de slachUNmk gaat. Er is echter 
melk, hetzij door contactbesmettlng. meer, nt· een Stok achter de deur. D oor de eeuwen heen heeft ons 

rundvee te lijden gehad onder 
ernstige veeziekten. Vooral op het 
eind van de 18e eèuw richtte de vee
put geweldige verwoestingen aan, 
zo zeer zelfs, dat In sommige atre
lam de veehouder pllOOdzaakt was 
om op de akkerbouw over te acha
keient Dat. er ou dit gebied eit"enliik 
Dfets nieuws onder de zon is, wordt 
wel aangetoond door het in ...... 1799 
door de Regering ingestelde vee-
fonds. Dit fonds werd gevormd uit 
heffingèn bij de veehouders, terwijl 
omgekeerd uit dit fon1s een te~ )• 
moetkornine werd gegeven aan. de 
veenouders, die door de veepes,. aan
getaste runderen moesten .laten af· 
:Qtaken. Oyerigens we,nl .Plet het uit 
dit veefonds voortgekomen l~d
bouwfonds in 1821 de aticllting va11 
de veeartSenijschool te Utrecht ge
.fbl~ie~d.. waarmede tev~ns de 
grondslag werd ·gelegd van de we· 
tenschappelyk verantwoorde dier· 
ziektebestrijding in ons land. 

. D e tes_~taten ~n niet uitgeble· 
ven, · want m- de loop van. de 

t9è· eeuw·ls Riên • dè: ~- en 8\lèa't
eens de niet· minder . gevreesd.e. long• 
ziekte. onder het rundvee volledig de 
baas geworden. .In deze eeuw .heeft 
zich in ons land geen enkel geval 
van deze beide ziekten meer voorge
daan. Twee ziekten zljn in deze eeuw 
echter een voortdurende bedreiging 
gebleven, n.l.- het mond- en klauw· 
zeer en de rundertuberculose. Door 
passieve immunisatie van het rund· 
vee is men et sedert enige. jaren in 
geslaagd om het mond• en klauw
zeer, dat nog in de ~rtiger jaren 
enorme· eehade aanrichtte, onder· de 
knie te krijgen. Alhoewel er·nog geen 
algemenè verplichting beStaat om 
het vee tegen mond- en klauwzeer in 
té enten, wordt toch reeds een be
langrijk gedeelte van de veestapel 
tegen de~e ziekte b"'handeld, als ge
volg waarvan epizótftieh in èëi1 om
wng, zoals WV vroeger keaden, niet 
meer voor zullen· komen.· 

• • • 
M aar nu de aanval op ~ rund· : 

~culose. ·. 
Goed bëBChouwd ia ons land al$ be

lancJ1111e exporteur vaa melk- en 
zuivelproducten reeds til"kél!jk Iaat 
met zijn plan. Indien men bedenkt, · 
dat wjj in 1:949 voor een waarde van· 
004 milHoen gulden aan -zuivelpro
ducten ·exporteerden, 'een bèdrag, dat 
naar het z!ch la:&t rdlttziêD dit jaar 

. aamnerke!ijk ovsBéhredeD zat wor- \ 
den, daa is het duidelijk, welke be
Jangen hîi!r op het spel staan. Want 
alhoewel door zorgvuldige pasteuri
satie van de melk de tuberkelbacil . 
afdoend kan worden verRietigd, · 
waardoor de kans op het aantreffen 
van virulente kiemen in onze export• 
producten zeer gering ia, dienen wij -
er~ rekening 'e houden 'met het 
feit, dat 1il het bijzonder onze· groot· · 
ste concurrent op zuivelgebied, · De- · 
nemarken, dè runder-t.b.c. practisch 
bedwongên beeft. H« ligt voor de 
hand, dat de landen, die vrij van de
ze ziekten zijn, hier reclame mee ma 
ken voor hun zuivelproducten. 

* * i,: 

Anderzijds kan Nederland op zijn 
,vingftl natellen dat, zodra de 

zuivelexport ,meer moeilijkheden gaat 
ondervinden, in sterkere mate door . 
de afnemers rekening zal worden ge
houden met de vraag of de zuivelpro-

àucten aL dan met è afkomstig zijn 
van de . melk vaa t.b.c..-vrij vee. 
Eigenlijk ondervinden wiJ· dit reeds 
nu,.. want ·oaze vrij belangrijke con
sumptiemelkleveringen aan het Ame
rikaanse bezeWngsieger_ mogen uit
aluitend melk .betreffen, die afkom
aUg is uit t.b".c.-vrije gebieden. Uit- · 
banafng van de runder-t.b.c. is dan 
geen kweaüe meer van willen maar 
van moeten. Vandaar ook. onze op
merking of. wij ondaaks de meest 
prachtige maatregelen toch al niet 
achteraan ~ koinen. Wij maken 
deze· GPDterking ook hierom, omdat 
tot op heden zowel Regering als vee
houderij hun definitieve planneR nog 
steeds niet gereed hebben en bijge
volg met de uitroeiing op grote 
schaal nog geen begin ia gemaakt. 

0 ... -
H et spreékt vanzelf, dat behalve 

nationaal-economische belan
gèn, In niet mindere mate de indivi
duele veehoudersbelangen- op het spel 
stàán. Tl'OUWetts dli $lêt het -meren
deer·van dë véèho~s oók zeèr wel 
In, want m vele'streken 'Van onà lánd Wot"dr de t.b~.-beatrtictmg · ·rééda Bè
~-~ e~~· dal' laacllftg' .. aange'" 
pakt: Dat ·trt· IJlt ~t •1:'e1!tllta• 
ten' niet zijn uitgebleveh, bewijst wel 
een . .,tovtncie aJs l'rteslaftd,. die na~ 
genoeg van de t;b.c. bevrijd is, ter
Wijl öok hf eeii groot deel van Di'ente 
en op enige Hollandse ·en' Zeeuwse 
eiianden deze ziekte de ·laatste jaren 
Vèrdwenèn iS. DaarnaàBt zljn -er ech
ter gebieden, welke nog zwaar be
smet Zfjn, in die mate zelfs, dat het 
voor de individuele veehouder finan-

••• 

V an de ruim 2.800.000 runderen 
in ou land IVden raim 400.000 

aan t.b.c. AUè veehoudera zijb la one 
lanü verplicht bun runderen op t.b.e. 
te laten onde~eil, ~ men ~D 
goed hizicht Jta.ft waar en ln · 'GNtkê 
omvang aan t,.~.c. . 1\idende koeien 
voorkomen; Het merendeel van deze 
dieren lijdt aan · een zgn. gesloten 
vorm van t.b.c., waarbij zv in· tepn
stelling . tot de zg. open lijders géen 
smetstof Wr!IPî'eiden. Waar·- in de 
practijk voldoende f,s . gebleken, dat 
een vorm van gesloten t:b.è. te allen 
tijde kan overpan la open t.b.c., die
nen dus alle oP de tuber<lulfneproef 
positie~ reagerendit dieren verwiJderd 
tè worden .. 

• • • 

B. et t.b.c.~bes~rijdinpplan Wil ~u 
in G jaar t~ alle zg. reageer

a.-., v~rwijderen. t>e grootste b~
~·-:Jtt•• hoof~-""';* 
ftnanciële offers, <Ue hierbij,- :v.an de 
zijde van veehouders gevraagd wor• 
den;_ Onder. de reagerende dieren ko· 
men vaak prima productiekoeien 
voor, die een veehouder, vooral in· 
dten hij niet doordroitgen is van het 
belang van de t.b.c.-bestrijdlng on· 
gaarne van de hand doet. Daarnaast 
bedraagt het verschU in aankoop
prijs tussen rea~erende en t.b.c.,-vrt.Je 

Nieuwjaàrsoverdenking 

• 

U moet natuuTlijk nu niet denkcm, 
Dflt. in dit nieuwe jlllir de . zoo 
QPe.ens de winter weg doet . sm.elteft 
En plasjes plenst op uw balccm, 
Of dat een staatsman op zal dutbnia 
In Wormerveer of Hoogezand . 
Als ridder, redder en regee-rder' · 
Van ons .vèrfomfaaid v(Uferland. 

U moel natut~rlijk ook niet denken, 
Dat m()rgen al.een hausse begiftt 
I"' ane Indische papienj~ 
Of dat Soekarno zich bezint 
En met ons samen op gqat bouwen;. , 
Of dat .weeT tw.eemaal daags een kra"" 
Die ook een. krant IS, ,zal ,uera~ 
In ons papierloos vaderland. 

U moet zich veT-der niet verdiepm 
In recht i8 recht en krom is krom, 
Nu zoveel kroms wo?'àt Techt getroklcen 
En evenmin in het 1.04arom 
Wij zo cian Za.ger wal geraaktea 
Als Jan Cred~ en Jan Contant, 
En desondanks nog potverteren 
In ons berooide vaderland. 

U moet maar op zien komen spelen. 
Heel flucliter maar ook welgemoed, 
En hOpen dat de tijd het zijne 
Te onzer reclaSsering doet, _ 
Zodat de jeugd weer thuiS ken b~VtJen 
En niet als schooiend emigrant, 
Op hoop van zegen weg moet trekken 
Uit om gesjochten vaderland. 

De boerea, die geen t.b.c.-vrte stal 
hebben,. aullen een korting op hlin 
:melkgeld krijgen van aanvaakelijk 
2 %. Dit tngehoudea bedrag wuntt 
voor hen gereserve$'d en kl'ijgen zlj 
U!t'Ug, indien zij binnen een, -vu de 
hoogte van het reactiepercentàge op 
hun bedrijt afhankelijke ·tV«J, hun 
reageerdera opgerutrnd hebben. 

I) ... 

D oen zij dit niet. dan verbeuren 
· zij niet alleen dit ingehOuden 

geld, maar· Zij ZU1l~n bovendien eên 
soort boeteheffing moeten betalen, 
waardoor zlj wel gedwongen worden 
bun veestapel te saneren. Dat deZe 
sanering van sommige veehouders 
grote offers zal vragen la duidelijk. 
Maar· het is evenzeer duidel(tk, dat 
onze volksgezondheid, . onze ZUivel .. 
export en de kans,. dat t.b.c ... vrije be
drijven vanuit reagerende bedrijven 
worden besmet, er toe dwingen, dat 
op de meest • krachtige Wijze een eind 
wordt gemaakt aan het rijk vaa nm
derv\fand no. 1 . 

'' ~-· ~'de' 'Wil! ..... llierbU tepn. 
valleiS etr teleuratèlUar' ·biet·'~ 
spaard zullen bJUven, · staat ... t. 
·Maar er stàat tegenover, dat. dool: 

· het betrachten van grote !BOI'g
vulclighelcl de veehouder zitlil veel 
llBI'igheid kan besparen, -want 

·. alettegeastaande · alle fiaa.nelöle en 
Wterinalre maatrepJen moet bet 
de veehouder · z e lf zijD, die het 
plan moet doea· slagen. Laten wU 
h6Jlen, dat men spoèdig met het 
·plan begint en dat ons ern&ftge 
tegenslagen bespaard blijven. · 

raorNTsl 
I 

N.V: Midiftttfabdá 

,~Bolne." 
... ~ J. H~ •· C8ppdfa 

STALEN MEUBELEN 
.. GISO''·LAMPEN 
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. OVER VELDHEREN· 

-Hoe word ik een goed veldbeer? 
An die SpitzP eines Hee

res,. einer Armee wird ein 
Oberkommandièrender, ein 

. Höchstkomma,ndierender, ein 
GeneralissimuS, ein Général 
tmd Chef gestent. Der Staats
::hef, der die Ernennung votl
rieht, glaubt in den Beför
d~en einen Feldherrn zu 
besitzeu. Er wird sich nicht 
~;elten enttauscht sehen. 

De ChiPeHD.-_berelkten. hun doel 
. ' ~ ' .\ . ,' \ ,. : ' . 

(Door onze militaire medewerker) 

De democrAtisch~ wereld . heeft.· geluk }lehO.,ci. . T~ee.-Î. werd . zij qOOT 
Duitsland bedreigd,· tweemaal doorstOOd zij die bedreiging. Want dé 
eeTde nwal schakelde keizer Wilhelm l1 eer$t .;\in veld~~. dflf!ma. 
. diens leerlingen uit.- ·en. daaruit kon. het .ntinlkel tw.ft .~ Marne ,ont
staan. Toen die leerlingen· na de -netlef'laag ~dden uitgezocht h o e die 
nederZcltlg was ontstaan en k à n ontstaan, en .toe.n Duitsland wellicht 
in V on Seeckt wéér een veldheer had gevotid~n •. trad. een . .'huis.- en 
decon&tieschHder op, die zich . strategiscQ. . beiJaá.fd dacht. 'Dientengevolge 
werd de democratische wereld andermaal gered, ondanks zichzelve en 
ondanks het feit, dat .in de bondgenootsçhàppel.ijke,_ leger~ nergens een 
v-eldheer naar·voren.Jet.oo.m. MM.r UHU;. is d4m..tock ~1 ~ft. veld
heer? 

V oor iedereen, die veldheer wor
den wil - en weer citeren wij 

Von Bchlieffen - ligt het boek 
"Krijgsgeschiedenis", dat met . de 
tweekamp tussen Kaïn en Abel oe
gint. Die lectuur is niet altijd pikant. 
Men moet zich door een massa min
de:- smakelijke bijkomstigheden heen
werken. Maar dan komt men ook tot 
het daadwerkelijke en daardoor/weer 
tot het inzicht "wie alles gekommen 
ist, wie es kommen musste und . wie 
es wieder kommen wird." 

Von Schlieffen ziet de opdracht 
voor een veldheer in bet vernietigen 
van een tegenstander, zelfs indien }lij 
merker is, van wien hij overigens niet 
weet, waar deze zieh bevindt,. waar
heen deze marcheert en wat deze be
doelt. 

D c weg, die hij tenslotte kiest om 
zijn doel 1e bereiken, moet bij 

hardnekkig blijven volgen, bij moet 
alle hem tegenwerkende omstandig
heden kunnen overwinnen, bij moet 
snel een hulpmiddel vinden tegen~ 
elke onvoorzien.e· factor, hlj moet door 
alles heen het gestelde doel w i 1-1-e n 
bereiken en alle tegenslagen onbe
roerd aanvaarden. 

. Een dergelijke . taak ~n .a,Jle;,m een 
,man ·aanvaarden· ' .en verv.uHen; · · ttie. 
é\ler bovenmenselijke gaven ~ men 
noeme het dan g-enie - beschikt, en 
4}e zlch bovendien van dat bezit be~ 
wust is. 

Bovendien zal hij zich door harde, 
voortdurende arbeid moeten voorbe
reiden op zijn werk der vernietiging,, 
op betgeen eenmaal van bem ge
vraagd kan worden - dat hebben 
Alexander, Cesar, Gustaaf Adolf, Fre
,\ierik lle Grote, Napoleon el\ Von 
Moltke bew ... .zen. 

*" * ,,, . . 
V oorts llUiet een veldheer een 

leger sehepw11. bewapenen, 
uitrusteR, oefenen, kleden ea voeden, 
en hij moet dat leger zijn .elgen leger 
kunnen noémen. Ook dat hebben aUe 

grote veldheren begrepen en uitge · 
voerd, 
'l'en~ dient hij èn· staatsman èn 

diplomaat te zijn. 
Daarom: ,,zum Feldherrn wird man 

nicht ernannt, somlern geboren und 
vorausbestimmt'' en men zal onher
roepelijk iemand moeten zijn die "et
was vom Salböl Samuels abbekom
men hatte". 

Vriendelijke lezer, verwijt ons nu 
~t dat wij zo uitvoerig eh zo D u i t s 
dteftn - het past nu eenmaal in het 
vel'Vo!g van ons betoog. 

'~ * * 
·M-en heeft aan beide zijden in de 

eerste zowd .als in de tweede 
wereldOorrog beschikt over begaafde 
legeraanvoerders. over bekwame tac
tiCi. ook in groter ver~ncl. en over 
enkele voortreffelijke vechtersbazen, 
~ velea, dl,e eve~eens geroepen 
~ ~s uit~koren bleken. 

Er YOrlllden zich: OOk eakele twee
~ -die .als bet ware de veld• 
beer traeti~n te vervangen <v. Hin
deDburg~ Focb/Weygand, 
Jil1senhewer/Bedell Smi1;h en in klei
~ .verband Montgomery/De Guin
gand). maat· zij waren, beboudens de 
eerstgenoemde, als het ware coördi
~t.Ot'eDt · -~ d~ bondgeDQOtschappe-
1,\PM fèg_.1Rl~:adn m~k wrij
ving en ruzle· zo pea moplijk moes
_ten- 1~. Beide oorlogèn werden 
.daft ook niet gt!WODJlen deor veld
heerschap, maar m feite ®or de ge
~ mdustriële madlt van Ame
rika.en ...... seapow-er en alrpower. 

wederom gaat bet oorlogsgeweld 
• over d~ gehavende wereld. 

JR Bana trad .ae Amerikaanse ge
aerael Xac Arthur op. Een ve-e kt· 
generaat een veç~ die in 
zijn wij!:e van oorlogsvoering <als het 
ware met. de hink~stap-sprong) vooral 
·m troatael gewel4.~e op~~ebt. 
{)nverschillig voor de verliezen liet bij 
de .4mfttkaanse mariniers [Okinawa, 

V.V:O. Maar wij Jlija vrouweliJke 
leden. 4.w.z. dat wij wel eens een 
eigen, een ander Standpunt inne
men dan de beren der sehepptng; 
dat wij 4e diDgen op onze eigen 
maaier willen bekijken en naar 
voren brengen. ' 

Wij hebben ook wel eens speci
fieke belangen. 

(Copie voor deze rubriek uite?'- • 
lijk Vrijdagsmiddags 3enden 
naar: mej. Joh. H. Springer, 
Alexanderstraat 16, Haarlem). 

Wij willen ook naar .buiten kun
aea eptredea. .,Ook wij er bij", 
JleiPJl we. maar elk leUze tot wer
kelijkheid te maken, is een hele 
toer en als wij niet georganiseerd 
zijn. lukt bet ons eerst recht niet. 

Onze band is de V.V.D.; die in 
de eerste plaat~ ' 

Onze orga~tie legt alleen een 
extra band tussen de vrouwelijke 

,leden, tussen haar allen. 
DE ÖBGANJSATIË ~vii.OUWEN 
IN DE V.V .D." EN DE PLAAT
SELIJKE VROUWENGROEPEN . 

0 nze schuld is het niet, dat U : 
weer over dit onderwerp te . 

lezen krijgt; er is om gevraagd, . 
Het schijnt, dat er nog leden zijn, • 
mannelijke (maar die zullen wij 
het maar vergeven) en ook Vl'OU•. 
welijke, die nog niet weten, boe· 
dat nu eigenlijk zit met die Vr.ou
wen in de V.V.D. We zullen bet 
hun dus nog maar eens uitleggèn, 

We beginnen met de OrganiSatie 
.,Vrouwen in de V.V.D.". De naam 
zegt het al: wij zijn leden van de 

Maar het is een extra-band bin
nen de V. V.D.: de 'Wijze van ver
kiezen van hêt bestuur tOont dit 
aaR en er wordt ook geen extra-
contributie geheven. . 

En nu verzoeken we• de zettel',, 
die drie sterretjes van hem te 
plaatsen om duidelijk aan te ge
ven, dat er nu een ander chapiter 
begint. 

* •.• 

D at zijn de plaatselijke vrou-. 
wengroepen. die qua organi

satie geheel los staan van de orga
nisatie "Vrouwen lD ·de V.V.D.". 

Tarawal] hoge prijzen in mensen
l~vens bij hun als reg~l. f;ronta~ aan. . 
vallen (landingen) betalen. JUist· iR 
hét laàtste 'jaar werden In Ameri· 
kaanse tijdschriften (zelfs in (te Sa
turday Even\ng Post-> ernstige en. oJ.. 
gegronde bezwaren . tegen deze wtiZ4!! 
van aanvoering 'en deze tactiek· tot · 
uiting gebracht. 

Generaal Mac Arthur heeft -- voor 
zover dit thans kan en mag worden 
beoordeeld - vermoedelljk fouten ge
maakt. Hij· heeft -ke~ !lijn tegen;. 
stander ortderschat. Hij heeft de' N~ 
Koreanen tot volkomen verslagenen 
verklaard, terwijl zij nog geenszins 
verslagen w a r e n . Hij heeft zijn 
troepen beloofd: met Kerstmis zijn 
jullie allemaal thuis - en hierop is 
zelfs geen commentaar meer nodig. 

Zeker, hij heeft eens en in Manilla 
beloofd: ik ga maar ik kom terug. En 
hij is teruggekomen als overwinnaar. 
Maar toen vocht hij tegen Japanners. 
En wie, overeenkomstig SchlieUens 
"eisen voor een veldheer", het boek 
der Krijgsgeschiedenis beeft gelezen, 
wi-st dat de Japanner geen aanleg 
heeft voor strateeg. Dat heeft bij 
overduidelijk in- de Russisch-Japanse 
oorlog van 1905 getoond. Een schitte
rende vechtsoldaat, maar clie weinig 
of niets vom Salböl Samuels bekom• 

.men hat. · 

J n Korea vond deze generaal an
dersoortige tegenstanders. 

Wie organiseerde dse Noord-Ko
reaanse d.ivlsles? Wie leidd.e hen op? 
Maar ~: wie 4>ntwierp hun 
pt,nnen? .. W4· ~- hie!'QP in een 
vpng artikel . .reèda ·gewezen. Men ber
iluiere zl$ bun -~· het ware s!>ÓOl'" 
lQo~ verdwijnen tijdens hun ten,1g. 
.tocht, .bun telkens weder opduiken, de 
.wijze, . waarop de guerllla wordt ge· 
~J;lt..Maiar·hov~: ~ie' 9D1Spfl&it
!)oorkrulst Mac . Artti•trs plannell? 
Want vergeet niet: ._AmerikanE-n 
hebben zowel de cwermacht in de 
lucht. als de volkomen beschikking 
over seapower. 

Zeker, de lanèingen m de rug der 
l{oreanen gelukten. 1'4aar de Ameri
Jçaanse generaal liet ·Zich verlokken 
tot on~g en .oi)Silme»hangend 
op~ru~en ~ ...... hij moes.t weten 
dat achter de Chinese- grens aterke 
Chinese legers werden same~POk· 
ken. 

Een velt'lheet' als v •. Moltke Qf ,V on 
Schileffen zou o.i; .-. opmars in· 
ders en zeker· niet s6 .Wt' hebbeR .tp. 
en doorgezet. 

Toen sloegea de Ctünezen toe. En 
bet is onbegrijpé)fk dat generaal :Mac 

Von Sc'fllieffen. 
,,DeT. Feldherr'' • 

Arthur desondanks tot het offensief 
tegen de Chinese stellingen overging 
en, povendien dat. offensief niet ogen
blikkelijk afBrak, tQen hem de sterkte 
ea « overmacht der tegenstandèrs 
~ was. zeker, dé ChlnezeJt 
leden verreweg de zwaarste verliezen. 
Maar zij bereikten bun doel. 

M aar er is nog iets anders. En 
dat .houdt verband met die 

langademige aanhalingen in de aán• 
hef van dit artikel: of de Russen of 
de Chinezen bezitten een ve~r, 
althans een aanvoerder van groter 
formaat dan tot nu toe bij de gealli
eerden naar v.oren kwam. Die veld
lleer en zljn staf volgen n i e t de me
thodiek der Amerikanen ...:... de metho
diek van het technische geweld. 

Maar zij volgen wat wij zouden wil.; 
len noemen de grondregels van de 
oude Duitse school, die steeds naar de 
zwakke vleugels en flankea tastte ~n 
die de veldslagen won met de . benen 
van zijn soldaten en met de hersens 
vaD de Ie&eraatwoerdèr en zijn on
~nvoerders. 

Hleriit· $chullt v.oor ons in West 
Europa naar ons ~;~anvoelen een ze
kere troost en ge1'11ststelling. 

* * ;(. 
\V ant in die oude op V on :Mol~e 

en VOD $chlieffen lngeste1dè 
Duitse school. gold als axioma: traebt 
altUd en overal een ~FRQN:. 
Ti;N()()Rl.QG TE .ON1!G~; .:voer 
op eigen initiatief nimmer zo'n oor
log. In letterlijk alle operatieve stu
dies van Von MoHke, VGD Walderl>l;!e 
en Von Schliefien vindt meB de 
.a a g .s t voor de tweefrontenoorlqg, 
omdat Duitsland n i et OVft' de alles 
béeersende seapower en n 1-e t :Over 
vo1Qoell4ile gFOR(tstoffen beaetiikte. 

Welnu, daarover 'Pes.c)Ukken de 
Rassen en de Chinezen evenmin. 
Juist waar zij zo duidelljk blljk geven 
van hun .voorkeur voor de ·operatie
leer der werkelijk grote veld~r~n. 
lijkt het oos alleszins walU/SChijnlik 

. dat •zi.i. zolang in Azili nog geen BE
SLISSlNG te hunnen gunste werd be
reikt, NIET· TOT EEN A.ANVALOP 
'W'EST~EUROPA ZULLEN OVER
GAAN. 

Het is een zeer betetoeene mate
rie. 

Er zijn volslagen verenigingen 
bij, compleet met reglement en 
bestuur; er zijn. gezellige, in,torme
le clubjes, die af en toe genoegelijk 
bij een harer aan huls samen ko
meil; soms zijri. er alleen maar eclt 
of twee energieke vrouw@. die zo 
nu en dan met veel moeite enkele 
trage mede-leden bij elk11ar krij
gen. En· soms, d.w.z. in de meeste 
plaatsen,'komen de V.V.D.-vrouwen 
nooit eens onder elkaar bijeen. 
Daar gaan de vrouwen liever sa
men met haar man naar een ver
gadering, dat is gemakkelijker met 
de auto weet U. 

. bUiten de plaatselijke groepen, haar 
even dierbaar. Zij stuurt haar al
len rondzendbrieven, als zij dat 
wensen: zij nodigt allen op haar 
bijeenkomsten en zij komt voor al
len op. 

Of daar hebben ze al zoveel bij
eenkomsten van allerlei aard, dit 
kan '"r heus niet meer bij. Of daar 
gaan ze helemaal nooit ende nim· 
mer naar een. vergadering. 

In het. kort: het is een rijke,scha
kering. Geen peil op te trekken. 

. Maar vrijheid is ons principe, 
niet waar. Ze moeten overal zelf . 
maar uitmaken, wat ze willen. 

De organisatie, "Vrouwen in de 
V.V.D." hoeft zich er niet aan te 
;toren. Die ziet met moederlijk wel
gevallen naar de gedegen, enthou
siaste, ijverige groepen en clubjes, 
maar in. 't 1:11~emeen genomen zijn 
alle vrouwelijke partijleden, in of 

' 

zo is er: 
. Vrjjheid voor de vrouwelij

ke ,leden, zich al of niet plaatselijk 
te groeperen: 
Verantwoordelijk~ ten op

zichte van haar alten voor de orga
nisatie "Vrouwen in de V.VD.". 

J. H.S. 

Twee maal naar Zwolle 
De afdeling Zwqlle . van de 

VrPUwengroep kwam de laatste 
. maanden van lJ,et vorige jaar twee
. maal bijeen.. Op de eerste avond 

hield onze afdelingssecretaris mr. 
i J. H. van der. Burg een ~ezing 
' over: ,.Verleden en beden in ons 

kiesrecht". 
De tweede avond sprak mevr. 

dr. A J. P. Wibaut-van Gastel 
over: "Wat heeft een federaal 
Europa te zeggen voor de vrou
wen?" 

Met grote belangstelling wer
den beide lezingen gevolgd. 



\'RLJBEID EN DEMOOBATII: 

eok bt ~ran/uyk preiereert HteH ':Bouf 

Want Marianne moge haar landslieden met nög 
zoveel edele wijnen .verwennen, als het op ·Jikeuren 
aankomt geeft men ook in Frankrijk gaarne 
de voorkeur aan Bols-likeuren. Aan Apricot; 
Bols bijvoorbeeld, de amberkleurige likeur met 
het zachte volle aroma van rijpe ~brikozen of 
aan Cherry Bols, Bols Curaçao Triple Sec, Bols 
Crême de Çacao 9f Bols Dry Orange Curaçao! 
Likeuren, die een . zinvolle bekroning zijn . vail 
iedere maaltijd. 

BOLS 
* Palwielmz en Kmltoren: Amsterdam, · Sthiedam, Brurul, 

Tonnay-Charente, Montreux, Bilhao, Seu. Paulo, Buenos Aires, 
Montreal; Bng.e111ood N.]., Kaapstad/Melbourne. 

~ ------ -------J.-
N. V. Nederjan.iHcbe 

Caoutchouc· ea Gutta• 
Perebafabriek 

v.h. Bakker I Zn. 
Ridderkerk 

I. 

D~JON6'S 

Teehnisehe 

rabberartikeleu 

OIOCOIADI 
-·· OiOCOJADE 
' IIAGELSIA.Cl . . . 

l'UINARCHn'ECTUUR - BOOKKWEEKERIJJ!llf 

Ontwerpen 
Aanleggen 
Onderhouden I GIJSB~ VURENS 

. Rlagv~l Dl· Rotterdam (0.) • TeL 1%114 

·SMIT 
SLIKKERVEER 

Er 
zijn vele 

soorten tarwe• 
griesmeel. De beste. 
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is verpakt door een der groot
ste meelfabrieken vanNederland: 
Wessanen~. E ~n oud~ . n~~m, . 

die een uitstekend product 
garandeert. 

rHBu 
I 
I 
I 
I 
I 

I. HOLLANDSOli BANK-uNIE N.ll I 
I - . AMSltRDAM • IJEI HAAl· ROTTEROAIII . . I 
a...~~-----...1 

f\tV. 30 ....... t,~ 
~ · c.~c ~ 

Scheepswe,.ve~ en: Machinefabriek 
• 

B 0 l:N·E S ' 

' .. 

·( YLüuut.c.Aoaw. M u~ ) 
I 

-

N.V. -:-; 

w. A. HOEK's 
MAOHINE- mi ZVVBSTOFII'~ 

' Bóotdkäatoor. M1 . Maellblefabrtell 
.. .. 

tè &ébledam. 

eomP...,.son voor ..... ; g&88eD . en ledereu dnJk, 
wtanàilu voor de Oel'èldia&. Yaa zuuntot, ettatof. --. 

c• 
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= I DWARSHELLINGEN 115 Meter 

I DROOGDOK 115 x 30 Meter i 
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Ra, ra, 
hoe zit ·dat ? 
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WEEKBLAD VAN DE .VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEI.D EN DEMOCRATIE 

Gedenkt de regelen der demo.uratie! 
Het "miscerstand" - De rol van de Partij van de Arbeid 

in het Nieuw-Gainea-vraagstuk 

Enige jaren geleden was er in de Nederlanl;lse 
polttiek een op de voorgrond""staand politi

cus, die altijd en steeds weer behoefte had aan het 
doen van uitspr'àken .. Op weg naár Indonesië zijnde 
of vandaar weer terugkerende liet prof. Schermer
horn geen gelegenheid voorbijgaan om'óp de vlieg
velden waar zijn toestel neerstreek met grote be
minnelijkheid aan de verzamelde journalisten zijn 
oordeel te geven over wat er op dat ogenblik iri 
de Indonesische politiek aan de orde was. Dat meri. 
als direct betrokken politicus in een bepaalde zaak 
er ·meestal beter aan doet er het zwijgen toe te 
doen, of althans de nodige voorzichtigheid te · be
trachten, leek niet de opvatting van de genoemde. 
Vrij en frank gaf de professor zijn oordeel aan wie 
het horetl wilde; 

* * * 

De·lezer vergeve ons wanneer wij de herinnering 
. aan de voormalige minister-president weer 

wakker roepen. Wij !JlOèste~ aan .dat vele praten 
terugdeflltën toen wij vorige· week het in~erview 
fit éfe courant lazen, dat de voorzitter van de 
~e Ka~fractie·:vanAe.'Parti.i. van .'1:-. M":>, 
bel4 aán eriige rêdacteuren ~ ~~Aneta ~~ ~t 
A.N.P.' had · gegeven: ·En de gedàchte aan pr~t. 
Schermerhom 'ls bij ons nog levendiger geworden 
toen wij · kehnis kregen . van de ontknoping der 
gehele geschiedenis. Het resultaat van he~ door de 
heer Van· der Goes van Naters gegeven mterview 
it namelijk ook schrikkelijk verdrietig. . 

De heer Van der Goes Is niet zo maar bij toeval 
met die redacteuren in contact gekomen. Hij was 
teleurgesteld over . de uitslag ,van de bespr~kingen 
tUISen Nederland en Indonesië over het Nieuw~ 
Quinea-vraagstuk en hij. vreesde. dat. het niet goed 
zou gaan mèt .de Nederlands-I!ldonesischlj! Unie. 
Jln zo heeft hij het initiatief genomen tot het Inter
view, opdat zijn mening in Indonesië zou worden· 
geboord. 

Wat er v~ overgebleven is, .Is 4e:i;er dagen in d~ .· 
dagbladen. · genoegzaam duidetljk. gew(!i.dea.. 

J(8a'r Wij ~n toch niet aan de zaak voorbijgaan; 
wlïlt er. zitten facetten aan, die zeer wonderlijk 
zljtl in onze ogen. ~ 

Van belang Is niet waar nu het verschil tussen 
het door lnr. Van der Goes in Het Vrije Volk ge
schreven artikel en ûjn interview vandaan is ge
komen. In. het laatste stond immers, dat bij het 
eventueel hervatten van onderhandelingen uitge· 
gaan zou kunnen worden van overdracht der sou· 
vereiniteit over Nieuw-Guinea aan Indonesië, ter
wijl dat niet was te vinden in zijn artikel in Het 
Vrije Volk. ·Maar wel is essentieel, dat nu naar 
voren is gekomen, dat er in ons land ook "geheime 
democratie"~) wordt bedreven, dat de fractie van 
de Partij van de Arbeid in ~Tweede Kamer tij· 
dens de onderhandelingen aan de regering de sug
gestie heeft gedaan: "overdracht van souvereiniteit 
aan Indonesië met beheer door Nederland voor een 
lange reeks van ]aren". En dat niet in het open· 
baar, maar - zoals Het Parool Maandag schreef -:
in "een brief tot de minister-president". 

Ziet, hieruit spreekt een merkwaardige menta
liteit: Wanneer de ftactie van de Partij van de 
Arbeid meent, dat de zaken niet goed gaan, dan 
mengt .zij zich in het gE)val met een brief· aan de 
Regering. En wanneer dan enige weken later de 
voorzitter van de fractie van de Partij van. de Ar· 
beid meent; dat "het voortbestaan van de Neder,.; 
Iands-Indonesische Unié in het gedfug Is", dan acht 
hij het nodig, dat zijn opvattingen in Indonesië 
bekend worden. Dat komt er dus in feite op neer, 
dat de Partij van de Arbeid, althans haar practise
rende politici, van oordeel zijn, dat zijmede moeten 
spelen in aangelegenheden, die der regering ~n, 
Dat de Regering eigen bevoegdheden en eigen 
taken heeft, dat is dus een leer, die de ?.v.d.A. 
op belangrijke punten volslagen negeert. ZIJ wenst 
mede te spreken in regeringszaken en wanneer de 
voorzitter der fractie .van mening is, dat er sevuen 

dreigen, welnu dan zal hij de taak der regering 
wel eens eventjes overnemen en dan spreekt hij 
het "verlossende" woord tot Indonesië. 

.. ~ .. 
Dat dit "verlossende" woord zo weinig verlossing 

geb~acht heeft en in Indonesië ook al niet het 
minste succes had, moge voor de betrokken politi
Cus verdrietig zijn, voor ons is het erP:stige van de 
zaak, dat de Partij van de Arbeid blijkbaar over
gaat tot geheime democratie (de brief aan de mi
nister-president) en dat haar fractie-voorzitter in de 
Tweede Kamer overgaat tot buiten-parlementaire 
acties en, over het hoofd der regering heen en bui
ten het parlement staande, ziCh regelrecht tot In
donesië wendt. Het lijkt nodfg op deze aspecten 
van de . ;taak de aandacht te vestigen, waiJ.t men 
hee~t hier te doen met factoren, die voor het aan-· 
zien van Regering en· parlement. funest zijn. Maar 
niet alleen voor het aanzien, Voor een 'Regering is 
het zeer 'moeilijk ~e regeren, indien daar figuren 
tu$Sen d9or .kruisen, die op· haar beleid invloed 
trachten te oefenen en die mede op haar stoel 

· ~il;len,. ~~. ;!litten ,en .~en' reg~rip.g . moet wel. ern
atilt VetzWitkt -w-or~effi itt haar houiiing, wanneer 
niet ·:regeringsveràiltwoOl~delijkhêid dragende pÓli" 
tici het bij tijd en wijle nodig achten om zich als 
derde .partij in bepaalde onderhandelingen te men
gen. Dat voorts de waarde .van parlementaire ge
dachtenwisseling wel zeer wórdt verminderd wan-

. neer één partij zich in geheim contact met de Rege
ring begeeft, behoeft wel geen betoog. · 

Het Is dan ook wel heel erg mis wat de heer Van 
der Goes van Naters heeft gedaan. 

net was duidelijk, dat de door de heer Van der 
. Goes gelegde bom op een bepaald ogenblik 

en in een bepaalde· richting zou moeten barsten. 
Veel veronderstellingen zijn over de mogelijkhe
den . van dat barsten geuit. Daarover behoe~n wij 
niet ,.te schrijven, want uiteindelijk Is ons nu be
iend, dat degene, die de bom· gelegd heeft.' Is ge
iaàkt,. warit de verklaring van het partijbestuur 

van de Partij van de Arbeid is duidelijk gegeven 
om de in het interview van de .heer Van der Goes 
op de regering vervatte critiek goed te maken en 
om, zoals wij het in de Volkskrant lazen, "dt!l"heer 
Van der Goes in zijn (rode) hemd" te laten staan. 

Maar overigens zien wij ook hier weer het zon
derlinge verschijnsel, dat een partijbestuur zich 
gaat uitspreken over een concrete politieke situa
tie en de daarin door de Regering aangenomen hou
ding. Gaat nu het partijbestuur van de P.v.d.A. 
naast de Tweede Kamer-fràctie mede regerinkje 
spelèh? / 

Laat men tot slot bij alles wel goed in het oog 
houden, dat de heer v.d. Goes in zijn rechtzet

ting van het misverstand zeker het een en andèr 
heeft. verduidelijkt, maar vooral duidelijk heeft 
gemaakt, dat de opvatting van de Tweede Kamer
fractie inzake overdràcht der souvereiniteit reeds 
geruime 'tijd aa:ri .h.et kabinet bekend is. En dat 
thans het partijbestuur van de P.v.d.A. ervan 
spreekt, dat dè door de Nederlandse rcge•·ing ge
dime'< voo.tstelleil "eèiÏ ''ilánv:üitdbaar uitgangspunt" 
vormen .voor ve;rdere 9~dèrhfttlQ.eliJ;tgen. De vraag 
is nu of de P.v.d.A. ministers in het kabiáet vol
doende kracht· zullen tonen oin zich te verzetten 
tegen deze. invitaties om verder· af te glijden. En 
dan is de volgende vraag hoe dan het kabinet in 
zijn geheel zich zal houden, Dat wij in zijn kracht 
niet veel vertrouwen kunnen stellen is de laatste 
weken weer genoegzaam gebleken. 

Wij willen thans met deze opmerkingen volstaan. 
Hoe wij staan tegenover het door de regering 

gevoerde beleiq e'n d0or hapr ter tafel gebrachte 
voorstellen. heeft mr. Oud vorige week duidelijk 
uiteengezet. Wij moeten thans afwachten wat het 
parlementaire debat, dat verwacht mag worden, 
zal opleveren. · . K. 

~) Wijnemen: deze terminologie van Prof. Romme 
gaarne over. 

lnlossen· van een Ereschuld is plicht 
I n zijn ;,Parlementaire Flitsen" geeft onze parle-. 

mentalre redacteur een samenvatting van de 
gedachtenwisselingen, die enkele weken geleden 
in de Tweede en Eerste Kamer over de afvloeiïng 
van Ambonnese oud-militairen hebben plaats ge
had. 

De in de beide Kamers der Staten-Generaal aan 
de dag getreden zorg blijkt waarlijk niet voor niets 
te zijn geweest. Al werd dan van de zijde der · 
Regeringstafel uitgesproken, dat zo lang mogelijk 
aan de vrijwilligheid zou worden vastgehouqen, 
en al lag daar dan het vonnis van de Haágse 
Rechtbank, dat niet-vrijwillige afvloeiïng verbood, 
thans :l!ijn wij al weer in een ander stadium. Wij 
zouden willen zeggen: in een uiterst beschamend 
stadium. Want thans mag geweld worden gebruikt 
tegen de Ambonnezen, en voorts is de Ambonne
zen aangezegd, dat zij vóór 15 Januari moeten kie
zen uit 3 ni.ogelijkhedeü. Deze berichten hebben ·op 
ons een diepe indruk gemaakt. Toen de Heer Oud 
iri Mei zijn bekende motie indiende, begrepen wij 
zeer wel, dat het door het Kabinet gevoerde slappe 

· beleid ten aanzien van het zelfbeschikkingsrecht 
vooi:• Ambon en de Ambonnezel\ de situatie nog 
erger moest maken dan zij al was. Wanneer men 
echter voor de feiten staat, dan bedroeven en be
schamen zij ons toch weer. 

Wij beseffen, dat een• Kabinet op een goed 
moment moet . zorgen, dat er geen ongelukken 
~iéden, en het kan gedwongen zijn een oplos-

sing voor moeilijkheden te forceren om ernstiger 
te voorkomen.· Maar wanneer men dan gaat for
ceren, waarom· dan· de· Amb0nnezen zo beperkt in 
hun keuze? Waarom deze mensen niet tevens de 
mogelijkheid gegeven naar Nieuw-Guinea te gaan 
en ook riaar Nederland te komen? Het gaat hier 
om een groep trouwe mannen, die op onze hoogste 
dankbaarheid recht hebben. Welnu, die moet men 
dan ook mogelijkheden bieden, waaruit blijkt, dat 
hun trouw niet wordt vergeten. Zeker, overkomst 
naar Nederland brengt zeer veel moeilijkbeden 
met zich, niet in het minst voor de betrokkenen 
zelf. Maar er is voor ons alle reden om met alle 
m•lijke kracht die moeilijkheden te overwinnen. 

Laat de regering alsnog haar beleid wijzigen. Wij 
hebben een grote ereschuld aan de Ambonnezen! 

Die in te lossen is onze plicht. K. 

De redactie-secretaris is .voor korte 
tijd buitenslands. Vérsoeke derhalve 
alle copy voor het volgende nummer 
te willen senden oon: 
G. STEMPffER, Prinsengrá~ht 1077, 
Amst~rdom, Telefoon 35343. 



18 M.NllABl lH1- PAG. S 

• 

V.V.D. trad in het krijt voor de 
Amhonnese militairen 

Prof. Molenaar kreeg belangrijke toezeggingen op het stuk van de Omzetbelasting 
De even moeilijke als pijnlijke kwestie van de afvloeiing der nog op 
Java in een aantal kampen ~er*omelde Ambonnese oud K.N.I •. L
militoiren · is vlo.fc: voor h~ ~erstrecès in beide Kamen .der· Stoten•. 
Generaal"nóg aàn.·de orch! gêwe'èst~ Jn "de Tweede Kamèr was hèt de . 
interpellatie-Gerbrondy, welke daartoe de gelegenheid .bood en in. 
de Eerste Kamer de aan de orde stelling van het ontwerp uitzending 
dienstplichtigen, waarbij de ter"'ijn, gedurende welke de laatste 
Nederlandse dienstplichtigen· nog in lndones.ië zouden blijven, tot 
uiterlijk 1 April werd verlengd. 

· Dot ook de Eerste Kamer dus nog gelegenheid kreeg over dit 
onderwerp met minister s' Jacob van gedachten te wisselen, was wel 
zeer nuttig, aangezien, naar het algemeen oordeel, de interpellatie
Gerbrandy nogal onbevredigend was verlopen. De voornaamste oor
zaak daarvan was wel dit: dat zij - toevallig - slechts enkele 
uren na het vonnis in kort geding van de president van de -Haagse 
Rechtltank werd gehouden. Dit vonnis moest daardoor het debat wel 
beheersen, maar niemand had nog volledig en rustig van de overwe
gingen kunnen kennis nemen. 

Zoals bij een il:lterpellatie gebrui
kelijk is, speelde het voornaamste 

gedeelte van het debat.zich daarbij af 
tussen de interpellant en de minister .. 
Ook mr. Oud lll€ngde zich·echter eni
ge ogenblikken in het debat en wel 
voornamelijk om te protesteren zowel 
tegen een interruptie van socialistische 
zijde, dat dit vonnis "een politiek von
nis" zou zijn, als tegen een uitlating 
van de minister. De bewindsman had 
namelijk gesproken van "een rel rond 
een .kort geding"; Deze uitdrukki.Dg 
achtte de heer Oud weinig gelukkig 
en hij meende van de Regering te mo
gen vragen eerbiediging vau een .meb
terlijke uitspraak, onverschillig of .zij 
het er m~e eens is of nièt. Het spreekt 
vanzelf; aldus de heer Oud, dat in een 
rechtsstaat, als waarin wij leven, de 
Regering zich onvoorwaardelijk on
derwerpt aan de uitspraak van de 
rechtèrlijke macht. 

Er was ook gezegd, dat de presi-

op morele grond dus terecht als de 
eerste kernvraag stellen of de afvoer 
van de · Ambonnese militairen naar 
Ambon en de omliggende eilanden in
derdaad geheel vrijwillig geschiedt. 
Dè minister had medegedeeld, dat 90% 
van hen de desbetreffendè formulie
ren had getekend. De heer Wendelaw 
zei nu met nadrUk: als de mfnister 
dat verklaart, aanvaard ilt dat onvoor- · 
waardelijk. Toen, op dat ogenblik, 
hebben die Ambonnezen er dus zo 
over gedacht. Zij hebben t o e n be
sloten, vrijwillig daarheen te gaan: 
Maar denken zij daar nu n o g zo 
~ver? 

Iedex: .mens, zo merkte de heer Wen
delaar op, komt wel eens terug op 
een aanvankelijke verklaring. Dat 
doen zelfs mensen met een rijpe en 
grote levenservaring en met gevoel 

· voor verantwoordelijkheid. Ik meen 
mij te herinneren, dat dit zelfs wel 
eens aan ministers is overkomen. Ik 
zal geen voorbeelden noemen, maar ik 
herinner ze mij toch wel. Hoeveel te 
eerder mogen wij dat dus verwachten 
van jonge militairen. 

Vervolgens behandelde spr. uitvoe- · 
rig de vele vreemde misverstan~ 

den, die met betrekking tot de ver
zending V«!:\ vwscJl'm,ende te}~· ... 
men waren ontstaan. Onjuist aChtte· 
hij het ook, . dat . de minister de af
vloeiïng van· de · Ambonnese militai
ren zozeer koppelde aan de datum van 
terugkeer der Nederlandse militairen. 
Staat het vast; zo vroeg hij, dat de 
eerste militairen, die met de "Van 
Outshóorn" zijn overgebracht, volko
men vrijwillig zijh gegaan? Gelooft 
de minister niet wat te lichtvaardig 
de papieren en de verklaringen, welke 
hem voor$elegd worden? Hebben som
migen bijvoorbeeld niet .in de mening 
verll:eerd, dat weigéring sk'afbare 
dienstweigering zou zijn? Het gaat 
hier, aldus onze woordvoerder, om de 
eerste rechten van de mens op leven 
en veiligheid. 

E en andere, zeer logische vraag, 
was: Als de minister alleen maar 

vrijwillige afovloeiïng :to-epast, waarom 
maakt hij zich dan zo druk om dat 
vonnis en gaat hij iii hoger beroep? 
Dat vonnis doet toch oók niet' ander~t 
dan niet-vrijwillige afvloeiïng ·verbie· 
den? 

Tenslotte opperde de heer Wende
laar in verband met de plannen om 
van Nederland uit een missie naar 
Java te zenden, de _gedachte in deze 

· missie eruge leden van de Tweede Ka
mer te benoemen. 
'' Minister s' Jacob bevestigde nog
maals met. nadruk, dat %ij, die met de 
"Van Outshoom" naar de Kei-eilan
den waren vertrokken, geheel vrijwil
lig hun keuze hadden gedaan en bfj 
dè debarkatie had ook geen enkele 
moeilijkheid plaats gehad en niemand 
was op zijn besluit teruggekomen. :De 
minister wenste zelf ook zo lang mo~ 
gèl1.ik aan de vrijwilligheid vast te 
houden, maar hij moest er toch mee 
rekening houden, dat 1 April toch de 
alleruiterste datum moest zijn, waar
op alle Nederlandse militairen waren 

vertrokken. Er zou dus een ogenblik 
moeten komen, dat de lmoop moest 
worden doorgehakt en in dH verband 
de~!f de minister de ()Ok voor de heer 
Wendeiaar uiteraard ni~U"Wê medede
ling, dat het vonnis zich beriep op een 
verouderde tekst van een voor deze 
militairen geldend algemeen regle
ment, aangezien dit na 1935 was ge-

. wijzigd. Sedertdien k u n n lt"n zij bij 
demobilisatie worden vervoerd naar 
_gebieden in Indonesië hunner keuze, 
maar heeft de Regering ook het recht 
gekregen, hen ter plaatse te doen af
vloeien. 

'II.et is duidelijk, dat dit beToep op 
.~:r· een niet meer geldend regl~ 

een der voornaamste overwegingen 
voor de Regering is, om in hoger be· 
roep te gaan. Tegen dit enigszkls ver-
rassende novum viel uiteraard op dat 
ogenblik. weinig aan te voeren. Toch 
wist de· heer Wendelaar bij de replie
ken de minister nog een zeer . belang
rijke verklaring te ontlokken. Er zijn. 
zo zei de heer Wendelaar, Ambonne• 
zen, die bij de Indonesiirs op een 
"zwarte lijst" staan, De2e .mensen lo
pen bij afvloeiïng op Indonesisch ge• 
bied dus direct levensgevaar. De mi· 
nister heeft . uitvoerig beteogd dai .ea 
waarom het onmogelijk is, al die Am· 
bonnezen met hun vrouwen en vele 
kinderen hier, naar Nederland toe te 
halen. Maar is hij niet bereid, alibans 
d e z e bedreigden en ·hun eventuele 
gezinnen in Nederland asylrecht te 
verlooen? 

Dit nu heeft minister ·s• · .lacob 4e 
heer Wendelaar nadrukkelijk toel)ll!
zegd en hij deelde mede, dit· ook bij 
de behandeling van het proeet Jn ho-
ger beroep te ZUllen laten bevestigen. 
Inmiddels is komen vaststaan, dat het 
hier 90 militairen betreft. met bUn ge-
zinnen (voor zover het gebmilden be
treft) in rotaal ongeveer 350 personen 
omvattend. 

Het was, afgezien van een - dank 
zij de heer Wendelaar mislukte- po
ging van de K.V .P.-er de heer K«
stens om het debat op ·lager politiek 
niveau te brengen, eeri diseu1111ie op 
hoog peil, welke nog eens beeft be• 
vestigd, dat wij, V.V.D.'ers, de trouw 
der Ambonnezen aan de Nederlandse 

dent zijn bevoegdheid te buiten 
zou .zijn gegaan, en men had biervoor 
o.a. een beroep op een uitspraak van 
prof. Kranenburg in een'van zijn wer
ken gedaan. Mr. Oud antwoordde 
daarop: Indien wij van oordeel zijn, 
dat de bevoegdheid van de rechterlijke 
macht in de Grondwet en de wet niet 
juist is geregeld, moeten wij de 
Grondwet en de wet gaan wijzigen. 
De stelling van prof. Kranenburg is, 
dat er een terrein moet . zijl), waar• 
mede de rechter zich niet moet be
moeien, omdat het niet tot de aard 
van zijn bevoegdheid behoort. W e 1 k 
terrein dat is, dat moet de wetgever 
uitmaken. De pijler, waarop de 
rechtsstaat rust, is deze, dat de be
voegdheid van de· rechterlijke macht, 
binnen de grenzen van wet en Grond
wèt, döor de rechter Z'elf wordt be
paald. · · · 

~ ·. · Dese burger 

t 
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is diep geschokt door het 
feit dat Londense kleer
makers hebben verklaard, 
dat president Trumcn af
schuwelijke das.!en draagt. 

Deze burger ,zou wel 
willen dat hij de zorge~ 
der Londense kleermakers 
mocht hebben en geen 
andere. 

• zaak niet w i 11 e n vergeten. Wij ge• 
ven toe, dat de kwestie Vll\1 bun· af·· 
vloeiïng een moellljke is e ·41t& . deze 
vele kanten beeft, maar op Jd8t0riscbe 
èn morele gronden zullen wij ons nooit 
zonder meer van hen mogen afmakea. 

precies een week later vond over 
datzelfde. onderwerp in de Eer

ste Kamer een. debat plaats, en wel 
naar aanleiding van ·het in de aan
vang genoemde wets-ontwerp. Er was 
nu gelegenheid geweest om het ·von
nis van de rechter rustig te bestude· 
ren en dank zij de heer Wendelaar als 
eerste en VQornaamste woord-voerder, 
werden nu · dan ook allerlei twijfel· 
punten uit de doeken gedaan. Zoals 
ook elders _;werd opgemerkt, wist de 
heer W e n d e 1 a a r zijn · betoog zo~ 
zeer op de eigenlijke kernvragen 1e 
richten, dat de heer Algra (A.R> 
daaraan vrijwel 'niets meer had töe te 
voegen en de C.H.~fractiè zelfs geheel 
van het woord afzag. 

n=t rechterlijk vonnis verbood, kort 
gezegd, iedere onvrijwillige af

voering naar Amlmn .of ander door de 
A.P.R.I.-troepen beheerst gebied en de 
heer Wendelaar kon op deze zowel als 

t 
0 
t 
t 
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Geen kleermakers zo deftig, zo serieus, zo ongenaakbaar 
-"als Londe~e . kleermakers, maar ik waag het te zeggen: 

hun zorgen zijn m ij n zorgen niet. 
Ik wilde, dat het wèl zo was. 
J~ wilde, d4t ik mij met heilige, bTtl1&den.de ver<mtwaar

digmg om de dassen van de president, achter de .ü&ndense 
kleermakers. kon scharen. 

:Ik wilde, dat: ik mij bekommeren kon om de dassen van 
Harry. 

.Maar dat kan ik niet. 
Al. zou de president de àller-lelijkste dassen van de 

wereld dragen - met poppetjes, met scheepjes, met paard
jes, met autootjes - ik zou niet verontwaardigd zijn. 

Al zou de president helemáál geen das dragen, ik zou er 
geen oog minder om dicht doen en er geen seconde ver
ontwaardigd om zijn. 

Ik heb, mijneheren kleermakers van Londen, andere zor-
•oen dan gij. - · 

Zij zijn zó veelvuldig en zó zwaar dat, al gelooft ge dit 
niet, de kleding der presidenten niet eens in aanmeTking 
komt voor enig onderzoek mijnerzijds. 

Want ik zou de slechtst-geklede president met de luidste 
~as uitbundig toejuichen als hij er voor wist te ZUJ'gen dat 
ons de das n i e ~.werd omgedaan. 

Ik ben'ijd U, Londense kleermakers, om de klelnheid 
Uwer zorgen, om de nadrukkelijkheid Uwer onb.Vpe
lijke verontwaardiging. 

Moge de wereld gedogen, dat gij U ongestocwd kunt 
·wijden aan de beoordeling. van dassen. , .· 

Moge die zelfde president, wiens dassen Uw unmkbrau
wen doen fronsen, met welke das dan ook, de . tDfm!ld in 
staat doen blijven zich om dassen te bekommeren. 

Dit is, mijneheren kleermakers, de hariedasBemoons vatl 
DEZE BURGER. 

V óór het Kerstrecès heeft de Eerste 
· · Kalll€r ook het complex Yan be
lasting-ontwerpen, waàtVIm de ver-
Iaging van inkomstenbelasti.Dg en 
loonbelasting en de verhoging en t~ 

· nische wijziging van de omzetbelas
ting wel de voornaamste waren, nog 
afgehandeld. Dat was trouwens zeer 
gewenst, om niet te zeggen noodzake
lijk, in 4trband met de samenhang 
tussen deze ontwerpen· en cte huurver• 
hoging, welke op 1 Januari zou in· 
gaan. 

Men zal zich herinneren, hoeveel 
strijd daarover in de Tweede Kamer 
met minister Lieftinck is gevoerd. De 
beraadslagingen moesten, omdat deze 
waren vastgelopeil op bet amende. 
metrt-Lueas, zelfs vrij geruime 'ti,J4 
voor nader beraad worden gesellont 
en zo moest de eindbehandeling ten
slotte nog zeer overhaast _ psehieden. 

B et is op het .betreitren&waardige 
van deze overbaasüna. vooral 

met betrekking tot de door de m~ 
ter op· het ~átlte ogenblik aanga. 
bracbte IDarijpeDele w~ in de 
OllllfltbelastiDg, dat prof. llloleuaa~ 
voer onze fractie terecht heeft geweo 
zeu. 

<Vervolg ·Gp· pag. t» 
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Radiog~prek (I) 
1\llen schrijft ons: 

W ij hadden een gesprek met een radio-de.,. 
kundige, die behulpzaam ia bij de sa.meu• 

atelling van programma's en een wetende OD.der 

geen of weinig .bericht binnen. Die beschouwen 
het vechten tegen de ze programma's blijkbaar 
als vechten tegen de bierkaai. En stemmen af op 
een buitenlandse zender en een beter programma. 

Radiogesprek (11) 

ding. Iedere rueuwe kracht, elk nieuw idee elke 
poging tot verbetering, wordt . dus argw~nend 
ontvangen - men kan immers nooit weten of 
men geen mededinger binnenhaalt en de eigen 
positie ondergraaft. 

Dit hele radiowereldje, aldus deze wetende, 
wordt beheerst door strijd om het behoud van 
positie en populariteit en dus door ... broodnijd. 
Vandaar dat het zo moeilijk zal zijn een werke· 
lijk . ingrijpende en afdoende verbetering aan te 

wetenden. · · 
Het thema. van het gesprek: een groot deel 

van intellectdeel Nederland luistert niet naar de 
·•ede:rtandSe programm!l!s tnet ultzoJ;lderl.ng van 
de nieuwsberichtezs. En ook het A.N.P. oogst 
aeer blaam dan lof voor deze nieuwsuitzendingen. 

D it wil dus zeggen - en hier ligt vermoede· 
lijk een oorzaak- van .het kwaad - dat 

eigenlijk een betrekkelijk kleine groep óp l{ïtsch 
ingestelde luisteraars de samenstelling der pro· 
fP."amtna's sterk beïnvloeden. 

brengen. · · 

De wetende zuchtte dat er voor iets. ernatip 
eD iets moois zelden en in elk gevfl.l geen b 1 ij· 
·v e n de plaatS was - goedkope pret en goed~ 
koop gekrp.ai winnen o~ alle . .afatanden.. D~ lol .. 
en de lacb, de onvetbloemdè Kttacl!: behéera 4ê · · 
mterofoon, ·met de V ARA onbedreigd Op vele 
lloofdlengten eerste. 

Een tekenend voorbeeld. Nog niet lang geleden 
werd als hoorspel uitgezonden een lach-en-gein· 
Bt~,4&t. h® oud CIOk. op ll:4t ~-~ 
-~ "'a8.n hOUdt. De uitzèndfrlg van dit' p<Were 
$tUk werd' door verscliillende omstandtghedèn ZO 
isleèht, dat de uitvoerenden zich SCHAAMDEN! 
DeSondankS kwarnen, en weer uit die betrekkelijk 
kleine groep luisteraars, STAPELS brieven bin· 
nen met verzoek om.. ..... HERHALING! 

Radiogesprek (111) 
. o~e ze$Jmap. vindt de ,Radio Olympus no_g al· 
· ,, tijd een van de merkwaardige successen. 
waarbij de meeste luisteraars de larmoy.erende 
s.m de Wolff maar op de!'lkoop toe meene.men. 
Want de enige godin en de overige goden .zijn 
allen, vlotte, knappe sprekera, die prettig ,.aan· 
spreken" en hun oordeel goed formuleren. Dat 
oordeel vindt zijn ankergrond natuurlijk in het 
al dan niet personalistisch socialisme. 

Het merkwaardige is dat velen, dit erkennen~ 
de, st.eeD en been klagen, en dat desondanks het . 
pl&tvloel'lile, de grol en de gein, de programma's 
b 1 ij v e n bebeeraen. Aldus de beschamende realiteit. 

Wat kan hiervan de reden zijn? 
Want elke luiateraar betaalt zijn f 12 per jaar 

aan de PTT, en dan mag verwacht worden dat 
h\1, en vooral zij, niet onverschillig blijven voor 
let gehalt-e der programma's. 

Onze wetende zag dan ook geen oplossing 
tenzij deze ten onrechte ,.heersende" groep kan 
worden verdrongen. Dat zal niet gemakkelijk zijn: 

late. omdat er onder de intellectuelen geen of 
weinig lust meer bestaat voor pogingen onze in 
schotjes en schotjesgeest hopeloos verdoolde 
Radio-omroep te verbeteren - men gaf de hoop 
op een Nationale Omroep met een goed pro· 
gramma op; 

· Vandaar dat deze, door talloze andersdeJ;lken· 
den 6 6 k beluisterde uitzending propagandistisch 
gevaarlijk· is. 

Toch slaagde geen enkele andere omroep er 
tot nu toe in een dergelijke, op hoog peil staande 
regelmatig terugkerende "ronde-tafel-conferentie" 
te vormen. · 

Evenzeer mag worden .verwacht, dat niet al 
deze luiateraars behoren tot de platvloerse lie· 
den, die de grol en de gein wensen. Indèrdaad -
aldus de wetende - dat mag worden verwacht. 
Kaar die verwachting wordt niet v~ITUW. ma de 
programma's blijven uitgesproken s 1 e c h t. -

De reden? 
Wel, er heeft zich geleidelijk een groep luiste· 

raars gevormd, voor wie de radio leveD8VldHng 
werd. Die groep bestaat hootdzatcelljlt uit de 
vrienden van de .,lol" en de l&llh. Zij beluisteren 
de uitzendingen. Zij sturen hun oordeel naar de 
programmaleiding. Er wordt dus aandacht be· 
llteed aan hun wensen. 

Me, omdat het Radiobestel zelf, zowel in pro· 
gramrnaleiding als in vele medewerkers, is inge
steld op de huidige programma's van onvoldoen· · 
de gehalte. 

Dit bewijst - aldus onze zegsman - ho~ moei
lijk het is een werkelijk goed nummer in deze 
programma's te ,.maken" en op peil te houdep. 
Aldus enkele punten uit dit radiogesprek. 

Ongetwijfeld zullen vele lezers dit gesprek met 
ervaringen betreffende eigen ontstemming en te· 
leurstelling kunRen aanvullen. 

Daarom tena!otte deze vraag: is het nu wer
kelJt geen tijd dat aan dit radio-geschutter, waar
aan jaàrlijks miiUoenen worden besteed, een 
eind komt? 

Want - en dat is het eigenaardige - van de 
teleurgestelden en ontstemden komt als regel 

Dit wil ook ze&'~Pln dat, o.a. waar het de. hoor· 
spelen betreft, eeD> gJ'OOt aantal actrices en ac· 
teurs hul! bestaaa in. het radiobedrUt VQilden. 
Aan het toneel WIIIS of is voor hen gJaen plaat1. 
Er is hen dus, en volkomen begrijpelijk; aHès aan 
gelegen hun plaats In het radiobedrijf te behou~ 
den. Voor velen onder hen,ls dit alleen mogelijk 
bij deze progTamma's en onder d e ze spellel• 

Allicht!, was, het antwoord van onze wetendè, 
maar weet u HOE? 

SOCIALISME· EN DEMOCRATIE 
D e mwluldPU. V. d~ · .. l.of~ 
. Guinea-conlerentle JiGeft voor 

oue binnenlààdse politiek gevolgen, 
welke in betekenis ver uitgaan boven 
dl.e van het geval zelf. Ook als daa.r-
110~ geen Kabinetscrisis toebehoort 
- die thans in open discussie is -
IJ er al dadelljk het merkwaardige 
licht dat thans valt op de tactlek 
van sommige socialistische leiders ea 
op de meningsverschillen, ·die er 
klaarblijkelijk fn de P.v.d.A. · op dit 
punt bestaan. In zijn hOOfdartikel be· 
spreekt onze hoofdredacleur deze 
kwestie. Daar wijst deze- op de grote 
aevaren, die de door dt- P.v.d.A.·poli· 
tf,el toegepaste tactiek Vl)Or ons :par
lementaire' leven inhouden. In aaJJ.• 
IJlUiting daaraan willen wij nó1. an
dere aspecten • in het licht· stellen. 

Nauwelijks had de heer Vàn der 
Qoes van NaterS zijn bekende pers.;. 
Ylr'klaring afgelegd - over het ver
aobS tusSen de• • ·zijn eigenhandig 
utikel in Het VrUe Volk spreken we 
bier maar niet ..,.... of in .,PanLat", 
bet offlcille weekblad der partij, ver
Rbeen eèn a.rtiltel van het Tweede 
s.merUd Scheps, getiteld "Reken-
841hap van geyoeleM inzake Nieuw
Oubtea (Irian) ". 

•• * . 

E lders in ons blad wordt. ee"'·s~· 
van dit artikel we~rgegeven. 

Daaruit blijkt, dat terwijl Jhr. van der 
Goes overdracht van Nederlands 
Nteuw-Guinea aan Indonesië een voor 
ODS land aanvaardbare basis voor ver
dere .,onderhandelingen" acht, zijn 
partijgenoot c:laarenteem betoogt: 
,,Nederland {kan) in de J:r,.idige 
toestand Nieuw-Guinea niet aan . de 
R(epubliek) I<ndonesia) overdragen. 
Nederland is er allerminst toe ver· 
plicht. Nederland k&n <;le o:Ver~, 
dracht van Nieuw-Guinea aan de 
R.I. moeilijk liltellen als een logisch 
uitvloeisel van de Ronde-Tafelcon-
ferentie." . 

Voora de ~er Sçheps staat en 
valt de beslissing inzake Nieuw· 
Guinea met de wil van de bewoners 
van Nieuw-Guinea. 

,,Met het bloedbad van Ambon 
voor ogen, met het geweld van de 
door de R.I. geworpen bommen in 
de oren, kunnen wij verstaan, dat 
de bewoners van Nieuw-Guinea, 
voorzoverre zij een oordeel kunnen 
vormen er niets voor voelen om deel 

ta. W.O* "V. de. staat Va.Jl. :ÖJa• arts.." . . . . . 
Dit is. dus wel een heelander ge

luid dan de .heer Van der Goes liet 
horen; over diens wonderlijke sugges
tie (door de brUske afwijzing van In· 
donesische zijde reeds waardelOos ge
worden!) is in de Dinsdag j .1. door het 
hoofdbestuur van de P.v.d.A. gepubli· 
ceerdè verkiaring niet meer gerept. 

De heer Van der Goes heeft hier
op zijnerzijds nog weer een verkla· 
ring laten volgen, waarbij hij zijn 
uitvlucht zoekt in een misverstaan 
van zijn eente· dito. Hij zal, ver· 
moeden Wij, zelf wel niet veronder
stellen, dat hf;J hiermede de indruk 
weg kan nemen, door zijn partij· 
bestuur f()rmeel te ·zijn gediskwali· 
ficeerd. Wij weten niet, wat de heer 
Van dèr Goes tót het atleggen van 
ZUn eerstè Wirklaring heeft bewo· 
gen. Wàt we wel weten is dit, dat 
zo ver onze herinnering reikt, ·Dim· 
mer een paPtijbestuur een ofiicU!le 
verklaring van de eigen fractieleider 
zo kennelijk afwees. 

• • • 
D at 's he~ Van der Goes op

treden aan de Nederlandse 
zaak en aan de kracht van het rege
ringsbeleid niet ten goede komt, is 
e.ven duidelijk als betreurenswaar
dig in een tijdsgewricht, waarin na· 
tionale eendracht eerste eis is; Er is 
reeds op zichzelf weinig rèd~m tot 
juichen over de kracht, die de Rege
ring in het geval•Nieuw-Guinea heèft 
ontwikkeld. Wanneer we thans ver· 
nemen, dat ook tijdens·de onderhan~ 
delingen met de Indonesische dele· 
gatie van: d~ zijde van deP. v. d. A.· 
fractie invioed op de Regering is uit
geoefend om haar oorspronkelijk 
.Standpunt ·prijs te geven, kan dit ons 
alechts äterken in het gevoeleil, dat 
deze Regering inderdaad tot mach· 
teloosheid is gedoemd, aangewezen 
als zij is op de steun van de P. v. d. 
A..·fracUe, gelijk die zich thans ge· 
draagt. ' 

••• 
nat ook de niet-officiè1e socialisti· 

sche pers-organen de zaak er niet 
eenvoudiger óp maken, spreekt wel· 
haast vwelf. Het Pàrool blijft zijn 
na-oorlogse traditie getrouw door ook 
thans onze wederpartij {Indonesiö) 
alle ·argumenten aan de hand te· 

·doen, dje het Neeletlandse standpunt 
kunnen verzWa.kkèn. 

Ook Vrij Nederland {van welks 
hoofdredacteur Paraat in ander ver· 
band zegt dat hij met Ds. Blllikes 
mank raat aan. het euvel de wereld 
enkel Zwart en wit te zi~) werpt 
een duit in bet. Ni~ilw-Guinea-zakje. 
Het verze;kert, goed democraat te 
zijn en het parlementaire st-elsèl Ii"f 
te hebben. Doch die liefde belet het 
blad niet te schrijven, dat het een 
gezondere wisselwerking wenst dan· 
die welke tussen de volksvertegeri~ 
woordiging van thans en de regering 
van thans bestaat. 

.. ~ regering. ·die · e1lt ~nblik 
tussen de Wielen geredèil wordt of 
worden kán, kan niet ·regeren" ·:..;. 
zegt VrU Ne<lerland. Het blad doelt 
daarmede niet op eeu volksvertegen· 
woordigf.ng, waarvan de op één ~ 
grootste fractie tijdens onderhanél~~ 
llngen met. Iildoneaii de Regering 
met eigen . ,,in!Ua.tleven" tussen de 
wielen rijdt,. doch een Kamer ... w&,li.r· 
toe een Bruins Slot. behoort. 1!ln uit 
puur respect voor het parlementaire 
stelsel meent. het, dat slecht. c!e :P. 
v. d. A.·fractie als erfgename van 
een Van Kol, een Cra.mer en ~ 
Stokvis, tot wier partij zièh mannen 
hebben aangetrokken· gevoeld àfs 
Kraemer, die over r.ljker ervaring 
ginds beschikken dan alle Schoutens, 
Ouds en Bruins Slotten te zamen ~ 
inzake Nieuw~Guinea het verlossen~ 
de woord aoude kunnen spreken. 

Wij zijn er in deie na-oorlogsjaren 
wel aan ge-Wend geraakt, . dat vóor 
onze hedendaagse demqcrattsche so~ 
cialisten blijkbaar gel~ het ,.nul 
n•aura d'eàprit horà nóus -et nos 
amis". Wij wisten echter nog niet, 
dat het begrip en eerbied voor .het 

·parlementaire stelsel inhol!dt, zeits 
ervaren 'parlementari~s te betichten 
van onbevoegdheid tot de zaken, 
waarover zij geroepen zijn te oorde· 
len en dat zijn in het pariemen~ 
stelsel nu eenmaal alle zaken, waar
omtrent de Regering aan de volks· 
verte$'enwoordiging verantwoording 
schuldig is! We weten nu, hoe de
mocratische socialisten als de redac
tie -van Vrlj Nederland over deze 
grondslag van het parlementaire 
stelsel oordelen. Zij begrijpen blijk· 
baar niet, hoe zU hiermede de : detnb· 
eratie ondermijnen. 

D e .,onparlementaire medewer·· 
ker" van Vrij Nederland maakt 

het, zo mogelijk, nog bonter. Hij ver~ 
klaart de hele Staten-Generaal liefst 
maar tot· een ,.onmondig orgaàn". 
van democratie gesproken! 

Wilt ge 's mans liefde voor het 
parlementaire stelsel peilen, dat nu 
eenmaal . een volksvertegenwoordi· 
ging oplevert, niet uit honderd per· 
cent socialistische ja•knikkers be· 
staande, lees dan wat hij verder 
scllrijft: "Als een regering zich er• 
van bewust is, dat zij meer moet op· 
treden .. als psychiater tegenover zijn 
patiënt dan als regering tegenover 
aap. voor zijn taak berekend par
lement, dan doet zij .er beter aan, 
die taak neer te leggen dan zich aan 
onhoudbare verzekeringen te binden, 
die ~t respect voor het instituut re
IJ8ring verminderen." . . ,. 
V .. rij Nederland en. zijn parlemen

. taire en onparlementaire 
medewerkera kunnen uit hetgeen wij 
uit het artikel van de heer Scheps 
citeerden Ieren, dat het nog niet 
illemf!&l .pa.tilnten (geesteszieken!) 
zijn, die overdracht van Nieuw
Guinea aan Indonesië ontoelaatbaar 
achten, tenzij zij ook hun geestver
want Scheps rijp achten voor psy· 
chlatrische behandeling! 

Dlt mogen de socialistische broe· 
ders onder elkaar uitvechten. 

Wat ·echter te zeggen van een 
democratisch socialisme als dat he~ 
welk in VrU Nederland aan het 
woord komt en dat tenslotte de 
wens uitspreekt, dat de regering 
aan. de Koningin voorstelle: ,.dit 
VQor ·zijn ~ volkomen on bereken• 
de parlement. naar huis te stureQu. 

Ve.rwacht h~t blad van zulk een, 
ontbinding iets· goeds voor Neder
land of ook maar voor dat heerlijke 
democratische socialisme ? 

Ach neen,. het zegt te vrezen: 
.,da.t we dan na verkiezingen gl'Qoi 
tendeels dezelfde bekrompenheld en 
ontoereikendheid zullen terug krij
gen." 

Zo beschouwt een socialist dus 
de uitsp;raak . van de volkswil, ·wan
neer die niet tot een socialistische. 
gewillig-volgzame mèerderheid. leidt~ 

Goebbels ~ onzaliger gedachtenfa · 
- was er niets bijl 

G. A. DE RIDDER. 
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tegenstanders .zullen moeten erken
nen, dat het.· objectief is. 

Met eenzelfde objectiviteit - die 
trouwens heel dit stand;1ardwerk ken
nierkt - behandelt de· heer Oud de 
voo1; hem en zijn toenmalige partij 

.,Het inngste Yerledèn'', door . nomen. Ir. Kalff krijgt het departe· . wel .zeer delicate kwestie van <M'a:t_
ment van Waterstaät ·te beherell: ':Mr: · · chants overgang riàár de Rooms-K:a·
Marchant dat van Onderwij~. terwijl , -, t}lolieke Kerk en het prijsgeven door 
Mr. Oud de belangrijke porlMeuiÜè de V.D.B. va'h ·het standpunt der een-

Mr. P. J. Oud. Deel V. -.. Uitg, 

· Van Gore~~ & Comp. N.V., . 
Assen, :1950. van Financiën toebedeeld wwdt. : . zijdige ontwapening. , • 

De. ec.onomische , wel'eldcrisis b).'engt Over ··heel de -beschreven period~ 
'ook onze economische positie' voort~. hangt reeds de' dreiging van het Na
durend meer in het gedrang. Dit hèeft zisnie, dat 'ziJn donke\"e Sèhaduwen' 

Dit vijfde deel van Mr. Ouds parle• tot gevolg, dat de beheerder· van: over Europa vooráfwit~rp. Oók 'tie ba_. 
· · 's IW. 'k.s_·s_d,_i'a. tldst. ·.:....:. naast'de_pre.·_friie~ nale N:s.:B.'.~prÖpagand_a moet der'"al.ve mcntaii:e geséhiedenis van·. Nederland : · · · · · •• 

. - de centraie . figuur in . het Kabinet Oud in . dit deel v'ari zijn werk betrek-bestr!j"kt de J·aren 1933 tot-'37, een bé_ .•. · · · · 
wordt. Niet ten onrechte spreekt men ken, dat uiteraard ook. de càtastrofale 

langrijke periode in de voor-oor~<>g~~ van de periode:.Colijn.Oud. Hun poli- losmaking van dè gulden van· het 
ontwikkeling dei> dingen., · h tiek is - ·en\vord-t nog .~ee$11k..,. van goud behandelt en besluit ;met de'" 

Irèf beghit rnef. het irrania ··valf "De · socialistische zijde aan ·felle . critiek grohdwetsherzienin:g, die o.m. het in• 
'· Zev~n Provhwiëri'~,etm v~n.de bedèn- . onderwol'pen. Reeds daarom is. het stituut van de mînisters zonder por-
' kelijkSte decaderitieverschijnsèlen' der· . goed, haar in ditwerk nog eens uit~ tefeuille creëerde. Niet van bela~g ' 

democratie, die het opkomende -fas- voerig · beschreven te zieri door'' de ontbloot is wat . d~ 8chrijver in een · 
cisme de wind in de zeilen blies. man di~ zo gr()te veraritwoo~deiijk- noot op. bi. 46_1 mededeelt over zijn · 

De daarop volgende,, verkiezingen held VOO).' deze. politiek draagt. Het is eigen geringe ingenomenheid met ge~ 
· brengen andermaal Colijn aan hèt geen geringe verdienste van de auteur heel deze grond:wetsherziening. 

hoofd van de regering. Hij vormt een dat hij erin geslaagd is een overzicht Mr. Ouds werk zal met het volgen- . 
Kabinet op de toen breedst mogelijke van het regeringsbeleid te geven,· dat de deel gecompleteerd zijn. Wij be• 
basis, waarin voor het eerst na lange geen oratio pro domo mag heten, velen lezing en bestudering nogmaals 

. jaren ook weèr een •liberaàl en tweè maar wel eeri bèèld dat haar in liet met alle aandrang bij onze lezers aan, 
vrijzhmig-democraten . werden opge· . juiste __ licht plaatst en waarvan zeÜ~ DE :Q; 

--------------~------~------------------------~--------~----~--------------~-----------·------------_. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

; ALLERHANDE . I I · · I 
~' DE PJJBLIEKE OPINIE Vóór ONS. '. ~·-

~ 
·' De publieke opinie is een krachtig wapen, dat vaak tot de VÓÓr ons IÏ8t ee~ ja~r va~ beslissingen .. Grote machten in ~ 
· overwinning beeft gevoerd. Een sprekend voorbeeld, hier· . · deze wereld worstelen reeds. Europa zal zich moeten be- ~ . 

. . valf is het békende gévàl•Dreyfus in Frankrijk, waarvo<>r Emile . , . zinnen •. Er blijft JJiet veel tijd·. over. Het zal moeten beslissen, ' ·. . --; 

~ 
Z018 ·-de 'Franse ~blleke opinie ~~ke,r S(\h~4de. Zij wordt, ge- of het wil blijven beataan of· ilieenstortèn. Het' zal 'dié beslis; 

. vzooedlandgodorl·t~evgo· ~el obeelstvahaa·t. :reChza.l zijt ~J)bl.fij~v .. e·'n': o~v~er•~ihnneiedn)nEedne gom1le~· shmgd· z~. mi ~ten ~~e~ ZJJ. JiJ ·niet moei_lijk; Zjj !1~ . voói- de . . '. ~ . 
~ · rèden, om :an onze toeïtómsl nienè watiho~n. · · · · _. ue · .: .··{ W:wèri::~~~~=é::.~::.~~e w~FW:t~:~~e::~i~i~·· r ; ~ '!···.·-~~-··;.· 
~ ) (De Wolkenriddér) sief jaàr tegemoet: }Jet jäàr; waárfu zal moeten bliJkén of de . . . 

~ 
WACHTWOORDEN ·. moedlgè Euro~anen d~ slUiers váii vooroordeel. dunren te ve:v., 

sc]leur~. waarin Zij d~ kleme' belangen opzij zullen . moeten. ~· ( 

~
. ... · · a·ij de 'aanvang van· een jaar, waarin de tekene~ reeds .bij dur\!eil schuiven, waarm zij zullen moeten-tonen, of· zlj de grote· .· ..• -_·.-· 

· . . het begin zo ziChtbaar zijn, passen wachtwoorden. Wacht• beginselen, die in hun beschavingsgebied zijn geboren, nog , 
. woorden zijn in de mUitaire w~ld .een békend bl)grip. :Maar waarlijk aanhangen. ~ 

, , hier zijn zij nog anders en ruimer .te zien dim alleen als con- (Elseviers Weekblad) 

~. tiölewoorden bij lie toegang van ~n kazernè of een sehip. Hier · , · _ 
worden zij lieergesèhreV'en' als woorden, wèlkè ons tót leidirig KRUISWOORDPUZZLES EN POLITIEK ~. 
"kunnen zijn voor het gehele jaar 1951. Die wooi-den ZiJn naar . . . . . . . 

~ 
k ht st . . . K ruiswoord-pu~les zijn (l'e. enj.ge Amerikaanse uitvinding, . . 

onze menmg: · rac en ru · . (Het Lichtspoor) die tegenwoordig tn Rusland dankbaar gebruikt worden sg. 
Maar natuurlUk is ook dit amusement verpolitiseerd. Het ~ . 

~ . FRAUDE MET SPOOR· EN TRAMKAARTJES Moskouse weekblad ,.Ogonek'' heeft althans een kruiswoord- sg 
8) ·M· 'en hoort het grote publiek dikwijls vragen: is d·at nu :::d:~o~;P:!!ic::::~·:~r;:~et~!~~~e:.e:a;:elw:or:~:;t ~-
~ . . all.emaàl nodig en waarvoor moet nu het meest worden in de AJnerikaartse grondwet maar ·volkomen ontbreekt in bet ~ 
~ gecontroleerd: om de· fraude van conducteurs te ontdekken of • Amerikaanse leven. Dat' wóoi-d blijkt dan .,Swoboda", d.i. · _ ·. 
ou die van reizigers? . ,.vrijheid'', te zijn. Dät de lezers ~aarschijnlijk geèn flauw . 
l'<~C1 Voor· Nederland, Europa en in het.algemeen Wester!le landen begrip hebben van het woord, dat zij moeten invullen om ~ 
~ 4an ·hierop worden gean~oord: in hoofdzaak voor de fraude, de eenvoudige reden, dat zij in Rusland nog nooit iets aan

gepleegd door reizigers. Als Jl1en uit ervaring met deze materie 
bekend is, blijkt het bijv. voor ons land ontstellend te zijn o~. schouwd hebben, dat er ook . maar in de verste verte op ~ 

~ 
welke schaal, hoe en dqor wie niet allemaal wordt getracht te leek, is natuurlijk van geen enkel belang. 
knoeien met spoor· en tramkaartjes. Kan hier t.o;v. de school- (De Nieuwe Eeuw) . _ 
jeugd nog vergoelijkend worden tiesproken van éen zekere spor- ~ 

~ 
tiviteit .. <handigheidsgymnastiek) om · op die wijze een paar DE WERKELIJKHEID. , 
snoepcenten te kunnen uitsparen, op ·rijpere en hogere leeftijd . 
is ·'dit waarlijk éeb euvel:; dat een blaam werpt. op een _groot ne · werJ(elijkheid voor West-Europa is de grote qefensie· ~ 

~ 
gedeel~e Yt~n,Of111 'rolk. , . i_ . , . . . · .. ·opbouw. Het ·midden van het West-Europese centrum is · · 

• t• ,. ·•· .• , •• ' .· · . '·. ' (Nede~Janà$ . Maandt;!qd. vbri~' Stréek:;,.' opnieuw Parijs. Eisenbower perSoonlijk h,uurd~ een enorm 
en Stadsvi/rvoer} · 1 

··' '· huis, dat in Versallles leeg stond. Het behoort aan een rijke ~ 
~)g · · · Nederlandse handelsman, die zich uit de zaken heeft terug-· ~~. 
~ GEEN KRANT ZONDER FOlJTEN getrokken, In Parijs worden . vele tientallen huizen in orde 

gebracht .. voor de ontVa,ngst van AJnerikaanse zakenlieden, 
~ waarlijk, tot op de huidige dag moet de krant nog gevon• die West-Europa gaan helpen, zoals de Amerikanen na 1945 
~ . :ien worcteit, die, naar, buitent en "toók nadar binneb nt uit,: in Frankfort a. d. Main het Duitse zakenleven op poten ~ 

~ . 
zonder fouten is. En wordt zon kran 001 gevon en - e geen hebben gezet. . 
we zeker niet geloven- dan zou zij stellig niet aan haar doel (Rotterdarrisch Nieuwsblad) 
beantwoorden en mocht men slechts terugkeer van deze dwa- ~ 

~ 
· ling des weegs verlangen. Hetgeen natuurlijk .niet wii zeggen, WILT GIJ U ERGEREN? 

· . dat de krantenkolommen een circus. moetefl zijn of een arena W 'lt ffl·' U ? D d T b. t• t . . -
voor boksers 1 6 .g . ergeren . an even naar e opcom ma 1e er ~ 

~ 
• (De JournaJist) Bevorderin:g Der Ergernis in bioscoopzalen, de be· · 

. kende T.B.D.E.I.B; Voorzitter Van Johnson, Vice-Pres. Lo:. 

. 
_ WARS ·vAN DWANG. ""' retaa Young. Gij verláat schuimbekkend van walging het · ~ 

~ _ theater. Alleen al bij .de aanblik die~ . tweè. Een loeder van 
l~. ·._·,· D at het democ~atische Nedertand wars is v~n totalitaire een AJnerikaanse klungel, lezerschaar. ,.Moeder is studente" ~ 

~ 
dwangsystemen stelden de verkiezingen voor de Provin:- heet het onding. Gij zijt gewaarschuwd; later niet bij ons • 

ciale Staten van 26 April met de duidelijke tèruggahg der _com· komen klagen en door de brievenbus roepen in verwijtende . 

l muni~en opnieu~/n het licht. , (A.Jgemee~- Ha~~e~bJad). z~. . . . . (Het ~ich~~pow) , . ~ "_; 
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"RI.JIIEID .EN .DEMOCRATIE 

Ra, ra, hoe zit dat~ 
Het s()cialistische Kamerlid Scheps contra 

,, ·.zijn frflc;tieleide,r? · ': 

I n "Paraat" van -5 Januati j.l. ·
het weekblad van de Partij vnn 

de .Arbeid.-. geeft de. heer J H. S.: 
'"~e~ensc}lap. V<tn g~vqelens inza~e 
N~euw-Guinea .<Irian)". . .... _ ._ · 
N~ gevep .wi) ·11-Ïet een. gedeelte v~I1-

dit stuk weèt om daardoor het gevoe
len ·van· de Partij van de Arbeid ·in~ 
zakè' · die · kwestie aan onze lezers 
mede te delen. Wij willen namelijk 
aannemen, dat vrijwel ieder kennis 
genomen heeft van: het .~eel1 dat: 
de 1ractie!E:i4er' in de Twee9~ ~amer1 
jhr. Val). del,' Goes. van N11ters terza~e 
heeft gegeven. Deze immers heeft be~ 
toogd, dat de P,v.d.A. niet afkerig is 
van hernieuwde onderhandelingen 
,.op basis van souvereiniteitsover
dracht over Nieuw-Guinea aan Indo
nesl8".· 

Hierover kunnen vele vragen rij
zen. Maar ons interesseert nu toch 
werkelijk of, de heer Van der Goes 
hiermede het oordeel van zijn fractie 
heeft gegeven, want het stuk in ,,Pa
raat" gaat in een wel heel andere rich
ting. En wat de zaak nog veel pikanter 
maakt~ wij hebben wel l:).eel veel re-. 
den oin -aan-te nemen dat de· schrijver 
J. 1{. S. niemand anders is dan de 
redacteur van "Paraat", tevens lid 
van de Tweede Kamer, de heer J. H. 
Scheps. 

Welnu, deze schrijver zegt dan ln· 
zijn· stuk o.m. het volgende: 

"Voor ons staat en valt de beslis
sing in zake Nieuw-Guinea (Irian) 
met.· de wil van de bewoners van 
Nieuw-Guinea <Irian). Wij gaan 
niet opzij voor Nederlandse· impc
tiàlistische redeneringen, wij gaan 1 

ook. niet opzij voQr Indonesische im
permlistische r~eneringen .. Er . be· 
staat 'n Nederlands im:Perialisme, 'n 
unJierialisme, dát.- het I~atst~ stuk I 
k~lQnie wil behouaè~l. d~~- ~~ Ail1~ ·· 
r~irèrve wil bewaren~ . ~fl bèstaat ' 
eVétizeer een IhdonéSiS'ch impérià· 
Usiné, dat, zonder. te vragen naar de 
W',ll:,van het volk, Irian wil inlijven. 
Wij/gaan noch .. voor het een, noch 
voor het ander. uit de weg en wil·, 
len \veten hetgeen de bewoners van 
Nle\tw-Guinea willen. .. 

Wij weten ntèt hetgeen de bewo· 
ner'll van Nieuw-Guinea willen. Wij ·. 
kunnen het niet weten en wij kun
nen' het in de eerst komende. jaren ._ 
niet· weten. Wat .. wij weten wijst. 
eerd~r in de richting van_ het niet~·
bij de R.I. willen. Met het bloedbad 
van Ambon voor ogeri, met het ge
wel4 van de door de R.I. geworpen 
bommen in de oren, kunnen wij ver
staan, dat de bewoners van Nieuw- · 
Gulriea, voor zoverre zij een oor
deel kunnen vormen, er niets voor 
voelen om deel te worden .van de 
Staat van Djakarta. · .. - ._ 

Het geweld van Djakarta, zo kan 
men redeneren, gaat voorbij en de, . 
orde zal worden hersteld. Men geve 
Nieuw-Guinea derhalve aan de R.I. 
Het geweld van Djakarta gaat in-

. derdaad voorbij, wij vrezen voor de 
loop van de geschiedenis, die de 
schUld van Nederland, de . schuld~ . 
van de R.I. en het tekort van de -
R.tS. onthullen ·zal, zeker niet. Wij · 
weten zeer wel, dat · ook in Indo
nesU!' alles In wording is en dat er 
allerlei mogelijkhedert zijn, moge
lijkheden, die veel verandering 
kunnen brengen. Doch dit wet~n 
kan onze houding niet bepalen afs · 

en liefst ia dat ook Australië gewil• 
lig zal zijn zijn deel, tot nieuwe 
eenheid van ·Irian (Guinea), af te 
f!taan ... Ç)pdat ook .hier dezelfde 
W~U;U"de .. dle. v.ooruitstrevende Ne
dèrl<~nders .·deed besluiten hun stem 
te gèveh aan . de overdracht van .de 
souverèiniteit de doorslag zal kun
nen geven en· eeri vrije beslissing 
in de toekomst zal mogelijk zijn: 
o.i. kan . er ge_en bezwaar bestaan 
om.--deze,,w«arheid .als· een·:·l;lelafte 
plechtig te verkondigen in het mld~ 
den der.Verenigde Naties. .· _. ·· · 
. Wij verzetten ons tègen het klatt~ .. 

keloos opnemen van Nieuw-Guinea 
in hei Rijk van Nederland. Wij ver· 
zetten oris even. krachtig tegen het 
overdragen van Nieuw-Guinea aan 
de R.I. 

W elllcht zal een lezer de opmer
king maken of nazeggen: gij wilt 
een olifant op· eell. Nederlandse zol
der. plaatsen. Wat kunnen wij er 
medè doèn? Hoe wilt gij Nieuw
Guihea tot ontwikkeling brengen? 
Weet gij wel wat dit kosten zal? 

Wij ~ouden de wedervraag kun~ 
nen stellen: zijt ·gij op de hoogte 
met hetgeen Indonesië ons reeds 
heeft gekost? Weet gij niet dat wlj, 
overigens terecht - enige milliar-

. d(m hebben prijsgegeven en voorts 
enige millioénen hebben uitgezet? 
Dit woord enige in de honderd te 
tellen. Waarom zou Nederlànd mil· 
lioenen uitgeven aan Indonesië en 
terugdeinzen voor de offers die 
Nieuw-Guinea vraagt? OmClat wij 
zo arm zijn? Wij . zijn precies ·zo 
arin als op het ogenblik, dat Wij. het 
resultaat van de Ronde Tafel Con
ferentie aannamen, dat milliardèn 
heeft . gekost ·en waarover. wij niet 
_klagen. Hoeveel heeft· Nederland in 

. _,. d~l,'.~!:!~W~A lROP :r,liet uit Nec;lerl~n~
, pqs,t..-'Jn~ië · ~t110}tken, J;w,eveel i:ïJlt~ 

dom hebben . wij uit Nedè;rlands
Oost"lndië niet ~ehaald en ·. thi11is 

· zouden wij om wat slordige inillioe~ 
·nen, ook al zijn deze slordige mtr.: 
Uoenen heel slordig • gewordeh~ 

· jammeren? · ' 
Wij moeten de fut van de- lieden 

van de tijd van Jan Pzn. Coen heb
ben en het inzicht van onze tijd. 

. Het gejammer- over de olifant op· 
zolder helpt ons geen stap vooruit. 
Nederland ·moet verstaan, dat het 

· een· grote taak heeft, de beëindiging 
van het koloniale bewind mag best·· 
wat kosten. Het-- -Nederland va11 
vroeger heeft er zijn rijkdommen 

. opgebouwd en mag thans wel offers 

. brengen om Nieuw-Guinea tot ont
wikkeling te brenge;n. Voorts heeft, 
·Nederland altijd, een open deur po
litiek gevoerd en behoeft het (mag 
het) voor Nieuw~Guina- geen poli
tiek der geslotenheid te voeren." 

Natuurlijk zijn wij het niet in elk 
opzicht met de schrijve1• eens. Zijn 
uitgangspunt is echter heel wat ge
zonder dan dat van jhr. Van der 
Goes. Voor dien schijnt het belang 
der bevolking geen rol te spelen. 

-Wij 1tljn overigens ·belangstellend .. 
naar de uitslag • van deze broeder-.r 
twist. 

Do~dt en Hengelo 
het gaat om de vraag: moeten wij De burgemeester van Hengelo is_ 
Nieuw-Guinea houden of Irian af. benoemd tot burgemeester van 
staàn? ·Dordrecht. Wij moeten vrezen, dat de 

Nederland kan in de huidige toe- partij-politiek ook hier een ernstig 
stand Nieuw-Guinea niet aan de woordje meegesproken heeft. , 
R.I. overdragen. Nederland is er al· De nieuwe burgemeester van Dor
Ierminst toe verplicht. Nederland drecht - indertijd als liberaal ~e 
kan de overdracht van Nieuw-Gui· Hengelo gekomen, maar na de oorlog 
nea a.an de RI. moeilijk stelle~ als · li~ van de PartîJ.van de Arbeid ge- . 
een logisch uitvloeisel van de Ron~ worden ~ past niet bij de meerder• 
de Tafel Conferentie. heid van de Dordtse bevolking, ·die· 

Nederland kan ook ·niet zeggen: ruet-socialistiSèh 1s: · · ' 
Nieuw-Guinea zal een stuk tropisêh De gemeenteraad van Dordtecht · 

zeer bekwame niet-socialisten hebben 
gesolliciteerd. 

. En waarom dan een socialist? W:ij 
begrijpen het niet. Temeer, qmdat wlj 
hebben horen fluisteren, dat de niet
socialistische fracties uit, de Dordtse 
gemeenteraad gezamenlijk een stap 
hadden ondernomen om te vragen 
toch geen socialist te .benoemen. 

Wor,dt dan dus zo maar d~ wens 
van' de meerderheid van de vertegen
woordiging der bevolking genegeerd? 
Terwille der partij-politiek? 

En wat zal er nu in Hengelo gaan 
gebeuren? Wij hebben zo de samen· 
stelling van de raad eens nagezien en 
wij· • moeten .zeggen;-- dat ook hi!!lï 
pr~chtige kansen liggen voor hen, cij.e 
de partij-politiek bij benoemingen de 
doorslag willen laten geven. · ' 

Hët zou overigens wel treurig ·zijn, 
wanneer dat zou geschieden i_n · Hen". 
gelo,. di~-\ ~tï.ge · ,inc;lu.$-ie_ç~~-ÇW.lh 

. dat ,il.JiS\ l;>~oe.Çte heeft aa11. een be7 
stuu:r;~er V'an· tie hoóg~te · kwaliteiten. 

KLEIN GEDOE· 
OF ERGER? 

Wie de arbeid· van minister Joè
kes gadeslaat, kan niet zeggen, 

dat hij veel succes heeft. Men mag 
1·ustig vaststellen, dat hij een zwakke 
plaats . is in het (toch waarlijk niet 
ste~ke!) kabinet. , 

Wij verwonderen ons daarover niet. 
Een man, die zijn gehele leven een 
voorman in de gelederen der politiek-
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Betaling van het 
abonneme11:t 

Van· degerien, die het abon
nementsgeld . voor het. jaar 
1951 nog niet voldeden, ont
vingen . we het .. g(l.arne v:9ór 25 
Januari a.s. op onze giro-reke
ning (dit geldt niet_ voor de 
collectieve abonné's van de af
delingen Amersfoort, ' Blo~ 
mendaal, Enkhuizen, .. Heeren
veen en Wassenaar, die het .·. 

· abonnementsgeld tezamen met 
de contributie dienen over te 
maken aan de periningméester 
van hun afdeling).· ' 

Mocht het abonnementsgeld 
op 25 Januari niet ia ons bezit.-- · 

i· zijn, .9-llU ~- er.- e.en. k;~tan~~ , .• 
, vool'. w:oJ"Ife~ ~geboä~. v:~~ 
· ho~gd. met, mcà.i:JSd~l<o~ten, :. . 
: Zoals m~n . w~~t. béór~agt. h~t . 
abonnementsgeld f 7.50. ·per 
jaar, of ! 1.90 per kwartaal. 
Ons gironummer is 245103, ten 
name van de penningmeester 
van de Stichting Vrijheid en 

. Democratie te Amersfoort. 
Indien men wil gireren, be

spaart men Zèlf de incaSSO"' · 
kosten en men vereenvoudigt 
önze administratie! 

Administratie 

;, Vrijh'eld en Demoèratie'' 

. vrijzinnigen geweest is, moet met zich ' zich heeft, tot zulk een klein gedoe 
zelf in de knoop koinen als hij de so-

' cialisb_'sch" leidsman moet gaan spe- moet komen. Dit is de persoonlijke 
" kant van· het geval. Maar er is nog . 

len. Tussen vrijzinnigen èn .socialisten d · ··d w·· vi d 1··k een an ere ZlJ e. lJ n en name lJ · 
liggen nu eenmaal niet graduële, een land diep gezonken, waarin niet . 
maar tussen hen liggen principiële -meer' de -vraag naar de bekwaamste · 
verschillen, die zeer diep gaan. En 
wanneer iemand ·vele jaren de· poli-· ~rimalr iB. ma;lr \Vaarin benoemingen. 
tleke vrijzinnigheid als een· der voor-

1 

:Pl;lats \li*d(ln,·· ~P grond ~n het al of I · 

trekkers heeft gediend, dàlf kan men lii(lt a~gesf~#. -P.ïn b~ <ie partij, die . 
niet zo maar socialist zijn. En zeker .4~ mac))t .heefk WiJ .aehtep . dat een ; 
moet men in ·.moeilijkheden 'itolrieil, · ~rnstlg verschijnsel. · 
wanneer ffien dan nog 'geroepeh wördt I 

op een ministersplaats soçialistische 
politiek. te gaan .voeren; Wij vinden 
het volkomen begrijpelijk, dat men 
dan tot de niet-geslaagde politici gaat 
behoren. En zou het voor de psycho• 
loog niet interessant zijn om eens na 
te gaan wat er toch wèl de oorzaak · 
van is, dat juist zhllt een zwakké 
figuur bij zijn'benoemtngen zo .sterk 
zijn socialistische vrienden. naar vo:. 
ren brengt? Zou misschien de verkla· 
ring liggen in wat het dagblad 
"Trouw" enige tijd geleden hierover 
schreef? In een hoofdartikel zeide dit 
blad namelijk: 

~-
,,Het schijnt wel of minister Joe• 

kes, als socialist een homo novus. 
een nieuweling, door zijn benoe
mingen willaten zien, ho_e iOO % 
socialist hij wel is." · · 

Inderdaad, men kan het met het 
blad eens zijn, dat de benoemtngspo~ 
lltiek van minister Joekès "bedenke. 
lijk veel naar de 100 %" toe gaat. En 
.,Trouw" zegt dan verder letterlijk: . 

,.Onder ·den soCiaUstischen minis~ 
ter dóll.l verschenep de .s~cJ,~Ii~~che .. 
staatssecrètaris Van · Rhijn ·en · een· · 
met de P.v.d.A. althans sympathie• 
rende staatsecretaris :Muntendam. 
Na het aftreden van den heer Bijle• 
veld als president van de Rijksver
zekeringsbank, werd. de socialiSt 
Waslauder tot directeur van die . 
Bank benoemd. De heer Kupers, 
oud-voorzitter van het N.V.V. wérd 
voorzitter van het Werkloosheids-
fonds. De oud-secretaris van het 
N.V.V., Van der Lende, kreeg even-
eens een belangrijke benoeming .. De 
socialist dr. Mansholt, een neef van 
de minister van Landbouw, wordt 
benoem<l tot directeur van . ·den 
D.U.W. 'e!l tot .commissaris voor 'de 
Emigratie staat benoémd té worden .. 
de socialist Havéman:s." · ·· .· ' · · ' · -

De opvolger_ 
Wijlen Baron Yllll .Harinxma thoe .. · 

Sloaten zal Jn cle Provfuciale Staten 
van Noord-Bolland worden opge- . 
yplgd doör J, Rozeman, hé>otd ener : . 
~Penbai-e. la#e~ school_· ie Amster· . 
dam. en oud-ondervoorzitter van het · 
Nederlandse Onderwijzers Genoot
schap. 

' , , I . 

~ELlNGSSEc&ET~SSEN: 

Onze administratie ls gaarne bereid 
met. U te spreken over de mogelijk
held van uitbreiding van onze lezers- . 
krlDg. . 

v.h. Bakker a Zn. 
Ridderkerk 

; ' ~ . 
' ~ f' : 

Nederland zijn, .een laatste bolwerk: telt· 33' leden en -•daarvan. zijn er· 14. • 
in Aiië, ongeach~ hetgeen het volk P.v.d.A., een minderheid dus. · En'. 
van· tJieuw-Guh_lea .YiiJ;· , :. : : .. , waarom dan een socialistische burge- Men zeu'·~ zeggen; dàt -dit wèl wat 
~é.4erland kan oJ. slechts erken- meester? Zouden er onder de sollicl• veel van het goeie is. Bekrompen ~-

ae~ pat het tbans heeft te doen. tanten van andere richting geen be· rtij bt bu be --•-w "._;._._ ·• •••••lfal'tlkelea 
·~-~ 't jegens de volkeren van kwame mensen geweest zijn? Wat wij pa zuc .., n.,., ....... en. ...... u.. ·- . 
~~ heeft verzuimd, namelijk daar over hebben gehoord, gaat wel zoekt nu mr. Joekes zijn kracht. Het ;- < 
ulta-..1r .. n.: . .clat-- .bet . bijvoorbeeld px:eclet!. in een andere -fi~tlnS. Dat , t.s_w.e}_~ee;,-~~ leJ)la~d.,_ cU~_t9Çh ~- .. , _ ... _. _ ... -. v- ,_<'"".){''•~ 
·ov· ::r~25-·---~ .... w.•·'t.:.:. -hé ·-.;, • .-u~-<'---~~r-·;L·:.r·- ~~ .. -:-•· .. ·.._.,., .• ., ...... ,.,'-.a~•·•·••it ... •.;·.· -.;,;..;r;.t;.,.--_.., ...... ...;;..ft.,~,,.. •:......en&· ·:ai:Milili' -<:·· ··, ... _. ·- ··~. ,. ,.-:<·-:. _:·.;.;,., .. >-''.{: 
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VRIJHEID .EN. DEMOCRATIE 

Het Hoofdbestuur overweegt 
de aanstelling van een secreta· 
ris van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie ter ver
vulling van de vacature, ont
staan door het op diens verzoek 
aan Mr. A. A. Land verleend 
ontslag. · 

Partijgenoten, die voor deze 
functie in aanmerking w~nsen 
te komen, gelieven zich schrif· 
telijk te wenden tot het Hoofd· 
bestuur van de Volkspartij voor 
Vl'ijheid en Demociatie, Konin· 
ginnegracht 61, 's-Gravenhage. 

WJJ llerinnereli ci9 ·afdelingen 
htei'bi.f aan de reetbl· in 't num
mer van 2 December 1950 ge
dane mededeling, dat de jaar· 
lijkse Algemene Vergadering 
dit. jaar zal worden gehouden 
op- Vrijdagavond 16, en• Zater• 
dag 17 Maart in het Gebouw 
van Kunsten en Wetenschap•
pen. Mariaplaats, te Utrecht. 

In het bijzonder wordt de 
aandacht van de afdelingen ge
vestigd op de verkiezing van 

t leden van het Hoofdbestuur. 
Wegens periodieke aftreding 
zullen de plaatsen vervuld moe
ten worden van de heer Mr. H. 
van Biel als ondervoorzitter en 
van de leden van. het Hoofdbe• 
stuur: Mevr. S. A. Th· Gouds
waard-Knipscheer en ·de heren 
R. Th. :r; Ie Cavener, Prof; Dr. 
E. H. s' Jacob en L. Spaander• 
man,. die zich allen herkiesbaar · 
hebben gesteld. 

Bovendien zal moeten worden 
voorzien in een tweetal tussen· 
tijdse vacatures in het Dage
lijks Bestuur, ontstaan door ont· 
slagneming van de penning
meester de heer J. L. Pierson 
Azn. wegens . persoonlijke · mri• 
standigheden en van het Ild van 
het Dagelijks Bestuur Mr.' w. 
Kok wegens gezonàhcldsrecféi. 
nen. 
Ov~reenkomstig het bepaalde 

in Art. 34, lid 2 van het Alge
meen Reglement. kunnen candi~ 
daten voor de vervulling van de 
hierboven genoemde vacatures 
vóór 1 Februàri 1951 door dé af· 
delingen aan het Algemeen Se· 
cretariaat worden opgegeven. 
.. Als .candidaat worden slechts 
zij aang~merkt,. die Zich ·schril~ 
telijk bereid hebben . verklaard 
een candidatuur te unvaarclen. . 

..1 

Afdelingsnieuws 
MEPPEL 

Jeugdig initi~tief 

Zaterdag u. kwamen in zaal 
"Slot" te Meppel een 50-tal jongeren 
bijeen om te trachten een afdeling Óp 
te richten van de "J.O.V.D." De opzet 
is schitterend gelukt. Na een keurige 
inleiding van mr. K. v. Wijk trad het 
overgrote deel der aanwezigen als lid 
toe. Het bestuur van de V.V.D. te 
Meppel had eveneens acte de pré· 
sence gegeven. Het is een verheugend 
verschijnsel te kunnen constateren; 
dat steeds meer het besef bij de Jon
geren gaat doordringen, dat ook !11 
~nnige kringen acllef moet wor• 
den opgetreden- juiSt nu, ... ! 

A. H. J. ODDING, 
Voorz. V.V.D. 

~······························ 
AFDEUIJGSSJICBI:TABISSEJI: 
Vraagt btJ onze administratie de 

ta1"'evea YOOI' atr&>oeKemplaren vaa 
liiW weekblad, voor dfo verbreldinr 
nn onze beginselen en voor bet 
fti'Vea vu nieuwe &1Mm1l6'& 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

In de Utrechtse gemeente
raad werd 20 December 1950 
geklaagd over onvoldoende 
sneeuwruimen. 

W-eth. Ploeg beantwoordde 
deze klacht. Uit de krant kniP· 
ten wij een deel van zijn ant· 
woord; 

Er is met alle begchik
bare mid1ielen ingegrepen 
en· de acht sneeuwschuil'er.S 
...., binn'"*ort komen. er npg 
vier bij - zijn onafgebro
ken in werking geweest. 
Men mag niet uit het oog 
u~; dat het om Ifffl 
man personeel gaat. Bij· de 
sneeuwval van Vrijdag zijn 
er 600 D.U. W.-arbeiders op
geroepen, er is er · echter 
niet één gekomen. Er is in 
deze dagen 550 M3. zand 
verspreid en er we·rcl 80 ton 
zout (dat alleen f 3500.
kost)' gestrooid. Bovendien 
zijn deze materialen moeilijk 
te' krijgen. 

' 

PARLEMENTAIRE FLITSEN 
<Vervolg van pag. 2} 

De heer Morenaar "wijdde ·· da111'bf,j • 
eerst aandaéht aan het Otltwel'P ~ 
verlaging van de inkomsten- en looa- · 
belasting. Hij zag deze verlaging in 
geH.itte · sm • oott ere mlnfSter baar · 
wenste te zien beschouwd, namelijk 
enerzijds als een maatregel op zich
zelf, anderzijds * eea. onderdeel van 
's millisteN &4evèi'i naa1:· een verplaat~ 
sing van de dtuk van de directe naar· 
de indireète · belaStingelt ·De lt!laatregel ·: 
op zichzelf, zo ·zeid'e hij, verdientti>e- ' 
juiching, omdat hij een verlichting 
voor de middengroe9en betekent, .en 
de verplaatsing van ·.de· druk· van de 
directe naar de indirecte belastingen 
vl!rzwaart de.· belasting op consump
tieve uitgaven. M;et beide motieven 
vèrklaardè · onze wootdvoéi-der het in 
beginsel eens te zijn. 

M et grote nadruk wees prof. Mo
lenaar nog eens op de ernstige 

gèvolgen van ·te hoge directe belastin· 
tén en medè in verband .met het 
amenderilent-Lueàs ïn de Tweede Ka• 
~r kon hij mèt instemming vaststel
len, dat tenslotte voor de middengroe
:Pèn (waaronder ook de kleilie" rente
nfers en de gepensionneerden vallen) 
een verlaging van enig~ betekenis was 
tqt stand gell.lomen. Deze groep, die 
oader de huidige economische om
sfanc:Uebeclen · en· bij !ie• gevolgde be· 
l$tingpolitiek wel het allermeest in 
dè :jtnel is geraakt, heeft, zo zeide spr., 
steeds. oriZè be.sfit~p_g gehad. Eh 
wel met alleen ~·personen, die 
daarvan deel uitmaken, maar ook, om· 

dat een krachtige middengroep· in on
ze maatschappij voor de opbouw en 
ook voor de doorstroming naar ttogere 
groepen van essentieel bèlang Is. De 
vraag hoe deze middengroepen in de 
bélastfugpontthlt worden behandeld, 
laat ons niet koud. Wij' laten· deze 
kern ~ het Nederltmi:lae volk niet 
los! · · 

~: * * 

.. Wat nu 4e ~mzetbelasting . betreft 
betreurde, als reeds gezegd, . de 

heer Molenaar het wel zeer, dat de 
laatste, vrij ingrijpende wijzigingen, 
zo overhaast waren aangebracht en 
behandeld. Door beter vo!)roverleg. en 
meer acht te .slaan op de bij de schrif~ 
.telijke .voorberei.lfing reeds duidelijk 
naar voren .gekomen wensen had de_ 
minister deze ongelukkige ontwikke· 
ling zijns. inziens . kunnen. voorkomen. 

Onze woordvoerder stelde voorop, 
dàt hiJ in het'kàdér van de verschui
ving van de directe naar de indirecte 
belastingen tegen een· hogere heffing 
voor luxe:.artikelen principieel. geen 
bezwaar . had, maar op verscheidene·. 
punten was hij · het met 'de indeling 
in de lu:Ke en semi-luxe tabel niet 
eens. Aan de hand van ·tal van voor
beelden (theemeubels, fornuizen, klei· 
ne geisers, ·z.g. "kleinmeubelen" e.d.) 
toonde hij aan,· dat vele artikelen,· die 
vroeger inderdaad ,,luxe" waren dan 
wel nog in bet geheel niet bestonden, 
langzamerhand tot gewone en onmis
bare gebruiks-artikelen waren ge
worden. De massa· is nu eenmaal ge
eVolueerd en versei\illem!e van deze 
artikelen verliehten ook de toch reèds 
zware taak van de huisvrouwen. 

Geen aansluiting. 
Het jaarverslag van de Ned. 

Onderwijzers Vereniging heeft het 
voorstel, de N.O.V. te doen aanslu1• 
ten bij hèt Ned. Vákverbond verwor
pen. Wij hebben nog geen volledig 
verslag van deze vergadering gelezen 
en weten dus niet, wat over dit punt 
is gezegd. Wel krijgen we de indruk, 
dat tot de tegenstemmers ook behoor· 
den leden, die principieel we! voor 
bedoelde aansluiting geporteerd wa
ren, doch de zaak niet opportuun 
achtten, overtuigd als zij waren, dat 
aansluiting bij het N.V.V. de eenheid · 
in de algemene Onderwijzersvakorga· 
nisatie in gevaar zou brengen. 

Wij verheugen 01111 over deze beslis
sing, reeds omefat hierdoor Inderdaad 
de eenheid behouden is, die ook wij 
voor de onderwijzersorganisatie van 
groot belang achten. Wij hopen, dat 
hiermede de. kwestie yan aansluiting 
bij het N.v.v. voor goed van de baan 
is en dat dus ziJ. die thans op oppo::-
tunistische gronden tegenstemden tot 

. het inzicht zullen komen, dat aanslui· 
ting principieel verwerpelijk is. 

Immers, niet alleen het belang van 
de N.O.V. zelve staat lû8l: op het 
spel, doch ook dat van het Openbaar 
Onderwijs, dat er zeker niet mee ge
diend is, wanneer de onderwijzers
organisatie deel gaat uitmaken van 
de socialistische vakbeweging. 

Naar ons bekend is; vonnt aanslui• 
ting bij het N.V.V. punt van overwe· 
ging ook in andere vakorganisaties 
van algemeen karakter. Laat ons ho
pen, dat ook diár· voorstanders van · 
zodanige aansluiting zich door de be• 
slissing van het N.O.V.-c~ laten 
bekeren! 

DER. 

Jongeren ontmoeten 
elkaar 

' · De in· ons vorig nummer be~okerl 
brochure "Jongeren ontmoeten el· 
kaar", uitgegeven door de: P.U&ke 
Jongeren Contact Raad, is tegen de 
prJjs van f 0.25 (aan postzegels of 
postrekening ilo; 6775) te verkrijgen 
bij het Algemeen Secretar-iaat van de 
Jongeren Organisatie Vrijheid en De• 
mocratie, Van · Tuyll van Seroosker• 
kenplein 29 I, Amsterdam-Z. 

Iedereen die belangstelt in het op
bouwende werk, dat op het ogenblik 
door de jongeren wordt verricht, kun• 
nen wij lezing van genoemde bro
cliure ten zeerste· aanbevelen; 

Erkentelijk was prof. Molènaar voor 
de tegemoetl:ollling, welke de minls· 
ter had ~etoond, door de heffing· vaa 
boeken bij' de boekWrkOpel'S te laten 
vervallen, maar bij de uitgeven t. zt,t 
blijven bestaad. Obz9 WOOrd'lrOèl'der 
meende, dat ook hier de tijd niet ·JUflt 
is verstaan; Boeken bèborea nu ...., 
maal tot onze eultuiu' en WIJ moeten 
ona uitermate gelukkig prijzen, dat. er 
steeds bredere giOepen der bevolkin& 
zijn, die lezezt Aan het belasten van. 
zulke posten, zo merkte prof. llol'e· 
naar op, zit toch eigenlijk een reac• 
tionair tintje~ 

Mede in verband met de belleidle
lijke gev.olgen, welke ia .een áantal 
adressen in de Kamer van verschillèiJ... 
de heffingen . waren vOorspeld (zo het 
ontstaan van werkloosheid hierdoor 
in sommige industrieën) deed proL 
Molenaar te~lotte een .drietal sugges• 
ties. In de eerste plaats verzocb.~ hfJ 
om, bij het geven van richtlijnen, waar 
nodig en mogelij~ ietS.van de nadelige 
gevolgen op te vangen. In de. tweède 
pliaats deed spr. d~ suggestie. om, wan· 
neer de gegronde vrees bestemd dat 
een bepaalde heffing aanml!l'kelijke 
schade zoii toebrengen, gebruik te ma
kén van . de mogelijkhèid, welke . de 
Jl;liniSter 1n .ar#kei 4. v~n. de· Wet is 
gegeven, om ten ai$iexi van' 'bepaàl
de · heffingeÛ... 'hét tiJdstiP· vàn inwer· 
king. tredilig uit te stellen en .ciè zaak 
met de betrokkenen en met de minis· 
ters van ·EConomische eil van :Sociale 
Zàkerl nader te besprekelt. • En · zijn 
derde suggestie wu, dat de minister 
zich royaal · ienoeg zou tonen oni ·bij 
gebleken desastreuze gevolgèn van een 
bepaalde heffing voor het bedrijf en 
de arbeiders, niet. te sclu-omen een 
~wijziging in de Tweede Kamer 
aanhangig te maken. 

r 
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Daarop hebt U reeds 
lang gewacht 

In vele actieve afdelingen 
wordt, ten behoeve van de po• 
litieke documentatie en de pro• 
paganda, reeds lang de behoefte 
gevoeld aan samenvattende 
overzichten van het werk van 
onze V.V.D.-Kamerfracties. 

Met welwillende medewer• 
king van de drukkerij van ons 
orgaan is daarvoor thans een 
zeer gelukkige oplossing gevon .. 
den. Reeds enige tijd <n.l se· 
dert de speech van de heer Oud 
bij de algemene begrotingsbe
schouwingen) wordt van de 
"Parlementaire Flitsen" een vrij· 
groot aantal extra afdrukken 
op losse pagina's gemaakt. De· 
ze worden in mappen verza
meld en worden, voorzien vaa 
een Zaken- en Personenregis
ter, op aanvrage halfjaarlijks 
in het gewenste aantal ter. be
schikking van de secretariaten 
der afdelingen gesteld. 

Deze secretariaten kunnen 
dan zorg dragen, dat allen in 
hun afdelingen, die niervan bij 
het propagandistische werk ten 
behoève van de partij nut kun· 
nen hebben, zulk een map ont
vangen. 

Vooral op. de algemene ver
gaderingen der partij bleek nog
al eens, hoe spoedig velen ver
geten zijn, wat de Kamerleden 
in het verleden hebben geZl!ld 
en gedaan. Dit wordt door deze 
verzameling samenvattende en 
toelichtende overzichten nu 
voor cie toekomst ondervangen:. · 
Niemand behoeft daaromtrent 
dan meer onwetend te zijn. 

Voor ben, die nog. uitvoeriger, 
van het gesprpkene in een be· 
paald geval willen kennlà ne· · 

. men, fungeert deze verzamelln& 
dan tçvens als index, aaqgezien 
aan de hand daarvan aan kan 
worden bepaald, wanneer het 
desbetreffende onderwerp aan 
de orde is geweest en wie daar· 
over voor de V.V». het woord 
heeft gevoerd.. De volledige 
tekst van de redev.bering is dan 
gemakkelijk 1n .dé' lfahdelingen 
terug te vinden. · 

Secretarissen der afdelingen 
dienen • hun aanv:rágen, onder 
vermelding van het gewenste 
aantal mappen, te richten aan 
het Algemeen· Secretariaat van 
de V.V.D., Koningfnneg"ràcht et, 
•s-GravenhaJé. 

·~ 

P rof; Molenaar mocht het eeaGelllll 
SJilàkèn, hier eea ciUidelijllie toe

zegging van de J:nitlllter tè ontYIIJIIen. 
Minister Lleftinck recapituleente de
ie toeze(llnf. zelf· nog èeU · natkult
keiijk aldUs: "in de eerstt· pl8at8 4uar 
eeD zorgvuldtge afblllleDiq V8ll - ..... 
tilllele~, die -'èr d• IloaRe 
tarieven. váDen, · ea b8t op.tellea nu 
rlchtl(Jnen, indb!n nodig, !ft overleg 
met het bedrijfsleven, in. <te . tweede 
plaats door. indien zlch nova voor
doen, g$ruik te makc;m van de be
.voegdheill. van artiltel.4 en in de der
de plaats .doar,.indien desastre'!l7.8 ge
volgen bl.ijk:eil, met YÓOt'stellen tot 
wetswijziging· te komenH. Ik meen 
dus, zo zei hij, op deze (door prof. Mo
lenaar: aangegEiven) wijzen de bezwa· 
ren, die ik niet geheèl kim ontkennen, 
zoveel mogelijk te hebben bepèrkt. 

Bij de replieke.n eiDdigde prof. Me. 
lenaar zijn wederwoord met de vol· 

· gende verlclaring: "Ik heb voldoaude 
'l;egrip voor de mOèilijke omstandig-
heden, wàarin wij verk".~aü. V'i heb
ben bezwaar tegen dê omzetbebisting, maar aan de andere kan*' wntea ~ ·~ 
de verbetering voor de middengrOf . 
.pen en de .huurverhoging niet in ge
·VIJU. brengen. Gezien. het feit,. dat wij 
nog 10 dagen van 1 Jan. 1951. af zijn; 
is. wij?~~' nu van . het ·gehele cómplie.d: 

uitgèsloten en de 'huurverho~i~ moe' 
volgens ons inzicht per 1 Januari a.&. 
ingaan. Daarom zijn W1J bereid, ~ 
de totstandkoming v8n deze ontwer
pen mede te werken". 



VBUIUiliD EN DEMOCRATIE 

TAAK EN ROEPING 
(Ingezonden) 

D e · verkiezingen van 1948 waren 
- de heer Oud heeft er onlangs 

- nog eens terecht op gewezen - een 
succes voor onze partij. 

Velen die .~eh van de P.v.d.A. had~ 
den aftewend en. velen ook, die sinds 
1945 politiek dakloos. waren gebleven, 
gaven hun stem aan die partij, die in 
een tijd van toenemende staatsal
macht, de banier hief met de oude, 
beproefde waarden als Vrijheid en 
Democratie. 

' De a.s. verkiezingen zullen echter 
eerst uitwijzen, of deze sterrimen-N'inst 
van tijdelijke aard was, dan wel ge
volg van veranderd politiek rich
tingabelef. 

Veel, zeer veel, zal hierbij afhangen 
van de houding van de partij zelve, 
haar strijdbaarheid, haar politieke 
stuwkracht, haar vermogen ons volk 
in zijn geheel te bereiken. 

Immers, richting en stuwkracht 
ontbeert ons politieke leven sinds 
1945 zo node. Mocht bij de bevrijding 
Schermerhorn's optreden met zijn po
litiek van herstel en vernieuwing 
weerklank vinden in brede lagen van 
ons volk, deze verdween snel, toen, 
om met de Prediker te spreken, "het 
beloofde niet bètaald werd". 

Mede onder invloed der internatio
nale gebeurtenissen heeft zich sinds
dien een doffe onverschilligheid, een 
sombere ondergangsstemming van 
ons volk meester gemaakt. Eerste 
voorwaarde om d~e stemming te on
derdrukken is geloof en vertrouwen 
in eigen kracht en kunnen. 

Het is niet alleen de taak van de 
V.V.D., maar haar historische roèping, 

(Copic t100r deze" ~k uiter
lijk · Vrijdagsmidd.c:qJJ zenden 
ru&m': me;. Joh. . H. Springer, 
AlaandeT.Btraat 16, Bào.rlem). 

dat geloof en dat vertrouwen aan ons 
volk te hergeven. Zij. z;tl zich daarbij 
als volkspartij moeten richten tot alle 
geledingen van ~rts volk, haar moeten 
bieden een perspectief, , een program, 
~en "groot, bevattelijk doel", waar
~oor het waard is te leven, te strijden 
en zich offers te getroosten. 

Dit is in het nieuwe jaar de op
dracht voor onze partij, een opdracht 
voor ons allen. 

Moge spoedig blijken dat de V.V.D. 
deze opdracht heeft verstaan. 

C. VAN. SONSBEEK 

· De leer G. Ritmeester 
geopereerd 

Ons Tw~de Kamerlid, de heer G. 
Ritmeester, is op Zondag 17 Decem
ber, nadat hij de vorige avond nog 
in. Dordrecht gesproken had, door de 
gladheid gevallen en heeft daarbij 

zijn linkerpols gebroken, hetgeen 
hem enige tijd huisarrest heeft be
zorgd. Inmiddels kreeg hij een gal
steenaanval van zo ernstige aard, 
dat hij vorige week Donderdag in 
het ziekenhuis is opgenomen en de 
dag daarop een vrij zware operatie 
heeft ondergaan. 

Zijn toestand is thaDll .goed vooruit
gaande. 

Wij wensen hem een speedig al

seturel herstel ~· 

· rAMiàs iet Biand .is pllomen.. "an 
onderaf wordt teniet: gedaan. Dea 
studieconferentie was de tweede 
over hetzelfde onderwerp. Liet de 
eerste conferentie v.eel vragen 
open, spr. hoopte van harte dat 
11eze conferentie zou leiden tot 
grotere samenwerking om dan .in 
't a.s. voorjaar naar bulten uit te 
kunnen treden met een congres. 

~erentie over ,.Vrije 
TUasbes&etlinc" llU(aancle nn 
Nederlanc1& 0UKareet Centll,Cjt · 

Na dit openingswOQ!'Cl zeide de 
voorzitter het volgende in zijn al
gemene inleiding. In de crisisjaren 
bestond reeds een grote geeste
lijke nood. Reeds in die dagen is 
er een voorganger geweest die in 
de . gedeprimeerde jongeren een 
stuk vt~rantwoo~kheidsgevoel 
wist 1e wekken. De mens wordt 
t1oQr de ~digheden een soort 
schepsel, dat passief is en zich 
verveelt. Daarom moet D;len trach
ten mogelijkheden te leheppen tot 
positief mens te worden, hem be
werken tot verantwoordelijkheid. 
Het afstompen van de mensen is 
een proces, dat tot steeds meer 
........ lf,Jke ·SIJDitl't leldt. Het to
tallsme J.a de grootste vijand, die 
tot het pvoelleldt ,,Het geeft toch 

V oor deze conferentie bestond 
bij de Vrouwen in de V.V.D. 

veel animo. Het was mogelijk zes 
secti~ bij ie wonen, 
enkele door twee deelneemsters. 
Zeer tot mijn .spijt koD ik sleeht8 
een klein deel der besprek!~ 
meemaketJ. daar ik door ziekte '\l8ll 
mijn huisgenoten, tot spoedige .te
rugkeer gedwongen was. 

Dr. J. A. de Koning, voorzifter 
van het voorlopig bestuur van het 
Nederl Cult. Contact zeide in zijn 
openingswoord o.m. . het volgende: 

De verwachtingen, die gekoes
terd waren omtrent geestelijke 
weerbaarheid vlak na . de oorlog, 
zijn helaas niet in vetvulling •ae
gaan. Het vreesaanjagend intema
tionaal gebeuren, het geestelij)t 
verval. de grote volksnood, ·het 
dreigende gevaar wu een · voUEI
massa zonder verantwoordelijk· 
heidsgevoel, de vervlakkihg der 
mensheid, dit alles leidde tot een 
opnieuw beproeven in samenwer
king onder Ned. Cult. Contact. 

Op goede Hollandse wijze moet 
garantie bestaan, dat iedere zelf
standige groepering niet wordt 
meegetrokken door andere bestu
ren of op onstuimige wijze het in
dividuele initiatief in dit, wat 

• niets :meer". De klacbten komen 
~-· .qveral, het . afbro]tkelingspro- · 
ces toont zich aan 1l'lle kanten. Er 
ia •- ~lijke Jl'Ote· ~risis. 

'Yml Wcltbetis -VOlk rijk aan 
initiatief. Vaak wordt van onder 
op wat goeds op touw gezet. Wij 
moeten dit op- en aansporen en 
trachten in groter verband te 
bnmgen .. De gevaren om tot mas
samensen te worden, zijn zo groot, 
waar de enkeling te zwak blijkt 
(of wordt) ziéh te verzetten. De 
beste therapie la de mens een doel 
te geven. ZUn krachten te laten 
JI8'WIIl aan een waardevolle zaait, 
interesse te scheppen, verantwoor
dèlijkheid te wekken, zijn de eèrste 
voorwaarden tot eontact naar le
vende cultuur. Juist door mecha~ 
nisatle ontstaat een soort werkens
moeheid, een dreiging daardoor 
moreel onder te gaan. Men vindt 
geen bron waar men uitrusten kan, 
voor de ziel verfrissing van geest 
kan opdoen om deze weer te voe
den, waardoor de individuele 
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GARE-VARIA 
H et ministerie van sociale za-

ken kant zich tegen de hui
dige papierinzameling door kin
deren, ook van lompen, die ze bij 
de opkopers brengen. Deze Ame
kaans aangelegde millionnairs · in 
de dop zijn misschien nog van 
rechtswege lid van een bedrijfs
organisatie voor Oude materialen 
en afvalstoffen. 

J hr. Mr. v. d. Goes van Naters 
(arb.) zei van het vonnis in 

het Haagse kort geding: "Dit is 
een politiek vonnis". Voor déze 
uitspraak van het niet in rechte 
vervolgbaar lid der Staten-Gene
raal was geen moed nodig en had 
hij geen rechterlijke verantwoor· 
delijkheid te dragen. 

• • 
W anneer op Kerstmis een 

vrouw in het zwart als 
spook verschijnt in een oude pas
torie in iYattendon (Berkshire) 
zal niemand bijzonder verrast 
zijn, zo meldt Reut·er. Maar als zij 
spreekt zal dit opschudding ge
ve:p. , Zij- heeft nl. ileen hoófd. De 
Red". N.R.Ct. tekent hierbij aan: 

Een Commando van vier Duit. 
sers nam met drie vlaggen 

symbolisch Helgoland in bezit, het 
enige eiland, dat Engeland kent, 
geschikt om te bombarderen. Het 
is voor hen te hopen, dat Enge
land, dat niet altijd sterk in !t~~ 
rijk$un~ is, àen: .. er; even syrilbo· 
lisch uitdnw.it. · · · 

• Daar wij van deze berichten geen 
bevestiging konden krijgen, blij
ven zij geheel voor rekening van 
het nieuwsagentschap. Zou zij z.e 

M ihister Spitzen, die de och· 
tendbestelling na 9 uur wi:l 

uitsmeren, beriep zich . erop, dat 
in andere landen men erop is in· 
gesteld, de post zelf te laten ha
len (postboxen). Het is geen sterk 
argument voor de Post, dat zij 
eiders het publiek dwingt, het 
hoofddeel van haar taak, het be'• 
stellen, maar van haar over te 
nemen. 

. voor h,a,ar re~ening nemen, wan
neer ze . er \vél in. geslaagd was, 

; bevestiging te krijgen? 

• 
V oor de wol van stamboek

schapen in de Kaapprovin
cie ontving . de schapenhouder in 
1932 60 cts. per kg., in 1949 f 7.80 
per kg en in 1950 f 17.30 per kg. 
Ridders van het gulden Vlies! De wolhandelaren van de New 

Yorkse textiel~urs hebben 
overheidsmaatregelen voorspeld: 
broekspijpen zonder omslagen, 
colberts met maar één bultenzak .. 
Wij zijn alléén ontsnapt aan 
shorts. omdat een idee, het voor
beeld van de sansculotten te vol
gen, geen doel trof, daa,t' zij ble
ken niet de chique kniebroeken 
te dragen, maar zelfs lange broe
ken. 

• 
0 pnieuw .zijn in het Besoeki

sche drie tabaksloodsen door 
brandstichters vernield. In het re
geringsant.woord aan het parle
ment wordt verklaard, dat er een 
nauwkeurig onderzoek naar de 
oorzaken gaande is. Tot nu toe 
dus koerang preksa. 

• 
mens zich gesterkt voelt. . 

Na deze ·oPeMng stelde de gang 
van zaken in de verschillende 
sectie-vergaderingen enigszins te
leur. En ~ijn verslaggeefster 
schrijft . dan -ook: Ik . had verwacht, 
dat ons heterogeen gezelschap nu 
spijkers met koppen zou slaan. De 
stemming aan tafel, waar ik con
tact kon opnemen met onze 
V.V.D.-vrouwen uit andere secties, 
was prettig en stemde mij iets 
hoopvoller tot het bereiken van 
concrete resultaten. 

Onze voorzi~ter <sectie V> was 
een pater, onze inleider een Ned. 
Herv. predikant, onze rapporteur 
een vertegenwoordiger van de Mij. 
tot Nut van 't Algemeen. Verder 
bestond de sectie. uit vertegen
woordigers-va ,pns ,Hûts" . .A'Ia.m. · 
mensen van het Dep. van 0. K. en· 
W. Personeelchef Hoogovens, maat
schappet werksters, Kath. Cultuur, 
Fed. Ned. HUr.r. ~. G~~ 
Haagse Jeugdactie, ie~ van 
het N.V.V. een drs. van de Brab. 
Volkshogeschool, alsmede twee 
vertegenwoordigsters uit de V.V.D. 
Er was innerlijk verschil in le· 
venshouding en opvatting genoeg. 

Veel tijd ging er heen om tot de 
juiste formulering van een bepaal
de zin te komen. Nadien werd er 
geredetwist: dat volksontwikke
ling .en vrije tijdsbesteding iets 
heel anders is, maar per slot kwam 
men .tot de conclusie, dat men na 
vrije tijdsbesteding vaak tot volks
ontwikkeling komen kan, enz., enz. 

Een andere deelneemster schrijft: 
Ik heb het niet uitdrukkelijk ho
ren stellen, maar ik vermoed ech
ter wel, dat het voorlopig bestuur 
de politiek als zodanig uit het 
N.C.C. wil weren, al heeft men 
ons, vrouwep in de V.V .D., dus 

Uitdrukkelijk politiek geïnteres
seerden ter conferentie toegelaten. 
Toch is, als men op een conferen
tie naar practische resultaten van 
algemeen (lands) belang streeft de 
politiek niet buiten de deur te 
houden, vooral wanneer men na~ 
mens 't N.C.C. verzoeksC'hriften en 
teiegrammen aan de Regering en 
aan een Kamervoorzitter gaat zen· 

den, zoals op voorstel. van de heer 
Bemard Verhoeven, lid der Twee
de Xamer voor 1ie K.V.P., is hè
sloten en des te meer wanneer 
men daarin concrete wensen tot 
uiting brengt als uitbreiding en 
verhoging van subsidies aan pro
vinciale orkesten. 

Met meerdere van haar indruk
ken ben ik het volkomen eens, 
waarover eens een ander maal. 

Maar één ding is zeker, dat 
vrouwen over het algemeen hier
aan nog te weinig aandeel hebben 
en te weinig gehoord worden. De 
belangstelling onzerzijds was groot 
genoeg. Maar nu de uitvoering!!! 

Rest mij nog, dank uit te spre· 
ken voor de prettige ontvangst, de 

,goCcde m;ganisatl.e. Er werd moge
Ïik.Wld · ;gep.oefg ;gelloclen om met 
1mderen Ván 'gedaéhten te Wisse
len. En in de prachtige dikbe
sneeuwde . omgeving kon men ge
'ftie.ten ·eD ~eb :Btl!rkl!n' voor mèl'i 
~duom-aanJ~en 'bespl!ekmg deel· 
nam. · 

c. s.-TJ. 

Wanneer de verslagen van het 
N.C.C. ontvangen zijn, vinden. wij 
wellicht aanleiding nader op ·dit 
onderwerp terug te komen. 

• (Red.) 

APELDOORN ACTIÉF 

Op 3 Januari hield de Vrouwen
groep van de V.V.D., afdeling 
Apeldoorn, haar eerste bijeen
komst in 1951. 

Daar de spreekster voor deze 
middag, mej. mr. Estelia Simons, 
J:Lelaas verhinderd was, werd er 
een gezellif(e praatmiddag van ge· 
maakt. 

De pre~dente las enige arWte· 
len v.oer- uit het ;partijblad en deze 
werden druk besproken. Na de 
:pauze · w~ de opvoeding vari 
onze jeugd tot goede staatsburgers 
besproken en hiervoor bestond 
zeer veel belangstelling. Het was 
een prettige en een leerzame mid
dag. 

Namens het bestuur, 
de Secr. C. Niessink-Bakker 



""KLJBEID. EN DEMOÓBATIIl 
· .. 

·Draai het wieltje nog- eens om· 
· Klap eens in je handjes 

· We kunnen het ook wel ge~ch~. wel met een zeer grote meerderheid 
tiger zeggen: ,.l'Histoir.e 'se. :in ;het- Parlement. 

repète". In het land waren door de arbel· 
Na de oorlog kwa,m ·in J!lng~land , r dersorgani!latjes i lool1-eisen geswld ed. 

de Labourparty · aan het ·bewind en · ' deze , werdèn' W>àr' ~ V:a~e!féhigin ~ 
gen met succes bekroond. ·Verder 
werden van de bezitters zware be~ 
lastingen geheven en kapitaalheffin
gen werden toegepast. 

Toen kwamen verschillende natio
nali!>aties aan de orde en ook deze 
werden volgens de wensen van de 
Labourparty uitgevoerd. 

Maar al deze maatregelen blijken 
niet in staat geweest te. zijn de ver
langens van de arbeiders te bevre• 
dlgen. 

ti" • • 

D it bleek weer eens op het con
gres van de vakverenigingen, 

dat onlangs wera gehouden. 

0 9oNG'S 
CHOCOIADE 

Bij de besprekingen kwamen alle 
oude eisen nogmaals voor de dag; 
t.w. loonsverhoging, verdere kapi
taalsheffingen, meerdere nationali• 
'aatie~J en straffere toepassing van 
: egallsàtiè. ZO ziet ge lezer, de ge• 
schiedenis herhaalt zich. En hoe kan 
het ook anders. · 

·OIOCOJÁDE • 
HAGELSlAG. 

, - ' Heet het , in -het sociali~Jtisch lied 
"De ·.In~rnationaie" ~et:; "begeerte 
'heeft' on!! àangeràakt". ' : 

De ontdekking van die begeerte 
schijnt wel wat laat gekomen te zijn. 
In het "Oude Testament" wordt er 
n.l. ook al van gesproken. 

De eenige echte! 

Friesch~Groningsche Hypotheekbank N. V. 
Nederlandsche Hypotheekbank N.V. 
Rotterdamscha Hypotheekbank N.V. 
Algem. Friesche Hypotheekbank N.V. 

Amsterdam 's-Gravenhage - Groningen 

.GELDEN BE$CHIKBAAR 
voor eerste hypotbeek 

BILLUKE VOORWAARDEN 

Rotterdam 

De Directie: Mr. M. J. BOS 
Mr .. J. \YlLKENS 

Mr. C. A. KINGMA 
Mr. F. C. KLEYN 

DE ROTTER·DAMSCHE 

DROOGDOK MIJ~ N.-V. 

· -H.P. · Gelderman & Zonen N. V. 
OLDENZAAL 

f a b r 1 k a n fen v a a 
ruwe-, geverfde-, gebleekte- en bedrukte· 

katoenen·, rayon· en · r~yonvezel manufacturen 

M aar daar niet van. wu willen 
er· op wijzen dat we op deze 

manier met een vaartje in de rich
ting van de communistische heil
staat gaan.-

En dan? ~loven de socialistische 
~opstukken, intellectuelen; nu: wer-: 
keiijk dat, wanneer · hun program 
Vferkelijkheid gewordèn is, de be
geerte van de mensen naar het mu
seum zal verhmzen? Dit zal natuur• 
lijk niet geschieden. De massa zal 
steeds meer verlangen,. of het econo~ . 
misch mogelijk is of niet. Het ·gevolg 
zal zijn dat er dictatoriale niaatrege. 
len zullen komen. Dan i~ de massa 
haar vrijheid kwijt. · 

Met het toeriemçn der economische 
mogelijkheden zal de grote m~~a 
daarvan mede te profiteren, maar 
met de egalisering van de mens; wat 
de consekwentie van de·. soéialistische 
theorie is, wordt hem dé mogelijk
heid ontrlomèn· i{jn 'innerlijke aan· 
drift to~ gelding te laten komeû. Voor 
excessen dient de Staat maatregelen 
te nemen, maar de natuurlijke eigen~ 
schappep. Van de mens mag men niet 
verstikken. Bovendien zal- het toch· 
niets geven. 

:Maar voorlopig is het nog: 
"Draai het wieltje nog eens om 
Klap eens in je handjes" 1 

Toch .een J\erstf~st 
H et laatste door de 'tR.O .. uitge

geven rapport :tMnt aan dat :n 
40 mlian!ien tijds deze .. organisatie 
80 % van de haar in 1947 opgedragen 
taak volbracht heeft. Van de 1.51ó.82'(: 
ver;plaatste personen heeft de I.Ii.O. ' 
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er· 848.351 nieuw geïnstalleerd in alle 
delen van de wereld, terwijl 71.052 
personen werden gerepatrieerd. Thans 
moeten nog 273.757 personen door de 
I.R.O. worden geholpen, .terwijl de 
juridische en· politieke bescherming 
van 218.000 personen, die tot nu toe 
onder de I.R.O. ressorteerdeil; van 
Januari 1951 af ten deel .zal vallen 
aan de nieuw benoemtie Hoge Com.
missatis, dr. ·Van Heuven Goedhart. 
De landen die de meeste vluchtelin
gen opgenomen hebben zijn de Ver. 
Staten vari ·Noord-Amerika, Australië 
en· Israël. ·Enige honderden bejaarde 
mensen zijn onlangs· door Nedérland, 
Frankrij~ en Ierland opgenomen, in 
welke landen zij door religieuze in· 
stanties verzorgd worden. Dank zij de 
I.R.O. konden thans 193.000 vluchte
liQgen, voor het eerst sedert vele ja• 
re~. Kerstfeest en. Oud~ en Nieuw
jaar in hun . pieuwe woonplaats vie
ren. Helaas verblijven nog èen 225.000 
personen in kampen, vooral in Duits
land, Oostenrijk eri Italië, voor wie 
slE1chts de . hoop bestaat · dat zij in 
19Sl Kerstfeest in een ander land zul-

'Ieri viereri. Hiervoor wordt met alle 
ij-Jer dÓor'de I.R.Ö. gewerkt:Onlangs 
werd mr. J. 'M. Vos, óud-ássistent Di· 
recteur-Generaal voor de Scheepvaart 
van het Departement van Verkeer en 
Waterstaat, tot Directeur van de 
Transport Afdeling van de I.R.O. be-

' · ·noemd, en v,rij twijfelen er niet aan 
ciat rrir~- Vós;·· die de. evacuatie van 
150.000 Civielèn uit Indonesië organi
seerde, er in slagen 'zal ook deze on
gelukkigen naar · een . nieuw ·Vader-
land over te brei1gen. · : · 

L .. C . .A. VAN EEGH!!JN 

. .j 

. .. '; ;.st door kenners 
W:essanen s raJ , . , . óók ver· 
altijd gêvraagd, as ~u . . . 

. . k .. baar E\ke soort 
pakt ver rtJ9 . · · h 

' . ' . . . \d'ag uitge:r;oc t en is zorgvu · · · · • 
. , ;:tci\:l<ies die Wassanen s 

beproe .. - U 'het beste\ 
rijst, dan têtest 

~·----~~~~----~--~------------~~------------~·~ 

i 
~ 

Cacao & Chocofadefabrieken 
WORMERVEER 

I Fabrikanten van 

chocol~de, suikerwe~ken, cac,.o, bonbons, hagelkorre-ls. 
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WEEK B L A D V A 1'1 D E V 0 L K S P A R TIJ V 0 0 R VRIJHEID E N D E M 0 CR A TIE 

Wat l~omen moest 
CRISIS lN DE.PARTlJ VAN .DE ARBEID 

D e mislukking van de Nieuw~Guinea~con~ 
ferentie heeft voor onze binnenlandse 

politiek gevolgen, welke in betekenis ver uit~ 
gaan boven die van het geval zelf", aldus 
begonnen wij de vorige week ons artikel "So~ 
cialisroe en Democratie". 

Die gevolgen vertoonden zich reed~ enkele 
dagen nadat ons blad van de pers was: de 
heer Van der Goes van Naters is afgetreden 
als leider van de P.v.d.AAractie in de Twee .. 
de Kamer, Ir. H. Vos legde zijn lidmaatschap 
van het rode partijbestuur neer, Mr. d' Ailly 
- als socialist nimmer op de voorgrond tre .. 
dend maar door zijn positie als burgemeester 
van Amsterdam, man van aanzien in de par .. 
tij die nu eenmaal zeer gebrand is op· het be ... 
zettèn van belangrijke posten - heeft de 
P.v.d.A. vaarwel gezegd. 

;Als ~t~p op de vu~rpijl, waarbij d~ze ,af .. 
tr~nge~ en <.flt afscheid den vo~e 

werd kond gedaan, k~iU1~ ~en pi!sSátl,t',,~ 
de mèdedeling. dat het partijbestuur: ook dè 
tot op heden jongste verklaring van zijn 
enfant chéri, prof. Schermerhorn desavoueert. 
Het betreurt het afgeven van bedoeld inter~ 
view en laat de inhoud daarvan vÖor Scher ... 
nterhorns eigen verantwoording, - wat niet 
zo heal veel zegt, want hoeveel interviews 
heeft deze staatsman, die zich de bijnaam van 
Willem de .Prater verwierf. niet reeds afge ... 
geven zonder zich kennelijk bezorgd te ma ... 
ken over de verantwoordelijkheid, welke dit 
soort praatjes bij de haàrd naar normale be ... 
grippen op de schouders legt van wie zich 
hieraan te buiten pleegt te gaan! Het moge 
in zekere zin toeval zijn, dat onz;e hoofdredac .. 
teur zijn hoofdartikel van de vorige week 
over het interview van Van der Goes aan ... 
ving met een verwijzing naar de vele vroegere 
van dezes illustere partijgenoot, bewust of 
onbewust moet de heer Korthals bij de over ... 
peinzing van het geval~Van der Goes-zijn uit ... 
gegaan van de gedachte dat er een zeke_re 
.,method in this madness" is, die, liáar J,t.U 

blijkt, niet alleen voor ons land, ml:lar óok 
voor de P.v.d.A. ruïneuze gevolgen heeft. 

H et is .nu wel duidelijk, dat deze voor ~e 
P;v.d.A. droeve nasleep van het misluk~ 

ken der Nieuw-Guinea·conferentie in bete ... 
keilis ver uitgaat bo~en. die van het geval 
zelf. In heel deze tragedie· van verg.issingeri 
tnet desavóueringen en s.chèidsbl'ieven als 
tonsekwentie is het geval ... Nieuw-GuJnea 
~iet méér dan een incident, zi; h~t een inCi
dent, dat symptomatisch en opènbarèad mag 
heten ·vóor .de principiële tegenstelli~gen die 
het na-oodogse "democratische socialisme" 
in zich herbergt en waarvan de heren Vos en 
.d'Ailly áls de expl>ttenten. mogen worden be-
schouwd. Weliswaar heeft de laatste - het 
gevaar -'van de in zijn . voormalige partij in 
zwang zijnde veelpraterij beseffende - ge.-

weigerd commentaar op zijn uittreden te Ie~ 
veren - we zullen wel niet mistasten, wan~ 
neer wij de onderstelling uiten, dat hem tot 
zijn ontslagname als partijlid overwegingen 
drongen, radicaal tegengesteld aan die van 
de heer Vos, onder dit voorbehoud misschien 
dat beiden de zig~zag~koers van het partij~ 
bestuur gelijkelijk verdroot 

I mmers ook waar dit het interview ... Van der 
Goes desavoueert, verklaart het met vol· 

doening kennis genomen te hebben van het 
"constructieve voorstel" in December door de 
Kàmerfractie aan de. Regering (Dr. Drees?) 
k~baar. gemaakt. Wat zeggen wil. dat Indo· 
nesië er wel bij voorbaat op kan blijven reke~ 
nèn, de P.v.d.A. to.t ,,overdracht" ván Nieuw· 
Guinea bereid • te weten, wanneer Indonesië 
het tussen ... voorstel der Nederlandse ~:egering 
tp.~r . stàndvast~g afwijst. V er klaring, geac· 

. ..~t\f~~ door het com~unigué v~n hetN_ed, 
,cy~~htl :v,an V akverenlgingen, ~àt -.ui tg~ 
r~kend net in deze dagen! - komt medede
len, dat het N.V.V. ook al van mening is, 
dat de Regering vooral niet mag aarzèlen 
Nieuw ... Guinea over te dragen, als geen tus· 
senoplossing bereikbaar is. · 

Dit moet het N.V.V. beslist nog even ko~ 
men verklaren, nu de heer Soekarno nog een 
jaar tijds voor zich opeist om zijn Nieuw· 
Guinea~propaganda te voeren. Dit moet be
slist nu het N.V.V. komen verklaren, dat 
immers geen socialistische vakcentrale meer 
wil heten en generlei band met de P.v.d.A. 
onderhoudt, ~och het ,;constructieve voor· 
stel" van de P.v.d.A....fractie nadrukkelijk en 
des ongevraagd komt ondersteunen. 

Niet van belang ontbloot is in dit verband 
ook de aandrang, die Het Vrije Volk op Jhr. 
Van der Goes oefent om toch vooral niet 
zijn kamerlidmaatschap neer te leggen. Wij 
hebben ten volle begrip voor de tragiek, die 
in deze hele zaak voor de heer Van der Goes 
_persoonlijk ligt en erkennen bovendien, dat 
. men nóg geen goed fractieleider behoeft te 
we%en om een bruikbaar Kamerlid te kunnen 
zijn, maar dat Het Vrije Volk er zo bijzon· 
der prijs op stelt de heer Van der Goes toch 
vooral te behouden als lid van dezelfde frac· 
tie, waarvan ook de heer Scheps deel uit
maakt (zie ons vorige nummer!) duidt op een 
streven tot behoud van de voor de P.v.d.A. 
en 'VOor heel onze politièk funeste eenheid 
van tegendelen, waarvan Het Vrije Volk het 
pernicieuze zou inzien, voerde het met heel 

. de P;v,d.A. een principiele en niet een oppor~ 
tunistische politiek. 

·Hiermede raken wij de kern van de kwes-
tie, waarin itiderdaad \et huidige con

flict in de boezem van de P.v.d.A slechts een 
incident, zij het een symptomatisch en bpen~ 
barend incident is. 

De w~rtel van de kwaal, waaraan zij thans 

laboreert, ligt in haar wezen zelf. Het i~ dr~ 
heilloze verwarring van ,.progressiviteit ' <.>n 

socialisme en de daarmede gepaard gaande 
verwatering en verdoezeling van het begrip 
"socialisme" die aan haar oprichting ten 
grondslag lagen. 

Waarlijk niet alleen ...- en zelfs niet voor
namelijk ,...., op het stuk van de Nieuw -Gui~ 
nea~politiek doen zich in de P.v.d.A. spannin
gen voor, die men uit algemeen politiek oog
punt moet betreuren. Zij zullen zich in toe~ 
nemende mate doen gelden, ook op econo~ 

.' misch en sociaal terrein. Naarmate de eco
nomische en sociale moeilijkheden in ons land 
en in de wereld zullen toenemen. naar die 
mate méér. 

D e P.v.d.A. heeft bij haar oprichting tallo~ 
zen tot ;Zich getrokken, die in haar de in

carnatie van' ,,progressiviteit" zagen (wat het 
···begrip ;,socialisllle'', dat in we::en een sta

tist;h "ideaal" inhoudt, principieel weer
spreekt) maar die zich allerminst zouden 
verheugen, wanneer zij, op een kwade dag 
ontwakend, tot de ontdekking zouden komen 
in een socialistische staat. te zijn beland 

De ernstige moeilijkheden, die zich thans 
in de P.v.d.A. voordoen, zijn een rechtstreeks 
en onvermijdelijk gevolg van de ,.politiek" 
van de heer Schermerhorn, die zij thans ...... 
op één punt .- openlijk heeft moeten desa
voueren, maar waarvan zij met dit désavoué 
nog waarlijk niet ·is bevrijd! Zij zelve weet 
maar al te goed, wat zij aan aanhang zou 
verliezen, zo zij aan het "personalistische so
cialisme" inhoud èn uitleg zou geven, die niet 
slechts op dit ene punt maar .- en ook J,,t 
zou onvermijdelijk het geval blijken .- prin
cipieel afwijkt van hetgeen de door de heer 
Schermerhorn begoochelden èr naïvelijk en 
vagelijk onder verstaan. 

De "doorbraak" die dan zou optreden, zou 
.- dit staat nu wel reeds vast! ..-van heel 
andere aard zijn dan die, waarvan de door
braak ... politici hebben gedroomd en waarin 
ook de leiding van de P.v.d.A. zich in het 
jongste verleden maar al te zeer heeft ver~ 
heugd. . 

Namelijk een doorbraak van de doorbraak~ 
partij zelve. 

G. A. DE RIDDER. 

r .., 
De redactie-secretaris is voor korte 
tijd buitenslands. Verzoeke derhalve 
alle copy voor het volgende nummer 
te willen zenden aan: 
G. STEMPHER, Prinsengracht 1077, 
Amsterdam, Telef9on 35343. 

~ ~ 
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* 
URITISUHE GELUIDEN BIJ SO~IALE ZAKEN 
De economische. achtergronden bij het sociale beleid 

Ons orgaan verschijnt aan het einde van een week, welke, op het 
ogenblik, dat wij ons zetten aan deze wekelijkse rubriek, nog als een 
onbeschreven blad voor ons ligt. Het is, vooral in de politiek, altijd 
moeilijk en riskant, voOYapellingen te cloen, maar dit mogen wij toch 
wel als zeker aannemen, dat die week, waarin zowel de begroting 
van Buitenlandse Zaken als de kwestie Nieuw-Guinea en waar
schijnlijk ook wel die· der Am bonnezen in debat zullen komen, een 
belangrijke zal worden en dat niet één,· maar verscheidene bladen 
van het boek onzer parlementaire historie in deze week sullen wor
den volgeschreven. 

leid aan te treffen. Of redeneert de 
minister soms: Laat uw linkerband 
niet weten, wat uw rechterhand doet? 

D aarnaast had spr. in'het algemeen 
de indruk, dat de minister zich 

in al te sterke mate baseert op het
geen de grootste gemene deler blijkt 
te zijn van een reeks aan hem· over 
bepaalde onderwerpen, mede door be
langhebbende administrateurs en me
dewerkers, uitgebrachte adviezen. Hij 
daeht daarbij aan de lijdensgeschie
denis bij de totstandkoming van een 

Zullen onze lezers, indien dit nodig mocht blijken, in het hoofcl
artikel wellicht reeds enige weerslag van het begin van het begro
tingsdebat over Buitenlandse Zaken kunnen vinden, voor onze par
lementaire rubriek is zulk een inzending op het laatste ogenblik nu 
eenmaal technisch niet mogelij.k. In het volgende nummer dus hopen 
wij aan het debat in deze eerste week na het parlementaire Kerst
recès aandacht te wijden, om on~ thans te bepalen tot het enige 
onderwerp van vlak vóór het Kerstrecès, waaraan wij door de veel
heid van door beide Kamers in die laahte week afgehandelde zaken. 
nog geen aandacht konden besteden: de begroting van Sociale 
Zaken~ 

· ontwerp-Ziekenfondswet, aan de tel
kens opnieuw intredende vertraging 
op het terrein van de voorbereiding 
der toekomstige ouderdomsvoorzienin
. gen, aan het eerst wankele en ver
volgens plotseling "sterk" wilrdende 
beleid op het stuk van de uitvoerings
organisatie der sociale verzekering. 

Wat dit laatste betreft stelde de heer 
Cornelissen vast, dat de minister, in 
strijd met de· oorspronkelijke eigen op
zet, zich thans blijkbaar op het stand· 
punt is gaan stellen, dat de administra
tie in eigen beheer .hoge uitzondering 
zou moeten· blijven. Inderdaad is over 
&!ze kwestie verschil van mening mO-· · .. 
gelijk. Het feit ligt er echter in· ieder
geval, dat· het overgrote deel· van·hét 
bedrijfsleven de minister niet wenst 
te vol"n in zijn uitlegging van het 
begrip: uitvoering. 

Voor onze fractie in de Tweede Ka
mer nam de heer Cornelissen 

daarbij de hoofdschotel voor :zijn re
kening, terwijl de heer Zegering Had
ders enkele bijgerechten voor zich 
reserveerde. 

De heer Cornelissen moest daarbij 
menig critisch geluid aan het adres 
van minister Joekes laten horen. Er 
zijn, zo zei hij, voldoende termen aan· 
wezig om de qualiticatie ,,sterk en 
doelbewust • beleid" niet . 9P . àt .van 
deze bewindsman van toepassing te 
achten. 9 

{)ORNELISSEN 
. .. .. hoofdschotel , ..... 

Met het uitgangspunt, gesteld in de 
Memorie van Toelichting, zowel als 
met de nadere uitwerk~ d~arvan in 
de Memode van Antwoord, dat de 
economische achtergrond bij het so
ciale beleid een grote rol speelt, kon· 
den hij en zijn politieke vrienden zich 
uiteraard volkomen verenigen. Hij 
vroeg zich echter af, of dit juiste uit
g;mgspunt wel voldoende iD het be
leid van de minister naar voren komt. 
De bewindsman had ietwat korzelig 
gereageerd op een opmerking in het 
Voorlopig Verslag over het missen 
van een sterk en doelbewust beleid 
inzake de Werkloosheidsw~ en de toe
ltomstige ouderdomsvoorziening en 
meende, dat een dergelijke stelling na
Jere motivering vereiste. 

welnu, deze nadere motivering is 
de heer Cornelissen zeker niet 

schuldig gebleven. Ik moge, zo zei hij, 
er de minister aan herinneren, dat hij 
bij de behandeling van zijn begroting 
voor 1950 naar voren bad gebracht, 
dat voor 1949-1950 de onvermijdelijke 
tekorten, dank zij de Marshall-hulp, 
konden worden opgevangen. Hij liet 
daarop volgen, dat een uiterste 
JEracbtsinspanning nodifl zou zijD om 

te voorkomen, dat in 1952 nog een 
kloof zou ontstaan en de bewindsman 
achtte het dus voor de hand liggend, 
dat bij deze stand van zaken een mia-. 
der gereserveerd beleid het bereiken 
van het doel in ernstige mate in ge
vaar zou brengen. 

Wel zeer terecht merkte -onze 
woordvoerder nu op: De situatie is 
momenteel niet verbeterd, doch be
paald lilechter geworden.· De beden
kelijke stand van OllZe be~ 
en d.e opvoering van de kosten voor 
de defensie maken het welhaast. ec»no- ·. 
ml8ch GDveran~ de lfoe~e }é;.' 
ten te verzwaren. En nu verwonderde 
bet hem, dat dezelfde 'minister, eik! 
zulke behartigenswaardige opmerkin• 
gen maakte over de economische ·toe
stand en de daaruit volgende noodza· 
kelijke beperkingen In de sociale sec
tor, toch op het terrein van de soclale 
voorzieningen voortgaat o:l' er geen 
vuiltje aan de lucht is. Hij dacht 
daarbij met name aan de, volgens de 
minister, op handen zijnde invoering 
van de Werkloosheidswet, de door 
hem aangekondigde ouderdoms-voor
zieningen en de toegezegde algemene 
verzekeringsregeling voor kinderbij· 
slag ten behoeve van zelfstandigen; 
voorafgegaan door de aanhangige 
noodregeling voor (kleine) zelfstandi
gen. Ik meen, zo :zei hij, hier een ze
kere tegenstrijdigheid tussen 's minis
ters uitgangspunt en zijn practisch be-

Alle werkzaamheden en beslissin· 
gen, die nog genomen moeten worden, 
lla~e~. zo meende ~woordvoerder, 
l'ée4k ·lätiir aehter è rag ·kum.ten • 
als de bewindsman niet in feite het 
bedrijfsleven gedwongen had de voor
bereidende maatre«elen tijdelijk stop 
te zetten. 

De heer Comelissen herinnerde ver
volgens aan de door de minister 

gedane toezeggingen, :zowel aan mevr. 
Fortanier-De Wit als aan de heer An
driessen, dat, alvorens de wet op de 
wachtgeld- en werkloosheidsvetteke
ring in werking zou treden, de Ka
mer in de gelegenheid zou worden ge
steld over het gehele vraagstuk van 
de invloed van de invoering der wet 
op het gebied van de lonen en prij
zen met ttJle Regering van gedachten 
te wisselen. Hij vroeg de minister bij 
deze toezegging te ~ven en *1® 
daarbij tevens de vraag of de situa-

schrijft deze week t1u eens 
geen stukje, want hij heeft 
een week vacantie, één 
week van alle weken 
awav trom it dl. Zijn 
schrijftafel ia leeg. Zijn. 
potkachel is uit. Zijn brie-
venbus is. oot Zijn kran

ten liggen onope1lgevou~en op de mat achter. zijn deu1'. 
Deze burger schrijft deze week nu eens geen stukje. Eén 

week van alle weken moet de wereld zonder hem _haar 
gang door de ruimte gaan. Eén week mQeten de staats
lieden, de voetballers, de dichters, de minilters, de gene
raals, de melkboeren en de sigarenman op de hoek het 
zonder hem stellen. 

Deze bu1'ger schrijft dne week nu eens geen stukje. 
Generaal MacArthu1', President Truman, Oom Jo StaZin ea 
D. Dettmeijer moeten maar eens. -één week op eigen benen 
staan. Ik ga aan een PariJse straat, in een Parijse bistro 
mijn dagelijkse brood bij eft piltzwarte café filtre drinken. 

Eén week geen brave bu1'ger zijn met de wereld mijn 
jachtveld, doch «ls de onbekendste man van· de wereld 
weggedoken zitten in de kraag tmn mijn 'IDfntetjas bij zctn 
gloeiend kolenkacheltj« v66r un de stiaàt .itt: Parijs en 
kijken naar de eindeloze Btoeten van burglTs die langs m\f 
gaan, honderdduizend mensen die zelfs niet v e r m o e d e n 
dat deze burger deze burger ia. 

Eén week dwalen langs museumwanden, da&r parken ln 
de winter, langs de oevers van de Seint, door. de geuren 
van de Hallen, door .. 6Chouwlmrgzalen en ()VIT vreemde 
straten en pleinen. · 

En één week geen Nieuw-Guinea en geen gemaarseveen. 
"t Is daarom dat er ditmaal geen nukje ia -van 

DEZE BURGER ... 

ZEGERING HADDERS 
. .. .. . bijgerechten ...... 

tie thans wel zo is, dat de Regeri~ 
het verantwoord ac!lt eeR Dieuwe lalt 
op de . schatkist en het bedrijfsleven 
1è leggèa. tot èen hoo«tè · vim olll* 
stre(!ks t 300 mi~lioen ·per )aar; waar
tègenover slechts gedeeltelijke COn),., 

pensaties te vinden :zijn In· de vermlll• 
dering van budgetposten voor de over
bruggingsregeling en sociale bij• 
sU.\,d, alsmede voor een zeer. klein 
deel 1n de vermindering van subsidies 
ten behoeve van erkende wà~htgé14:;. 
l'égelingen. · 

• * * 

M et betrekking tot de .toekomstice 
wettelijke ouderdomsvoorzientnK 

• verklaarde spr. sceptisch te staan te• 
genover het uitgangspunt voor eea 
wetsontwerp, dat ge'baseenl aou zijD 
op een ver:zekeringsregeüng met pre
miebetaling, welke regeling zoveel 
mogelijk de gehele bevolking zou om· 
vatten. Hij vreesde, dat wij dan weer 
de kant zouden opgaan van een enorm 
administratief apparaat. Bovendien 
wees de heer Cornelissen op het be• 
zwaar, dat de normale ontwikkeling 
v.an de bedrij:l's- en ondernemingspen
sioenfondsen wordt geremd door de 
onzekerheid omtrent de vraaa hoe heC 
in de toekomstige regeling zal gaan 
met de aftrekregeling voor eig«!n · in· 
komsten, zoals deze bij de bestaande 
noodvoorziening wordt toegepast. 

Tenslotte bepleitte ,.Pr. groter in· 
vloed van het beidrijfsleven in het beo> 
.tuur van het Kinderbijs]ag-vereve
ningsfonàs en meer :zeggenschap over 
de hoogte van de premiëD. 

•). -*' * 

De heer Zegering Hadders besprak 
daarnaast In het kort nog drie 

bijzondere punten: de scholing en om
aeholing van. arbeiders, de emigratie 
en de o.phemng van ·de Turfoentrale. 

Omscholing, zo oordeelde · hij, za1 
ook mogelijk gemaakt moetal wordeD 
in het bedrijt zelf en niet · ~t,sluitead 
bij de Rijqy..erkplaatsen .. Bij zou de 
omscholing in het bedrijt zelfs gaarne 
zfen gestimuleerd. Nuttig zou. hij het 
achten, Indien de werkgèver voor bJjY. 
hèt eerste jav, dat hij de oaceschool· 
de kracht in dienst heeft. een tege
moetkoming van het Rijk krijgt. Het 
eerste praktijkjaar wUde hij beschou• 
wen als nog bij de cursus te behoren. 
Indien inderdaàd deze regeling zou 
kunnen worden ingevoeJd, waa hij er 
van overtuiid, dat de kaDI op werk• · 

(Vervolg op pag. IS) 



VAN WEEK TOT WEEK 

Bureaucratie( I) 
0 p de Middenweg in Amsterdam staat een boom. -

Om precies te zijn: vóór het hUis nummer !31, 
aldus lezen wij in de Volkskrant aan welk blad 
wij bijgaand verhaal zonder commentaar ontlenen. 
De takken van deze magistrale boom benemen het 
licht - zelfs iri de winter - aan de kamers aan 

de eerste keer verstrekt had. Wederom heb ik een 
ingevuld formulier naar Den Haag opgezonden. 
Hiermee heb ik blijkbaar aan alle wensen van het 
departement valdaan, want sindsdien zwijgt men 
daar in alle talen. 

EEN WACHTEND MILITAIR 
(Naam ter redactie bekend). 

de straatkant. Daarna ging de gemeente zich ermee Staats:gevaarlq" "k 
bezighouden. De eigenaar van het huls kreeg een 
poststuk op zijn dak, waarin het heette, dat "door 
de aanwezighei4 aldaar van bedoelde bóom de 'De geschiedenis herhaalt zich. Gelijk~- de na-
llchttoetreding tot de ramen van vertrekken in per· tionaal-socialisten verschillende boeken 
ceel-zoveel onvoldoende is". En of meneer de boOm verboden, passen de communisten in Hongarije 
maar even wilde laten snoeien. Maar meneer had een zelfde tactiek toe. Ook in dit opzicht is 
daar geen oren naar en schreef een "klaagschrift" er tussen het .nationaal-socialisme en het com· 
aan de geme&J;ltelijke-Bouwcemmifl&ie. Dat het in !ftU11ÎSme g~en e~el verscllil, Welnu hier volgt 
die kamers hèlemiál 'nillt lfoDJterê WH. lln'W-'4é ' -.:~&ft een. O;ièfZlcht van de werken, die ·voor de · 
boom met 't vOOijaar t6eh gerooid werd, wànt tlè Hónkaar op last van het communistisch bewind 
1f0ud er omheen zou worden onteigend voor de verboden Z\}n: Louis Couperus, A. M. de Jong, 
verbreding van de Middenweg. "Niks te jamaren», mevr. Lulofs en Hendrik Wilem van Loon. 
Hl de gemeente. "0, zo!", zei de Bouwcommissie. Verder de geschriften van Grimm (sprookjes), 
Ba ln het gemeentelijke brein rijpt& een voorstel. Chesterton, Daudet, Dumas, Huxley, Kipling, 
Dat de Gemeenteraad van Amsterdam, gezien, me- EmU LudWig, Rector Malot, Somerset, Maug-
de 1ezien, overwegende, en gelet! besluit om het ~ André Maurois, Priestley, Sinclair, Stefan, 
beroep ongegrond te verklaren. De boom zal dus Zweig, Hugh Walpole, Henry Wallace, Tagore 
een tak moeten laten. Het gemeenteblad no. 1136 en. ..... Baron von Münchhausen! Waarschijnlijk 
wijdt aan het drama in gespierd proza een hele zal de worsteling die de wereld nog zal moeten 
..,lna. En de gemeentekas zal wel een duit heb· ondergaan, groot zijn. Doch één ding staat vast. 
ben gelaten. Want de stadsdrukkerij betaalt lo- dat het nationaal-socialisme en het communis-
aen, vastgesteld in de C.A.O. En er is geschreven, me niet alleen overeenkomen voorzover het hun 
vergaderd en zelfs een "plaatsopneming verrie'ht". leerstellingen betreft, doch ook wat de duur-
De voorzitter van de Bouwcommissie is Daal' de za.amheid van hun heerschappij aangaat. Een 
Boom wezen. kijken. Om weer preeles te zijn: op 15 stelsel, dat is opgebouwd op een dergelijke gees-
November. telijke armoede, zal. nimmer in staat Zijn, Zijn 

Bureaucratie. (11) 
Eveneens aan de Volkskrant ontlenen wij de 

aavolgende klacht van een zich noemende 
wachtende nûlitair; die voor zich zelf spreekt. 

"Clan alle kanten wordt aangedrongen op de nood
y zaak van mUitaire verdediging. Ik ben vier en 

een half jaar oorlogsvrijwilliger gewèest met drie 
jaar tropendienst. Naar aanleiding +.m een oproep 
yan het ministerie van Oorlog heb ik mij eind . 
Ootober - zoala gevraagd werd -bij de plaa.ts&
lijke garnizoenscommandant in . Enschede aange
meld als korporaal-chauffeur bij de Koninklijke 

, Lfuldmacht voor een vrijwillig dienstverband van 

v.1Ï:uJfei~ a~ifvol&tà'ik .D de··~, 
de formaliteiten: inlichtingen over btuterlijke · 
staat, militaire staat, bewijs van goed gedrag, be· 
wijs van Nederlanderschap, enzovoort. Na drie we· 
ken ontving ik van het departement van Oorlog 
eèll verzoek om een bewijs .. van 'mijn burgerlijke 
staat op te ZE:,nden. Hoewel ik aan een soortgelijk 
verzoek re~ bij mijn eerste aanmeld!Dg had vol· 
4aan, heb .. ik voor de t'weecie Uitlal · êen dergelijk 
stuk bij het gemeentehuis opgevraagd en dit ge-
zonden aan geilOêmd departement. . . 

Wederom na· drie ·weken haastte dit ministerie 
llich om mij' opnieuw om allerlet inlichtingen te 
verzoeken, practisch dezelfde als die welke ik voor 

·-· 

invloed blijvend op de volkeren uit te oefenen. 
Moge de weg van de geestelijke vrijheid een 
zware en langdurige zijn, zij Is zeker; en deze 
zekerheld geeft ons leven, ondanks alle ge
"Yarea, een positie...e richting- en een oruieelbaat' 
doel. 

"Vrije marktH 
De communistische zegeningen hebben Ui Hon· 

garije niet kunnen voorkomen, dat de rete
ring de in 1948 opgeheven rantsoenering vàn suf· 
ker, meel en ~tineel~producten weer heeft inge-

. voerd. Deze maatregelen werden gemptiveerd met · 
Jlet noemen van de vÓ}gendè ·oorzakei:l; de toene~ 
mende llitvoer van de genoemde producten, 4e . 
droogte van de afgelopen ..zomer en het vormen 
van voorraden voor een "eventuele nationale nood
toestand". Indien er echter nog gerantsoeneerde. 
producten beschikbaar zijn, nadat de voorgeschre
ven hoeveelheden voor voorraadvorming zijn ge
reserveerd, kan dit restant tegen . hogere prijzen 
OI) "de vrije ma.rkt" worden afgèzet. De genoemde 
artikelen werden inmiddels in de genationaliseerde 
en bi de particuliere kruidenierswinkels uitsluitend 
tegen de nieuwe prijzen der "vrije markt", die on
geveer twee maal zo hoog zijn als de oude, ver-

. kocht. Men bedenke wel, dat een en ander geschiedt 

in een communistisch paradijs waar men de monli 
vol heeft over "de kapitalistische economie ... 

Kansen 
Jn de algemene beschouwing in het jaarver-

slag van de Hollandse Bank-Unie zegt mr. 
K. E. Rost Onnes o.m., dat de opvoering van de 
productie slechts mogelijk zal blijk~n, wanneer 
werknemers voor hogere prestaties naar behoren 
hoger worden beloond en wanneer aan werk• 
gevers voor het nemen van groter risico niet 
elke attractie door te zware belastingdruk en 
administratieve voorschriften wordt ontnomen. 
Hiermede is wel zeer kernachtig uitgedrukt, 
aan welke fout ons economisch leven laboreert. 
Bet euvel van het uitbeta,len van zw.arte lonen, 
etc., zou meteen zijn verdwenen, indien zowel 
vóor werkgever als werknemer wat meer vrij
heid zou zijn toegestaan. De animo bij de arbei· 
ders om de productie op te voeren zou worden 
vergroot en de risico's door de ondernemer ge
nomen zouden omvangrijker wordèn, met het 
gevolg, dat de nationale productie een zeer 
grote stimulans zou ontvangen. Alle gepraat 
over opvoering der productle en stimulering van 
onze export heeft weinig zin, indien het bedrijfs
leven zowel· van de zijde van de arbeid als van 
de zijde van het kapitaal, in een dwangbuis 
wordt geperst. Wij staan in ons land op het 
ogenblik op economisch terrein op een twe&
sprong. Er is maar één keuze: of de weg der 
geleide economie met zijn verstarring en be
roving van arbeidSvreugde, zowel voor de onder
nemer en de arbeider, of de weg naar meer 
vrijheid, waarbij zowel de werkgever als de 
werknemer het eigen initiatief kan ontplooien. 
De tijd dringt. Nog kan een juiste beslissing 
worden genomen, doch de regering drale niet te 
lang, opdat onze nationale welvaart nog niet 
verder 1n een tmpaase gerake. 

Slogans 
B et, Franse, Uberale maandblad L'Unité Fran• 

caise, geeft iQ het nummer van deze maan4 
enige suggesties aan de "Vrienden van de Waar• 
beid" of de ,,stokholmse vredesapostelen", of hoe 
men deze onschuldige bloedjès nog meer mag noe• 
men. Wij laten enkele daarvan hier volgen: 

1. Men wil het vuren iÎl Korea staken? 
Dat is een misdaad tégen de Partisanen voor . de 

Vrèdet · - · · · · · ·· 
2. Zeg -nief: 
In de Sovjet-Unie hebben de werkers niet het 

recht naar de buitenlandse radio té luisteren. 
Zeg liever: · 
Zij hebben het recht er niet naar te luisterent 
3. Tien mlllioen- geinterneerden in Sovjet concel\<> 

tratiekampen? 
Laster! 
Het zijn tien mlllioen vrijwilligera voor dwang-

arbeid! · · 
4. Een pas voorwaarts, een pas achterwaarts. .. _ 
Het is geen Chinese Korea-grafie maar een Bal

let russe! 

DOORBRAAK 
B ün4 drie en· een hlllve 

eeuw geleden heeft ·Huig 
de Groot uiteen gezet hoe alle 
volken tezamen één samenle
ving ~ ·e,. dat het kan 
voorkomen, dat in deze grote 
gemeenschap één .stMt zich 
gedraagt als een schurk. In 
dit gev4l - zo betoogde . hij 
- is het de plicht van allen 
(zonde-r uitzondering) met 
één gemeenschappelijk (poli
tie-) leger de misdadiger tot 
de orde terug te brengen; 
zulks tes- wille vaa h.et be· 

·houd uca een behoorlijke Bil• 
menl~ . .Eerat thans ziea 

wem. Hoe moeilijk dit sa
menleven mei andeJ"el'l is, 
wordt telkena duidelijk in de 
bespTekingen der Verenigde 
Nuties evenzeer, a.ls bi.j het 
Noord-At!. Pact, Straatsburg, 
ket plan..S~humann, de Bene~ 
luz m. . . . . bij het . samen
wo~ m .ün hui8. Alle be
trokkenen zien telkens hun 
,,souvereiniteit" aangetast. 
Men is pa.s doende te leren 
begrijpen, dat deze gang van 
zaken besloten ligt in de ont· 
wik1éeling der omstandighe
den · en der onderlinge t;er~ 
houdingen. 

leiden is d·uidelijk. Immers de 
P.v.d.A. heeft terstond de 
oude banen van de "arbei
derspartij" weer betreden. Zij 
denkt nog steeds aan het be· 
lang van ,.de arbeiders". Htl.&Y 
leiders en hun volgelingen 
zijn nu eenmaal al vijftig ja
ren lang aan deze gedachten
gang gewend en zij leven' nog 
in de ban van het .,groeps
belang!' En alsof dit "gedeel
te" van om volk een afzon
de?·lijk "geheel" met eigen 
souvereiniteit moet worcJen, 
blijft men st.reven ncw,r. "de 
macht", ten einde eigen "pro .. 
gram" te kunnen verwezen
lijken en te kunnel& .... opl~g
gen" aan andere cJelen, 

boden is. .Mim ·heeft oog oe~ 
kreQen voor .,het geheel", 
hetwelk andere eisen stelt 
dan elk der delen. Een moei
lijkheid is veelal de leiders
met - begrensde - waarneming 
tot dit ruime inzicht te bren
gen. Dit zal nog wel enige 
tijd vergen; maar wij zijn op 
de goede weg, nu buiten onze 
grenzen het .streven naar 
,,3ouvereine macht" plaats 
heeft gemaakt voor dat nam· 
,.samenwerking". 

"' 
Nu dit nieuwe ticht einde~ 

tijk is . doorgebroken, zal 
te zijne-r tijd het verlangen 
naar het wetzijn van onze 
staat noodzakelijkerwijze een 
einde moeten gaan maken aan 
het isolationisme V41l onze 
partij-groeperingen. De om
ttandigheden en de openbare 
mening leiden hiertoe. En het 
kan niet anders of deze toe
komst opent voor de liberale 
gedachten h~lc vooruit
zichten. zowel internationaal 
lillook nationaal. Voor het 
heden b het ieders taak aan 
uderew w doeta ift.zien. dat 
J'et atreu«m R801' .. mocht'' 
wolkomeA strijdt met de one
toikkeling der menselijke Ba• 
tnen-leving, zoals wij deze 
om 01'&1 hceA zien t~oonschrû· 
dn. L. v. 

wij in Korea de toepcsaiq 
1n1n hlennede cwereen.stem
mende ift.Zichten. Hee heeft 
lang gèehittn!; fi'ICifW ein~eli,i'k 
is een flt'OOt deel deto men.. 
heid op de toede 1De.g dat> 
aamenwerking, waarbij de 
oude • leef' der .ou~niteit 
niet meer houdbaar bleek. 
Deze Za4ute is door de nood
;amk eoc aamengClAn door-
broke-. · 

••• 
Toch blijkt het voor velen 

m.oéiJVJc ie zijn zich niet 
langer te isoleren in eigen 
kring, binnen 1De.lke zij alleeta 
te buliuen hadden naar eigen 

... ... • 
Toen één doelstelling m de 

jaren de'l' beietting ou 
tJOJk samendreef, ontstond et 
een voorbeeldige ·· samen'I,Uet'• 
king. ·Terstond na de oorlog 
gingen e'l' stemmen op; die 
f'iepen om ook op het terrein 
van· de poRti4tk' dêu eeaheid 
te 'Verwezenlijken en de 
oude pttfJt\1-tegemteUmgen te 
"doerb~.·· Ongetukkiaer
~ heeft à tm>ctgeff S.'D. 
A.P. toen gemeend haar 
"kans" te moeten grijpen door 
zich de leiding te verzekeren 
bij deze doorb'l'aak-plannen. 
Dat dit tot . mislukking moest 

••• 
L ijnreeht i1l strijd met de 

. oDtwikkeling der omsta•
digheden en ~er openbare 
mening in het wereld-ver
baftd, tJOlgetl binnen de oren-

. Ze.1l 'Van ou lond de vooruit
atreuende (?) politici de 
thans volkomen verouderde 
begrippen, ·1De.lke vroegft' 
44ft tzUe-lei groepm toeaeott
dn GGn andenm Jnm sov.we
reine "macht" te doen ge
voelen. Deze tierouderde 
machtsbegrippen zijn thau 
doorbroken door het inzicht, 
dat in een behoorlijke samen• 
leuing onde1'ling cwe-rleg ge• 
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~ ~ 
1 ALLERHANDE 1 
~ ~ 
~ BUOM=~~STING MARlAGE DE RAISON.NIET ~ER GEWE;NST. . . . .52·.·. 
~ ·WiJ ·hebben de rooms-rode _samenwerking .nooit· ~lu,ktç,~g. ge: ~ 

~ 
· acht. Zij kwam vOort ult.een mariag.e de.. raison, waar)?ij . .. ··~.· 

Jk hou van de omzetbe- het lou,ter ging .om ste~engewin zonde-r ideële gron<\s~g. . 
lasting. Ze is zo huise- SlechtS om bepaalde maa~sden er door te krijgen .. Men .heeft· 

~ 
lijk. Ze vermeldt de beel- voor een.groot 4eel het ~oe).,bereikt: allerlei .sociale V:®rzienin... I 
dende kUrtstenaars tussen gen, kinderbijslag, de verhouding me~ Indonesië . (op papier> · 

. de bakkers met een b en dè .. zijn geregeld. . ' .. ' . ' ' ' .. 

~ 
' . .. . . ' . . Maàr het gaat nu om allerlel endere dingen:' de welvaart' van · ... 

consumptie-fjsberèlders · met ons volk·. moet .omhoog worden gevoerd wU men de sQcjale 
een c: alfabetiSche logica. voorzieningen kuml.en ~ven, onze inUita.lre in&panning. 

~ 
En luidt iil. ~.rtikel 10 ZÓ: moet vergroOt .wordèn, wJJ b~oren meer en meer betrokken ~ 

la htaf · 11 · darmen te :wor,den in het uite~at.ie-prOc:e.s van Europa. Om a~m .al deze 
· · · • s c va en, · · ·. · eisen te kunnèa voldoen, moet er meer kans worden gegeven 

~ en andere . do~. ons àan ie aan het particulier initiatief: hetgeen betekent meer liberalisa· ~ 
wijzen goederen. Ons, dat is tie en het losser maken van de knellende banden der geleide 
de Kroon, die inderdaad aan economie; hoger productie, dus meer inspanning van de arbei· 

~ de omzetbelasting nogal eens der: hogere belastingen, dus meer offers van alle klassen, zowel ~ 
~ wat te doen heeft. van de werkgever als van de arbeider. ~ 

· ~ (De Groene . 
QQ (Haagsche Post) ~ 

~.~~~~~~_,@S:\Q_eS(.H''':J Amsterdammer) BET VERKEER IN DE GROTE STEDEN 

~
Ei)! Een van de moeUijkste vraagstukken, waarmede men in elke ~ 

grote stad in steeds ·toenemende mate te kampen heeft is ~ 
ONBEGRIJPELIJKE GEHEIMZINNIGB~ID MET KOLEN. het angstige probleem van de verkeerscongesties. Angstig, om- ~ 

~ l dat met absolute zekerheid kan worden aangenomen; dat dit · . 

~~ Bet moge verwonderlijk klinken, dat Nederland nog enige probleem. .. steeds moeiliJ"ker zal worden. Irimiers, biJ.. een stad 
maanden geleden een aanbod van Engelse en Belgische 

ó\. · industriekolen heeft afgewezen, terwijl nu veel duurdere en in ~~~~:~.e~! ~~t i;e~:~ :,c,hd::l ~~e e;~d~~~=::~jj;ro~:!:, ~ 
~ \l dollars te betalen Amerikaanse kolen moeten worden ingevoerd, zowel wat de bevolking als wat de oppervlakte betreft, maar ~ 
~ maar de verklaring hiervan ligt misschien in de ongewisheid ~ 
oi~ van de internationale kolenmarkt. Wel mag men van de over- dat het centrum steeds even groot of zo men wil even klein 
·~"' heid verwachten, dat zij de ernst van de toestand tenminste niet zal blijven. . · 

verheelt. Het beroep op de bevolking om zuinig te zijn met (Nederlands Transport) ~ 
~~ electrische stroom, zou ongetwijfeld meer succes hebben als o"· 
·~ men over 's lands kolenpositie tevens openhartig van voorlich- ONZE l'OEKOMST OP BET WATER- DE ZEE ONS GEWF:ER 

Di .. ,J ting diende. Het is beter, dat ons vol,k van de nijpende kolen- onze toekomst ligt voor. een groot deel op het water. Wie ~ 

~ 
schaarste op de hoogte wordt gebracht en zich hierdoor tijdig ons daarvan afhouden wU, tast ons in onze nationale be~ ~ 
vrijwUlige beperkingen oplegt, dan dat men straks voor een langen aan. Die snijdt de levensader van onze welvaart door. ~ 

Bl . algelileen onvoorziel).e catastrophe komt te staan. De geheim- Die zou ons tot een. nietig.staatje maken, dat opgesloten binnen 
~J .zinnigh~içl, Qie de regering thans in acht neemt in een zaak, de .lapdsgrenzen, ons Z9l.l doen .sterven aail een· tekort .~an . ' · 
3;) die· de natiónalé weH•aart ten nauwste raakt, 1\omt ons onbegrij- ~. ruinlte .. Die zou zich vergrijPen aan onze geschiedlmis, waaruit ~ 
'; n pelijk voor. . blijkt, dat Nederland groot is geworden door en op het water: 

~ (De Volkskrant) 
-~~ ... ~. ,~· De zee is ons geweer. ~ 
!.J (Neerlandia) KLI\;INE PICASSO'TJES 

Dit soort paedagogen, dat bij de ene kindertekening spreekt SLAGWOÓRD VAN DEZE TIJD. ~ 
y".. over ."de forse lijn en gedurfde opzet", bij de volgende Û ·d· de _,_ d d · t"'d k k od ti · 
~ ~1 n er · ....,gwoor en ·van eze IJ an ;~:e. er ,,pr uc V1• 
·~ over de ontdekking van "de charme van de grijswerking, die · teitsverhoging'' ·worden .gerekend . .Doch met eel). leuze al• , ~ 
'lJû groeit uit rustig detaUleven" en bij de derde over "de gevoe• leen komt men maar weinig verder. Het gaat erom aan te. .. . 

~ 
lige lijn van zo'n ,,beleefde" tekening" gelooft blijkbaar, dat de geven, hoe men de verhoging van de productiviteit tot stand · 

\: ~ . •hele wereld bestaat uit kleine Picasso'ijes,.die als zodanig ook kan brengen. Daartoe is in de eerste plaats nodig, dat men zich ~ 
met de meeste voorzichtigheid moeten worden aangemoedigd. realiseert door welke factoren de productiviteit wordt bepaald. 

~ De kinderen kunnen. het niet helpen. Zij tekenen .voor hun plei- Eerst daarna kan men gaan overwegen ot het mogelijk is deze 
·~ zier en het is een pleizier naar hun werk te kijken. Maar al ·factoren in gun~ zin te ~nvloeden en welke middelen daar sg 
~ dit weeë geleut~r erover maakt een mens draaierig. eventueelvoor in aàniJl~rkfng ~or.nen. · ~ 

·~ (Ik N;.uwc EeuW) , (Ned.,.la""' Fabrik<iat) c ~ 
~ BET PAPIEREN LEVEN. NOOIT BANG ZUN. ~ 
~ papier begeleidt het leven van de mens. Je kunt wel geboren Het is nodig, dat iedereen dit inziet. Het is nodig, dat ieder- ~ 
~) worden, màar als je niet wordt aangegeven en ingeschreven een zichzelf en anderen overtuigt van de noodzaak de ver. ~ 
Bi5 in het geboorteregister, dan bèn je niet geboren. Nee, echt niet, lammende angst van zich af te zetten. Het is nodig, dat wij 

~
• .· ai ga je in levende lijve voor de ambtenaar staan! Hij geeft niet allen de vaste wil opbrengen nooit toe te geven aan die angst. ~ 

toe, dat je geboren bent: "Dat kan wel iedereen beweren!" Je De angst voor de onzekere toekomst. De angst, dat ook deze 

~ 
krijgt geen koffiebon, want wie niet geboren is, behoeft ook nog vrije landen .door de rode horden .worden overvallen. De 

angst, dat onze vrijheid, onze menselijke rechten zullen ophou-
. geen koffie te drinken- je kunt zeggen wat je wilt! den te bestaan. De.angst voor slavernij, terreur en gebrek. De ,sg 

~· Zonder papieren ben je niets. Je bestaat niet. angst voor het conimuilisme, De angst voor Moskou. ~ 

35 (Prikkels, orgaan van Proost elt (Advertentieblad voo1· Limburg) iJ2 
~ GEEN LIJN IN OVERBEIDS::~a::~~f;N. ·f~-~!· SCHEEF. ~· 
Cl; Een van de onmx"sbare voorwaarden van een goed bestuur E igenli.ik loopt .alles scheet. .De handelsbalans. lulngt scheef, ~ 
oiJ de betalingsbalans kent geen evenwicht en de toestanden · 

~ 
is, dat er een bepaalde lijn wordt gevolgd. Helaas ont.- JUl de oorlog zijn schever dan zij vroeger óoit zijn geweest; 1980 ~ 

9.:{ breekt bij de Overheid de laatste jaren ·hieraan wel het een heeft daar niets aan veranderd. Het: h~ de zaak alleen maar ~ 
Vl en ander. Daar is b.v. het beleid ten opzichte van de politie. schever kunnen trekken. Men doet' zijn best om veel te pro• ~ 
·~ Enkele maanden geleden heeft de minister van Justitie de poll• duceren, maar daarmee zijn we er niet, want de export èiaalt. ·. 
Bi} tie er op gewezen; dat tegen overtredingen strenger diende op• En wat doe je dan met de producten. Wij zijn langzamerhand 
~.· getreden te worden. Geen waarschuwingen, maar onmiddellijk afgezakt tot de pÓSitie van een zakenman, die slechte zaken ~ 
~ een proces-verba81. Een van de commissarissen van .de Haagse doet. . . (De Nieuwe Post;) ~ 
'c:ll politie heeft daarna dit standpunt nog eens ter kennis van de sg 
OU Haagse bevolking gèbracht. Thans blijkt echter. dat de Rijks• i»WA.f,S WJ:BÈLD'l'ONEEL ~ 
~ overheid van mening is, dat op de Saagse polltie bezuinigd ·~ 
8D dient te worden, met andere woorden, dat met minder l>ersO. M emeUïke handelingen zJJn.helaas met alleen een gewlg va~t . . 

' Jnzicht, Dl&ar ook van dwaasheid. Wie dit wereldtone~ ~ neel volstaán kan worden. Beide maatregelen zijn met elkaar bekijkt, liet dat, deze laatste nog niet uitJestorven is. · · ·gs. .in flagrante strijd'. · · · · : · · ~· 
~ (Nieuwe· Co~ránt) (Qe '.relegnuJ#J · · 

~ . . ... -~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ma~~~~ 



VRimEID EN DEMOORATIE 

Daarop hebt U reêds 
lang ge wacht 

. In vele actieve afdelingen 
wordt, ten behoeve van de po
litieke documentatie en de pro
paganda, reeds lang de behoefte 

. gevoeld aan samenvattende 
overzichten van het werk van 
'onse V.V.D.-Kamerfracties. 

··. Met welwillende medewer
.· klng van de drukkerij van ons 

·. ' orgaan is daarvoor thans ·een 
.~er gclukkig~,op~c;>SIIiQg gevon
den. Reed!! J~~~e · ~jjé:l' (n.~, .. ~ . 
dert de spèech van dè heer Ouëf 

.. bij de alg~:inene 'begroUrtgsbe" 
schouwingen) wordt· van de 
"Parlementaire FlitSen" een vriJ 
groot aantal extra afdrukken 
.op losse pagina's gemaakt. I>e~ 
.ze worden Hl ma:ppën vena:. 
meld en wofderi, voorzien 'van ' 

. een Zaken.~ · en :J?ersonèriregis-
tcr, op aanvrage . halfjaarliJkll ' 

· in het gewenste aantal ter bè~ 
·schikking van de seeretariaten 
der afdelingen gesteld. · 

Deze secretariaten kunnen 
·· dan zorg ·dragen, dat allen in 

hun afdelingen, die hiervan· bij 
het propagandistische werk ten 
behoeve van de partij nut kun
nen hebben, zulk een map ont
vangen. 

Vooral op de algemene ver-
. gaderingen der partij bleek nog- ·· 

al eens, hoe spoedig velcri ver
geten zijn, wat de Kamerleden 
in het verleden hebben gezegd 
en gedaan. Dit wordt door deze 
verzameling samenvattende en 
toelichtende overzichten nu 
voor de toekomst ondervangen. 
Niemand behoeft daaromtrent 
dan meer onwetend te zijn. 

Voor hen, die nog uitvoeriger 
van het gesprokene in een be· 
paald geval willen kennis ne
men, fungeert deze verzameling 
dan tevens als index, aangezien 
aan de hand . daarvan dan kan 
worden bepaald, wanneer het 
desbetreffende onderwerp aan 
de orde is geweest en wie daar
over voor de V.V.D. het woord 

· heeft gev9érd. Pe · .volledige 
: tekst van de redevoering ls dan 

gemakkeling in de Handelingen 
terug te vinden. 

Secretarissen der afdelingen 
menen hun aanvragen, onder 
vermelding van het gewenste 
aantal mappen, te richten aan 
~et Algemeen Secretariaat van 
de v.v.D., Konmginnegraèht 61~ · 
!s-Gravenhage. . • ·. . 

PARLEMENTAIRE 
FLITSEN 

<V~rvolg van pag. 2) . 
loosheid van de arbeider, die, medé 
om dit te voorkomen, zich gaat om
scholen of herscholen, veel geringer 
zou worden. 

M et d~ algemene lijn, welke de Re .. 
germg volgt inzake de emigratie 

kon bij zich wel verenigen. Het is in 
zekere zin een compromis, maar één 
dat naar zijn mening getuigt van rea: 
litelt. Natuurlijk is ook de heer Zege. 
ring Hadders er voorstander van, dat 
een goed contact wordt onderhouden 
en samengewerkt wordt met die orga
nis~ties, die op. het gebied van de emi,;. 
~tie haar sporen reeds hebben ·ver
diend. Dat de Regering vla het Rijk$. 
arbeidsbureau echter leiding moet ge
ven aan dit gehele probleem, stáat 
voor hem vast. De Regering draagt 
hier z.i. de ·' verantwoordelijkhetd, 
eve~ls zij de verantWoordelijkheid 
moe~ dragen voor een goede overtocht 
van. onze emigranten. Op dat punt 
had' hij nogal enige critiek op de toe
standen, zoals deze op de ,.Volendam" 
zou<len hebben geheerst. · 

Niet gelukkig achtte de heer· Uad
dere de opheffing van de Turfcentrale 
per · 1 Januari. Het arbeidsbureau te 
EmiPen heeft nu het werk overgeno
me~ Bij alle waardering . vpor de ar
Wl,d van dit bureau 'betwijfeldè de 
llé'ez: Hadders toch· of het. mogelijk Je, 
=~ bureau \~ez_~ ~k vlot~ vèr.- · 

·~. verbanel ~ ~ ti.J~ood. 18 de 
atdfling Vollrsgezondheid van deze 
begr-oting aangehouden, . zodat deze 
binnenkort alsnog. apart in beha~e· 
ll.ng zal moeten worden 1enómen. · 

LEGER EN MILITAIRE WETENS~H!P 
Centralisatie binnen Europees verband 

slechts de oplossing 
(Door onze · milita.i~c medewerker) 

J n een van de laatste nummers Dit pleit lijkt wellicht op zich-
van "Vrijheid" troffen wij een zelf heel redelijk. 

korte weergave aan van de inhoud Maar wij hebben hier al meerma.;. 
yan een voor de Nederlandse weer- len betoogd: in een EUROPEES le
baarhei~ nogal pijnlijk artikel in de ger (en elke minder-absolute oplos
toonaapgevende ;,Neue Zürcher . Zei· sing is o.i. fout) behoort eenheid 
t1;mg''· Aldus: van opleiding en vorming, eenheid 

van doètrine te wordcri gezocht in 
de CENTRALISATIE. En dit geldt 
te meer waar het de vorming van 
stafofficieren en hogere aanvoerders 

·. ·· ... ,;Hölliind vormt in militair op
. zicht een vacuum. . . . Het kan op 

het ogenblik geen erikele goed ge
organiseerde en weluitgeruste di
visie in het veld brengen .. ;. de 

. Hollanders ûJn geen volk vari .sol

. da\èá, ;·. . ·er is gèen militaire tra
di~e,' wààróp tiléb eelt nieuw leger 
rou ·kunneri bóuwen.· .•. de mili
taire dienlît · is geen burgerlijke 
erèplicht maar een onaangename 
zaak .... de márine neemt hier een 
plaats in gelijk elders de cavalerie, 
waarvan men slechts met beklemd 
gemoed kan scheiden, ondanks het 
betere inzicht, dat het logisch ge· 
zien raadzaam zou · zijn. . . . er 
wordt slechts een derde van het 
aantal jongemannen, . dl!.t de dienst
plichtige leeftijd bereikt, onder de 

· wapenen geroepen. . . . niet alleen 
ontbreekt het aan wapens, 'maar 

· ook aan kazernes, oefenterreinen 
e~ I!Chietbanen. . . . bij alle gelegen
heid legt men er .de nadruk op, 
dat men de economische, finan
ciële en sociale draagkracht· in het 
oog moet houden." 

V rijwel tegelijkertijd schreef de 
militaire commentator van dè 

,.Nwe. Crt." een beschouwing over 
Leger en Wetenschap. 

Daarin concludeert hij dat, indien 
:wiJ in de westerse bondgenootschap
pelijkheid geen kwantiteit kunnen 
opbrengen, Nederland het moet zoe
'ken in de k w a 1 i t e i t - "kwali
teit in vakmanschap". Dat wil zijns 
-inziens zeggen, · dat·· meer dan ooit 
tévoren de' militaire \vetenschàp èen 
ereplaats in ons · lèget behoort te 
hebben. Derhalve: zoek J:oet in de 
militair-wetenschappelijke vorming. 

Vervolgens geeft deze commenta
tor voorbeelden hoe schriel en on
wetenschappelijk op de K.M.A. (op· 

· Ielding. voor beroepsofficier) en op 
de H.~.S; (hogere vorming van offi
cieren> te werk· w<>rdt gegaan. En 
de. conclusie van .eis luidt: 

betreft. · 
Die centralisatie betekent o.i. één 

Hogere KrlJ~ vo01' ·a 11 é ;,aan-;. 
geslotenen" en . niet elk souverebt 
landj~ QOk weer een eigen, llOUVe-
rein krijgsschoqltie. . · 

Dat Nederland bij de vorming van 
dat centrtlle opleidingSinstituut toon~ 
aangevend zou zijn, mag niet wor-
den verwacht. · 

Want -:- en dat moet tegenover 
dergelijke suggesties maar dadelijk 
rondweg worden gesteld - want sinds 
wanneer waren of . zijn wij militair
wetenschappelijk KWALITEIT? Heb
ben wij op dat gebied, behalve een
maal met een projectielbuis en een
maal met het Schnorkelapparaat, ooit 
iets bijzonders . gebracht? Hebben wij 
militaire publicisten van internatio
nale naam en faam geleverd? Hebben 
wij ooit een doctrine gevonden en, na 
stadhouder Willem TII, een veldheer 
beschikbaar gesteld? Laten wij eer· 
lijk erkennen: neen! 

Maar waarom moeten wij dan nu 
opeens gaan excelleren ·in iets;· waar
in wij nooit uitblinkers waren? 

Elseviers Weekblad wees er reeds 
meermalen ten rechte op: Nederland; 
je bent nu heel klein en onbeduidend 
geworden. En dan is het heus beter 
je niet onbescheiden op de internatio
nale voorgrond te dringen. 

M aar er is nog iets. 
Weet deze commentator wel 

hoe pover het gesteld 1s met de be· 
oefening der wetenschap, waarin hij 
ons wil laten excelleren? Acht hij 
onze H.K.S. thans werkelijk k w a 1 t
t e i t? Heerst er eenheid van 
doctrine, staat het onderwijs op 
hoog peil en mag met vertrouwen 
worden verwacht dat aldaar onze 
beste jongeren geschikt worden ge~ 
maakt voor de hoogste troepen- en 

.,Dóch wij hopen, dat naast de staffuncties? 
reële bezuinigingsdrang aandrang Natuurlijk, men stond na de bevrij
op .. de minister zal worden . uitge- ding ook bij het weder opzetten van 
çefend 9m aa~ de wetenscl:lap .·in het Hoger Militair Onderwijs voor 
het l,eger .eindelijlf . de··. :plaats .. te moeilijkheden. Die moeilijkheden zijn 
geven, welke dezè. thanS meer dan o.i. nog geenszins op bevredigende 
ooit toekOmt. Kwaliteit, weten- wijze opgelost. 
schap, is thans. het eiUge wapen Daarom, laten wij ook op militair
waardoor wij als kleine natie kun· wetenschappelijk gebled héél beschei• 
nen excelleren ·en waàrdoor wij den op de achtergrond blijven en lDe· 
respect kunnen afdwingen voor seffen, dat er voorshands geen enkele 
onze belangen . en zienswijzen, aanleiding bestaat de commentator in 

mede ten behoeve van het grote de "Nwe. Crt." te volgen in de door 
geheel" hem aangegeven richting. 

·Hallo, 

merteer Van Maarseveen 

·· · H«ll<1, meneer ·Van Maarseveen, 
VVaar tnaet dat heen 
VVaar tnOet dat heen 

Uw kiezers klagen steen en been, 
En vragen m(!t zo menigeen: 
VVie laat nu .toch zo echt gemeen 
Z'n trouwste vrinden ginds alleen? 
Hoe komt hij aan dat hart van ste~? · 
W.i~ praat fiT. in het algemeen 
Al clébil!'rend maar om heen, 

.. Jn zegt nooit ja en zegt nöoit neen? 
Die man verneuriet iedereen -
Dat glimlach:ie - hè :jasses, neen! 
Wat doen wij met zo'n ln'ekebeen1 
Daarom, meneer Van Maa.neween, 
Tot hen en nut van 't aiQemeen: 

Ga heen, Ga hee", 
GA HEEN! 
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BetalinJ!: van ·het 
abonnement 

,. 0 r 

Van degenen, die hèt abon
nementsgeld voor het jat,r 1951 
nog ni~ voldeden, ontving~.n 
we het gaarne vóór 25 Jan. a.s. 
op· onze giro-rekening (dit geldt 

niet voor de collectieve abón
né's van de afdelingen Amers
foort, Bloemendaal, E~hulzen, 
Heerenveen en Wassenaar, die 
het abOnnementsgeld teZamen 
met d~ contributie dienen aver 
te maken aan de penningmees
ter van hun: afdeling). 

Mocht het abOnnementsgeld 
op 25 Januari niet in ons bezit 
zijn,· dan zal er ·een kWitantie 
voor worden aangeboden, ver
hoogd -~ Jncasso-kosten; 

Zollls men weet, bedraagt het 
abOnnementsgeld· f 7.50 per 
jaar, of J · 1.90 per kwartaal. 
Ons· gironummer is 245103, ten 
name van de penningmeester 
van de Stichting Vrijheid en 
Democratie te Amersfoort. · 

·Indien men wil gireren, be
spaart men zèlf de incasso
kosten en men vereenvoudigt 
onze administratie! 

Administratie 
"Vrijheid en Democratie" 

NOODREGELING 
KIN DERBUSLAG 
KLEINE 

ZELFSTANDIGEN 
Grenzen gehandhaafd 

De schriftelijke voorbereiding van 
de Noodrelteling Kinderbijslag Kleine 
ZelfStandigen duUrt · blijkens een dè..; 
zer dagen verschenen nota van de 
minister van Sociale Zaken nog ,·oort. 

De CommisSie van Voorbereiding 
had de regering als vraag gesteld, of 
door het laten vervallen van de in
komensgrenzen niet· een aanzienlijke 
vereenvoudiging van het gehele stel
sel van het wetsontwerp zou zijn te 
verkrijgen. Hierop· heeft de minister 
bevestigend geantwoord, doch hij 
heeft er tevens aan toegevoegd, dat 
daardoor het karakter van het wets· 
ontwerp essentieel zou worden ge• 
wijzigd. Het zou niet langer een be
hoefte-regeling zijn bij wijze van 
noodvoomening en· de kosten voor de 
Staat %ouden met rond 13 millioen 
gulden per jaar stijgen. Dit acht de 
regering zowel op financi~le als op 
principti!le gronden, onaanvaardbaar. 

Door deze mededeling zullen de 
voorstanders van het wetsontwerp 
ongetwijfeld teleurgesteld zijn en het 
is nu de vraag, of zij het door de 
regering gebódene in voorschot op 
een definitieve regeling zonder meer 
zullen willen aanvaarden. 

Voor ons, die bovendien overwegen· 
de principiële bezwaren tegen een 
kinderbijslag voor zelfstandigen als 
zodanig koesteren, wordt het wets
ontwerp, dat immers nauwelijks enige 
verlichting van de materU~le zorgen 
van de betrokken kleine. onderne:ners 
kan brengen, nog mlnder aantrekke
lijlc dan het al wns. 

STALEN MEUIEUN 
.,GI·SO'".,.LAMPEM 



VBt.JIIEID EN DEMOCRATIE 

Tweeërlei 
oordeel 

In "Vrij Nederland" vQUQI'gt ThlJI 
J3ooij dAil l'Ubriek .r Ofllerenleven. HiJ 
Jl,eeft op Qit terrein enig gezag. 

In zijn jonpte kroniek maakt hQ 
gewag van litteraire prijzen, ver• 
!eend aan de dichters liiUehel vaa de 
J?lu en Guillaume van der Graft. Hij 
,egt zich over deze toekenning te ver• 
heugen, omdat .,beiden opmerkelijke 
verscbij~en zijn in de dichter. 
kring van onze generatie. beiden kun• 
nen worden btichouwd al& woord• 
voerdei's van die liçhtin& beiden ),leb• 
ben getracht in hun werk laatste ze• 
nuwJ!Wlten van onze moder1.1e. "_,erelcl 
te raken" 

Toevallig wijdt in hetzelfd~ num. 
mer van ,.Vrij Nederland" de dich• 
ter Hendrik de Vries een wtikel aaà 
Van der Graft. Zijn Ol»"deel over deze 
bekroonde diobter ia verre van gun• 
stig. met name dan wat de bundel 
betreft, waarvOQl' hem de ~ija werd 
verleend. De Vrtee ooemt àU .. P~· 
!de", waarnaar binnenkert geen baaJI 
meer kraait, bij ~eekt in dit ver• 
band zelfs van de ziekte onzer poëzie. 

Het geval zou niet de moeite waard 
~n, in ome kolonlmeo. vermeld te 
worden, ware het niet, dat een tegen• 
steU.Ln.g als tot uitinl komt ia 
het oordeel van de bekwame criticus 
die Pe Vries is en hetgeen Thijs Booy 
over deze:ttde diohter tea beste ceeft 
van betekenis is· ook buiten het ge
bied der litteratuur. 

Immen, we~ verdieftsta Booy op 
het terrein der )eugclbeweginc heb
ben moge, op dat V8J1 .de poözie is bij 
onbevoegd. De positie. die hij al8 
chrQniqueur in .. Vrij Nederland" ift.. 
neemt, geeft hem in het oog zijner 
lezers een zekere autoriteit. Uit het 
artikel van Hendrik de Vries blijkt 
nu hoe weinig waarde het oordeel 
van deze ;Jeugdleider Jaeeft· ap terrei· 
aen. ~ bu11en da$ van zija 
eigen belnoeienis, doch waarop hij 
zich desniettemin beweegt met een 
at.elligheid. die de vraag· dóet rijzen, 
welke- betekenis. de 1~ m !tet'.tige• 
meen mag hechten aan hetgeen in 
,,Vrij Nederland" als opinie vaa "de 
jeugd'~ wordt geventüeerd! Misschien 
rijst dezé waag zelfs ap heel het ..., 
bied der "progressiviteit", 

G. A. DE. IUDPER 

CONGRES 
EUROPESE 

INTEGRATIE 
De afd4ting Rotterdam . van de Ne

derlandse Studentenvereniging voor 
Wereldrechtsorde houdt op 20 en 21 
Januari een landelijk conçes over 
het onderwerp: "Europese !ntegratfè-. 
Het congres wordt gebouden in de 
Jtotterdllmse Studenten Séeiëtett Her
mes, Eelidtaehtsweg U *e Jlotterdam. 

Zaterdagmiddag· 1 uur vindt cte IJl-. 
achrijving der deelnemers plaats en 
om 2 uur wordt het eontrea geopend 
door de prru:ses van de plaatseliJke 
afdeling. 
· Vervolgens spreekt de reçtor-ma::
nificus van de Nederlandscha Econo
lnische Hoogeschool, prof. H. W. Lam· 
bars, waarna het woord zal worden 
pvoerd. door het lid. der Tweerk Ka• 
mer, tevens Ud van de Raad van 
Europa, drs. H. A. Korthals .. D~e 
heeft als titel van zijn inleiding: "De 
noodzaak van een Europese integra
tie". 
' ... ee6 ----- dOOl' JJ.uq-.... 
ter en Wethouders vàn Kotterdain 
ten · sü>ohni?e, wordt het werk in 
twee diiJCUISiegroepen 'V1>0rtgezet. I" 
cle ene ''"I S"'reken prof. cir. Ph. Keu
Iemans 0. Ca~. over: ,,Politieke a!• 
peeten van die Europese integratie". 
in de andere ~prof. dr. H. J. Wit• 
teveen sprell;eQ. over: ..Economische 
aspecten v~ de Eurep-. integratie". 

De tweede 4aa zuJ:l$11 fn de namid· 
clag het woord voeren: mr. K. P. van 
der Ma!llclel~ mr.· T. Lintll.orllt l!eman 
~ de inàjoor ·van de Gftritddltaf" 
A. E. vatt ~eellii Den ~teren zullen 
respectleveliJk behandelen de onde~ 
werpen: "Europa en de Rijn", "Euro. 
pue voedsel- en landbouwpplltie~,. 
........ IIIOMt ~ 
men". 

Wat hapert er 
gesubsidieerde 

aan het 
toneel? 

Hoe kan de leek het bos nog zien ? 
Men schrijft ons: 
El' ~leent eatateuunlag en teleura~ rondom bet gesubsldleerde toaee1. 
Velen ztn vu oordeel dat èll het repertoire 6a do bezetting der stukka, 
en dat is dus als regel tevens de opvoering, te wensen laat. zu wijzen erop 
koe wet mlnder clan vUt gezelschappen zich een fors bedrag aan subsldlè. 
.. toebedeeld eu dat tot nu toe slechts enkele ve&rstelllngea werkel\fk 
veortreffeJUk waren. (TmmJUn Beperte, Monrnln&' beoomes Electra, Dood 
van een handelsreiziger en een enkele ~reprlae). Deze teleur~ 
soatelden l«lD:lee1 dlul tot de cooolusl~ dat de ruime ..... 15riJt&' lde\ heeft 
bereikt, dat de toneelkunst beter gediend wordt, en dat dientengevolge die 
ktmst meer en beter dan vroeger tot ons volk wordt ~raeht. ZU zieD, 
Integendeel, hoo een beduJdend deel vaa het publiek zlch vao. het toileel 
afwendt en de schouwburg alet meer bezoekt. Dit kan en mac niet he~ 
l'eiiUltaat zJja. dat met zo ruime 11\lbsidlëring wordt beoogd. M'.au v sQa 
meer ldaehtelt. 

E lke niet gesubsidiëerde . elirec
tie zocht vroeger naarstig 

naar stukken, waarvan men ook 
eJ&i&' ftSUltMt aan de ka s kon 
v.rwaehten. Tqenwocmnr. nu de 
dincUe vrijwel ceen risico_ meer 
belloeft te dragen, il die kaa 210 
belangrijk niet meer. Dlt kan tot 
gevolg hebben, dat stukken worden 
gespeeld, welk& zonder subsidie 
nooit gespeeld zouden zijn en toch 
het apelen overwaard zijn. Maar 
eveneens kan het gevolg wordea 
dat men;· liOals een 'botle relatie ons 
schreef, ,,maar raak speelt - mag 
niet hinderen, mannen!,. 

De.n: bij ellkele gezelsehappetl 
blUkt weer een v~orkenr te . be
ataa.u. voor stukken •. wa.a.rtn de heer 
dkeçteur en mevrouw de directrice 
rollen naar hua gading en over:eell
komstig hun dikwijls bescheiden 
krachten vinden. Dat was vroeger 
o o k het. g~val, ,m~f cf.aarbij bleef 
altijd een rem: al$ het èen sof· Wordt, 
kost het ons geld ~ri mt~schfen 
~fs de verdere. befltB4t.nsmogeli;itt
Jaeid •. Dle rem werkt tegenwoordi~ 
niet. meer dan wel· hl veel mindere 
--~. ' 

lil· * • , ... \ 

V oorta zijn velen van oordeel 
· · · · dat deze subsi(ij.~ng,. waarbij /n 

Middelmatige kracht zeker kan zijn 
van · f 6000 tot ··I ?000 per ·jaar, juist 
die middelmatige bevoordeelt en 
dus aantrekt. 

Anderen weer klagen dat zij wer
kelijk toonaangevende acteurs. en 
actri~ te weinig en soms zelfs 
helemaal niet meer zien optreden. 
l!ln daarBij W'Qzm. Zij d~ vooral 
naar het :Rotterdamse ge.zelsehap; 
waaraaà indel'daad e.n algemeen 
lJekende· en l'óPUlake actriee is ver
l)onden,. · dte . Wèl regelmatig- en be
hoorltJ"k Wordt betaald, maai' die 
t:eeds geruime tijd nlet heeft ge-
IJPt>Cld. . 

••• 
D an ia .- 6 el'ásU;e klacht ë 

ea at kwam hier en dàat< 
nedl opoltft naar buitéJl .;.... ~ 
ldet in . elke ~ stad en' in elk 
gezelschap de toneelktni&t. ,;bUlten: 
cle politiek" wordt gehouden. En 
dat in .· c:l6 COI!Dffiissie van toezicht 
of de ltlad "*' Advies of hoe dat 
college 1an ó()k wordt benoemd·, te 
veel dames ea heren Zitting na• 
men, die te ver van toneelspel• 
kunst en toneelspelers staan, om 
tot oordeel bevoegd en dus tot nut
tige arbeid geschikt te zijn. 

• • • 
Een afdoend onderzoek zou nodig 

zijn. Want al die fouten en 
tekortkomingen worden ntei meer 
gepleegd ten èigen nadele van de 
heer directeur, maar ten nachle 
van de belas tin({b etaler. 

Toch heeft er, voor zo Ter OJUt 
beltend, nooit enir onderzoek 
plaats gehad. Het ~ hèl. ~lltk 
over al deze klachten, ever Teler 
9ntstemming en teleursteUing .on
bevooroordeeld en juist te GO!'delen. 
Want er zijn bij de subsic;iiärlng 
der schone kunsten te veel belan
gen en belange-tjes. maar ook te 
ve~l m~nRel!jke ~:=· te . veel 
átnbte'ftlke gewfèb · flit' ·· -.. 

doene.rij betrokken. En hoe wU de 
leek door al die hinderlijke bomen 
het bos nog Zien? 

•· . . 
D ie subsidiifrinc kan ea mag 

echter - eu zeker In deze 
tijden - Diet dan wel niet geheel 
gemist worden. 

Kaar aan de andere kant be
hoort Zij volkomen aan haar dDel 
te beailtWOOl'den. En Zij behoort 
uitermate zuJ.nic en efficiênt te 
worden beheerd, omdat zij betaald 
wordt uit de belastingpennlngàn 
van reeds overbelaste staatsburgers. 
Dat •r aan die subaidWring tets, 
en v~moedelijk . zelfs. v e e 1 ha· 
pen lijkt ona · niet &8lt tWijfel· •· 
derhevig, gelet op zoveel klachtea 
van zo versebillende aard ea In zo 
verschiliende toonzetting~ 

:t4aal' hoe die hap~ingen wee te 
nemen op ~lee wijw, ·dat de .sub
sidie ·niet· alleen de kunat 'bevOI'
dltrt e11 de ~tepaar ateunt in aija 
~ ... all~ ... ,~-om het beataan: ··maar dat -Zij · ·l)o. 
venal de . toneelspelkunst tot ons 
volk en on•. volk tot ens toneel 
hrengt? · 

DI!~Y3NG'S 
PfOCOW!' 
OIOCOIADI· 
IIA.GEiîiiAil-
De cenigc echte! . 

Afdelingsnieuws 
HOEKSE WAARD 
laslaagde bijaankomst 

Op VJ;.ijdagavOl'ld 12 Januari had in 
de grote zaal van Het Wapen van 
Cromstrijen te· Numansdorp een druk 
~ bijeenkomst plaats op initia· 
tiet vaa de afdeling Hoekse Waarcl 
van de J.O.V:D., in samenwerking met 
de omàereatrale cler V.V.D., waar ve• 
Ie jongerea ea ouderen samenkwamea 
om te lutste~en naar de toespraak van 
de heer D. W. Dettmeijer, lid van het 
Hoofdbestuur van de V.V:D. Het twe· 
de ,cedeelte van de avond werd ge
vormd door een gezellig samenzijn. 
waardoor de aanwezigen nog lang biJ· 

···--.-tlleveaf. . .. '· . 
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DE HEER L. DE BOER t 
Op 15 Januari j.l. overleed 

tot onze ontsteltenis de Heer 
L. de Boer te Winschoten, pen
ningmeester van de afdeling en 
lid van de gemeenteraad al
daar. 

Gare-Varia 
De dolkstoot in de rug van de 

regering waarvoor Romme 
met Nieuw-Ouinea waarschuwde, 
is volgens bet Handelsblad haar nu 
door v. d. Goes van Naters en de 
P.v.d.A. il!geven, maar Trouw zegt, 
dat er daarvoor allereerst een rug 
moet zijn, en hier is maar een slap
pe brei. Ieders indruk van dit 
zwikkende lichaamsdeel dat te zien 
werd gegeven is inderdaad dat wij 
tandakkend naar de ondergang 
worden gevoerd.• 

1 oe Stichting voor de Land-
' bouw. de motieven van de 

regerlq tot dAil verlaging van de 
melkprijs 1950/51 weerleggend, 
schrijft, dat een voortgaan op de 
weg naar verdere ratioulisatie 
voor de boenn. seea liA heeft, In
dien de overheid reeda bij voor
baat bij haar prijssteiUna de \lel'• 
hoogde resultaten van 1101 aan te 
heengen bedrijfaverbeteringen pat 
wegnemen. Boenm begrijpen heel 
goed wat afromen il~ 

• 
u:.~=~~a.,:: 

wonden worden opeagereten. Be
doelt het -mms blJ. Nederland? 

• · ··. ··Na. • ·l'aid vaa è Scllótlen 
'· · · · op" 'de Scone stóné woi'd.f• 
de Saksische "kroningssteen~. te • · 
Kingston-on-Thames dag en naoht. 
door de ·politie bewaàkt. Zóuden . 
de Saksen die gaan halen? 

• 
D e mintster van Wederopbouw 

waarschuwt in een circulaire 
tegen het verlenen · van subsidie 
voor verwoeste kerken, . die de· 

-kel:kb.est.uren immera geen voor• 
dli!el zullen brengen, art. 7 lid 2 
S\lb c en · d wet materiële oorlogs
~haden: geen bijdrage wordt ver• 
!eend, voorzover o.m. .op andere 
wijze vergoeding il verkregen, 

·kan · worden verkregen of had 
kunnen worden verkregen. Een lO 
voor de verYoeging! 

• 
1951. Drees sprak dé Nederlan• 

ders over zee, ook de nieuwe 
eontingenten in de verstrooiing In 
Ameri11:a en verdel.'e werelddelen 
toe. De politiek durft niet de oude 
inlandse, Chinese en verdere vrien· 
den erin te betrekken, maar allen 

.. dóen wij het in ons hart. 

• 
D e conterlilntie van het Britse 

gemenebest koestert. een ver
dedigingsplan met· •n .z.O.•Azia~ 
tisch blok onder een Indiër en een 
P~cific-gebled. met eventuele uit
breidin& tot> Indones«!. Albion 

· bOOd ons al zijn goede diensten 
aan om c:te vrede over Nieuw~ 
;Guinea. te bewaren. 

• De nieuwe "Werkplaats. Kin.
dergemeenscllap" <Kees Boe

keschftl') • heeft z.t. klasselokalea 
ln blauw, Irtoen en geel. Niet rood. 

• 
B=b:t~~~h= 

Bnssilehe wijze dienen te psebie
den die sinds lang in de Sovjet. 
Unie ingeburgerd ia. Boekhouden 
lil boek~ •zOutten ,..., zeaeD. 
111881" mlssétl!en heeft Ru9land eek 
bet ltal!aana bóekhouden uitge.. 
vendelt. 



VRI.JIIJ!liD EN DEMO<lRATIE 

Het meisje Tanya krijgt een brief 
En hoe het bij de Commissaris was 

Een boek van Tanya Matthews, 
'" het Nederl., uitgegeven bij 
N.V. Internationale Uitgevers
maatschappij Het Wereldven• 
ster, A'dam. Gebonden f6.99. 

0 ver wat zich in Rusland afspeelt, 
krijgt de Wftterse mens weiniC 

informatie. Al moge zo DU en dan eens 
een IK)ek verschijnen, dat de gruwe
lijkheld van bet daar heenende BY• 
steem df:monstrem1:, dan nog weet men 
zo weinig van wat de Russische "bur
ger" zelf daarvan weet en wat hij ge
voelt en innerlijk beleeft. 

Een enkele maal is het ons vergund 
daarvan iets te ftrnemen. Zo hèbben 
wij nu met de grootste belangstellinl 
en In V{)ortdurende spanning kennis 
genomen van het boek van Tanya 
Matthews: "Ik was een Russisch mels· 
je". . 

D e huidige me*v;o:iw Matthews, ge
boren Tanya Swetlowa, was geboren 

in 1914. Toen de rode revolutie over 
het land kwam, was zij d'!JS nog een 
meisje van een jaar of drie, vier. De 
nieuwe regeerders hebben dus alle ge
legenheid gehad haar op te voeden in 
de door hen gewenste geest. Het boek 
is dan ook geschreven door iemand, 
die het communistische regiem geheel 
had aanvaard. Voor baar bestond een• 
voudig niets anders, mede ook om4at 
volledig verzwegen werd wat in· het 
"buitenland" gebeurde, hoe het leven 
z1ch daar voltrok, en welke andere 
mogelijkheden het leven bood. 

• • • 
H et boek is een objectieve medede· 

liDI over"t leven van Talcy'a, die al
Jes aanvaardde wat over haar kwam. 
Er. worden geen verwijten gedaan aan 
•e heersers, alles wat geschiedde 
wordt als vanzelfsprekendheid geac
cepteerd. .Tuist deze objectiviteit 
maakt het boek tot een decubtent van 
bijzondere waarde en niet onbegrij· 
pelijk is, dat nu in ~"411111aer, pr-... 
een jaar na het verschijnea van de 
eerste druk der Nederlandse ver\al1llf, 
reeds de vijfde is verschenen. 

.. . . 
W U gaan met lkze jonge vrouw door 

zijn werk in typhusbarakken van het 
Rode Leger besmet en als gevolg daar
van omgekomen. 

" .. 
D e moeder moest voortdurend ploe

teren en sjouwen. Tanya later even
zeer. Wij beleven het alles mede. Wij 
gaan met haar mee wanneer zij op
geroepen la otn bij één der mannen 
der Geheime Politie te komen, die haar 
wil inschakelen om haar naaste omge
ving te bespionnel'en en daar rappor- _ 
ten over te schrijven. Wij zien haar 
dan vluchten, in een· huwelijk treden 
met de eerste de beste, die zij ont
moet.~ maar ~~av. ~te ltua
nen vertaten ea zo te kunnen ontko
men aan de·~ der (Jeheime Pc). 
Utie orn een werktuig van haar te ma
ken. 

* * "' wij zien de illusies gebroken van de-
ze jonge vrouw, die in de dertiger 

jaren in Moskou komt en daar, slecht 
behuisd, van de vroege ochtend tot de 
late avond les moet geven om in het 
onderhoud te voorzien, middelerwijl 
de ellende dragend van haar mislukte 
huwelijk, middelerwijl ook nog stude
rend over wat haar aan ·communisti
sche literatuur dwingend ter bestude
ring wordt voorgelegd. 

" . . 
W ij horen ook van arrestaties. Het 

onderwerp komt aan de orde 
doordat Tanya een brief . ontvangt 
waarin haar wordt geschreven over 
het arresteren van ~n harer goede 
bekenden. Dan liegt. 4e ~.; 

"Ik stond. versteld. . . . Er was 
heel. .veel qepuisterd gew~en 
over a1Testaties over het hele 
land, maar ik wist weinig van 
wet e,. gebeurde. Ik was zo vel'• 
diept geweut in mijn eigen be· 
langen, d4t ik niet gelet had op 
a. wereld rondom mij. Er wa,.ea 
heel veel d~ gebeurd gedu• 
.... ·4e * (lat ik in Zevni

Roro41 _.weest was; een hoop 
v~riféke.lijke dingen en altijd 
•r 711Jdrb. ODetUl waren mensen 
gea1"resteerd, honderden, duizen-
4c-. Gr.otc. namea ea .cmbekenciM 
werden genoemd. Wat er met 
hen gebeurd was na hun arre~
tatilr kon ~ zeggen. De 
getrouwde wouwea iDe,.den ook 
gearresteerd, broers en zuste,.B 
der dachtoffers wa,.en bang in-

Uchtingen te vragen over hen, 
waren er bevreesd voor hun 
bloedverwantschap met hen te 
doen kennen. De kinderen van 
gearresteerde ouders werden 
naar scholen gezonden. In de 
verschillende delen des lands 
werden speciale scholen ge
opend, "alleen voor kinderen van 
politieke gevangenen." 

En wanneer Tanya 's avonds met 
baar moeder de arrestatie van een 
oom bepraat, vraagt de oude vrouw 
haar over zulke dingen met niemand 
te spreken, zelfs niet met haar man, 
zelfs niet met haar ....... .,de muren heb-
ben oren". .. . . 
W ij horen ook van de bevoorrech

ten in de Russische samenleving. 
Terwijl in de winter van 1941-'42 in 
Moskou de voedselpositie dermate 
Slecht is, da:t velen, ook· T-anya, 2tcll 
met aardappelschillen voeden, leven 
de groten in een welstand, die ons 
hier onbegrijpelijk voorkomt. Op een 
avond is Tanya bij een harer leerlin
gen genodigd, de dochter van een 
volkscommissaris ener belangrijke in· 
dustrie. "De lange tafel. ... het vlek
keloos witte tafellaken.... en voed
sel. ... volop voedsel: caviaar, sardi
nes, worst, boter, sla, wit brood .... 
flessen wijn en wodka .... Ik had geen 
tijd om te kijken. Ik graaide en ver
slond heerlijk voedsel". 

Toen na vijf minuten schotels en 
schalen leeg waren, kwam er een gro
te, ronde schotel m'et vleespastei, 
daarna een wit speenvarken, en ver
volgens fruit, verjaardagstaart, choco
lade, bonbons. 

T anya vertelt het alles zonder critiek, 
zonder gramschap. Juist da:;rdoor 

is haar boek een stuk van grote waar
de geworden. Wij ~en dank'blal' 
*iJn, dat zij door haar arbeid als tolk 
in oorlogstijd met bultenlanders il,l. 
aanraking is gekomen, want zo heeft 
sij ook contact gekregen met de En· 
&else jout'mllist Bonald · tlattbews, met 
wie zij is gehuwd en in 1944 Rusland 
heeft verlaten. Overigens niet dan na
dat zij anderhalf jaar lang elke dag 
om . haar vergunning moe$t gaan Vta• 
gen. Een staaltje, van plaagzieke bu
reaucratie. 

Zij heeft haar ervaringen te boek 
gesteld en weder gaat er voor ons ietll 
duidelijker VJDIIIIIea VIlA wat .ook tal 
Rusland zelf ~rdt ;geleden, ook doOl' 
hen, die het COinmultisrde Jtebben aan
vaard, niet tegenwerken, maar inte
gendeel alles rustig aanvaarclen alsof 
het zo behoort. 

Een boek, a.t veler anndaocht vraaat. 

haar leven in Rusland. Wij zienhaar 
als kind, meeat aan haar lot ove~-e
laten, omdat haar moeder, pUj'k trou
wens bijna alle moeders, zeer hard 
moest werken om bet daplijb'e brood 
te verdienen. Enige steun kreeg deze 
vrouw in het geheel ook niet, al was 
haar man, arts, bij het 11eftiehten van 

Buraemeester en wethouders 
willen de wet epzq zetten 

Testen ..... het is maar .een vraag 

Men schrijft ons: 

Dat het streven van Vo'lklonderwija 
naar een nieuwe en dus betere be· 
heersvorm der openbare school ge
rechtvaardigd en nodig Is moge blij· 
ken uit het volgende: 

Volgens art. 28 der L.O.·wet 1920 
wordt het aantal verplichte onderwij
zers ener lagere school berekend naar 
het gemiddelde aantal leerlingen over 
het voorafgaande kalenderjaar op 18 
.Januari, 16 Mei en 16 September. Ia 
dat gemiddekle btven eea lliker getal 
dan schrijft de wet een nieuwe leer
kracht· voor en het is de taak van B. 
en . W. dat die maatregelen genomen 
worden, welke nodig zijn om in de 
vacat\n"e te voorzien. Het hoofd van 
een betrokken school behoeft het Col
lege van B. en W. niet te herinneren 
aan hun plicht in deze. Toch schrijft 
een hoofd der school op zekere da
tum aan zijn aemeent~ het ce
middelde leerlingenaantal en dat aan 
de school een nieuwe lee{kracht ver
bonden kan worden en wat is bietap 
het antwoord van het gemeentebestuur 
ln een bêpaalde plaats in Nederlaacl 
hetwelk in meerderheid leden van ~ 
P.v.d.A. telt: 

"Wij delen U mede dat wij geen 
gevolg kunnen eeven aan Uw ver
zoek om te bevorderen dat een ne
gende leerkracht . aan . Uw school 
wordt verbollden, omdat er voor de:a 
leerkracht geen lokaal beschikbaar is." 

Commentaar overbodl&f 
De nieuwe leerkracht ls later wél, 

gekomen, natuurlijk. 

T oen WlJ Iaxen hoe men in 
het MUltalre Selectie 

Cebtrwn met· lbUI en macht 
aan het t e sten is, vroegen 
wij ODB onwillekeurig af: wat 
zou wijlen Napoleon daarvan 
hebben gedacht? Want wij 
kunnen ons zo voorstellen hoe 
hij bij al die commando-tests, 
die psychologische onderzoe• 
kingen en die socio-drama's of 
te wel cauaeriel!n over levens
problemen, en die test met 
187 schriftelijke -vreeen een pe
leton. ~ers ,J.l opgecom
mandeerd en ...• enfin, u voelt 
wel wat wij bedoelen. En wij 
lazen: 

"Dit moderne systeenl. voor 
het zoeken naar de ;uiste man 
OJ) de Juiste platlts berust dut 
in de cllef'eeftte plaats op 
de karakteranalyse, gedeelte
Zijk door psycho-technische 
methoden. 

Jfea tDil alles van de jon
gens weten, lileer ze tot een 
~ functie' worden ge
rOepen. h daffrtoe worden 
cle · ea4idc!ten dan ook niet 
ctle.A · .doG,. de keuringsarts. 
mll4r ook doOf' cle psychiaten ..a. hun hemd gezet". 

Wel, het is misschien allel 
· heel nodig en nuttig, 

__. .... t;a.... of op die wij
se au te vlugge veldheren ont;. 
ltaan, die wij zo dringend n&
d!C hebben .••• 

Gelooft u soms dat met d~ 
ze methode een man als Pat· 
ton ooit onderofficier was ge
worden? En dat Montgomery 
het tot hoofáofficier had ge
bracht? En Toontje Polnnd uit 
het verre Indische verleden 
was zelfs noelt als lroloaia'al 
aangenomen! Het is moplijk 
en prijzenswaardig clat men, al 
testende, ons .leger wn behoe
den voor eeD tweede MG·be
zoeking. Maar dáárvoor heeft 
men toch niet· zoveel paytiholo· 
gie en psychflaters noctlg? Elke 
militaire deskundige kon een 
halt jaar na de beVJtjdiq al 
met zijn vinger oaanvtijzen wie 
.,voor geen enkele functie 
mocht wordeR geroepen". Dat 
er desondanb zovelen ceroe
_pen z ij n en aelts nog altijd tot 
de uitverkorenen behoren, Js 
geen bewijs ~r de dringende 
noodzaak van zo on~ig veel 
tests. Want elke ouderwetse 
troepenofficier kan ons leger 
1n enkele welcerl van die JWitB.. 
nutters zuiveren. 

Daarom dachten wij %0: 0\'el'• 
drijven wij niet met dat selee· 
teren? Zien wij door de botnéD 
het bos nog wel? En komt, om 
dan nogmaals met keurings
arts en ~ te spreken, 
als het onverboopt kloppen 
wordt, onze uitgeselecteerde 
armee niet ze 1 f in haar hemd 
te staan? 

Het is maar een vraag, hoor! 
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(Copie voor deze rubriek uiter
lijk VrijllGgsmiddags zenden 
naar: mej. Joh. H. Springer, 
Alexanderstraat 16, Haarlem). 

Bent U op de hoogte 
van internationale 

zaken? 
N iemand zal ons van overdrij-

ving beschuldigen als we zeg
gen, dat op het ogenblik ons wel 
en wee afhangt van de internatio
nale verhoudingen. Veel er aan 
doen kunnen we persoonlijk niet, 

· maar we kunnen wel streven naar 
enige kennis erover, zodat we al
thans kunnen begrijpen waar de 
kranten het over hebben. Dit zal 
ons helpen enig inzicht te verkrij
gen en uiteindelijk meewerken tot 
een algemene opinie·vormin:g. 

Ons secretariaat heeft op het 
ogenblik de beschikking over een 
doorslag van een lezing, gehouden 
door mejuffrouw L. C. A. van 
Eeghen, over Genève als interna
tionaal centrum. 

Wij hebben dit gekregen dank 
zij . de vriendelijke bemiddeling van 
mevrouw Steghgers-Hoogenkamp, 
die oudere vroegere ~ van de 
Liberale Vrouwengroep zich nog 
wel zullen herinneren" 

Deae leaiRc Jcunnen vrouw~
groepen e.d. in brutkleeA ~ 
voor behandeling op een van bàar 
bijeenkomsten. 

Daarbij hebben we een ·-aaJ.'Eli.g 
boekje, "Commentaar op 't Hand
vest der Verenigde Naties", 60 blad
zijden met foto's en tekeningen. 
liet is verzorgd en aantrekkelijk; 
ie kij1tt àet vanzelf in. 

Ook dit kan worden geleend, 
maar zou U het :aiet liever zelf 
aanvragen bij de Nederlandse In
lichtingendienst voor de Verenigde 
Naties, Oranjestraat 4, 's-Graven
hage? 

Maar ez i$ nog Meer. 
Er is de V.I.R.O., Vereniging 

voor llrter.utionale Rechts Orde. 
PartiJgenoten van ons bekleden er 
tuneties in. 

Deze V .LR.O. geeft thans een 
schriftelijke acholingscursus over 
Internationale Zaken. De cursus is 
voornamè'UJk bedoeld voor vereni
gingsbesturen e.d., die de stof dan 
kunnen doorgeven aan hun leden 
op een wijze, die voor die vereni
ging het beste :geëigend is. Het lijkt 
geschikt materiaal voor vrouwcn
l!!r<>e'!len of voor studie-bijeenkom
aten van partij-afdelingen. 

Bet Curcatorium bestaat uit de 
dames: dr.J.S. nn Dulleman, prof. 
dr. G. H. J, v&n der Molen, A. Po
lak Daniël-Boon Hartsklck en de 
heren drs. M. Kohnstamm, mr. H . 
R. Nm.d, P • .T. S. Serrarens, dr. B. 
H. M. Vlekke, mr. J. vaa Zwet. 

De prijs is i 15.- voor 20 maan
delijkse lessen ('s zomers onder
broken). 

Er is thans een proefnummer 
verschenen, waarin ter inleiding 
een schets wordt gegeven van de 
Internationale verhoudingen vóór 
1914, met wat daarin enerzijds tot 
samenwerking, anderzijds tot con· 
:meten leidde. 

Van. dit proefnummer zijn en• 
kekt exemptaren naar de Centrale· 
vertegenwoordigsters gezonden, ter• 
wijl er nog wel een paar over zijn. 
Bij het landelijk sèeretariaat vaa 
de V.I.R.O., Oranjestraat 4, 's-Gra
venhagc, kunt U er zoveel krijgen 
als:U~WUt;. 

J. H.s. 
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WEEKBLAD V A~ D_E VOLKS PART IJ VOOR VRIJ HElD EN· DEMOCRATIE 

DE .. KABINETSCRISIS 
F alle debatten hebben in de Tweede Kamer 

plaats gehad en wanneer wij daaraan thans 
aandacht willen wijden, kunnen wij slechts frag
menten geven van al hetgeen heeft plaats gehad 
en C'nkele opmerkingen daaraan toevoegen. 

Niet alles wat wij te zien en te horen hebben ge
kregen is even schoon geweest. En men mag de 
gevoerde debatten dan ook niet los zien van ver
wordingsverschijnselen, die ons democratische 
bestel bedreigen. In zoverre is hetgeen plaats gehad 
hel'ft van essentiële betekenis. 

H cl is vorige week Donderdagavond al spoedig 
zeer vreemd gegaan. De Kamer was nauwe

lijks het grote debat begonnen of de behoefte werd 
ievoeld aan openbaarmaking van hetgeen in het 
comité-generaal van einde Septembér over de 
Nieuw-Guinea-kwestie was besproken. Om die zaak 
te bespreken moest de Kamer alweer in comité
generaal gaan. En wat was het resultaat? Dat enige 
phrasen - nog geen vel druks! - aan de open
baarheid werden prijs gegeven. Dat was alles wat 
het publiek te zien kreeg van een comité-generaal 
dat ongeveer twee dagen had geduurd. Het was 
droevig en voor de heer Oud dan ook terecht voor
werp van ernstige critiek. De heer Oud stelde zich 
op het standpunt van de mens, die geen lid vab· dè 
Kamer was; én vroeg.zich ·af, welke de vragen wa
rèn, die dan moesten rijzen. Inderdaad moest wel 
bij iedereen de gedachte opkomen, dat de publi· 
catle wel uiterst spaarzaam was en dadelijk zou 
men zich afvragen of misschien het gepubliceerde 
niet uit het verband gerukt zou zijn. En dan zou 

<l'l.ncn moeten vragen wie nu die enkele phrases uit
gézocht heeft. Is daar een commissie voor aan het 
werk ge~eest en wie zaten in die commissie? En 
dàn zou m~n toch moeten weten hoe het besluit 
tot publicatie tot stand gekomen is, met andere 
woorden: wie hebben dit op deze wijze voor hun 
verantwoording genomen in het parlement. En 
waarom is niet gepubliceerd wie dat zijn geweest? 

'Dit zijn alle vragen, waaraan nog vele andere 
toegevoegd zouden kunnen worden, maar die ~P 
zichzelf al duidelijk aangeven, dat het met d1e 
publicatie een uiterst trieste zaak is. 

H oogst onbevredigend was ook waar de heer 
Vonk op stuitte in zijn rede van Vrijdagmid

dag. Deze wilde bestrijden, dat de Regering zich 
zou hebben gehouden aan haar toezegging "dat zij 
geen beslissingen zou nemen dan na voorafgaand 
overleg met respectievelijk informatie van de be
trokken commissies uit de Tweede en Eerste Ka
mer". Maar .... de heer Vonk mocht geen gebruik 
maken van wat in de _ commissie-vergaderingen 
was besproken! Waarop minister van Maarseveen 
de heer Vonk de raad gaf om wat door de regering 
zonder bewijs was geponeerd, dan ook zijnerzijds 
maar zonder bewijs te ontkennen! Tegenover deze 
stijlloze opmerking stelde de heer Vonk toen te
recht: "Ik heb met enige verwondering 4eze op
merking van de Minister gehoord. Wanneer er iets 
iri strijd iS met de democratische . parlementaire 
verhoudingen, dan is het naar mijn merl!ng dit. 
Niet achter gesloten deuren, maar iri het openbaar 
dfent deze zaak te worden behandeld". 

De heer Vonk raakte daarmede de kern en het 
wezen onzer democratie. Men heeft dat in de Ka• 
rner ook wel gevoeld . en er is toett ook uit . deze 
commissie iets aan de openbaarheid prjjs gegevet:l. 
Maar het wás ook . ál weer. een zielloos stult en de 
moeite van het bespreken niet wáard. 

Principieel heeft de heer Oud daarna nog eens 
gesteld, dàt men mèt· ~t gebruik van deze com
missies op .de verkeerde: weg is, want dit leidt tot 
geheim overleg in de binnenkamer en bovendien 
wil de Regering dool· zulk overleg haar eigen 

positie veilig stellen. Inderdaad, het gaat hier om 
de grondslagen van een goede werking van het 
parlementaire stelsel. Daarin heeft een Regering 
haar eigen verantwoordelijkheid te dragen en 
er dient geen vermenging van verantwoordelijk
heden plaats te hebben. Daarvan kan slechts wan
beleid het gevolg zijn. Het is niet aangenaam voor 
een Regering om dit zo te horen. Maar wie de 
democratie ter harte gaat, is verplicht de zaken 
te stellen, zoals zij zijn. 

F el heeft de heer Oud gereageerd op de wijzi
ging van het Regeringsbeleid ten aanzien van 

het Nieuw-Guinea-vraagstuk: Ook hierbij weer een 
deviatie van ernstige soort en wel "zondet· de 
Kamer vooraf in de gelegenheid te hebben gesteld 
van haar oordeel omtrent deze wijziging in het 
regeringsbeleid te doen blijken", zoals het letterlijk 
in de door mr. Oud ingediel1de motie is gezegd. 

Van dit bezwaar begreep het kabinet blijkbji.ar 
zeer weinig en men poogde het buiten spel te plaat
sen. Wat hoogst ernstig is, want hiermede. gaf het 
kabinet blijk de juiste bet>ekkingen tussen rege
ring en parlement niet meèr te kennen en niet te 
beseffen, dat een parlementaire democratie een 
onmogelijkheid wordt wanneer een parlement er 
niet meer op aan kan, dat een kabinet zi<::h houdt 
áan hetgeen tussen regering en parlement in 
gemeen overleg is overeèngekon1en. 

Dat dit besef bij het kabinet niet aanwezig 
bleek, toont aan, dat wij op een volledig verkeer
de weg zijn geraakt en dat ernstige bezinning op 
dit punt nodig is. 

Onze fractie mocht deze kardinale zaak niet 
laten passeren. Zij zou verraarl hebben gepleegd 
aan onze beginselen. 

Dat zelfs de minister-president geen begrip kon 
opbrengen voor deze kant van het vraagstuk is 
veelzeggend. Dat zijn laatste antwoord aan mr. 
Oud op. een wijze is gegaan, die slechts een ver
oordeling kon betekenen van degene, die de woor
den uitsprak, gaan wij verder voorbij. Wij vrezen, 
dat de heer Drees zich heeft laten meeslepen door 
het feit, dat - overigens voor de Kamerleden een 
verrassing! - microfoons waren geplaatst, die het 
gesprokene van het allerlaatste deel van het debat 
via de radio in de Nederlandse huiskamers bracht. 
Ons dunkt, dat het aanzien van het parlement meer 
met een ernstig en zakelijk woord van de minister
president gediend geweest was. 

E rustig en. zakelijk was hetgeen nll'. Oud in het 
debat had gebracht, en zeer veel indruk 

maakte zijn laatste verklaring. Gelukkig dat het 
Nederlandse volk die ook door de radio heeft ge
hoord. Eindelijk ook eens een woord van ons temid
den van de jarenlange propagànda-stroom van 
andere politieke ;,>artljen, voor welke wel. vrijwel 
d11gelljks d.e gelegenheid geschapen is zich te doen 
horen. Wat zal daar in deze dagen ·gebruik van 
worden gemaakt om ons aan te vallen! 

N iet op lichtvaardige gronden is onze fractie tot 
_ het stellen van, haar motie overgegaan en 

daarbij is de internationale toestand ook ernstig 
overwogen. Máar terecht stelde mr. Oud het als 
vo1gt: 

_ "Het is echtet· naar onze metring niet zo, dat 

de ernst . van de internationale toestand het 
voortbestaan van het kabinet vordert. Het te
gend~el is hel geval. De motieven om het kabi

net het vertrouw~ op te :z;eggen worden dool' 

de internationale toestand niet verzwakt. maar 

versterkt. Dit Kabinet is een zwak Kabinet. 
Het is vermoeid. Het kan tegen de problemen 

niet meer op. In de laatste maanden is ons 
vertrouw~n steeds geringer geworden. W~i zijn 

niet gerust op het defensiebeleid; wij zijn niet 

gerust, ctat het Kabinet de kracht zal hebben 
ons volk te overtuigen, dat zware offers in dt• 

civiele sector zullen moeten worden gebracht; 
wij zijn geschokt door een mededeling als di<• 

van de oud-minister Ir. Vos, dat het Kabinet 

een beleid, dat het juist achtte. heeft prij~

gegeven onder de druk van de vakverënigin

gen. Wij zijn overtuigd, dat er onder de be

windslieden ongetwijfeld krachtige figuren 

zijn, maar als geheel is het bewind zwak, veel 

te zwak voor deze ernstige tijd. W]j kunnen 

het daarom niet met onze verantwoordelijk

heid overeen brengen een poging om hier tot 
verandering te komen achterwege te laten··. 

D e heer Romme is wederom als de :;:·ote ste-un 
van dit kabinet opgetreden. De Partij van d<• 

·Arbeid is het op het hoofdpunt wel niet eens met 
het kabinet - het wil immers de souvereiniteit 
over Nieuw-Guinea wel overdragen - maar niet
temin steunt het dit Kabinet. Waarschijnlijk spe
culeert men er van die zijde op, dat men het 
Kabinet toch wel weer in de gewenste richting 
krijgt! 

Zo is er dus een vreemde meerderheid voor het 
Kabinet in het Parlement. En is daarin misschien 
de reden te vinden, dat het Kabinet weggegaan is, 
terwijl onze motie van afkeuring in de minderheid 
bieef? Het is immers wel een merkwaardige situa
tie, dat het Kabinet "voor een minderheid op de 
loop" is gegaàn, zoals Trouw het uitdrukt. Het 
gevoelde zich blijkbaar niet zo sterk als dr. Dl"ees 
ons wel wilde doen geloven. 

I n de gedachten van onze fractieleden en ook in 
de gedachtenwisseling heeft mede een rol ge

speeld, dat één onzer geestverwanten lid was van 
het Kabinet. 

Uiteraard wordt deze zaak opgeblazen. De K.V.P. 
heeft bij dat opblazen belang om de aandacht af te 
leiden van haar politiek van telkens weer toegeven, 
de P.v.d.A. wil er de ernstige crisis in eigen gele
deren achter verbergen. Wij doorzien dit alles en 
gunnen elk politiekje haar tactiekje. 

Wij weten echter waar het om gaat. Het ging om 
de innerlijke zwakte van dit Kabinet in zijn ge
heel. Geheel los daarvan staat de ·waardering die 
wij hebben voor de persoon en het werk van mi
nister Stikker en duidelijk heeft mr. Oud namens 
ons uitgesproken in de Kamer, dat wij hopen, dat 
de heer Stikker "binnen niet te lange tijd als lid 
van een sterk Kabinet zijn grote gaven weer aan 
het bestuur van het land (zal) kunnen wijden". 

Zo staat deze zaak en men late zich niet aflei
den door het doorzichtige politieke spelletje van 
anderen. 

Wit thans zal gebeuren kunnen wij niet bespre• 
ken. H.M. de Koningin is bezig met Haar b~ 

raad en . wij moeten er dus op het ogenblik verder 
het zwijgen toe doen. Er zal nog voldoende gele-
genheid zijn deze kwestie te bespreken. :K. 
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*41HfJI@UI9jlfJifêll!ït•en 
Het Kamerdebat over Buitenlandse Zaken __ ___ 

was 'elangrijk Drs. K·orthals besprak de algeme~ 

In sijn meer don twee ,., '-ltfe rede, woarme4e minister Stikker 
in de Tweede. Kamer, .bij de behabdtliftl v011 ·•i1n ~oting, het 
Nederlandse buitenlandse betei4 vetcfedit4,e, ko-., hij terecht voorop 
·atellen, dot het terrei·;:~ .. mmisttf van a.-Jondle. %aken 
sich.heeft te bewege~:~,·t~woorclig.wel seer omvangrijk is. Steeds 
meer problemen komen in"het illternotioftOie vlok te ligjen en het 
is m,aar met .,.,. en.kel .. Departement, als dot van Wederopbouw 'bij 
voorbeeld, dot de minister van BuiteniQndse Zokèn slechts spora
disch in aanrokint k.mt. Mèêt·don ooit vergt dit ambt dus de vafle 

aspecten, Mr. Oud~het Moerdijkkanaal 

persoon en een veel&ildige bet.nfdeRing. · 
Doch ook wo"""r men deze wil geven, is een goede vervulling van 
die taak toch alleen moaefijk, wanneer het apparaat, dot de miliister 
ten dienste stoot, goed is t•organiseerd en de juiste "teamspirit11 

opbrengt. Minister Stikk~i' ftelde. er don ook prijs op, bij het begin 
van sijn beantwoordint van de spreken te verklaren, dot die pede 
organisatie en teamspi"it gelukkig volledig oanwesis sijn. 

J uist die vele wer'k:iáa'riihliden ~n K. · omend tot de internationale po
uitgebreide 'taken, ook· ·in mtèr- · littek in het algemeen, zag de 

nationaal verband, maAkten het ech· heer Korthals de vraag onder het oog, 
ter begrijpelijk, dat de Kamer w~- of de .Westerse wereld als geheel 4Ut 
derom belangstelling toonde voor de jaar haar positie had kunnen verstel"· 
vraag of de minister met een verster- ken. Een vraag, waarop hij in het .al• 

gemeen helaas ontkennend meeride te 
king van de topleiding van zijn moeten antwoorden. In dit verband 
Departement nièt zeer gebaát zou zijn. besprak hij ook de Koreaanse kwes-

Ook de voornaamste woordvoerder tie. Met volle overtuiging hadden hij 
voor onze fractie bij deze begroting, en .zijn fractiegenoten zich achter de 
drs. Korthals, sneed dit vraagstuk aan. Regering gesteld toen de Verenigde 
Er was van sommige andere zijden in Naties aan de agressie in Korea perk 
dit verband geklaagd over te weinig en Paal wilden stellen. Twijfel was bij 
contact van de minister met de be- hem echter gerezen, of bij de uitvoe-

ring van de actie der Verenigde Na
langrijke commissie voor Buitenlandse ties wel de juiste politiek was gevolgd 
Zaken. Ook de .heer Korthals merkte en met name meende hij, dat betwij
hier op, zich gaarne te willen aango:r~ teld mocht worden. Qf het geschil mät. 
den om nog veelvuldiger contact te China wel in het stadittm had nmgen 
bepleiten, maar hij wilde daarnaast komen, waarin' het Uiteindelijk is ge
toch vaststellen, dat onder deze mi- raakt. Is in feite gewaarborgd, dat de 
nister het aantal bijeenkomsten met opperbevelhebber der Verenigde Na
de commissie voor Buitenlandse Za- ties geen eigen politiek kan bedrij
ken beslist hoger is dan onder zijn ven? Welke invloed, zo vroeg hij bo
voorgan!{ers, die over het algemeen vendien, heeft Nederland formeel op 
heel wat minder belast waren d·an de de vaststelling der instructies en wel· 
huidige bewindsman. ke invloed heeft ons land in feite? 

N iettemin: 's ministers functie in de 

.. . . 
f n antwoord hierop merkte minis-

ter Stikker op, dat de agressie in 
Korea de Verenigde Naties voor de 
eerste maal sedert haar ontstaan voor 
de noodzakelijkheid stelde een aanval 
gewapenderhand te keren. Het be
hoeft, zo zei hij, dan ook niet te ver
wonderen, dat de organisatie van het 
Verenigd Opperbevel voor Korea de · 

0 K Deze burger : 

keruner-ken van itnproyisatie #raaat. 
In die om8Ul~ was lilft, prae-

. tisch ondqenlijk ,bij het nemen van mi
Utafre bes~jasingen ~. teveten van 
het gevoelen ván '<Je .I~en dèr Ver
enigde Náties te verZekeren. Niette
mtn is dat in ket geval van cmltele 
zeer principiële beslissillgen w1fl de· 
gelijk geschied. In dit verband her· 
innertie minister Stikker aan de over· 
achrijding van de 38ste breedtegraad, 
welke niet geschiedde alvorens een 
resolutie, welke de . bévoegdheid daar 
toe impliceerde, in de. Assemblée WàS 
aangenomen. Hetzel:lde vond platlts bij 
de behandeling van enkele andere '\'ft
gen van genetaal Xt/d'thur, Dt! Ne
derlandse Regering heeft, zo voegde 
de minister daaraan . toe, inderdaad 
een enkele maal met succes, doch ook 
wel eens zonder succes, een waar
schuwende stem laten horen. 

Bij de verdediging van de hoogste 
goede~n staan Wij - zo beWojde 

drs. Kotthais verder - voor een· im• 
mens zware taak. Een géJheenscbappe· 
li.ik program van httlpverlening moet 
worden geboden, zoals wij in hèt 
Marshall-plan een plan van de Ver. 
staten alleen zien. Dit leidt per se 
en telkens weer tot het bezltm Vll11 
bepaalde vraagstukken in hoger vdr• 
band en tot .deelnöming van zOTeel 
tnogelijk landen, Het ad hem dtln ook 
verheugd, dat .. N1!derfand meedoet aan 
de hulpverlening aan nûnd·er ontwik· 
kelde landen. Het betreft hier, als wij 
zien naar het Aziatisehe probJ:eem, 
honderden millioenen mensen. Plölrtp· 
verldren de meest moderne metboden 
in deze gebieden gaan toepassen, is 
een onmogelijkheid. Dáat-voor moeten 
die volkeren eerst opgeleid worden en 
dat is een taak van tientallen jaren. 
Eerst op. de lange duur zal hier dus 
wat te bereiken zijn, maar dat vermin~ 
dert het belang van het werk niet. 

Het streven van de Regering zal er 
nu op gericht moeten zijn, ·dat 

ons land hierin mede een belangrijke 
taak gaat vervullen. . . .Veel kapitàal 
kunnen wij niet beschikbaar atéllen, . 

is teruggekeerd ftear zijn 
grazige weiden m heeft, 
helaas, moeten f:!rvSY'en dat 
er van allerlei geschied is, 
waar hij zich niet mee 
heeft kunnen bezig hou
den, omdat hij juist bij de 

O.E.E.C., zijn werk in de Atlan
tische organen en de juist weer nieuw 
aan hem toevertrouwde taak in ver
band met de grondstoffenkwestie de
den toch ook onze woordvoerder de 
vraag stellen of de minister de top
lelding ~an zijn Departement thans 
sterk genoeg achtte. Om alle misver
stand te voorkomen voegde hij daar· 
aan toe, dat hij alleen dacht in de 
richting van een tweede staatssecre
taris (en niet in die van een tweede 
minister, zoals van sommige zijden 
was beplei.t), omdat, zoals ook de heer 
Oud bij een andere gelegenheid al 
eens had betoogd, in ieder geval de 
eenheid van beleid gewaarborgd moet 
blijven. Wat de organisatie · betreft 
dacht spr. ook aan de mogelijkhèitl · 
voor bijzondere gevall'en ambassadèu~ 
te doen rondgaan, om voor eèn be
paald Nederlands standpunt (zo bijv. 
de kwestie Nieuw-Guinea) in het bui
tenland begrip te wekken. 

t 
0 
t 

. .. . boekenstalletjes langs de 
Seme naar wushetd stond te snuffelen toen meneer Hein 
bedankte als bestuurder. van de P.v.d.A. 

M inister Stikker heeft hiertegenover 
uitvoerig uiteengezet, dat naar 

zijn mening al dergelijke oplossingen 
hem z.i. in de praktijk weinig zouden 
baten en de eenheid in het beleid kon· 
den schaden. De organisatie van zijn 
Departement is bovendien, door de in• 
voering o.a. van koeriersdiensten, dus
danig, dat ook bij zijn verblijf bui· 
tenslands nooit zaken onafgedaan blij
ven. Vergaderingen van de minister
raad zei de minister slechts zelden 
n i e t bij te wonen en hij was de heer 
Korthals erkentelijk, dat deze erop 
had gewez~:m, dat het contact, dat hij 
met de commissie van Buitenlandse 
Zaken had, toch in ieder geval reeds 
veelvuldiger was dan dit in .het ver· 
leden ooit geweest was. 

0 

' 9 

En omdat hij juist naar edelstenen en zaLfpotjes van de 
Pharao?i-en stond te staren, met het licht van een klare 
Januandag door de hoge vern;ters van het .l..iowre toen 
d' Ailly hem uit de hand liep. · ' · 

En omdat hij nèt uiensoep in de' Hallen zat te eten -
heet, met brood en gesmolten kaas - toen dè hèer Van 
der Goes van Naters zijn houden en helTben ovetgttf aan 
de heer meester Burger. 

En terwijl de heer prof(!neur Romme het st&ttkundig 
Bchedeldak voelde "kraken onder de loodzware last der 
verantwoordelijkheid, liep deze burger door Ménilmon
t4n!, waar niemand ooit van Ze professeur gehoord heeft, 
al ts ~et maar zeven uur sporen. 

Enfm, deze burger heeft zijn koffertje uitgepakt en\ 
alles w~r netjes in de rij gezet en zelf is hlj óólé keurig, 
in de n; gaan staan om keu te maken ~or de heden
daagse geschiedenis. 

Daar sta~~-ie dan met zijn •oepketeltje, Oliver Twist. 
. Zo dadeh;k zal hem een portie vaderlandse llfsehiede· 

n~ worden opgelepeld, dat hij tot op de bodem zal ver
simden. 

Je moet de historie van Frankrijk hebben gelezen uit 
het open boek .,Parijs". om al die opwinding mar waar
de te schatten, dacht 

DEZE BURGER. 

~ ~U hebben wel een fonds v~n 
'lriellSèn 'ti. wetensc~p. In Indonestl 
. hebben Wij op hygiërilsch, medisch, 
i\&'tllliSèh, industrieel, bouw- en wa
terstaatkundig terrein prachtig werk 
gedaan. Van de ervaring onzer mensen 
u. Van de wetenschap, die wij Orft.. 
wikkèld hebben, kan 1n dat verband 
.,iji!londer prófijt worden ~ókkea. 
Zij kennen ook de OosWrae volktm 
uit ervaring. Ligt hier voor ons · dus 
een gr.ote taak, de organisaties van de 
gehele materie ligt bij de Verenigdé 
N'aties. 

Dit en. het lett, ciat er een . P,laa~. 
, . 9liJft, · waár . . 4e . ~e.enseste!AA 

groepen in de internationale tegen
stellingen van heden elkander toch 
nog permluierit ontmoeten en sprek~ 
is het grote belang van de organisa· 
tie der Verenigde Naties. En vooràl 
waar de United Nations nu de moge
lijkheid gestihápeil hebben, het v~ 
te omzeilen, kan men dus voort. Sê· 
dett K:ort!a is ook onmiskenbaar hel 
bésef gegroeid, dat er een gevoel van 
verbondenheid is in de vrije wereld, 
dat er voorheen niet was. 

• * * 

U itvoerig sprak de heer Korthals 
verV'olgens over het vraagstuk 

der (gemeenschappelijke) militaire de
fensie. Terechtlton bij voorop stellen, 
dat de zwakte der democratieën altijd 
geweest is, dat zij moeilijk op gang te 
krijgen zijn met betrekking tot Mt 
t~:lfen van militaire voorbereidingen. 
De militaire zaak is thans een gemeen
schappelijke, internationale zaak ge• 
worden. Er wordt nu gesproken vara 
integratie der Atlantische defensie en 
de vraag 111 nu: is inderdaad in de at- • 
gelopen maanden de opbouw dier At· 
lantische defensie op ·een basis geko· 
men, waardoor de vroegere belemme
ringen worden vermeden en de zaken 
van de Atlantisehe gezichtshoek uit 
bekeken worden? Tevens echter her
innerde onze woordvoerder aan de 
belangrijke Straatsburgse aanbeveling 
(op initiatief van Churchlll) betreffen
de .een verenigd Europees leger. Zo11ls 
ook de heer Oud reeds bij de algemene 
beschouwingen déstijds had gezegd: 
Wij moeten viaken tegen een Amerl• 
kaanse hegemonie. 

Wij dienen naast de Amerikanen te 
staan niet als Nederland, België. 

enz. maar als Europa. En dan als een 
Europa met een eigen machtsappa
raat, dus één Europees leger. Met ge
noegen kon hij daarbij vaststellen, dat 
thans tussen de minister· en de Kamer 
geen ver11chil van opvatting meer be· 
stond over de noogzaak van Duitse 
hérbewapenlng. Wij hebben mogen 
zien, dat de minister in l.ake Suc· 
cess zijn aanvankeliJke bezwaren heeft 
overwonnen en met kracht de Duitse 
herbewapening heeft aanbevolen. 

B ij de kwestie van de verdeling der 
grondstoffen heéft llliniSter Stik,; 

ker, als voorzitter van de O.E.E.C., nu 
ook een taak. gekregen, zodat de klei· 
rie landen nu geltilPUg ook een woord 
Jtunnén meespreken. Is er . dus op het 
terrein der· irondstoffm een .. oplos• 
.sttg bereikt, dan rest de "traag of dit 
bU ook het geval is met betrekking 
tot ·het gemeenschappelijk opvangen 
van . de economische en financiële ge
volgen van de productie. Dit zijn èar· 
dinale punten en de heer Korthals liet 
omtrent zijn mening op dit punt geen 
twijfel bestaan: Er is nodig een inten• 

(Vervolg op pag. 8) 
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Nuchtere taal -.Ill4• kwa~, zomede aan· de particuUere opU<:hte·. 
àièu. 4iie ten eigen l;)att. SPeculeerden op de be..: 
reidbeld van zeer vele voetbalenthousiastea ook 

Voor zover ons vmk nog niet mocht beseffen in eens een gnkje te W"i"ft, D. e re"",.l"" deed dan 
· 'wellte toestand ons land de laatste tijd, zowel ·• .. .. "' _. .... 

in economisch als politiek opzicht verkeert, dan ook verstandig in deze niet achter de feiten te blij-
sullen de jengate l'edeweringen. in ons I'!Afle~MM ven a~en. doch een sterk verbr~d,e, maar een 
ilr toelt w~ toe '.hebbèn l:rijgedrapn, ve-.. opn te ovedieQ4 ·niet ~e~Qade golu,ueht ill goede: b!mea 
openen. Wij deelen hier in het bijzonder op de te l'*n,. ~ ev~nwel ch'elgt de l(.';.N.V.B. roet· 
verklaringen van mintster-president Dreet; ~ in het eten te gooien. Zij is zelfs. zover gegàan~- da 
I:Ue ·,..._11.de,~w qh; lh»~nhl~d~.~~-,Jt~~ ·.n:ünJ8ter ;van Justitie te verzoeken geen toestem• 
leer: Vóór ae 's@erPè (lpinerltër bëvatteri deze rède- ' ' tniag' \oeor ~flljke voet'balwols te gevel\. Bul-

tendien heeft de K.N.V.B. de minister· laten we:. ...... rin-. n weHawa•".' ni. et w .. Ie n.ieuwe g"..._'-tannn,. 
..,,.. .". ... .._....._ .. ten, dat zij met betrekking tot deze pools haar 
ten; doch ·zif'ötldentreepten nog eens· ter dElft bet medewerkmg niet zal verlenen. Wij vînden dit een 
telt, d1lt Nederland langzamerhiind met dtt ~ te-
Jèrl dè muur 'iS komen .te staan. Het ligt allermiNt onverstandige reactie; die van weinig psycholo• 

· ' ' ' ·· ·' ' 1,.4 .O.i~ ·~ }Nifht ~ ltet Î;II!,Aif.t,,.Jt.N;.V-A111Ü-• 
~:.~~.wt&,t.Q,~~ ki:~ti,-w·s19ti~ te ~"i,._.. '•'\vèt5tï die'erbi'hage'1nMe·toe~ ~.,. 
taarten, ~ met diepe. tel~ing moef wor· cis voetbatspoft in on11 iand tQt een..~ "'" 
den gec:anstateera, dat v~en, mirt name in, 00~ · pulal'itëi't' te verheffen, mt· moge dàn w~r zijp, 
partij, reeds lanS van to voren VQOI' de' Ol).tw~ . '' ~· -~ qe' voetbi-lpools ~ een sChaduwzijde ~ 
lln8 d~~r Ce~Mtw'tenissen hebben gewursçJm.wd.. ~e pGpu~it~ ziet. dit neemt evenwel niet weg, 
w•rin wij ons thans bevinden. Alle ernatip """' d9,t ~t · enUI,oq~ vaar deze prijav~Ein een 
maneu. dat wij soberder moesten gaan leven. ea 
ct.t met bet geld. van de gemeenschap zuinil4tf re4Uteit ~ Het is. niet verstandig de ogen VOO!' een 
dient te word@ omgeg~~ wetden tot d~ 4ef.!celijke r~it te sluiten. Men aal haar dienen 
in de wjJu! geslagen. .De waarheid. dat socj'Jie.. t. e~ IUU vooral moeten opvangen en 
maatreaelen slechts kmln~ worden qUg_ evott4- ·venn gevep. Moge daarom het K.N.V.B.-bestuur 

"' van de dwalingen zijns weegs terugkeren. all! men d~e ook kaQ betalep, werd totaMJ. · mts~ 
lcend. Bi,j ~11 verstandtJ( re~;terin~beleid, voe>ral iti · 
dfi. jaren die onmiddellijk volgden na de lMtVI'ijdiU, ' 
Wllll. er geen weg terug nodig gèWeest.. Tb&M• ewa
wei staan. wij op de. twèesprong. A11ë geptáM OYel' 
IOb~,trder leveJ:l ~n har4er Wf'!r}ten beeft echter wei
~ zin, als wU bet vollt niet doelrdringen VIU\ het 
felt. dat dit alles nocliS ~~ zijn om on~ vriJMld 
en de zqeiWlgen vàD de West~ beschaving te 
Mbouèn. Il\Qien oJUF \OOlll dit.-· irw;iet, l.leh~ven 
wiJ waartijlt niet lieángstigit te Zijn. Het gAA~ af .• 
thans om nièt te treuren of leedvermaak te bel:>beq .. · 
over in bet verleden gemaakt~ fouten, ~t gaat ~ 
om de hand aan de ploeg te slaan en voolal ~ 
geesteliJk opzicht voldoende energie op te. bral\• 
gen, opdat de toekomstige gebeurtenissen (Ins ~t 
verrassen. 

Lang-er werken 
' ,. 

P. · essimiStèn ~bben wel eenS beweerd, ~al het 
. geroep O!ll een soberder leven en CIS' daar• 

mee gepaard gaande op:voering van ~·ubeidb 
productiviteit slechts slogans waren, die tooit nim· 
mer zouden worden verwezenlijkt en waarvan de 
massa de ware betekenis te enen male zou ont· 
cpn. Gelukkig bewij&en de jongste feiten, dat deze 
peasimisten het aan het verlteer4e eind h~bhen. 
fletuige .de bereidver~ van het 9ver(p'Qte deel 
van .onze mijnwerkera om van bel(in Femullri af. 
des Zaterdags. acht,. inplaaw van ~ uren te wer· 
keft. De kolenn<~od moet worden opgeheven. DU 
wordt echter niet bereikt ~r zw~W"Wiehti,ge 
theorieën ef · beschouwingen, <loch IJlechts door de 
daad. Oa;e mijnwerkers heb'ben ~ich berei!l ver
klaard, zich aan de~e 4aad !,liet te onttrekken en 
d,l.t is ~- · Vel'heqgend vel'$®JJnseJ, Het . kan een 
atlmlllerencle lnvlo~ uitoefenen. oP de werkne· 
men in IUldere ~uatfietlq. Im~e!$ •. zeker in 4it 
opzieht · ge\dt het spreekwoord, d!t goed vooraa-, 
pel voi~ cJoet. De paycholo~he waarde die 
er van de ~ ~ ~ mijawerke~ uitJW;: 
lijkt opa dan ook Vllll ~- niet te onderschatten be
tekenis. De pessimf.lten kunnen het zich dan ook 
voor gezegd houden, dat de Nederlandse arbeider 
met een gezond oordeel zeker begrip heeft veor. 
de vraaptukken waarom het heden ten date: P6L 
Schouder aan achouder zal ODS volk alle afM'Iijk., 
beden kulmen weerstaan mits men ·de zo. notlift 
synthese tussen llapitaal en ubeid' maar nuWeett. 
De opvoerb\g van de arbelclspl'OEluctiviWt ~ ru.t 
alleen een probleem van de werknemer of de 
werllgever alleen. ~ide grc>®en ;rullen bieraan 
moeten meewe,rken. Indien dit inzicht in een sterk 
toenem~mle Rll\te veld ul weten te winnen, btt• 
hoeve!\ wij zeker niet Semi~ gestemd te ~ijl!.. 

Kortzichtig 

Reeds eerder schreven wij over de verstandige 
mededeling enige maanden geleden door de 

minister van Justitie in de Tweede KameP afle
legd, dat de regering het toelaten van een officieel 
~ende. voetbalpool, overwoog. H.t ziet u thana 
naar uit, dat deze legale voetbalprijsvraag weldra 
tot staM- * komen. waaromtrent wij ona. nOl• 
maals, verheugen. Niet dat wij zelf hiervoor zeer 
enthousiast zouden zijn, maar· wel, omdat ~D 
poot deel vu bet Nederlandse velk er warm. VOOl' 
loopt. Dit 111 wel duidelijk gebleken uit de diverse 
processen die inmiddels zijn ~rd m verbanel 
met de niet toegestane prijsvragen. Het werd hoog 
. tllf.'L .dat t:f ltQ. t;lit. ~UQne 4ed~ ee~ een 

·Stijlloos · 
.· vellm zuUeil.met.®s met verontwaardigiltg ken~ 

nis hebben genomen van de stijlloze houding 
welke aan dE! dag is gelegd door de heren P. L. 
MOOl'}M en mr. A.G. J. Piceardt, r~p. eigenaar en 
beWf!ner van het pand K:eizersgracht 681 te. Am· 
. steraam, waar ter nagedaebtenis aan •prof• dr• Lee · 
Folam incde.gevel oon gedenkpläat was aangebracht. 
Op grond van het feit, dat · «teze gedenkplaat een 
"ontsiering•• zou betekenen, · hebben beide heren 
gewillgerd aan het verzoek te voldoen deze J?].aat 
te laten zitten. Zeifs een intervenne van B. en W. 
van Amsterdam in deze ondernemen, liep op niets . 
uit en beide heren bleven weigerachtig het ge-· 
denkteken te laten zitten in het huis waar de grote 
Polak jarenlang heeft geleefd en gewerkt. Wij zUl· 

.len op deze kwestie n.iet te ·diep ingaan, omdat de 
feitèn voor tien zelf spreken. Het is eèh,ter "diep 
te betreuren, dat zel(s bezetting en oorlog vOèr 
fij)mmi~en. die in st~ke riilité aan &QellteU,i~e 
bloedarmoede lijden, blijkbaar nog een te zwak 
geneesmiddel vormen. 

Zij en wij 

De tijd waarin wij <>P het ogenblik leven wordt 
. · allerminst gekenmerkt· door cle spreek. 
woordelijke rozengeur en maneschijn. H;et heeft 
geen zin op deze plaats hierover uitvoerig te 
spFeken. Wel kan het van groot belang zijn er 
op te wijzen, dat wij, vooral in onze materiële 
noden en· zorgen, allerminst alleen s.ta.a.n. Het ~ . 
nl(\t prettig in het vooruitzicht te leven, dat 
vrqeg~r of la.tèr · Q.e buikriem weer zal moet~.m 
worden aa.Agahaald. Het kNl ~bte.l' goed zijn 
ziQb wel te ~:ea.Useren, tl&t b.v. de Amerikanen 
terwill~ van <le verdediging der Westerse be· 
lcbQ.ViQ&' e~etmS ;~;eer grote offer& moeten bren· 
~... ld:~ b,ede~~~ ~it overigens wel, ofte~ .
wor®n g~ht, :nlet alleen vqor ~ verdtldl· 
Cin;: VM bet AmQriJ,taanse c;JOntlnent :ll~lf, maar 
eveneens. voor het behouq en dè verdiQigin.g va,» 
oBa lhlropa. Zo heeft president Truman d~f 
clqten bekend gemukt, dat iedere AmerUtaa.ruse 
man, wonw, of kind in de komençl.e twee jaar 
een badrag vaa· 1.000 dollar ~~ mqeten bij4ra• 
ge.11 oa Amerika en zijn bondgenoten tot. cl~ 
-.l'lfatle. machtsconcentratie ter we~ te JJilàoo 
ken; Wij ste.an wurlijk, n~t all.een ell «e.
wetenscbap kan ons de kra<;ht geven met. een 
warm hart, doch met een koel hoofd, de komen• 
de gebeurt~en fW!tig onder de ogen te zieD. 

BegÎU$elpropaganda 

D e Partij van de Arbeid voert een ledenwerf· 
actie; ook in l{et Vrije Volk. Zij doet di' 

door ·middel v.an prentjes en een ondentehrift, 
een eJl ander ·aan de hand van de hi$torie. Op 
deze wijze: 

Eén van de schokleende gebeurtenia8en 
o.nzer geBchiedenis is zondeT twijfel de op .. 
zienbarende dood van Floris V. Het zou te 
veT voeren hier alle achtergt"cmden tnm het 
betreurenswa«rdige 11oorval fdjeea te zet• 
ten. Zowel in politielee als in liefdeszaleeft 
wlll Floris een voomarende figuu~. Als hij 
ck steun had gehad van een sterke pro• 
S~rQSieve PGrtü.. zou h.ü wellic~ nog veJc 

jaren zijn functie van der keer-len God 
hebben y.ïtgéoefend. 

Het ligt i~ ~w hand om de, fouten_ van 
1296 te vermijden én te zorgen voor een 
zeer sterke progressieve partij. Voor jf'l' 

weer ongelukken gebeuren. 

· We hebben wel eens meer zolet.J gezien, nl. Qij 
~ sakélijke reclame en dan, met een bQvoegi~ 
ft\ de iCest van 

/ 

SMIKitELMA.N'S 
•oTË-~O&STBALLBTlES 

TEGEN ALLE BO~- EN' QELKWALEN 
of 

V A.N J:>VBGEBEN•S ·piLLEN 
\l'OOR DN: GO&lH!l. ·a :UlGJillMA,'DQJ: 

. .. aTOJD~&·· 

. Het ge!U!~te' 't .. 'a~ ~llptó~ fs 
evenaeer algezakt · áJS die ·VàJl. de soct.illmtlscl\e 
eultuul', wq.arover onlangs in dit blad werd g.
sehreven. Wanneer echter de P.v.d.A. door wil 
blijVen gaan haar ledenwerta.etle te voeHn aap 
de ha.n4 vu de geschledenla, zouden wij haar be· 
~angelpos eQU tekst willen verschaffen met be· 
tl'&kkJ.ng tot de allerjongste historie. 
~er volgt deze dan: 

1161 ••••.• In zake. ~l-euw, G\lin,ea 
'Mr. v. d. Goes van Naters treedt at als voor-

~tt~ v~ de 2e ~erfractle. 
lf• H. Vos treedt uit het ~beatlJur. 

· Burgemeester d' AUly treedt uit de Partij. 
· Ir. Schermerhorn wor<lt door het PartijbestuW' 
g~ae~voueerd. 
. Ir. Vos aegt: Dan wlgt de week der vergis· 

singe.n • 
De vergissing van Vorrink; .... . 
De vergiSiiing van v. d. Goes ..... . 
i>eze gehele tragedie van publicaties en vergis· 

$lngeJ;t, . van on~t en val, had voorkomen kun• 
. · n.en. worden ........... .. 

liln verder zegt 'Ir. Vo.s: 
,.Ik heb gewe.anrohuwd, dat het zo niet uit 
kon zijn, dat de3e soort van houdipg de onder• 
gang van de partij moest betekenen". 

. ',:"bt onze spljt 'li:uhnen we hiet voor een prèntje 
zorgen, maar waars~J:iijnlijk is bet voor de recla
me beter het deze keer acnterwege te laten. 

Columbus 

D ·e vro!'lgere Britse oorlogsleider, Winston. 
Churchill, bezit ongetwijfeld de gave de 

dingen kernachtig te zeggen en oorspronkelijke 
~hten in vergelijking te formUleren. Zo lazen wij in het blad · "Témoignage Chrétion" 
o.m. de volgende Vlln ChurchUl afkomstige woor
den: "Weet tT met wie ik ~en socialist verge
lijk? Met Cotqmbus. Want een socialist is, even· 
als ColumbWI, een, mijnheer die vertrekt zonder 
te weten w~hee!l, die aankomt waar hij nl.et 
wUd,e wezen en .die de .h!»le reis maakt met het 
g.id van een Q.nder.'' 

Sparen 

E Di&f1 jaren ll~ gaf 4e Minister va~ Fi~· 
~ hElt J.lAf~ \lit "Spafe1'1"· Op versebillende 

puatel\. heb~n we hier ~ptlsch tegen?ver g~
ata~ Er werd eeJ:l Nationale Spaarraad 1ngesteld 
en dez~ ving aan met een spaar.campagne. O.m. 
we~ een maandblad, genaamd "De Spaarpost''• 
·uitgegeven, dat <loof geheel ons land gratis werd 
versp~id. We Mb~n OQ!I. wel eens afgevraagd, wat 
dat wel zou k~ .. !»\ .0f 4ez;e !;tosten wel verant· 
woord zouden ,ijn. 

Maar hoe bet ook zij, de resultaten waren OIJ!:
gekeercl evenredl.g aan de kosten en de gegeven 
moeite. · Een der reden van deze mislukking was 
het onvoldoende vertrouwen in de waardevastheid 
van de gulden. 

Het volk wist of gevoelde bij intuïtie dat het 
l"eieringsbeleid. op. financieel gebied op te grote 
leest was gesehoekl. · 

Nu lezen we dat de Minister van Financiän be· 
aloten heeft voor dit jaar de ltQBten van de Nlltio• 
nale Spaarraacl val\ f 200.000.- terug te brensen 
tot f 00.000.-. 

Zo dle strop ove:r de !Qtste iaren hebben we 
dus ~eer binnen. We zouden de minister echter 
willen adviseren het hele zaakje maar op te doe
ken. mede met het. oog op de precaire papier
positie. 

Ook, en dat geldt voo.r de gehele :reJerinl. 
moest er ~ eens sohOOIIIdUP. gemaakt WQrden 
met de voodichti.npli.elllten; àaaf zijn ook. MeJ. 
wat l~e paardjes bij ~ we ens niet kunnen ver-
oorloven er 09 na te b,oucieQ. · 

Het mes moet er: maar eeM :flink in. gezet WGI'
clen. 
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Gaat lustig 
voo.rt ... ~ 

(Ingezonden) 

N aar aanleiding van de drie Radio~ 
· · gesprekken in Uw nummer. 143 
van 13 Januari j.l. wilde ik Uw Re~ 
dactie gaarne mijn instemming· betul• 
gen met de daarin naar voren ge
brachte misstanden bij de samenstel· 
ling onzer radio-programma's. Ik lig 
nu al sedert vele weken in· een zie
kenhuis met het grote voorrecht ,.een 

·radio naast mijn bed". Het toestel, 
' geeft slechts door distributie aanslui
ting op· de vaste: programma's. Maar 

::dat voorrecht w.oxvt verg(l!;t ~go,r d~ 
ellendige samenstelling der program• 
ma's. Een patiënt in een ziekenhuis 
heeft meer dan misschien een huis
vrouw tijdens haar werkzaamheden of 
een industriewerkman tijdens zijn ar
beidsuren behoefte aan goede muziek, 
goede d u i d e 1 ij k uitgesproken voor
drachten, dus met zorg gekozen en 

. uitgevoerde program-nummers. Wat 
komt daarvan terecht, speciaal ais de 

, "Vara" aan de beurt is. Daar is het 
meestal zo, dat men maar ~et toestel 

. afdraait. Maar wat qog veel erger is, 
de "Vara" stoort door haar laag peil 

. ook de goede pogingen van "de andere 

. uitzendingsverenigingen. Het v'oor'vele 
'luisteraars belangrijke "V;P.R.O.'~~ 
halfuur op Vrijdagavond ·'(A vöndwlj'
ding) wordt meestentijds bedorven 
door de "Vara" met haar voorafgaand 
nummer "Swing and sweet from Hol
lywood", waar het meest afgrijselijke 
van alles wat de "Vara" op dit gebied 
ons durft voor. te zetten wordt over
schreden. Als men niet de juiste tijd 
heeft; dus het toestel een. paar minu
ten te vroeg inschakelt, wordt. men 
vergast (!) op z~ .. een gruwe~l)ke 
wijze, dat all(;) -rust en· •:stemming ë<>m 
de avondwijding te genieten yer
dwijnt. Het is ~ij bekend, dat de V.P. 
R.O. bij· de "Và'ra'' erop heeft aange
drongen dit barbaarse nummer op een 
andere plaats onder te brengen, ten 
einde haar avondwijding niet vooraf te 
bederven, waarop de "Vara" heeft ge
antwoord, dat zij om te c h nis eh e 
redenen aan dit verzoek niet wilde 
voldoen. De wantoestand gaat dus 
11.1 s t i g voort - betaald door de Ne
derl. Regering, die aan de "Vara" mil
li{)enen per jaar uitkeert om met haar 
minderwaardige uitzendingen het cul· 
turele leven van het Neder!. volk naar 
beneden te drukken. 

Heeft de Staten-Generaal geen ·be
voegdheid om aan de "Vara" bij de 
:J~arlijkse. begroting verplichtinieri op 
te _leggen tot' verhogihg v~n het peil 
ha~er programma's 'op strafte van. in
houding der Regeringllgelden? 
. Deze vra<~.g. zou ik gaarne in Uw 
~eekblad willen béantwoord zieli 

J. c~ L.· 

Dat • 
'l·s· .. ' .. 

h .. b . . . 
SC.· .. lJ·U . . -~ZUl"'lg~ng 
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op een lang weekeinde, dus eerst 
Dinsdagmorgen bij de dienst 'be
hoeven te zijn. H.et gevolg hier
van is, dat als .. dit "48-v.itr" ver
lof niet samenvalt met dat van 
de dienstplichtigen, de dienst bij 
vele onderdelen gedaan moet 

. worden met slechts eën gedeelte 
· ·van ·het kader, 'nie't aU~ gevol'g'ên 

· (Door onze ~litaite riil'~dèw~ikti) · · • · ·. · ··''tbirtxtii~· · Maar 'niet -alleen• · :~ 
·. :' '" :· ·~ ·· · ··vele MaGmia:gen· ~ijk ·verl«J.o 

.· ·Nos ·~~teëä$ ontvangen \vij -be
. 8chou~ingeil · óver hetgeen ·~n 
ó~e det~nsie hapert; Wij zijn· Hier
~· ,zeer érkétltelijk. Màar wtUèn ·de 
iiH:enders rekening ·'lioodetl met onze 
be'petkte ï>la>atsrubrtte? En 'dus ZÓ:~rt 
en zakelijk mogelijk schrijven?. Bij 
vóor~t dank. 

· :·. 'B' ·' i{d~"1l{é'û:We -~~i:isrgg~Ilriiv~or 
' de K:L~ \l'árl J·'Jàh~' 1949' '\rer\iie• 
lén ·de 'verb'lîJfs~rgöédingèrl.> Zij';' die 
wetlêzaam' zijn 'irl '· ·gal'nizben .. buiten 
bun woonplaats, ontvangen dus niet 
ianger een tegemoetkoming voor ge
scheiden gezinsleven. 

Honderden en wellicht duizenden 
militairen verkeren in dit geval als 
gevolg .van het woningtekort in tal· 
loze plaatsen. 

De gehuwden behouden echter recht 
op vrije vo·edlng ·en huisvesting van 
rijkswege, terwijl twee maal per 
maand vrij vervoer naar de woon
pla:ábl' wordt ' vérleend dan wel' een 
spodl'äbonnemeht ' voor de dagelijkse 
liêen-" ·en·. terugreis. 

·.#.t * •. 

Men Wijst er ons nu op dat deze 
. ·schijnbaar billijke regeling voor 

de gehuwde militair in de p r a k t ij k 
nog vrij hoge onkosten. m~brengt. 

Want hij zal'imtners - en ten rech• 
te - e Ik weekeinde bij zijn gezin 
willen doorbrengen·-'- reiskosten hier
voor zelf betalen. Zijn voeding wordt 
hem in. de "mess"' verstrekt .;... dus 
zelf het zgn. "messgeld" (voor: onko~ 
ten, Qedienden en.z.) plus nog allerlei 
"losse" uitgaven (verplich~inge~ tç-

De 
0 nder alle andere en belangrijke 

dingen door, die in èeze dagen 
vol pplitieke spanning het ~even be

. rqeréil, · blijft ·het 1:10dig aa.ndacbt .te 
schenken aan wat wij de vorige 
week noemden "de cri~is in de Partij 
van de Arbeid". · · · 

Is er reden van zulk een crisis te 
spreken? 

De lezers van "Het Vrije Volk" 
zullen lang na dQ bekende bestt~urs· 
uitspraken aan het adres van de he-

1ren Vàn der Goes • en Schermerhörn 
in · de waan hebben verkeerd, dat 
deze het · gebruik van het woord 
"crisis" niet rechtvaardigden. ZP.lfs 
dat een in de partij zo invloedrijke 
man als ir. Vos al zijn partijfurieties 
neerlegde, moet op hen toch nog 
slechts de indruk van een paleis
revolutie hebben gemaakt, zo er voor 
dezé "kapitalistische" term in hun 
proletariërsbrein plaats is. · 
. · "Het · VriJe V-olk" imm~rs, \\•elks 
'hoofdrediictei:u• steeds zo gul is met 
zijn "soCialistisch commentaar", heeft 
van deze incidenten alleen de offi
ciële · ·communiqués · gepubliceerd, 
zonder enig commentaar. Slechts 
deed het een minzaam beroep op de 
h:eer Van der Goes om toch wel Ka

. merlid te willen bliiven. En aange
zien -' naar "Het Vrije Volk" on· 
langs zelf verzekerde - de g-rote 
meerderheid van zijn lezers alleen 
hun partijblad lezen, zullen zij zich, 
ar~eloos, misschien wel over deze in
cidenten hebben verbaasd, zonder 
nog aan een werkelijke crisis in hun 
partij te denken. 
Dat hadden zij, wat de hun geestver
wante organen betreft, uit "Het Pa
rool" ·kunnen vernemen, waarit1 Pi e
ter 't Hoen een artikel schreef onder 
het opschrift· "Crisis in de P.v.d.A." 

.. De grote staatinnan; die zich achter 
-dit ·pseudoniem verhult, erkent zelfs, 
dat de slepende ctisis, waarin. de 
P.v.d.'A. reeds geruimen tijd verkeert, 

-nierdoor (door deze incidénten) waar
schijnlijk in .. een 'acuut . stitdhim is 
gekomèn, wa~rvarr 'de 'geftlgen niet 

genover kwarti~éVer, · toc;Ièn,. enz.):. · -ren .:.d,agen,, ook. de· Zf#.trdaflm«»:
betalen. Dat Wil zeggen -. ald:u deze. · , g,~, .,ken~~~~: · ~ic."._,'G;Prtf!..t . . ~ 
~t;Ier,;,wie~ çijfers,,wij k~ o~ ,:,~ .. d!~t ~tl~~rlo,Qpt' .. ~~ .. r. ,~. r>l'"-; 
~~:+~çhrlJJ.eQ.,:-'-. h4!~ .. .g~~.~~~en. ge· ., . . log_.;.;,-.t~n at.·het ICO.dèr in het 
itïisreveh · JJ:dsf éeh stibältétn of:ftèiêlo· · · . ,,, atittioen'· woh'1tdê. :-:-. was' 'HuM 
aan' extra'. órikoBtêft''·ongeV'ft'rt' r. ·u;;;.... ''•· "1:: <th)èp WooF'' de' '~;t1eflof$géèit# 
ptr maand. • ''· "' · · ·: ·, . . · bêvartgëfl:{ tha~ begint' ·zo 't~gf'l'& 
: ')2:~ :~~Ji:ll'oo~ ,W9,rd1;. ,!Jnm_trl$: zijp ''haJf •elf 'OOk ·'k~t VMte kade,- · èp 
~w~~~f.~~~jé~\1~'\':~&~ ·. · d~·kl?k·te kijken:of .~t no~ ~~ 
(aok 'dë'· ó'DZë~ :êtkent .. dlt''bold!èn··;hét''·•;/ :. U,jd .l$:\0$. naar, ·.l!.ei .. :i8t~tt9,n, 'te 
·~·,bij'11'.··4''~'8 petsonen:'teJL• ······:.•:,.· . ''· 944!1l> :.1.: ''· ·" · · .. . . . " ·," ' 

, ··.. '· ._, .· , ltr.: li~t g~ya,l, .van .. d~ .kapitein$ A" 
.,,,. • • • , <.~., 'B èi1.C,.ioü het dus'in alle®-

zichten iJ verkiezen iUn als àe D ezè b~zw'niging gesclûedaé dus . · 
. gedeeltelijk · ten koste van de 

buiten hun garnizoen verblijvende of
ficieren, die toch al 1n minder pret
tige omstandigheden verkeren. 

Die bezuiniging bleef bovendien een 
geringe. Want aa:n levensmiddelen, in
kwartieringsgeld. <voor een. o.tl. I ~.25 
p. d.) kost ... een oft., die bUiten zijn 
wqonplaats werkt, de Staat ongeveer 
f LOOO.-'- per jaàr extra. · ··· · ·· ' ·' · · '' ·· 
' Maär· bovendièn, àldus ow be· 

richtgever,: · krijgt men • een heel. 
dwaas ,heelda~, vrij nol,'m.~.al 
. beeld, en w~r als volgt. , 

"Kapitein A ·woont in Gouda 
en .·is compagniescommandant in 
Steenwijk. K~pitein B woont in 
Meppet en is regimentsadjudant 
i?J, Arnh~. terwijl., k<zpitein Ç, 
die in Velp woont, zijn werk
zaamheden in Den Haag heeft. 
De huidige toestand kost· het rijk 
f 240 per maand, ongerekend de 
verloren arbeidsuren, " die . ont;. 
staan doordat deze 3 heren om 

. de veertien. ciagen recht hebb~n 

·. 'kapitein A in Den Haag. te . werk 
gesteld werd, de kapitein B in 
Steenwijk en de kapitein C in 
Arnhem. Het zou het rijk f 150 
per maand uitsparen en zowel QP 

Maandag als op Zaterdag kon op 
v()Zle kracht gewer,kt . worde.~, 
terwijl bovendien de drie den"

. be~l4ige officieren f~~ . 45 gul4en 
meer werkelijk inkomen zoUden 
!i~nieten';: · · · · · · · , .. • . 
W ij kunnen niet geheel beoorde

len of deze logisch lijkende op .. 
lossing practlsçh mogelijk is. Want 
l(lng niet ~lk:e kapitein is geschfkt 
voor . of ambieèrt de 'funëtie v'iln regt.'. 
adjudant. Juist in de tegenwoordige 
.,gespecialiseerde" legers wagen vele 
functies mannen, die aan zekerè 'b ij
zonder e eisen voldoen. 

Wij geloven echter met de inzender, 
dat "met goede wil en overleg" een 
niet onbeduidende bezuiniging en bo
vendien grotere efficiency· kan wor
den bereikt. 

'·" ,," .. ''I\ '""•' ,. , 
. I •t -~ '· ·'• • _;_ ~JJ,) 

de·P.v.d.A. 
te overzien .zijn.' "Voor de gehele po
litieke ontwikkeling in ons land zul
len zij il:l elk geval van belang Zijn, 
zo.d~t men :"-eze zliak Qok \oer bÛitèn 
sociali$tlsche kring met. aandacht ·zal 
willen volgen". aldus besluit bedoel· 
de staatsman (het Kamerlid Frans 
Goedhart) zijn artikel. 

Jlir.''van der Goes van :N~t«.lrs komt 
er bij hem niet zo heel best· af.· Goed
hart spreekt van· eèn opeenstapeling 
van misverstanden en vergissingen, 
waarmede niemand gediend was : en 
het gezag van de Tweede Kamer
fractie van de P.v.d.A. ernstig ge
schaad dreigde te worden, zodat het 
begrijpelijk is, dat er consequenties 
aan werden verbonden. 

Ook het rode "Vrij Nederland" 
spreekt 1n een hoofdartikel onom
wonden van de crisis in· de ·P.v.d;A. 
dok' dit weekblad .. heeft maär mattg 
waardering voor de houdbig v11n de 
afgetreden fractieleider, die oorzaak 
was van verwarring, groter WOl'den
de als de heer Van der Goes "niet 
Vóor zijn interview staat, doch het 
betreurt". Ernstiger acht het blad ..._ 
evenals de heer Goedhart trouwens 
- het aftreden van ir. Vos als lid 
van het partijbestuur. 

Deze zelf komt dan eindelijk in 
"Het Vrije Volk" van Zaterdag 20 
Januari met een artikel ,Opening van 
zaken". Voor het vervolg hierop had 
"Het Vrije Volk" èerst Dinsdag 23 
Januari plaats; het blad van Maan
dag kon blijkbaar vanwege de vele 
sportverslagen hiervoor geen ruimte 
bieden. 

Onze lezers zulien uit hetgeen de 
ciaghiaden uit de. artikelen ,van .tr· 
Vos hebben· ~ergenomen. de. strek· 
king daarvan kennen. Zij bevatten 
ee'tl scherpe critlek op de partljlei
ding,.·wier resolutie van 8 Januari de 

heer- Vos onwaar en onwaardig 
noemt. ·Ook hij acht het gebeurde in
zake' Nieuw•Guinea een' symptoom 
-~ de onmàclit 'liér' Ré~ering; ·~e 
tevens de onmacht der Partij is. 
. ' Bei~ngrijker s~lii,jnt .ons zijn oor· 
deel over de partij zelve, voor wie de 
heer Vos geen perspeetlef ziet, zonder 
wijziging in de "instelling'' van Par
t1jbestû.Ul'': êl\ Partij .. Gebeurt· dit niet, 
dan blijft er z.i. misère . in de Partij, 
ai ·w-n·hlfnièt zéggen; <rät tiet ·aaárha 
ineens een. jubelen zou worden! 

. . 
Echter: men make. zichzelf niets 

wijs: er is misère in de Partij. Ir. Vos 
toont dit met enkele voorbeelden 
aan: in Amsterdam was de federatie 
- uit eigen (geestelijke) armoede .:,.. 
verplicht een voorzitter te kiezen, die 
buiten de stad woont. En op de jaar
wisselingsvergadering, waar de heer 
Vos nog. 88Jllen J,net Van .der GoeS 
sprak, . was . de zaal slechts half bezet. 

Het moet voor de lézers van "Het 
Vrije Volk", die jaar na jaar en dag 
na dag · slechts fanfares over hun 
partij ·te lezen kregen, wel een bit
tere ontgoocheling zijn, nu uit de pen 
van een in de partij zo geziene figuur 
als Ir. Vos te vernemen, hoe het dan 
in werkelijkheid gesteld is. 

G. A. DE RIDDER 

AFDELINGSSECRETARISSEN: 

OllZe aqrniiiîs4'atie is gaarne berei4 
met :U .tE! .. S,P.r~~en qver de móg~k· 
held. van uitbreiding van-.Qnze .lezers
. kring . 
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Stad en land, hand in hand, naar een krachtig Nederland 
I . . . 

pe ve.rkl~ngen .we~.~-. b_. nn_ ·. ~--nw v~_~t .• ~ .. Ko __ rea.'..· en N __ ...... nw. -6 .. "·"'·-. ,. · · · . . • . ·~ ,....._., . moeten 1A]Ord~n .opg,ruit,ncl., alsof .ter? Een stad als Den Haag trèkt, 
.F~~ ~n C~na, AtJantlsch. Pact en Bet ~.Jzeren Go~ SurlnaÓle en er 'n bevel was_ uitgevaardigd om terwijl de uitbreidingsmogelijkhedeè 
.AotiUeJt, :Be~Jelux .en VUflandeuact, Betalingsunle en ~~Plan. zV. bij alle mensen en in alle hÜizen steeds kleiner w~rden en de woning'· 
lllOpD dab· la ·de tlagbladen de. eerste kolommen vullen, ml'liloenen In CÎ6 het ·zwijgen al$ een vijand op nood groot is. N1ettemin blijven dul• 

.w ... •kl. · .. be_zlc. ·;ho. ndén. .. •· een_, . v_élk . heeft ook, ... -. elgen . ~•Jlon&,n. . ~-. t al .. d.~. te sporen en onscho.delijk te ma- zenden proberen zich in deze stad te ._i. · · k · D · · ,. · i · · · · · vestigen. H11n opname betekent vel'î-
·~ttlo~è~en · ~ · 'IJ,ldt!sttlaiJsatlé; · actieve · eultuurpolltlek. gelelde · en . . · · e V•Jegtu gen Zöeken de dere verovering van liet land ii1 de 
of V. eço..Omle, 1lè 'Verzorgbït·::vaa te' ~\·va.· 'de'-~ tOt h t ·giat, nemè,Z. af.. naar het z-io.Ug~n •. ~~ ·omgeving der stad, .var& weilanden eil 
~~-··JG. ·.a·~ _.\-C.Iî. ;. ·· W~ :,·, -~~--· ··_'· bte···· _· ... 't:·.·.···:··da;_·.' •.· •·· _.····~. · _····" ··· .. • .. e .. , _··._:_·: __ · .. _ .. ~ , ·*11-:: achter .. 46 .. ~olken . sc1i1lil tui,n,b()Uwgronden, ... · ·· ·. · 

~~Wnv~n.J;.,·~~d~ra êê~~~,,:z!:::=.;~~i:: -~~$ h~t e~':';::a:~1t:npr: ; ui:;~:: ~~~ m;:rt r::~- ~~ ~!~ 
ecGil9~· -soetaa,. cul~. .,. wetenscbappelUk terrein b 1 Uv en · ~ zwijgen; , ., , . · mogelij'klieid der v~rvulling ervan -
~t vergen •. ~ aarmate . de "èrkl~gen')raderenVts 'er ~ ·op :groter De grote steden zijn ontzaglijke wensen, dat op een bepaald moment 
IJelallPtelJIDr voor de waag of· de zltte~c; ~~~ :r.a.t ~ve~ of ~~.;, reservoirs van lawaai. In de verdet:e' uit-bre~dlng_ vg,n \t ~nta,l. in· 
keren, of Kalnerlld· A. opnieuw eR ~ÎÛd.l ·~.~~r Jeko~ zal w9rro grote steden wordt 't lawaai ge- woners eenvoudig .gestaakt ,wer4, 

~- of "rechts" v~rult_ zal_.~ de ~~-deal,~ n~ , ·i<f~~~~;~~ .~1,1)~1', u_~a- ~~~~~~~~'!rt~ ;;~.~;~~~~.'h!e,n ~;, 
]lal'tUell feëolltlmleenl"w Wo....., enz., ens. VervlldersteUIDgea doen op- · ,. ,ry~~~~, w;#àt, h~~ lig$: î~, O_f'9te ,maär·kan h'ët ·btl.l'V'en voortduren zo
gelei, karJsen. \VO~Jl 'IJerek~~'' voerbereidingen voor lateosleve prvpa- 1'qPrra~~~ opg~pel,à.&;n .wee9t ;allf'l1et riU''gaaf~ ·, . '·.. '· 
pncla getro,fteD, kortoni de . oola_. JigsteUIDg l[OOr . wat_, op .h9o. " niveau . in. . . de '/ •ZWaa1' ·oP de .SUJd, ~ de · ~nS~ : Z\J~ dil! 9'Yèi'-' 'd~ t'>i:'Oblement>m<>e-., en ·de dingen; · :ten "öoî.'delen en' beslissen. __;;, en: we 
wereld afspeelt en voor wat oDJDldcJellUk bet eteen leven, gezin, la,nd ea 's Nachts echter, als alle lichten denken aan onze gemeenteraadale-
volk raakt, wisselt telkens. Het Is aan geen tw:Ufel onderhevig, dat ook gedoofd zijn, zijn de straten diepe ·den b.v. - staan wel ·~oor een zwá-
in oDS orgaan gestreefd zal wo"'en de lezers(esse0 ) van voorUehting te schachten, wàarin het lawaai is re taak! v: M. 
zUn bU de dingen die gesclû~n en te . wachten stftan. naàrbU mt, neergestort en verdwenen. De 
ulteraard1 het belangstelllngsveld een rol spelen. Niet ledereen Is geroepen mensen en de dingen sluimeren 
of bU machte· Zich bezig ·te houden met· de grbte blternationale problemen. in, omdat het lawaai hen niet 
boo zeer zU ook hem rakeD; evenmln .~ '~lclh ~ \ferdiepen 1n alle pro• langer ·QP de been houdt." 
Jplemen, . lfe_lk~ .. ~.le~ vo~.~oon In' het maatscbappel\Jit leven van. de Jiatle. • • • 
Er ·Is ook hier·· spretdhïg ·van· ~hten · .. nodlg.; .. ;.-oo_\{ ·.hler, Js· er. J~»rake .van. 
grotere en kleinere verantwoordelijkhëld/ of":als men wil:' ... een Zich 
verantwoordelijk weten voor de belange~ van grote ol van 1dêlnere groepen. 
Ook hier geldt, dat leder, ·:naar .de mate van zijn kuJtJtèit en· kennen, heeft 
bU te ctra.gen tot het welzijn van allen en ook hier blijft van toepassing, 
tJ8.t, welke arbeid daD. · ook, mits verricht D1et volle overgave en In het· 
be~ Van , de meQsheid te Wtueri illeneh, nfet zonder Vntèhten blijft. 

D at iS één.- .en -wis en .. zeker is 

W aartóe, zal me~ vragen, dez:e 
inleiding? . . . . 

Zij gleed zo maar uit de pen. Of 
eigenlijk zit het zó: Een wandeling 
in de omgeving van onze woonplaats 
bracht tot. overpeinzen van al deze 
dingen .. We .. liepen dan buiten de 
stad - zelfs als je aan de rand 
woont, ben je tegenwoordig nog maar 
niet z.cLblliten! ..,-.-'ULZ&g.en-. .daar .. ® .. 
aaneengerijde huizen van 't in aan
bouw zijnde stal;lsdeel. Het werk lag 
stil; de hoge flatgebouwen half af
gewerkt, staken hun hoge muren 
met ramen, waarin alleen de ijzeren 
kozijnen, in de grijze winterhemel. 
Grint- en zandhopen, betonmolens en 
steigerwerken, bouwketen en water
pompen, rioolbuizen en betonblokken, 
ze lagen bedekt onder de sneeuw en 
een wachtman liep huiverend in zijn 
dikke jas. tussen debuizen •. Een won-
derlijk ge#cht. _ . . . , 

Hier ·de · verstilde kracht van de 
honderden werklui, . die dag in dag 
uit gewerkt hebben om nog voor de 
vorst met de buitenbouw gereed te 
-komen, en -daar, voor ons, de verstil
de kracht van de Schepping: ·het ~-

,. . -~ 

Betalin~ van het 
abonnement 

Van degenen, die het abon
nementsgeld voor het jaar 1951 
nog niet voldeden, ontvingen 
we 't gaarne vóór 3 Febr. a.s. 
op onze g!-ro-rekerung (dit geldt 

niet voor de collectieve abon
né's van de afdeUngen. Amf!rS• 
foort, Bloemendaal, Enkhuizen, 
Heerenveen en Wassenaar, die 
het abonnementsgeld tezamen 
met de contributie dienen over 
te maken aan de penningmees
ter van hun afdeling). 

Mocht het abonnementsgeld 
op 3 Februari niet in ons bezit 
zijn, dan zal er een kwitantie 
voor worden aangeboden, ver
hoogd met incasso-kosten. 

Zoals mE'n weet, bedraagt het 
abonnementsgeld f 7.50 per 
jaar, of f 1.90 per kwartaal. 
Ons gironummer is 245103, ten 
name van de penningmeester 
van de Stichting Vrijheid en 
Democratie te Amersfoort. 

Indien .men wil gireren, be~ 
spaart nien zèU .. 4e • · hicasso· . 
kosten en 'men vereènvoudigt 
bnze ·administratie! · · · 

Administratie 
"Vrijheid en Democratie" 

. ·:....i 

de land onder dé smetteloos \Vitte 
sneeuw. 

$ •• 

E n toen zagen we het. 'duide• 
-lijk, de verontrustende verove

ring van het land door de voortschui-
vende stad. . 

Een. boerderij .ligt ontruimd en half 
afgebroken temidden van hóog opge
stapeld_e stenen en be.tont>lokken voor 
straten en trottoirs. wàar -nog en
kele maanden. geleden het weiland in 
·al zijn heerlijkheid van het Hollandse 
iaru,ischap. zich uitstrekte als 'n we
reld, waarin 't ZWijgen alleen sprak, 
heeft nu de mens die rust en veilig
heid verstoord en zullen straks auto's 
daveren, wellicht trams bellen en 
felle vonken· van de electrische gelei· 
ding knetterend de stilte van de 
avond verbreken, zal. een harde radio 
bij het opschuiven. van een raam zijn 
klàfiken naar bulten stoten. Daar 
Zullen over enkele maanden,. als het 
weer voorjaar en weer zomer wordt 
het land en zijn rust verdwenen zijn, 
voor go~::<l, en kinderen en straatven
ters. met hun luid<.1 stemmen .de &tra
ten vèrvullen.; . 
'. ··, . .. •. 
E n immer· voort gaat de verove

ring van de ·stad op het land. 
Immer voort gaat de bouw, dte 

aan duizenden woningzoekenden ein
delijk· versehaffen zal wat velen als 
een nog onbereikbaar ideaal zien: de 
eigen woning met de eigen meubels 
en de eigen sfeer! 

Gestadig gaat het voort: de steden 
-nemen toe in omvang, 't land wordt 
teruggedrongen tot het eens niet 
meer zijn zal tussen Den Haag en 
Rotterdam, Zie, dit iS een bean~stl

:_gen.d probléem, al gaan wij er va.á.k 
achteloos aan ·voorbij. 

Zij, die het platteland bevolken, 
zien hoe akker na akker, weide na 
weide verdwijnt. Hoe, wat jaren 
gold als leven-buiten, dreigt te wor
den een leven aan d:e rand van de 
stad en stral}s zelfs dat al niet meer. 
.Een probleem in enkele woorden sa
mengevat, maar in feite zó omvang
rijk en zó diep-ingrijpend, dat, wie er 
lang over nadenkt, de verzuchting 
ontlokt: Hoe kán men aan dit alles 
achteloos voorbij gaan? 

Want het gaat niet alleen om wat 
weilanden of vruchtbare akkers -
hoe belangrijk overigens -, ook niet 
uitsluitend om een straat meer of 
minder in de naburige stad. Het gaat 
om veel méér. En om dat te begrij• 
pen, ~oet men zich .verdiept hebben 
in het wond·er-mooie werk van de 
Zwitsèrsé phllosoof M a x P i ca r c.t: 
· tiDe we~ld ·vaa het &W\Jgea". 

,)let lijkt alsof de laatste resten 
van het zwijgen, die- er nog ~n, 

· . . . het niet .het onbelangrijkJ~te -
facet van het probleem der ver.ove
ring van het land door de steeds 
meer opdringende steden. Meer dan 
de mens, die nog leeft en weet te le
ven in de wereld van het zwijgen -
niet te .v~rwàrren met de. wereld, 
waarin niet gesproken wordt, waar
in dus zwijgen, louter bestaat in niet
spreken en dus iets negatiefs. is·,
is de mens, voor wie het woordge
zoem en het lawaai levensbehoefte 
geworden zijn, vatbaar voor alles 

. wat begrepen wordt onder het be
grip massa-mens. 

Steden zijn mensen-ophopingen. en 
zij zouden aan zichzelf · ten gronde 
gaan, indien niet telkens weer dui
zenden ·van:· het platteland ·er· zich 
gingen vestigen. Zij, die het platte
lfffid verlaten, vrijwillig, maar gedre
ven door het verlangen naar betere 
studiegèlegenheld voor hun kinde
ren, .meer kansen op inkomen · en 
promotie, naar uitgebreider moge
iijkheden om in aanraking te komen 
met het culturele leven, en zij die 
gedwongen gaan, omdat er voor hen 
geen plaats meer is . op het land, zij 

. allel\ brengen een offer, .dat mdgelijk 
reeds van te voren, dikwijls vèel la
ter · jn zijn ware betekenis gezien en 
ervaren wordt: het treden uit de 
wereld van het zwijgen. 

Slechts weinigen· doen de stap te• 
rug; wat de stad eenmaal heeft, laat 
ze. niet los. 

~ $' .è 

E r Zu~ ~ok.anderê -faCetten. .. 
·. De verovering v.an de stad door 

het land, we zeiden hét al, noopt een 
deel VQ.n de plattelandsbevolking een 
beter heenkomen te zoeken. Er ia 
tekort aan land, er zijn geen moge· 
lijkheden meer om een gezin te stich
ten en dan rest slechts é é n keuze: 
vertrekken. Naar de stad en zo men 
dat niet wil, dan naar een ander 
land. Dan emigreren t 

We zullen het voor en tegen van 
de emigratie hier laten rusten. Het 
is een probleem op zich zelf,. 10aar 

.. &p één ding, in verband met ons on
derwerp, moeten we wijzen: emigra• 
tie betekent, dat duizenden - . en 
stellig ·zijn er velen .onder met durf 
en pioniersgeest - ons land verlaten 
en alzo niet meer deelnemen aan wat 
we zouden willen noemen het inbren
gen van nieuw bloed in de steden . 
Mogelijk zal men ons toevoegen, dat 
er genoeg plattelanders over blijven 
om die taak te vervullen. We hopen 
het! 

W ie over dit vraagstuk eenmaal 
aan het denken gaat, komt als 

vanzelf tot oplossingsmogelijkheden. 
Dat ligt nu eenmaal in de lijn van 
het denken. Niet alle oplossingen zijn 
uitvoerbaar, doch nuttig is het onge
twljfel<l .ze .. te bezien, hoe overigens 
hun waarde ook zijn triag. 

De .eerste· pplosaingsmogelijkheid 
dan. is een vráág. Waarom moe• 
sommige steden al door groter wor• 
den en blijven andere Jn ~ ach• 

_Vrijzinnige 
Middenstánders 

Partijgenoten en ~stverwan
ten, die belangsteilbig hebben 
voor actuele middenstands
vraagstukken,· worden uitge
nodigd· tot het bijwonen van 
de vergadering, welke de Lan
delijke Middenstandscommissie 
van -de Volkr,;partij voor Vrij
heid en Demooratie belegt op 
DONDEKDAG 15 FEBB. a.s., 

TE ll.UUR, 
In een der zalen van "Kras
napolsky", WarmOesstraat te 
Amsterdam. 
In deze bijeenkomst zal Mr. 
N. E. H. van ESVELD, voorz. 
van de Raad van Arbeid te. 
'Rotterdam, een inleiding hon
den over het actuele onder
werp 
"DE SOCIALE VERZORGING 
VAN DE ZELFSTANDIGEN", 
waama gelegenheid zal be
staan tot gedachtenwisseling. 
Voorts zal de heer Joh. H. C. 
CORNELISSEN, lid van de 
Tw~e ~r, een causerie 
houden over 

"MIDDENSTANDSAANGE
LEGENHEDEN IN DE 

TWEEDE .KAMER" 
Wij wekken U op, deze b\j<>en
kol0$t bU .te wonen ei1 daar
door bU te dragen tot verster
ldng. van. dè politieke weer; 
baarbeid vàn de · vliJzinnige 
middenstand.· 

MEN NOTERE DE GEWIJ• 
ZIGDE DATUM: . 

15 FEBRUARI 

DEJONG'S 
QIOCOIADE 

OIOCOIADI:. 
IIA&ELSIMl 
IJe ..",,. ."., 
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BET HAPERDE DEEL ERG AAl KWALITEIT 
DE KOREAANSE LES IS KOSTBAAR . . 

(;Do.or onz.e militaüre medewerker) 

Ward Pdce is oorlogsc:orrespondent:in Korea voor de E>aily Mail. Hij 
behoort tot de werkelij,ke V,aklieden en heeft thans een .in verschülende 
Nederlandse dagbladen· o~genomen beschouwüW ouer. de. oQilog.
l!~t.i~g- in Koreà .g~sch'tevert. 'Zi} is een nadere· beschouwing •W(:Iard; · · 
Hij noemt die . oorlogvoeclng een ~.at'f de kostb~4rste lessen ·in· de mili.- .. · .t• ge.w;hiedemsJJij.,emtl~f/.L.die Zu.en~f4Qp,t,.J4JZ,t91 b'll~~k,lcende: 
conclusies Een daarvan stemt .overeèm met ",_geen wij 6~n 9ver 
de operatieve methodiekder Amerikanen in ve~qt:.lijking "'.et de oude· 
DuitSf! school: zij ia de methodiek Mil :Me W.~Pht! gec,vW.;,t . .. 
• .De Anwikanen", schrijft W~rd Price, .. zijn de gevangenen van. hun 
machines. Zij zijn slecht geoefend QQQr.een,oQ.t.lQgin.de sterlt.primitieve 
entourage van l(orea De enorme VOOfr.ad..m. die o~er.al ;Wo,dftn m~ege
sleept~ dwi~n hen op de -wegen te blijven - een opgeblacen .brug 
kan een colonne dan ook uren ophouden. 
Dat klopt. Het Amerikaanse leger is het .~~Jf!r ru&n .een .. r.ijk.e" 3taat, 
zodanig luxueus georganiseerd. dat, om 1 man in.de vuurUnie te bren.-. 
gen en te houden, A.ÇHT man achter dat [rOAt nodig .zii,n om ~m te · 
verplegen, te administreren ent. In de Russische en Chinese legers is . 
dat cijfer 2 tot 3. · 
Die luxe werd overgenomen door de bondgenootschappelijke legers in 
en na de 2e W ere[doo,Zog met gevolgen, die ons l~nd in hetgeen een .. 
maaltot onze weermacht moet uitgroeien allerpijnlijkst vo.elt. 

E en tweede Amerikaanse opvatting 
hebben wij bij de bespreking van 

de boeken van Fuller en Liddell :aart 
indertijd ook reeds belicht: de ge
woonte zich door artillerie ,.een weg 
te laten schieten", ongeacl1t de gevol· 
gen voor de burgerbevolking, en de 
gewoonte nimmer zonder ,.luchtpara· 
pluie" uit te gaan. 

Ward Price schrijft er dit over: 
,,laat men mij goed·begrljpen: de Ame~ 
rikaanse só1daàt i$' móèdig · · ·genoeg, 
maar hij ziet niet in waarom hij zich· 
zelf zou blootgeven, indien er een ma
chine is, die het werk voor hem kan 
doen. In Europa zouden de Ameri· 
kaansetroepen het er·ongetwijfeld be· 
ter afbrengen dan in Korea". 

Voorts hebben de .,strategische bom· 
bardemènten" veel minder uitwerking 
gehad dan de voorstanders van deze 
vernieling zich hadden gedacht. Wel, 
dat voorspelde Fuller ~~ tijd en s 
de 2e wereldoorlog. Mae,.r J;let gevolg 
van deze toepassing van ·het tecQni· 
scbe geweld is in Korea wel.he~l •n· 
aUg. Geheel Zuld·Ko~ werd vem$eld 
en is practisch onbewoont>aar gewor
den. De ZuS(!•:Koreaan,se bevolk;ing 
werQ. tot haveloze zwezyers -en .vluch· 
telingen gemaaltt. En het lW\lltaat? 
Geen ander en beter dan een vollto· 
men nederlaag der V•N ........ en.dus in 
feite der u.s.A. -, wier troepen ~er 
tot Poesan .worden teruggeslagen, 
waar zij moeten trachten een brug• 
genhoofd te ·vormen -en ,te ~-o tut e n. 
Verliezen van de Amerikanen: ruim 
40.000 man. 

B. et,ji!pt,"'ekt vanzelf dat men 'lW een 
. ~ijke. voor \"~len onve~ach· 

te nederlaag gaat ~oeken naar qorza. 
ken. Want het is immeJ,"ll onbegrijpe• 
lijk. P,oe een Ie~ als dit Ameriqanse, 
onder volkomen 'bèl;leersing van r.lucht 
en z~. zo krachtig en afd,oende kon 
wór~n GEKLOPT. 
Die. oorzaken moet men od. z~~ niet 
zoekien, w~ de dpor cms al me~trma· 
len ~noemde militAire -cmn,m&utator 
van de NleuW~t CQmant ~t: de on· 
ultputtelijke KWAN'.ttii'ElT der Chl· 
riezen. Zijns inziens werd zelfs ,reeds 
. aangetoond dat KW AN'l'l!l'EP,l' de 
KW ALlTElT verslo.eg. En hiJ trekt de· 
~e conclusie: 

"Het lDa .Amerikacmu Leger, 
b4J$.trumde uit de . beste soltlaten 
ter . wereld met Cl.e beste mate
riële uitmlting .en Jtiding, een 
kwaliteitslager t7an de 1ste orde, 
leed. een besli~pnde ned.,-laag 
tegen en" .kwantiteitslege:r. Dit 
laaft~ <.. .J in ~Jk l)pzieht .min
derwaardig behal'!7e m aantal .. .. 
Dit fèit mowan JCe ~jet nétJeren, 
want er is daarin nogmaals een 

· Ju Q!:l~J& voor de opb.ouw van · 
de defensie van ·het 'Weiten. Ook 

DOUO~MJ ~C ~'rHUit 
.... an~n ~me~~rn .. , .. 

T egenover deze o.i. onjtliste en voo1· 
de op te. bo!lwen Necierlandse 

weermacht gevaarlijke conclusie ~tel~ 
len wij de conclusies van Ward Price. 
Ook daaruit blijkt dat de;;:e ·nederlaag 
NIET werd veroorzaa~t doOr de 
KWANTITEIT der Chinezen, ·maar 
d®r hun KWALITl!ill' en door de ia 
meerdere QP;;:icb.ten bedenkelijke kwa· 
liteit der tegenstanders, "de beste sol· 
daten ·ter wereld" . 

Ward Price geeft deze redenen voor 
de nederlaag: 

1. geen goede geheime inlichtingen· 
dienst; 2. Qn4oelmatige uitrusting der 
troepen; .3. onvpldoende opleiding; 4. 
onvoldoende disçipline; 5. · niet ge
wend aan !Ie m~llijke teqelnomlitan· 
dlgheden en het klimaat; de Ameri· 
.k.anen Içun.nep. .niet ,.van h,et land Ie· 
,ven,"; 6. 4e Pl.a~selijke be.volking 
helpt vrijwQlig of gedwongen de vij· 
•nc1 zich verschuilen. 

·Hierbij komt rulg: àe e«m~te, uit Ja
pan ingezette di*es v-uren vel'lllapt 
door het ~kkelijke leven 'al$ be· 
2ettingsleger·- .de versterkingen uit 

A,merika wa,ren ouvoldoende · è,OOtend 
- nonchalance bij het uitvoeren der 
bevelen en b:IJ ~ g~ru.lk van , de 
tm~I1mid9~ ·"~ ~· 
de, vijandelijke .. l~cl).tn;tit:ht .. ~ql.l. c;l~e 
nf!ilerlaag voor ótl,S ~ot een v!)}komen 
v~mtettgiitg hebben . gemaaJtt;>, · ' · 

. ' ; ! .•·; ,, 

•••• 
O it a,Uii!l:l ~ ~eq: ,het IJAperde 

heel ers· aan KW.ItfiHWi'f Bo
vendien hebben de Amerikanen hun 
têgetlllta~;.~ -,tttn ... 
aij&J f~lá,v~ ·E!Qil le~. 

. ep e~tn fout, , 4le de 1{~188e «)!Din@· 
tator eveQeens ·~t wanneer ltf.t .de 
Chinezen ,;ln,elk opziobt,mindwwaar· 
dig, ,be~ ,ift aantal. au • .A~Dft. 
·rQIMlf»l· IJ~'. 

WMt ~·O~lïltieVe.~1AAlJ.dier Chi· 
nezen betoonde zi(lh de . meerdere van 
de Amerikanen. 

De .·ChJ.nese,soldaat :~:in; dit ter
rein· .·'eft onder deJft ~~en 
. 'bitter·. dan. de so~ .·der .v.N. 

De ~mn· en at:voemiel)St der Cbine· 
zen voldood voortreffelijk• , •teltlèer 
waar hiJ met prililitieYe <mlddeleJnto 
.... · luobtparaphtle lll®ft wv-. 

De snelle tecellltQQt. -die de Am~~~~ 
.ltaanse aan,val opv.ing en afsloeg, de 
dadelijk volgende "tangbeweging,. m9t 
een doorbraak op het zwakste fl!ont· 
deel.zodu dat,frcmt te.zeer·wcmlt uit,. 
gerekt, zijn bewijzen voor een opera
tieve. opzet en uitv.oodng van formaat. 

Die minderwaárdige Chinezen leg
gen toch maar gedurende ZES UUR 
een trommelvuur op~het·hele front
hoe komt die munitie en hoe komen 
die kanonnen,• waar zij wezen lllOe, 
ten? "Op een of andere manier", la• 
zen wij in een der rapporten van ge
rutraal MacArthur, die de .luc:ht be
heerst, maar die de niet te· 11t11iten 
a~èrY Îb' dit'tland;;láQM&••dllae' we• 
gen . en ·met ,,alleen ma11r. k,amelen" 
niet kan verklaren~ 

want diezelfde lucl1tparapluie be· 
lette aan de Duitsers na de llm· 

ding in Normandië alle:unvoer. en al· 

le wegverkeer. Waarom kon dat· hter 
niet? En hoè raakt die verdediger,.die 
zich behoorlijk kon :voaa::~idiw, .~ 
~ ~VAJ.,·VM WlU.~ 34 1\I.Ul 
te~ ,,in ,~ .. ;~ng>;? .I\Jlt)Voor4; Die 
Iatnme. kerel~ slaan· g.!'!en acht op hun 
· Vèi'lteten! Jiawel; · dat werd' • van de 
:Duitse·:Jie~Hs i~~·óók·l8-
...gd - e ,bQe g~.W,J DaAr .vedtou• 
Oïng .waren .cUe veJ:;ll~U:Qnl ~en .~n 
iJnmers ,mJjnqn j'!Jl pr~~ad 1\let 
~ Dlét··u.M'rl uHe rid mensen
vlees ..;.. lees . de .ervaringen aan beide 
AW,: ... o.f f.W.~ •• ~ . .g ~el 
~oaa.WJv' :W .·~en. 
~ htlt allermerkwaar!iigste: in de 

·wereldhistorie stond de Chinees altijd 
iHl overal békend ak een .pover eol· 
deat.en.allullehalw een.~ 
~o.eb kQlnt· bij tRt .~ pr:-.lies. 
DIUU'om: latftn vele conunentato!'ll nog 
eeps dat boek van Edgar Snow over 
het 8stè communistische leger opslaan 
en. everute~ .Belden'• .. Reel· 'l!aitQen. 

* ,.. • 
···u .. en .Dioó1·~UQ4Ve»er .. ellUW. 114ka aet 

l.:f.l de ~·- •• :.,.. ··
....;ter.-~·~· ~·tiU ~.lllolaen 
,die llllDll ·CIIdoüea,ontler ~ 4Je 
,,besie.sqldldeh,. ·Oilcltlr c1e ·beriQI' an 
Bnmswijk, en bij .Jt:lu ;e Aprsf.1tdt 

. '\!eruietlgden Napoleon. en ~- In 

.. enkele vhtk11aren •• bet beale,~qer ter 
•wereld". 
· ·· Korea Is ·de bev~stirlng. van . cUe els 
tot voorziclûigheid. Binnenkort zal wel 
blijken hoe en .. waar de lelding en do 
soldaten en lage~:e aanvoerders cler 
V.N.· hebben gefaald. Dat falen werd 
aanlelding tot een wellicht on~taal· 

. bare , les. J)e schulcUglln. ~n weer zo. 
,·alil altUil ea>.tweral de Vhdelié:vencle, 
demefentlsólie ·l!ài voodiBoOiaUMtsobè 
staats- en soortgelijke lieden, die een 
overoude spre11k vergaten, welke op 
vrijwel alle departementen vaa defen· 
sle wel ergeos .op een wand .of paaeel 

werd gescbtlderd: A.ls ge de -vrede 
wut. bereidt U op ·de ~log. voort 

PlK I l't. PI E,.r ! 
Men ~.-üft QM: 

St~\J:: ~e~' ::;u~e:r~ 
10 .s~r~ ~tr ~le 
Wa~Wde · 1mn Vn.i~ stcJtes' 
St.uZ. 
Wij leggen ~torn JIGdruk 
op ~s .. t e 1 .. ,. ~4t, *"' zoet;ea
actn g~en lle.zïttet"B en in elk 
~Je""l' geen g~l'!L~ · be:it
ters ·meer zijn m dit gelijk te 
schakelen land.· 
M!lar nogmaals; st è I. .. net als 
vroege>r in de aigebTa. Staal 
is staal en mede dank zij 
Jozef StaZin verschrikkeiijk 
veel waard geworden. Maar 
nu bepaalden de directeuren 
in Amerika: Cl.e w.aarde van 
die stukken wordt zo hooq, 
dat wij ze, mede vOQT de k~ei
ne belegger, gaan sphtsen -
elk oud stuk in drie nieuwe 
stukken. 
Ander1rn1ai: s te Z ®t U in 
die omstandigheden verkeert. 
Dtm zegt U vermoedelijk: 
gaan jullie ie panf1 maar, 
hoor. Als het m~ maar niets 
of altflans geen . bedrag van 
betekenis kost. W(lnt Uc heb 
er niet om gevma.gdl 
Bchter, dan ·h.ebt .U weer 
buiten Cl.e NedMlanr!#e ont
vanger van hst Nederlandse 
zegel gef!ekend. Bn die me-. 
neer is natuurlijk iemand, die 

handelt namens en op last 
mi~ .:Prrd~r ~?;'· L.te,it:inJ:lç. 
Vnendeluke lezer, U kent ona 
cüler· Pic::t .~ U ~t hit 
du al: otdtos* tJOOt" die 
Bimptle ~lit-inll. • • . . . ;a, 
achrik,niet.: ftlRd' HOMDIJRD
TAGH'I'IG GJ]LDEN! 
lltel tetlfloet>e dot V. du.t wit
gloei~ oanlqept en de ·Bank 
eft iJePlclqring t11'aagf; OVet' 
... ;ro-. achandalige G'/zette1f\1; 
Dan acM;jft die· Bat:tk V pet' 
kerende Po8t: · 

,.Van .de kosten voor certi
ficaat-zegel~. 'aanmaakkos
ten, aSS'!Lrantie~ enz., ~n de 
zegelkosten VQor effecten 
inderdaad · wel aanzienlijk 
- zij vormen ven:eweg 't 
grootste deel van deze on.; 
kosten. ·Het berekende lie- · 
drag is dan ook aan de 

, hoge kant, waartegen juist 
in de laatste tijd in de fi
nanciële pers nogal geop· 
poneerd wordt. Of deze op
positie echte>r resultaat za! 
hebben, menen wij te moe
ten betwijfelen". 

J.a,, wie -~pu n.i et .twüfelen, 
indien l:tij professor mr. Lief;. 
tinck wil Qt7~rt'!Ligen dat zelfs 
in ()1J.S laftd,je en zelft onde>r 
z\in financieel beheer zo'n 
a-s"ciale beziffer niet op een 
dergelijke brutale wijze kaal 
ges·tu'ltt. mag WO'J'den? 
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(COS)fe ·0001' deze n&briék ufUt• 
IVIc V'rijddgBfRfGcfcrcrc 2tMM 
tiCNW: . -.}. Joh.. B. ~""'-' 
A.Je~raát 11, Retnrl~'~ 

PeDe critiet en grtt" 
instemming op: arbeids

ttereenkoiiiSt vHr 
h11ispersoaeel 

I n de afgelopen weken hcbbt!n 
·de mee!lte kranten de aan

dacht van hun lezers gevraqtl 
voor de model-aibeidsóv~reen
~omlit, die versehillenae orga•· 
ties van .. werll:gèéfsters en werk• 
neemarters · tezamen · hel>ben o:Pge• 
ateld en àanvaard. De reaetles wa
ren zeer verschillend: hier felle 
kritiek, elders grotè lhsteînJ'nbll 
met de totstandkonting voor een 
zodanig contract, tel"Wijl soms 
volstaan werd met melding van 
de zakelijke inhoud, Onopgemerkt 
is 't in ieder geval niet gebleVen; 
velen gingen zelfs ~ver, dat zij •t 
deden voorkomen of de in dlt mo
del•colittact voorgi!Schrèven rep. 

. lthten dwingend werden opgelegd. 
Zover ifl het echter nog lang niètl 
Het gaat hier sleehts om een con
tract, dat aan werkgeefsters en 
werkneemsters op geheel v.rijwll
lire basis wordt aanbevolen. Boe 
is men hier nu toe gekomen? 

* :.. • 
ft eeds sindS de bevrijding zijn 

vele orgànisatles bezig met 
het ontwerpen van arbeidsvoor
waarden voor huispersoneel. In 
het ,.Dagblad de Vrouw" ver
schenétl tijdens de tentoonstelling 
"De ·Nederlandse Vrouw lliiJ8.-
1948'', werd de na langdurig over
leg samengestelde J!Qgeling telkens 
gepubliceerd~ tret jUiste resulfaat: 
van deze publicatie kan niet bij 
benadering worden nagegaan, maar 
wel staat vast, dat velen een 
dankbaar gebruik maken van deze 
regeling voor huispersoneel, omdat 
men nu eindèlijk enig · houvalt 
heeft en weet welke normen voor 
dlt. personeel ongeveêf geldenmpe
ten. ~r is immen; feitelijk nQolt 
sprake geweest van vaste rege,ls; 
men richtte zich nal\1" de .,gewoon· 
tE." ter plaatse: het ·huispersoneel 
was volkomen afhankelijk van de 
willekeur en de goedwillendheid 
van de werkgeefster. Onmiddellijk 
zullen velen nu tegenwerpen, dat 
na de oorlog het tekort aan huis
houdelijke hulp zo enorm groot 
was, dat alle eisen die de werk
neemsters stelden omtrent loon 
vrije tijd enz., werden ingewilligd: 
zodat . de werkgeefsters eigen1J5k 
.,rechteloos" waren, inplaats van 
de werkneemsters! Maar dan ver· 
geet men toch hierbij te zeggen, 
dat dit slechts opgaat voor die be
trekkingen, die in die tijd vacant 
waretl. Juist de huishoudelijke 
hulpen, die reeds jaren in een 
zelfde betrekking waren, profiteer
de in het geheel niet van deze 
ommekeer. Dit is tenslotte een zeer 
groot aantal. 

A fgezien van het feit of het 
aanbod groot of klein is, 

blijft het absoluut ontoelaatbaar 
dat voor het huishoudelijk beroep 
teen arbeidsvoorwaarden geregeld 
zijn; zoals dat in ieder ander be. 
roep wel het geval is en wel wet
telijk, zodat er sancties bij het niet 
nakomen gesteld zijn. De voorge-

stelde regeling voor huispersoneel 
mist deze rechtskracht ten enen
male; het gaat hier slechts over 
een eerste zwakke poging om een
maal zover te komen. Zolang ech
ter het grootste deel van de Ne
derlandse gezinnen nog niet doói'
th<ongen is vm luit téit, dat het 
verrichten van hutilioudeliJk wei:'k 
m'loOndlesst·even goêd áls een be· 
roep tieSètionwd dietil ttF wordén 
àls ·.leélêt. arl4er wijfJe, zotr het ~11 
ain ·hebben een wêttëliJké arbèRls
v~arderl·l'tJ•Jblï . Vdètt huiil
~4i!èl 'tG\ •èl · te·· brengén. 
mn· iöU liet~ l'éSÜltilat immers ztii
~- .tiëf' Zijn eb de wet znu 
tot· dOdè Iett~r worden! 

· · ~ ·ê MI IIN» •-.an• .Socidt 
.& ~- -·Wlflt,geen:toe
,~: .. ~<.blld,tot:het ge-
velt .. YiiJl ·dê ·~ als ,.rloht• 
lijn" aan· de atbèidabureaux bij · 
dè bemiddèllng, heèft d.e studie
C!OinnUssi&, waarin werkgeefsters 
én werkneeMgtei'flo.or-gänillaties van 
ve:tll'ëlüllende ltsVeldrichting. verte· 
genwooFdigd wtmm, doorgewerkt 
en zlcli bel'Bdert Wát nu verder ge
don· k:on·Wöi'hn ten bate van de 
t'eëlitiJpositle van huishoudelijk 
:Pél'SOneel• · Z'crwerai de idee :van. het 
ontwerpen· van e&n modelcontract 
uttgeweM 1Uét het resultaat. dat· 
thaM; Zij hét · ook na :teel' lange 
beprekingeö, twee ovéreenkom· 
lltim ZUt1 a:wvaard: één voor in· 
temet .één voor extern· huisperso
neel Hët· merkWaardige van deze 
conttaè!ten iil; dat lüetin tevens be· 
paalde normen zijn opgenomen, die 
indertijd in de regéling waren aan
vaard, als b.v. een beperkte werk
tijd• van·. nwc .. Jo ·uren .per dag, ge
legéll ttiSSt!l1 7;..141 uur. Dit gáf o;a. 
aal1leldinl tot een storm vàn ver
oAt'Waardllllllt! Laten editer die
~ &e· tegen dergelijke beper• 
ktttgèll gèkant zijn,· eens bij zich 
:telf .nagaan, hoe zij het zouden 
vinden,. als hun eigen cklchteril In 
een beroep· zouden werken, waar
in men nooit zeker wist of en hoe 
laat men vrij is. Het maakt toch 
in het geheel geen verschil of men 
1lkt.. teMonen • •tltln1leemt enz., of 
kamers dööt, op ltirtd&-en past, 
kookt óf äf\Vèst; maar In het eerste 
geval weet ·men precies tot hoe 
blat gewerkt moet worden en in 
het twet!de•.gevalls dit .afhankelijk 
van alle mogelijke wisselende om
standtgbeden,·. ·a:lthans indien "in· 
tem" gewerlrt wordt. 

f s dit wel billJjk? 
De inhoud van de beide .nodel· 

contracten komt. in het kort hierop 
· neer: de maxiniurn · Werktijd voor 

intern personeel is gesteld op 56 
uren per week of. telVel 10. uren per· 
dag, waarin de tijd voor de maal· 
.tijden begrepen is. Gesuggereerd 

· wordt de werktijd in tweeën te 
verdelen en een rusttijd van ander
half uur te geven. Dit ondervangt 
in de eerste plaats de moeilijkheid 
om 10 uur zo over een dag te ver
delen, dat om ± half 8 begonnen 
en 7 uur geëindlgd. kan worden. 
In de tweede plaats maakt een der
gelijke indeling het ook voor een 
huishoudelijke kracht mogelijk 
zonder speciale. toestemming een 
~schap enz. te kun11en gaan 
doen. De wekelijkse vrije dag 
wordt op Zondag bepaald, maar 
eens per maand kan op vcrzoek 
van de werk~efster of werkneem
ster deze vrijè dag op een werk· 

·dag vallflll, mits de werkneemster 
op die Zondag gelegenheid krijgt 
tot het tenminste eenmaal bijwo· 
nen van een kerkdienst. 

V oor de wekelijkse vrije mid-
dag (4 achtereenvolgende 

uren tussen 13-18) wordt een vas
te dag afgesproken. Dit is een in 
de Duitse bezettingstijd tot stand 
gekomen bepaling, die na de be· 
vrijding gehandhaafd is gebleven, 
het enig wettelij~e geregelde voor 
huispersoneel! Verder 12 dagen 
vacantie per jaar met behoud van 

loon en veJ1goédil1g van kost ert 
inwoning: voor elke maand dienst 
1 dag. Verbreekt de werkneemster 
echter binnen· 3 matUNilm haar 
dienstverban~. dan vervalt het 
reclit op vacantie; Op Christelljlte 
c.n nationale feestdagen wordt zo 
mogelijk vrijltegèVell; inäién . ech
ter gewerkt • ~orclt, · wordt dit ver
goed met vrije' uren OI) eèlï andere 
dag, 

V.· an intern person:eef kan ver-
. · · länga · wortien, dat <!erts·· per 

weelt wordt "opgepast'', een twee
de oppasav"nd moet vergOèd wor
den .met vrije tijd binnen· de werk
tijd of f 0;40 per uur. Overwerk 
<ldWassen;-rléJI!Y:eF~lt·enB"J>·Da':lt·uur 
wodt bt!l<lotid:,met I. 0.74- .pel' UUT~ • 
Aan een interne hulp dient een 
zit-slaapkamer · iër besëhikking ge- · 
steld te worden met mogelijkheid 
tot verwarming. Tot de verplich
tingen van de werkneemster, in 't 
contract opgesomd, behoort o.a. 
ook het stilzwijgen bewaren over 
E:lke zaak van vertrouwelijk of 
persoonlijk karakter. 

Voor extern personeel gelden 
grotendeels dezelfde bepaiii:1gen, 
màar ·,de tnäximum . wet'ktijd . be
draagt 81f2 uur pér dag of .. te. wet 
47 uur per Week, zo mogelijk val
lend tussen 7..._19 uur. Voor over
werk vét'l'idtt tussen 1~ uur 
wor-dt 25 % ~ berékend'van: het 
overeengekomen uurloon: ·voor 22 
UUI'-'-7 UUI', 50 %. 

Vanzelfsprekend kan op deze 
oveteenk:omsten veêl 'l&'itll!k gelc
vera worden: ·sommigen muden er 
b.v: nog· ~i meel' in :oPgêtlotnen 
willen. ziE!n; -mderen: '9iildtfu, dát-er 
te veel gel't!~èltt' is. tJe J;t'áktijk zál 
echtér :moétêh uitw~en. w.!lke 
wljiigiilgen c;q; aativtUlingen aàn• 
gel>i'lieht md~ten worden. A'ller
e~ A!.~!}t men af . te wachten 
welk gebruik ervan gemaakt zal 
wordenJ'l)p het hUidige moment 
stemt · het tot voldoenirig, dat 
werltgeéfsters _ en werknéehlsters 
van Christelijke, Roomskátholie
ke en nlét·k~rkelijke richting het 
eens zijn geworden over deze zo 
moeilijke materie. 

H et is nu de taalt van de ver-
schillende vrouwenorganisa

ties door propaganda en voorlich
ting he~ gebruik van deze over
eenkomsten te stimulereiu 

.Mü. de andere }tant zal téVl,IDS 
met , grote ·kracht gewerkf ·.dienen . 
te wtîrden aan· een. grondigefo rtteer 
op .. de pràktijk gerichte op1eiding 
van personeel voor de huishou
ding, zodat de werkneemsters dit 
contract ook qua vakbekwaam
heid geheel waard zijn, Wel moet 
hierbij niet vergeten worden, dat 
ook vele huisvrouwen-werkgeef
sters door gebrek aan scholing en 
belangstelling in huishoudelijk 
werk niet te boek kunnen staan 
.als goede werkgeefsters! 

lndien deze contracten be
schouwd worden àls een poging 
om het Nederlandse volk ervan te 
doordringen, dat huishoudelijke 
arbeid eeri 'beroep is zoals ellt an
der, zal velen de aanvaarding 
waarschijnlijk gemakkelijker val
len. Bovendien zullen werkgeef
sters en werkneemstérs zic11 gron
dig moeten voorbetelden huishou
delijk werk als .,vakwerk" te zien. 

Laten wlj dus hopen, dat na 
verloop van· tijd een wettfllijke 
arbeidsvoorwaarden-regeling van
zelfsprekend in Nederland wordt 
aangenomen, zoals dit reefis in 
verschillende andere Iandèn is 
gebeurd. 

J. J. Th. ten Broecke Hoék~ra 
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Vrouwengroep 
.Amsterdam heeft 

goede plannen 
Het Bestuur herinnert de leden nog 

eens aan de vergatlering op Maandag
avond' 29 Januari te 8.15 uur ten hu~ 
van Mevrouw J: Edel-Visser, Jan LUy
kenstraat K · 

De àltéhdä Yêtmeldt behalve· h~t 
jaal'\terlllig over 1950 enkèle bespre
.Jtingen, doch geen causerie, zödát er 
gelegenheid zal bestaan voor gedach
tenwisseling over de politiek van de 
dag, die zeer zeker aller aandacht vel·
dlent. 

Mogen vele vrouwen, ook introdu
ces, ·deZe getegertlteid· ampîfpen om 
.~àt.in;itlit~. ~erd!tn>~ en hlltlr ~ 
~jpg .1e .toetsen ~ die vän anderéu. 
Voor~ ie~ h~t :Bestuur tot zijn 111'0-

te· voldt:>etUng mededelen, dat het· ·Me• 
vrouw Wabïia vm· eter Mblen~Ml!ln• 
dersma bereid heeft gevonden een cur
sus van drie avonden te .geven over 
h~ onderwerp: ,,De geschiedenis van 
het ·Koninkrijk" én wel op de Maan
dagen f2, 10 en· 26 Februari· om 8 uur 
in het gebouw wn de Ver; Ned, Vrou
Wetièltlb, Keltérsgracht 580--582. 

De kosten, f 1.-, f . 2.- of f 3 . .
naar draagkracht, kunnen geen be· 
zwaar.zijn·c:lm deze buitengewoon inte· 
reesante ~:tingen te volgen. Laat d\! 
zaal dus vol' belangstellenden zijn! 

De speekloos komt 
in Gouda 

De afdelin:g Gouda hield haal' 
tweede avond·· in· dit seizoen. ne heer 
P. Aarens te Zwijndrecht hield een' 
inleidirtg óVer het Bevolking8Vraug.. 
stuk. 

De avond was qualitatief een groot 
succes, het aantal bezoekers moet ech
·té1' gtoter wordell, ofschoon wij hier
c:IVer niet ontevreden zijn, maar het 
valt op, dat zo weinig jongeren op 
onze bijeenkomsten komen. Jongeren, 
let op Uw saeck. Op 19 Februari a.s. 
organiseren wij een grote feestelijke 
propaganda>avónd, met optreden van 
het ,gezelschap ,,De Speeldoos". 

v:v.D.'ers uit Gouda en omstreken 
houdt d~ avond vrij. 

Over de 
nuader-t.b.c.· 
bestrijding 

(Ingezonden) 

M et belangstelling las ik het stuk 
van Uw landbouwkundige mede

werker o\rer ·de runder-:t~b.c.-bestrij· 
ding. Gezien de grote export van zui
velproducten is het een algemeen Ne· 
derlands belang, dat · deze bestrij• 
dingsactie slaagt Het komt mij echter 
onjuist voor, dat het grootste deel van 
de . financiëlè consequentie van deze 
actie op de . boerénstand afgewenteld 
wordt. (N.l. f 50.000.000, het verlies 
bij verkoop van een reagerend rund, 
dat niet vergoed wordt en de e.v. ver
laagde melkprijs). Uw landbouwkun· 
dfge medewetker suggereert, dat de 
bei!trijding aanzienlijk eellvoudiger is, 
dan de praktijk bewijst. Het komt 
berháaldelijk voor, dat in een bedrijf, 
dat jarenhlrtg vrij is, een koe van 
eigen aartfok plotseling reageert of 
zelfs open long-t.b.c. vertoont met al· 
le t.esmettingskansen vatidien. Ook 
baart lyt constateren van t.b.c. vele 
moeilijkheden. Bovendien is het voor 
de bóerenstiutd' lang niet zeker, dat zij 
in de toekomst voordeel van. de t.b.c.
bestrijding zal trekken, gezien de on
billijke l'qeringspolitiek t.a.v. de 
melkprijs. 

Leerdam. 
A. B. DE STIGTER. 
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sieve samenwerking op algemeen po
litiek terrein en in het militaire vlak, 
maar daarnaast is ook noodzakelijk 
een samenwerking ten aanzien van de 
coördinatie der productie en het op
vangen van de economische conse
quenties. Een samenwerking, in grote 
lijnen aangegeven, tussen de Verenig
de Staten, het Verenigd Koninkrijk en 
de O.E.E.C.-staten van het contine~t. 

'"fenslotte moeten wij nog iets ver-
melden over de z.g. Spaanse 

kwestie. Onze Regering heeft, in af• 
wijking van de tot voor kort (in over~ 
eenstemming met de Kamer) aangeno
men houding, aan de delegatie in de 
5de Algemene Vergadering. der .Ver~ 
enigde Naties opdracht gegeven, vóór 
de resolutie te stemmen, waarbij her
stel van de volledige diplomatieke be
trekkingen met Spanje wordt mogelijk 
gemaakt. 

De heer K~rthals, als woordvoerder 
van onze fraètie, kon daarmede ac
coord gaan. Het regime van Franco, 
zo zei hij, is ook mijn fractiegenoten 
en mij allerminst sympathiek. Ook de 
onvrijheid, die daar is voor de Protes
tanten en de onvrijheid in het alge
meen betreurde hij. Het was echter 
duidelijk, dat de diplomatieke boycot 
het regime van Franco eerder ver
sterkt dan verzwakt had. Bovendien 
hebben wij China erkend en dan leek 
het hem juist, dat wij ook weer een 
gezant in Spanje krijgen. Onze woord
voerder was het echter eens met mr. 
Burger (Arb.), die de Regering ver
weet, dat zij, alvorens zij haar póli· 
tiek wijzigde, de Kamer niet had ge
raadpleegd. 

* ·:: * 

De heer Korthals maakte onder• 
scheid tussen kleine en princi· 

pieel belangrijke zaken als deze. Hij 
wees in dit verband op wat in 1917 

Smullers, 

was geschied, toen de Regering een 
gezant bij het .Vaticaan wilde benoe· 
men. De heer. LQud,on had toen 
e e r s t voor dat tijdelijke gezantschap 
een post op de begroting geplaatst en 
toen enige jaren later de Regering wil
de ovèrgaan tot instelling van een 
definitief gezantschap, is zij weder
om bij .het Parlement gekomen. Dat 
had ook thans moeten geschieden. An
dérs dan o.a. ·de A.R. en de C.H., die 
ten onrechte meend.en, in deze motie 
een uitspra~ t e g e n dit gezantschap 
te · zien, he'èl:t onze· fractie dan ook 
haar stem gegeven aan een motie van 
de heer Burger, waarin werd be
treurd, dat de Kamer niet eerst was 
gehoord. Zij werd verworpen met 47 
tegen 31 stemmen. Voor stemden de 
P.v.d.A., V.V.D., Staatk.-Geref. en 
communisten. 

N aast de heer Korthals heeft ook 
mr. Oud bij deze begroting nog 

kort het woord gevoerd en wel over 
één enkel - zij het zeer belangrijk -
punt: de Belgische kanalenkwestie of. 
zoals men het meestal uitdrukt: de 
kwestie van het MoerdijkkanaaL Zo
als men weet,· zijn de problemen in 
verband met de Schèlde-Rijnverbin
ding, het kanaal van Gent naar Ter
neuzen en de stop· van Ternaayen be· 
sproken in een gemengde Nederlands· 
Belgische commissie, de commissie
Steenberghe-Van Cauwelaert. Deze 
commissie heeft omstreeks eind No
vember van het afgelopen jaar een 
rapport uitgebracht aan de Regerin
gen van beide landen ~ en de eerste 
vraag van de heer Oud was nu, dit 
rapport zo spoedig mogelijk te publi· 
ceren, opdat de publieke opinie zich 
dàarover zou kunnen uitspreken. Mi
nlàter Stikker heeft dat toegezegd,in 
die Zii1, dat hiJ zich mèt de Belgische 
Regering dienaangaande in y,erbin· 

die zich toch 
gezond willen voeden, 

gebruiken Wessanen's vlug· 
kokende Havermout. Ze is 
ook bijzonder van smaak I 

Vraag Uw winkelierl 

Internationalt.J hankzaken." 

Voor Uw zaken mee Azië be
schikken wij over 17 kantoren 
in Indonesië en eigen vesd· 
gingen in Bombay, Calcutta, 
Bangkok, Singapore, Hoog· 
kong, Kobe, Tokyo. 

Inlichting~ verstrekken onze 
kantoren in Nederland·: 
AMSTERDAM, Singel 250 
llOTTBRDAM. Matbenesserl. :n' 
DEN HAAG, Lange Vijverhergil 

ding heeft gesteld en op haar mède· 
werking tot deze publicatie heeft aan· 
gedrongen. 

ne kern van wat de heer Oud wilde 
aantonen was het verschil in 

houding in deze tussen Antwerpen en 
Rotterdam. In België en in het bij· 
zonder in Antwerpen is een zeer ster· 
ke aandrang om deze kanalenkwestie 
te maken tot conditio sine qua non 
voor de Economische Unie. Blijkens 
een in de gemeenteraad van Antwer
pen aangenomen motie zegt Antwer
pen: Geen Economische Unie zonder 
Moerdijkkanaal. Het probleem ligt, zo· 
als de heer Oud uitvoerig betoogdè, 
echter precies andersom, n.l.: Hoe 
behoort, wanneer de Economische 
Unie eenmaal een feit is, de kanalen
kwestie te worden .. opgelost. Op deze 
juiste wijze heeft ook· de Gemeen
teraad van Rotterdam het gesteld in 
haar motie van 18 December 1950. Mr. 
Oud herinnerde eraan, dat minister 
Van Karnebeek destijds een beroep 
had gedaan op de "tritsgedachte". Het 
onjuiste was, dat deze toen meende, 
dat op die grond het voorstel diende 
te worden aangenomen. De gedachte 
op zichzelf was echter we 1 juist. On
danks de onderlinge concurrentie tus-

• sen Amsterdam, Rotterdam, Antwer
pen - die ook moet blijven - hebben 
zij, aldus de heer Oud, één gezamen
lijk belang: namelijk de vermeerde
ring van haar totale verkeer. En nu 
was het bezwaar 25 jaar geleden ~ 
terecht - dat het Moerdijkkanaal niet 
zou leiden tot totale welvaarts-ver
meerdering, maar dat het de strekking 
zou hebben, het verkeer te verplaatsen 
van de ene haven naar de andere. 

Aardig typeerde de heer Oud daar• 
bij het verschillende karakter van 

de drie havens: Amsterdam is een re
dershaven, Antwerpei1 een cargadoors~ 
haven en Rotte;: \-.m een stuwadoors· 
haven, of, zoals een van zijn .hoofd~ 
ambtenaren van het havenbedrijf van 
Rotterdam het eens . tegenover hem 
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had uitgedrukt: Amsterdam is grand 
seigneur, Antwerpen sinjeur, Rotter· 
dam bootwerker. Op deze verschillen 
ging de heer Oud vervolgens nog ·in 
of meer uitvoerig in en wel om in het 
licht te stellen, dat op het ogenblik: 
eer minder dan meer reden bestaat 
dan 25 jaar geleden om toe te stem· 
men in de verbinding voor dat Moer• 
dijkkanaaL Maar hij voegde daar aan• 
stonds aan toe, dat het natuurlijk mo-· 
gelijk kon zijn, dat dit in de toekomst 
zou veranderen. Wanneer met de Eco
nomische Unie ervaring zou zijn OP•. 
gedaan zou naar zijn mening het ogen
blik kunnen zijn gekomen om dan 
nogmaals een diepgaand onderzoek in 
j;e .. stellen naar het probleem van de 
kanaalvèrbinding. En in iedêr geval 
veÏ"Zocht hij de Regering dringend, in 
deze zaak geen enkele beslissing te 
nemen, alvorens publieke opinie en 
Kai:Jler zich hadden ·kunnen uitspre· 
ken. 

1 n zoverre is hier enig verschil van 
mening tussen minister Stikker en 

de heer Oud blijven bestaan, dat de 
minister van mening bleek, dat deze 
kwestie geheel buiten de vraag van de 
Economische Unie moet worden ge. 
houden. Dat was, naar hij deed uitko
men, trouwens ook de opinie van de 
Belgische Regering. 

Een opvatting, welke, naar het ons 
voorkomt, ondertussen dichter staat 
bij die van Rotterdam en de heet· Oud 
dan bij die v,an Antwerpen, aangezien 
de Antwerpse gemeenteraad het 
Moerdijkkanaal immers juist als 
voor w a ar d e voor de Economische 
Unie heeft gesteld! 

Vonk in Haarlem 
Voor de Groep Kennemerland-Zuid 

van de "Vrouwen in de V.V.D." 
spreekt Maandag 29 Januari à.s. te 
14.30 uur Mr. G. Vonk over "De sfeer 
van het Kamerwerk" .in Restaurant 
Brinkmlmn op de Grote Markt. 
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Over gemeen overleg 
een maatregel van deze aard hadden aangedron• 
gen. Er waren er anderzijds, die het standpunt der 
Regering deelden, maar die dan ook het volle ver• 
trouwen hadden, dat de Regering buiten volstrekte 
noodzaak dat standpunt niet zou prijsgeven. 
Over één ding ·waren echter beide partij,m het 
eens. Een eventueel besluit zou moeten worden. ge
nomen door de Regering alleen. De leider der 
christelijk-historische fractie, De Geer, had het in 
een der vele debatten over de muntpolitiek aldus 
uitgedrukt: "Indien tot de operatie moet worden 
overgegaan, dan behoort zij te geschieden door de 
knapste chirurg, met de modernste hulpmiddelen, 
iu een steriele omgeving en buiten aanwezigheid 
van het publiek". Op 30 September 1936, vier dagen 
na de operatie, verklaarde hij in de vergaaering 
der Tweede Kamer: "Het verheugt mij, dat aan die 
l.·oorwaarden thans voldaan is". 

Een antwoord aan Prof. Romme 

I n "De Volkskrant" van 27 Januari heeft Prof. 
Romme een nadere beschouwing geleverd over 

het vraagstuk van het gemeen overleg tussen Re
gering en Staten-Generaal, dat bij de del:>atten 
over het Nieuw-Guinea-probleem zozeer in het 
centrum der gedachtenwisseling heeft gestaan. Als 
belangrijk winstpunt uit deze beschouwing mag ik 
boeken, dat er over het beginsel, door mij gesteld, 
dat de volksvertegenwoordiging er staat op moet 
kunnen maken, dat de Regering, zonder vooraf· 
gaande mededeling aan die volksvertegenwoordi· 
ging, niet zal handelen in strijd met de hoofdlijnen 
van het door haar uitgestippeld beleid, tussen hem 
en mij geen verschil van mening bestaat. Prof. 
Romme noemt dit zelfs "de bouw van een \'oor· 
treffelijk bastion". Daarvan neem ik dankbaar 
acte. 

Het beginsel als juist erkennende, voegt mijn 
scherpzinnige collega fractie-voorzitter daaraan 
echter toe: iedere regel kent haar uitzonderingen. 
Dat ik daaraan in het Kamerdebat ben voorbij ge
gaan heeft mij doen verzuimen de verfijning aan 
te brengen, nodig om het gebouwde bastion de 
staatsman waardig te doen zijn. Hier moeten wij 
toch goed onderscheiden. Dat er op iedere regel 
uitzonderingen bestaan, erken ik tegenover Prof. 
Romme even grif als hij tegenover mij de juistheid 

. van het beginsel toegeeft. Maar wat ik ontken, is, 
dat hij, die zich voor een bepaald geval op een 
regel beroept, niet alleen het bestaan van de regel 

:zou moeten aantonen, doch bovendien zou moeten 
duidelijk maken dat voor dat geval zich een uit• 
zondering niet voordoet. Wie meent zich op een 
regel te kunnen beroepen, mag daarmedé volstaan. 
:Meent een ander, dat zich hier nu juist een uitzon· 
dering op de regel voordoet, dan heeft die ander 
llet bestaan van die uitzondering aan te tonen. 

Wie zich van het bovenstaande goed rekenschap 
geeft, zal aanstonds tot de slotsom moeten l~omen, 
dat hetgeen Prof. Romme nu verder in zijn artikel 
aanvoert, geen steek houdt. Hij heeft gemeend 
strijd te ontdekken tussen het Kamerlid Oud van 
1951 en de Minister Oud van 1936. Deze Minister 
Oud heeft op Zaterdag 26 September 1936 de gul· 
den doen devalueren, nadat hij op Vrijdag 25 Sept. 
nog had verklaard, dat hij dit niet zou doen en 
hij heeft er niet over gedacht daarvan te voren 
aan de Kamer mededeling te doen. Prof. Romme 
geeft hier de feiten in hoofdzaak juist weer. Een 
enkele correctie slechts moet ik aanbrengen. Het 
is niet geheel juist te spreken van een besluit tot 
devaluatie. Besloten werd de gulden van het goud 
los te maken, wat niet precies hetzelfde is. Wat de 
data betreft is het echter nog erger dan Prof. Rom· 
me het stelt. De Regering had nog in de morgen 
"·an Zaterdag 26 September besloten aan de gouden 
standaard vast te houden en twaalf uur later liet 
zt hem los. Het lijkt inderdaad op het eerste ge
zicht een deviatie, waarbij de deviaties van Minis
ter Van Maarseveen maar kinderspel zijn. · 

Het lijkt cp het eerste gezicht zo, maar het blijkt 
voor wie de zaak iets nauwkeuriger beschouwt, 
precies het tegenovergestelde. Zo ooit een Kabinet 
onwrikbaar aan zijn politiek heeft vastgehouden, 
dan is het het Kabinet-Colijn aan zijn politièk van 
!Jandhàving van de gouden standaard. Nog in het 
najaar van 1935 bij het algemeen begrotingsdebat 
had Dr. Colijn daarbij gesproken van "grimmige 
volharding". De financiële specialist der katholieke 
fractie had daarop zelfs gereageerd met de op· 
merking, dat "grimmige volharding" kan zijn een 
,,schone deugd'', maar, als het is voortgaan op een 
verkeerde weg een "verfoeilijke zonde". 

Nimmer had het Kabinet daarbij verklaard, dat 
het er zeker van was, dat het deze politiek iot de 
laatste dag van zijn bewind zou kunnen volho·uden. 
De Regering wilde haar blijven volgen tot het 
uiterste. Nier-- 1d kon echter in de toekomst zien. 
Op een kwaie dag zou kunnen blijken, dat de 
gouden standaard niet te houden was. Hoe langer 
die dag zou uitblijven, hoe beter het naar het oor
deel· der Regering zou zijn. Immers, naar mate 
langs de weg van natuurlijke aanpassing meer zou 
zijn bereikt, des te sterker zou men staan, wanneer 
ook Nederland tot een wijziging zijner monetaire 
politiek zou worden gedwongen. 

De Regering had de omstandigheden niet alleen 
in de hand. Ook het buitenland speelde een rol 
mede. In September 1936 stonden alleen Frankrijk, 
Nederland en Zwitserland nog op goudbasis. Zij 
vormden het "goudblok". Op Vrijdag 25 September 

valt Frankrijk af. De "volksfront-politiek" van de 
socialist Blum had de Regering in de onmogelijk
heid gebracht om de frank te handhaven. Neder
land en Zwitserland blijven over. De berichten uit 
laatstgemeld land luiden, dat men daar de strijd 
zal voortzetten. De Nederlandse Regering besluit 
ondanks alle op haar geoefende druk vast te hou· 

door 
Mr. P. ]. OUD 

den aan haar monetaire politiek. De Ministerraad 
van Zaterdagmorgen 26 September is op dit punt 
unaniem. 

Dan komt in de namiddag als een donderslag het 
1-ericht, dat de Zwitserse frank het Franse voor· 
beeld heeft gevolgd. Nu is handhaving van de Ne
derlandse goudgulden een onmogelijkheid gewor· 
den. Blijft Nederland nu nog volhouden, dan zal 
het goud bij stromen over de grens gaan. De gul
den zal dan over enkele dagen niet meer van zijn 
goudbasis behoeven losgèmaakt te worden. Die 
goudbasis zal er eenvoudig onder worden wegge
trokken. Nu. eist verstandig beleid de gebeurtenis
sen voor te zijn en te voorkomen, dat geheel onze 
goudvoorraad wegvloeit. Een buitengewone Minis.
terraad komt Zaterdagsavonds bijeen eh inet mach· 
tlging van H.M. de Koningin wordt omstreeks het 
middernachtelijk uur de uitvoer van goud ver
boden. 

Meent men, dat de Regering daarmede had kun
nen wachten, totdat een mededeling aan de Staten
Generaal zou zijn gedaan? De enkele bijeenroeping 
van de Staten-Generaal voor dit doel zou de val 
van de gulden hebben betekend. Hier moest op 
eigen gezag worden gehandeld. De Staten-Generaal 
zelf begrepen dit ook volkomen. Er waren in de 
Staten-Generaal enerzijds leden, die reeds lang op 

Zo oordeelden in beide Kamers, met uitzonde
ring van communisten en nationaal-socialisten, 
alle leden. Van alle zijden sprak men waardering 
uit voor het beleid der Regering. Zij, die het. al 
veel eerder hadden willen zien gebeuren, waren 
verheugd, dat het gebeurd was. Zij, die de gouden 
standaard node zagen prijsgegeven, waren over
tuigd, dat, nu dit Kabinet het had gedaan, het niet 
anders had gekund. 

Er was, dank zij de vastberadenheid die 
het Kabinet had getoond, op het beslissende 
moment, een eenheid in de beide Kamers als zel
den voorkomt. In de Eerste Kamer werd het ant
woord van de regeringstafel, op een schandelijke 
aanval van een nationaal-socialist na, op alle an
dere banken begroet met een applaus, dat algemeen 
als een zeer uitzonderlijke gebeurtenis in onze 
parlementaire geschiedenis werd. ervaren. 

Wil Pi:of. Romme nu deze gebeurtenis werkelijk 
vergelijken met het droevig spel van Nieuw-Gui
nea? Dat kan dan toch alleen, omdat hem het 
gebeurde van September 1936 niet in alle opzich
ten ml;!er helder voor ogen heeft gestaan. Ik heb 
mij daarom ·de vrijheid veroorloofd zijn geheugen 
wat op te frissen. 

Ik hoop, · dat dit hem tot de erkenning zal 
brengen, dat het Kamerlid Oud zich over het con
stitutioneel gedrag van de Minister Oud niet heeft 
te schamen en dat zij, die het standpunt van het 
Kamerlid Oud, wat de constitutionele zijde van 
het Nieuw-Guinea-debat betreft, menen te moeten 
critiseren, naar andere argumenten moeten zoeken 
dan het gedrag van de Minister Oud in Septem
ber 1936. 

KABINETSFORMATIE EN 
PARTIJ-POLITIEK 

V orige week hebben wij onze lezers er op voor
bereid, dat stormen tegen ons zouden losbar

sten. Wij hebben daarom volstaan met een uiteen
zetting der feiten, opdat men alle critiek zou kun
nen toetsen aan de vragen waar het nu eigenlijk 
om ging. Dat is achteraf ook heel erg noodzakelijk 
gebleken, want de beschouwingen, die in verschil
lende bladen te beste zijn gegeven, waren wel 
uitvoerig, maar weinig ter zake. 

Duidelijk dient men voor ogen te houden, dat 
het bij de laatste debatten in de Tweede Kamer 
niet is gegaan om pietluttigheden, maar om zaken 
van de allerhoogste orde. Het ging om de werking 
van ons parlementair-democratische stelsel, het 
ging verder om Nieuw-Guinea, het ging om het 
leven en geluk van het milHoen mensen dat daar 
woont. En dan moet men voorts bedenken, dat de 
strijd werd gevoerd tegen het Kabinet, dat een 
fataal Indië-beleid heeft gevoerd, dat het Parlement 
in een afschuwelijke dwangpositie heeft geplaatst 
bij de behandeling vari de resultaten der Ronde 
Tafel Conferentie, dat verder volstrekt onvoldoen
de voor de nakoming van de regelen inzake het 
zelfbeschikkingsrecht is opgekomen, en dat nu 
weer heeft gefaald in vasthoudendheid in de 
Nieuw-Guinea-kwestie. Moeten wij verder nog her
inneren aan het hesehalllende dat met Ambon is 
gebeurd en aan de gedachtenwisselingen over het 
lot der Ambonnese militairen? Waarl'jk, het zijn 
stuk voor stuk zaken van hoogst ernstige aard, 
die elk voor zich ·reeds tot ernstige ~onsequenties 
hadden kunnen leiden. 

Wanneer wij verder denken, laten wij ons dan 
tot één punt bepalen. Wat heeft dit kabinet terecht 
gebracht van onze defensie? De schrikkelijkste 
gevaren dreigen, maar hier hebben wij maar voort
gescharreld. Een andE:r woord.. weten wij er niet 
voor te vinden. 

I 

Ja, als wij over onze defensie schrijven, dan kan 
men ook niet voorbijzien, dat, terwijl vorige 

week toch wel iedereen de politieke moeilijkhe· 
den kon ziel). aankomen, de Chef van dé GeneralE 
Staf buiten de deur werd gezet. Wij treden niet in ~ 
een beoordeling van de figuur en het werk van 
Generaal Kruis, maar wij willen wel stipuleren, 
dat dit heengaan in het buitenland een zeer pijn
lijke indruk heeft gemaakt. De buitenlandse bla· 
den hebben er wèl zoveel aandacht aan geschon
ken als aan het aftreden van het Kabinet. Want 
men begrijpe goed. Er is kort geleden een bezoek 
van Generaal Eisenhouwer geweest, en wat daar· 
van uitgelekt is, doet heel duidelijk zijn, dat deze. 
hier verre van tevreden is weggegaan. Nu achten 
wij zeer ingrijpende maatregelen uiterst noodzake
lijk, en als persoonswisselingen nodig zijn, dan die
nen die ook plaats te hebben. Maar een regering 
zal dan de zaken toch wel zo moeten regelen, dat 
onmiddellijk daarop maatregelen worden genomen, 
die het vertrouwen in het buitenland kunnen her• 
stellen, doordat zij duidelijk wijzen in de richting 
van krachtige opbouw. Daarvan hebben wij echter 
niets gemerkt, wat in overeenstemming is met het 
volmaakt onbevredigende defensiebeleid, dat bij 
voortduring gevoerd is. 

L aten wij nu maar niet spreken over het finan-
ciële beleid, laten wij ook buiten geding de 

vraag of onze regering de economische gevolgen 
van een verhoogde militaire inspanning al in haar 
beleid had verdisconteerd. Ook op dit punt kon 
slechts aarzeling en nog eens aarzeling worden 
geconstateerd. Er zijn momenteel vraagstukken 
aan de orde, die onmiddellijk samenhangen met 

(Vervolg op pag. 5l 
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De Tweede Kamer maaklè historie 
Minister Stikker trad af en het gehele Kabinet volgde zijn voorbeeld 

In ons blad v~n 20 Janu~ri spr~ken wij de verw~chting uit, d~t de week, 

welke foen nog als een onbeschreven bl~d vóór ons lag, een zeer belangrijke zou 

worden en d~t niet één, fT'~ar "verscheidef'e bl~c'zijden in het boek onzer parlemen

taire hisforie" zouden worden volgeschreven. Wij geloven niet, dat iemand ons z~l 

willen tegenspreken, wanneer wij hier eenvoudig vaststel'en, dat deze verw~chting wel 

is bewaarheid. De bom, welke wij toen reeds zagen aankomen, is inderdaad gebarsten. 

HEt Kabinet Drees-Van Schaik, zoa!s dat in Augustus 1948 werd geformeerd, meende 

na het besluit van minister Stikker om zijn portefeuille ter beschikking van H.M. de 

Koningin te stellen, van zijn toen gelegde basis te zijn losges'agen en volgde na kort 

ber~ad in zijn geheel het voorbeeld van de ambtgenoot. De eerste Kabinetscrisis in 

Nederland sedert de bevrijding was een feit geworden. 

I n de avondvergadering van Don
derdag 18 Januari begon de Twee

de Kamer het debat over de nota der 
Regering betreffende de onderhande
lingen over Nieuw-Guinea, w.elk de
bat zes dagen later zo dramatisch zou 
eindigen. 

Die eerste avondvergadering bracht 
reeds een verrassing, waarop niemand 
gerekend had. Er werd niet verder 
gekomen dan de eerste spreker - de 
heer Schouten, leider van de A.R.
fractie - omdat de Kamer daarna, 
naar aanleiding van een uitlating van 
de heer Schouten, op suggestie van 
prof. Romroe (K.V.P.) in comité-gene
raal ging om zich te beraden over de 
vraag, "of een f:)penbaarmaking :~:ou 
plaats vinden uit de notulen van het 
comité-generaal van 28 en 29 Septem
ber laatstleden". Dat was, zoals men 
zich zal herinneren, het comité-gene
raal van de Tweede Kamer, waarin 
met de Regering vóór de onderhan
delingen met Indonesië zouden begin
nen, aan de hand van een dienaan
gaande uitgebracht rapport van ge
dachten werd gewisseld. 

::: :;: 

0 ver die "openbaarmaking uit de 
notulen" is de Kamer het ken

nelijk moeilijk eens kunnen worden, 
want toen, na een discussie van bijna 
twee en een half uur achter gesloten 
deuren, enkele minuten vóór midder
nacht de openbare vergadering werd 
hervat, was het alleen om de voorzit
ter in de gelegenheid te kunnen stel
len, de vergadering op de gebruike
lijke wijze te sluiten ~n tot de volgen· 
de middag te één uur te verdagen. De 
volgende dag duurde het comité-gene· 
raal nog drie kwartier en toen kon 
dr. Kortenhorst mededelen, dat "de 
Kamer" (dat kan natuurlijk óók zijn 
een meerderheid van de Kamer) had 
besloten "tot publicatie van die pas
sages uit de Handelingen van het 
comité-generaal van 28 en 29 Sep
tember 1950, welke betrekking hebben 
op het contact tussen de Regering en 
de Staten-Generaal met betrekking 
tot de toen komende onderhandelingen 
met Indonesië over Nieuw-Guinea". 

( ) ver die passages en wel in het bij-
zonder over de vraag, of zij wel 

een juist beeld gaven en of zij niet 
teveel uit' haar verband waren gerukt, 
is, zoals men weet, zeer veel te doen 
geweest, hetgeen hieronder ook nog 
nader zal blijken. Wij willen voor het 
ogenblik slec):lts vermelden, dat uit 
die passages o.a. bleek, dat minister 
Van l\!Iaarseveen woordelijk had ver
klaard: "Wanneer een redelijk tegen
voorstel zou worden gedaan, dan zal 
de Regering zich daarover hebben te 
beraden, maar het ligt in de bedoeling 
van de Regering om dienaangaande 
geen beslissing te nemen dan nadat 
zij tevoren heeft geraadpleegd de 
Commissie voor Uniezakcn". 

D e eerste woordvoerder voor onze 
fractie ' bij deze aangelegenheid 

was mr. V on k. Deze ging eerst in op 
de voor ons zo belangrijke kwestie of 
de Regering in deze tegenover de Ka
mer inderdaad de juiste houding in 
acht had genomen . .Hij concentreerde 
daarbij zijn aandacht in het bijzon
der· op de wel zeer summiere publica
tie uit de Handelingen van het comité
generaal. Ondertussen, summier of 

· niet, in ieder geval bleek daaruit, dat 
minister Van· Maarseveen had ge
waagd· van "wanneer een redelijk te
genvoorstel" zou worden gedaan. Wel
nu, mr. Vonk kon terecht vaststellen, 
dat van Indonesische :;!:ijde geen re
_deljjk tegenvoorstel was gedaan, het
geen ook wel bleek uit het feit, dat 
de Nederlandse delegatie zelf hetgeen 
van Indonesische zijde was voorgesteld 
reeds met zoveel woorden had ver
worpen. 

De Regering kwam dus niet met 
een Indonesisch tegenvoorstel in de 
Commissie voor Uniezaken, maar met 
een eigen advoorstel, dat n i e t uit 
het Indonesische voorstel voortvloeide. 
Dat voorstel was een volkomen af
wijking van de door de Regering t'!l
kenmale gegeven verzekeringen. Zij 
had, daar dit een afwijking van de 

0 ~eburger 

eenmaal uitgestippelde lijn was,. daar
voor vooraf bij de Kamer in haar ge
heel moeten komen. 

B ovendien bestreed de heer Vonk 
de zinsnede in .de nota der Re

gering: "De Rege1~ing had immers aan 
de Kamers ·toegezegd, .dat zij geen be
slissingen zou nemen, dan na vooraf
gaand overleg met, resp. informatie 
van, de betroldten commissies uit de 
Tweede en Eerste Kamer. Aan deze 
toezeggingen heeft het Kabinet gedu-

. rende het verloop der Nieuw-Guinea
Conferentie steeds nauwgezet de hand 
gehouden". 

Deze ·bewering, :dat de R,~ge;t:iQ.g 
steeds nauwgezet aan haar toezeggin
gen de hand had gehouden, wenste de 
heer Vonk nu te .bestrijden. Dat kon 
hij niet anders doen dan door het ver
handelde in de oommissie ter sprake 
te brengen en hij gaf de voorzitter 
dan obk een duidelijke wenk, dat hij 
daartoe nu wenste .over te gaan. 

• *''* 
Minister Van Maarseveen plaa,tste, in 

het debat, dat z;ich over <Ut v<>or
nemen van de heer Vonk vervolgens 
ontspon, nog de wel erg slimme, maar 
toch weinig elegante interr\llptie, <dat 

zat er over na te denken 
dat generq,als beter kun
nen schieten dan bakkers
knechts, maar dat bak
kersknechts het beter :ge
schoten hebben dan gene
raals. Bakkersknechts kunt 
ge niet zó m«ar -op straat 
zetten. t 

Q 

Nu is deze burger- niet op de hoogte van mil.ît&ire aan
gelegenheden. Hij is eens vijf-en-een-halve maand ge. 
woon dienstpLichtig soldaat geweest, juist in die periode 
na de .eerste wereldoorlog toen iedereen zeker ,wist dat 
er noo~t meer oorlog zou komen. Het w.«s een ~ezellige 
kazerne, waar het rook naar 'lysol en. B.Zeckte .te-bak, met 
een cantine als een onbewoonbaar verklaarde ~ning en 
een macht van spuwbakken om te reinigen. 
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Generaals waren in die dagen beminnelijke halfgoden 
Centaurs. Half Jupitet half paarf,l-met-sterren en een 
(lichtgevende) nimbus rondom hun pet. 

, Ik had toen nooit erover nagedacht dat ge >generaals 
zo maar van hun paa1·d zoudt kunnen schoppen en -dat: 
generaals er dus eigenlijk heel wat beroerder in. Jtet leven 
voorstaan dan bakkersknechts. 't Zou niet in miJn dienst• 
plichtig hoofd zijn opgekomen, zo iets. Maar men is nooit 
te oud om te leren, zoals de fröbeljuffrouw tegen 
Methusalem zei. 

Wat ik het griezeligste vind dat is die dankbetuiging 
"voor bewezen gewichtige diensten". 

Dat zou die bakkersknecht van mij niet némen. Hij zou 
~eggen: "haal uit je winst" of "loop nou gauw dóór met 
je fijne smoessies" of "als je nóg 's wat weet; me eerst! 
de straat op donderen en me dan nog bedanken; nou. 
moe .... " . · 

Maar nètte heren zijn in zulk soort .dingen altijd fijner. 
Ook altijd kinderachtiger. En vooral: onoprechter en 
huichelachtiger. 

Ze kunnen prachtige stalen snuitjes trekken en nèt 
doen of ze het menen. 

Soms doen ze dingen waa1· geen enkele bakkersknecht 
een goed woord voor heeft en waar ieder ander z'n neus 
voor optrekt. 

Ie d e r ander. Dus óók 
DEZE BURGER. 

een oude regel luidt: "Wat zonder be
wijs wordt geponeerd, kan zonder be· 
wijs worden ontkend". De heer Vonk 
gaf daarop het enig juiste antwoord: 
"Ik heb met enige verwondering deze 
opmerking van de minister gehoord. 
Wanneer iets in strijd is met de de
mocratische parlementaire verhoudin
gen, dan is het naar mijn mening dit. 
Niet achter gesloten deuren, maar in 
het openbaar dierit deze zaak te wor
den behandeld". 

H et eind van het lied was hier, dat 
de Commissie voor Uniezaken na 

afloop van de vergadering met de mi
nister zou overleggen, "teneinde tot 
een indicatie te komen in zake de 
oplossing van 'deze zaak", zoals voor• 
zitter dr. Kortenhorst het uitdrukte. 
In de avondvergadering van Dinsdag 
23 Januari is als gevolg hiervan een 
publicatie gedaan van de .door de 
secretaris van de comm1ss1e voor 
Uniezaken gemaakte aantekeningen 
(totaal niet meer dan vijf alinea's), 
welke zo onbelangrijk en van slechts 
zo formele betekenis was, dat het niet 
eens de moeite en het papier loont, 
deze publicatie hier af te drukken. 

N a dit incident kwam de heer Vonk 
dan nu op het voorstel van de 

Nederlandse Regering aan de Indone
sische delegatie. Voor iedere insider, 
zo was zijn mening, was het van het 
begin af duidelijk, dat de Indonesi
sche delegatie dit "condominium-voor
stel" van de hand zou wijzen. Daar
naast ·was het voor iedere insider 
evenzeer duidelijk, dat een condomi
nium als gevolg van het opdragen van 
de souvereiniteit aan de Unie in de 
practijk tot zo grote moeilijkheden 
aanleiding zou geven, dat daarvan 
niets terecht zou komen en dat daar
bij de Unie in Indonesië belast zou 
worden met een dusdanig onereus 
.odium, dat wij nog liever al dadelijk 
van een tot leven brengen van de 
Unie. hadden kunnen afzien. Prompt 
daa~:op heeft men dan ook ln Indone
sië in overweging genomen, .de Neder· 
Iands-Indonesische Unie te beëindi-
gen. 

M , .. Vonk noemde dit voor hem "on· 
· verwachte, nooit tevoren door de 

Regering .in bespreking gebrachte en 
pas op het allerlaatste moment naar 
voren gebrachte Unie-condominium" 
een zo ernstige misslag, dat hij zich 
in ernst de vraag stelde, of dit Kabi· 
net werkelijk in dit verband alle se• 
rieuse achtergronden ·had gezien. 
Juist wat het Kabinet wilde bevorde· 
ren bracht het in het grootste ge· 
vaar, namelijk de souvereiniteit over 
Westelijk Nieuw-Guinea, de Unie è n 
de resultaten van de R.T.C. 

* * * D e Regering, zo betoogde mr. Vonk 
voorts nog, was goed begonnen. 

Zij had het been stijf gehouden en 
had de eis van overdracht van de 
souvereiniteit genoemd: ongereeht
vaardigd, irrationeel en in strijd met 
de belangen en de wensen van de Pa
poease bevolking. Die eis, zo zei de 
heer Vonk, is ook thans nog onge
rechtvaardigd, irrationeel en in strijd 
met de belangen en wensen van de 
bevolking. Hij wees e1· bovendien op, 
dat de aanvankelijke afwijzende hou
ding steeds meer indruk was gaan 
maken in de internationale wereld en 
ook in Indonesië en hij verdedigde de 
stelling, dat wij nu juist de kans had• 
den gehad, de bezadigde nationalisti
sche Regering door onze weigering 
wederom te blijven steunen tegen het 
extremisme. Deze nationalistische Re· 
gering, zo zei de heer Vonk, die Indo
nesië en in het bijzonder de extremis
tische stromingen aldaar uit een er• 
varing van tientallen jaren kent, weet 
zeer goed, dat haar vijanden dezelf
den zijn als de vijanden van Neder-

(vervolg op pag. 3) 
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land. Wij zaten in werkelijkheid in 
dezelfde schuit. Na de Nederlanders 
zou ook, de nationalistische Regering, 
di~ nanr zijn overtuiging het goede 
wil, worden geëlimineerd door het ex
tremisme. De zaken lagen z.i zo, dat 
de moed van Nederland haar moed 
om het extremisme te weerstaan; had 
kunnen stimuleren. 

:\: * * 

D e beer Vonk besloot zijn r~de al
dus: En wanneer de zaak nu zo 

zou kunnen worden gesteld, dat Ne
derland in staat zou zi!n de huidige 
Iadone!llsche Regering sterk in het 
zadel te zetten door de souvereiniteit 
over West-Nieuw-Gainca aan de Re
publiek over te dragen, dan zou hier 
tenminate een argument worden ge
productJerd. Maar zo is het niet. Dit 
zou een ondeugdelijk middel blijken. 
Het anti-Westerse ageren van het ex
tremisme zal daarmede niet gestild 
worden. Ik kan onder de geschetste 
omstandighed~n tot mijn leedwezen 
aan zulk een souvereiniteitsoverdracht 
niet medewerken. Dit Kabinet staat 
nu niet meer vrij en heeft zich ge
speeld in een dwangpositie, die posi
tieve Nederlandse krachtsentwikke
ling ondermijnt. En dit nog wel zon
der enige aantoonbare noodzaak of 
onvermijdelijkheid. 

Ik zie, zo eindigde hij, derhalve niet, 
hoe dit Kabinet alsnog in staat kan 
zijn Nleuw-Guinea uiteindelijk voor 
Nederland te behouden. Mijns inziens 
heeft dit Kabinet daarvoor zijn kans 
verspeeld. 

Toen kwam 
Oud aan het woord 

I n de middagvergadering van 23 
Januari kwam daarna de voor

zitter van de V. V.D.-fractie, mr. 0 u d, 
aan het woord. 

Zijn uitgangspunt was, dat het niet 
moge] ijk was, de conclusies, die zijn 
fractie uit de debatten over het 
Nieuw-Guinea-vraagstuk meende te 
moetcri trekken, los te maken van het 
gehele Indonesië-beleid van de Rege
ring. Wanneer hij de aard van dit be
leid in het kort wilde omschrijven, 
dan was het hierdoor gekenschetst, 
dat de Regering eigenlijk nimmer op 
het eenmaal ingenomen standpunt was 
blijven staan en dat de Regering tel
kens weer op een achterwaarts gele· 
gen stelling was geretireerd. 

Mr. Oud gebruikte ook hier weer 
het beeld van het schip, dat zich Be
vindt in stormwind en hoogopgaande 
golven en dat daardoor genoodzaakt is 
van koers te veranderen. Het besluit 
tot zulk een koersverandering wordt 
natuurlijk genomen door de kapitein, 
maar hij zal daarvoor toch beraad 
houden met zijn officieren. Welnu, op 
het Schip van Staat is de Regering de 
kapitein en wordt de scheepsraad ge
vormd door de grondwettelijk aange
wezen vertegenwoordigers van het 
volk, dé Staten-Generaal. 

* * * , N- atUuPlijk stelde de heer Oud voor-
- op de zelfstandige- positie van 

Regering en Staten-Generaal, maar 
hij voegde daarbij, dat tegelijkertijd 
deze beide staatsmachten aangewezen 
zijn op het gemeen overleg. Voor de 
wetgeving ligt de noodzakelijkheid 
daarvan in de Grondwet vast. 

Wanneer het gaat om bevoegdheden, 
die de Regering kan uitoefenen zonder 
vooraf de machtiging van de w e t g e
v e r te hebben gevraagd, bewegen 
wij ons op het terrein van het con
ventionele staatsrecht. Hoofdbeginsel 
is daarbij het beginsel van het ver
trouwen, dat tevens een grondbegin
sel is van het vertegenwoordigend 
stelsel. Daaruit vloeit voort, dat de 
Volksvertegenwoordiging van de Re
gering mag verwachten, dat zij niet 
handelt in strijd met de hoofdlijnen 
van het door haar uitgestippelde be
leid. En dit klemt temeer in aange
legenheden, waar het gevaar van het 
voldongen feit dreigt, dus wanneer 
het gaat om onderhandelingen met 
derden. Natuurlijk kan de Kamer een 
eenmaal gesloten tractaat afwijzen, 
maar wij weten allen, dat het ont
zaglijk veel moeilijker is een eenmaal 
gesloten tractaat af te wijzen dan om 
het niet te sluiten. 

• * • 
1\'1 ede aan de hand van hetgeen de 

· heer De Savornin Lohman in '32 in 
de Eerste Kamer had betoogd, zei de 
heer Oud: Natuurlijk heeft de Rege
ring in zulke gevallen, bijv. in het be• 

• 

lang van dê Staat, het recht mede
delingen te weigeren, maar dan heeft 
het Parlement ook het recht tegenover 
de Regering uit te spreken, of zij aan 
een Regering, die aan het Parlement 
geen enkele mededeling wil doen, nog 
langer haar vertrouwen zal schenken, 
Wanneer de Regering echter eenmaal 
mededelingen gaat doen, dan moeten 
die mededelingen van de Regering de 
basis van het vertrouwen zijn en dan 
herhaal ik - aldus de heer Oud -: 
meent de Regering zich aan die me
dedelingen niet te kunnen houden, dan 
moet er een nieuwe basis van het ver
trouwen worden geschapen, dan moet 
de Regering zich opnieuw tot de Sta
ten-Generaal begeven en opening van 
zaken doen. Dan moeten de Staten
Generaal kunnen beoordelen of zij op 
die nieuwe basis de Regering hun ver
trouwen kunnen blijven geven. Naar 
mijn overtuiging zondigt de Regering, 
die deze regel schendt, tegen de grond
slagen van ons constitutionele bestel. 
En zijn grote bezwaar tegen dit Kabi
net was nu, dat het deze fout bij her· 
haling had begaan. 

:~ * * 

Mr. Oud herinnerde in dit verband 
aan het voorspel van de souve

reiniteitsoverdracht van December 
1949 en aan de daarna opgetred2n 
kwestie van de schending van het 
zelfbeschikkingsrecht, van welk recht 
niets terecht was gekomen. Daarom 
is toen, in Mei 1950, de motie van af
keuring tegen mr. Van Maarseveen 
gekomen, welke motie, door de heer 
Oud zelf ingediend, een waarschu
wingsschot voor het Kabinet had moe
ten zijn. Daarna is gevolgd de zaak 
Ambon, waarbij alweer positieve toe
zeggingen niet werd3n nagekomen en 
nu staan wij dan voor de kwestie 
Nieuw-Guinea. Ook mr. Oud ging 
aan de hand van de verschillende ver
klaringen van de Regering nog eens 
na, hoe deze te dien aanzien voort
durend en op de meest positieve wijze 
had verklaard, dat zij de Nederlan-:lse 
souverein~teit over Nieuw-Guinea niet 
wilde prijs geven. Wij staan "onver
ande~Jijk" op dat standpunt, zo had 
minister Van 1\ll:aarseveen verklaard, 
ma~u·, zo riep de heer Oud uit (de 
publieke tribune moest hier tot de 
orde geroepen, omdat zij op dat og-:m
blik van haar bijval mEende te moe
ten getuigen): Niets is blijkbaar on
veranderlijker dan de veranderlijkheid 
van dit Kabinet. 

* :t. :;: 

0 ok mr. Oud ging vervolgens uit-
voerig in op de kwestie van het 

comité-generaal en van het overleg 
in de Uniecommissie. Zijn conclusie 
was hier als die van de heer Schou
ten, n.l. dat wij op deze wijze met die 
commissies volkomen op de verkeerde 
weg zijn. Over het voorstel zelf van 
de Regering, zoals dat aan de Indo
nesische delegatie tenslotte was ge
daan, zei de heer Oud: De oplossing 
van de overdracht van de souverèini
téit aan de Nederlands-Indonesische 
Unie acht ik een van de allerslechtste. 
Maar het ergste is, dat de Regering 
de gelegenheid heeft laten voorbij
gaan om van de Kamer een vertrou
wensuitspraak te krijgen. 

$' • * 

wat het subsidiaire voorstel betreft, 
om de zaak te maken tot een 

punt van internationaal overleg, zei 
de heer Oud: Wij behoeven daar niet 
veel over te zeggen, omdat het in dit 
verband een vrijwel aca:iemische 
kwestie geldt. De Regering heeft im
mers door het feit, dat zij haar pri
maire voorstel heeft gedaan (het aan
bod van de overdracht van de souve
reiniteit aan de Unle), de basis van 
het door haar uitgestippelde beleid 
alweer verlaten. Men moet zich geen 
ogenblik illusies maken. De geachte 
afgevaardigde de heer Romme maakt 
zich de illusie: dit aanbod is door de 
Indonesiërs afgewezen, op het ogen
blik hebben wij dus weer schoonschip 
en wij staan er volkomèn vrij tegen
over. Zo is het natuurlijk helemaal 
niet. Dit Kabinet blijft aan het een
maal gedane aanbod vastzitten en dat 
aanbod zal het Kabinet telkens en tel
kens weer voor ogen kunnen worden 
gesteld. . . .. 
D aarmede komend op wat men zou 

kunnen noemen het politieke 
deel van de zaak, stond de heer Oud 
eerst de heer Tilanus (C.H) te woord, 
die wel iedere overdracht van sou
vereiniteit afwees, maar overigens 
toch alle vriendelijkheid tegenover het 

Kabinet in acht wenste te nemen. Ik 
ben óók graag vriendelijk, zo betoogde 
de heer Oud, in het kort gezegd, maar 
in de politiek komen wij er nu een
maal niet met uitsluitend vrienrlelijk
heden. Ook gaf hij de heer Tilanus 
toe, dat in deze ernstige tijd samen
werking meer dan ooit nodig is, maar 
voor samenwerking is in de allereer
ste plaats nodig, dat er is vertrouwen, 
een volledig vertrouwen, tussen de Ka
mer en de Regerir~. Dat vertrouwen, 
zo zei de heer Oud, ontbreekt he
laas bij mij. In dit verband herinnerde 
de heer Oud aan het feit, dat in het 
allermoeilijkste ogenblik van de Brit
se geschiedenis, op 7 Mei .1940, het En
gelse Parlement het zwakke Kabinet· 
Chamberlain ten val heeft gebracht. 
Was dat niet geschied, waren toen die 
har :ie woo" '---, r>'~•: _gesproken, dan 
had Engeland de wereldoorlog wellicht 
verloren! 

* * ::: 

H et gaat tenslotte niet, zo vervolgde 
onze fractievoorzitter, over een 

van de ministers afzonderlijk, van wie 
wij allen weten, dat ieder van hen 
voortreffelijke kwaliteiten heeft en 
een zware taak torst. In menig opzicht 
zijn wij dankbaar voor wat zij doEm. 
Het komt in de politiek echter wel 
voor, dat een bepaalde combinatie 
door bepaalde omstandigheden in het 
Kabinet, maar ook buiten het Kabi
net, niet die kracht en sterkte kan 
ontwikkelen, die de bewindslieden 
misschien hoofd voor hoofd in een an
dere combinatie wel zouden kunnen 
ontwikkelen. Daarom staat, zo stipu
leerde de heer Oud, de zaak zo: Acht 
men zo overwegende belangen aanwe
zig om het Kabinet aan het bewind te 
laten, dat men desnoods verlies van 
de souvereiniteit over Nieuw-Guinea 
ervoor over moet hebben? Wij kunnen 
tot ons leedwezen die vraag niet toe· 
stemmend beantwoorden. Reeds om de 
zaak zelf niet, maar nog meer, omdat 
h~er een grondbeginsel van de consti
tutie in het gedrang komt. Daarom is 
dit debat van zo wijde strekking. 
Geeft de Kamer toe, dan dreigt een 
toenemende verplaatsing naar de ge
heime democratie van "constructieve 
voorstellen" van Kamerfracties aan 
ministers. 

De heer Oud deelde derhalve 
?·eeàs mede, dat hij overwooJ, 
een motie in te dienen, we:ke 
z:ch op de constitutionele vraag 
zou toespitsen. Op dat ogenb:'k 
wenste hij haar echter nog niet 
in te dienen, omdat hij nog re
ken:ng wilde houden met de mo
ge:ijkheid, dat de Regering hem 
en zijn fractiegenoten alsnog zou 
overtuigen, dat zij de zaak ver
keerd zagen, ar moest hij direct 
zeggen, de waarschijnïijkheid 
daartoe niet groot te achten. 

* * * 

Wij weten te goed, zo eindigde de 
heer Oud zijn rede in eerste aan

leg, dàt een Kabinets~risis een ernstige 
zaak is. En het vragen van deze uit
spraak zal ons nog uitzonderlijk zwaar 
vallen, omdat die uitspraak zich me
de zal richten tegen een bewindsman, 
met wie wij ons door banden van 
geestverwantschap verbond~n weten. 
Die bewindsman weet, dat wij zijn 
werk in vele opzichten - ik zou wel 
kunn~n zeggen: in bijna alle opzich-

··ten, indien dit punt er niet was -
hoog waarderen. Wij hebben een grote 
wa:J.rdering voor hem en zijn werk, 
zodat wij hier voor een grote moei
lijkheid staan. Als antwoord op de 
vraag, waarom hij niettemin meen1e 
te moeten handelen, als hij waarschijn
lijk zou doen, zei de heer Oud, met 
een variant op hetgeen dr. Korten
horst 20 jaar geled2n in een gelijke 
situatie eens gezegd had: "Niet dat ik"' 
de minister van Buit2nlandse Zaken 
niet genegen ben, maar dat ik het be
houd van zuiver constitutionele ver
houdingen méér genegen ben". 

* • * 
Ü nze constitutie is een kostbaar 

goed. Indien wij er niet tegen 
zouden waken, dat zij zich gaat ont
wikkelen in verkeerde richting, dan 
zm1den wij de grondslagen, in de 
tweede helft der 19de eeuw door on
ze ~eestelijke voorvaderen gelegd, 
gaan ondermijnen. Daarvoor mogen 
wij de verantwoordelijkheid niet dra
gen. De minister van Buit:?nlandse 
Zaken zal ongetwijfeld de laatste zijn 
om van ons te verlangen, dat wij an
ders zouden handelen dan wij me• 
nen, dat onze verantwoordelijkheid 
m:et zich brengt. 
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W ij zullen, na de vrij uitvoerige 
weergave van deze indrukwek· 

kende rede, verder zo _kort mogelijk 
moeten zijn. 

Zoals de heer Oud reeds vreesde, 
wist minister Van Maarseveen hem 
inderdaad niet te overtuigen. Op het· 
geen voor de heer Oud een hoofdzaak 
was: de constitutionele kwestie, ging 
de minister zelfs vrijwel geheel niet 
in. En zo kwam dan de motie van de 
heer Oud, _door al zijn aanwezige me
deleden van de V.V.D.-fractie mede
getekend (d.i. alleen niet uitzonde
ring van de heer Ritmeester, die ziek 
is). Zij luidde: 

De motie-Oud 
"De Kamer, constaterende, dat het 

Kabinet zijn aan de Staten-Generaal 
medegedeeld standpunt, dat de Ne
derlandse souvereiniteit over West
Nieuw-Guinea behoort te worden 
gehandhaafd, heeft prijs gegeven 
zonder de Kamer vooraf in de ge
legenheid te hebben gesteld van 
haar oordeel omtrent deze wijziging 
in het Regeringsbeleid te doen blij
ken; 

van oordeel, dat deze handelwijze 
niet in overeenstemming is met het
geen een juiste constitutionele ver
hlluding tussen Regering en Staten
Generaal behoort mede te brempn; 

spreekt over deze gang_ van zaken 
haar teleurstelling u!t en gaat over 
tot de orde van de dag". 

Minister Van Maarseveen was ge-
eindigd met te zeggen, dat dit 

Kabinet nooit een voorstel om de sou
vereiniteit aan de Republiek Indone
sia over te dragen zou doen. Ik heb 
dat, zo zei de heer Oud daarover bij 
de replieken, gehoord, maar ik moet 
tot mijn leedwezen zeggen, dat het 
op mij niet de minste indruk heeft 
gemaakt. Ik heb dit soort verklarin
gen van dit Kabinet al zo dikwijls ge
hoord, terwijl het later bleek weer 
anders te gaan, dat de minister mij 
niet moet kwalijk nemen, wanneer ik 
zeg, dat deze mededeling bij mij niet 
het vertrouwen heeft kunnen wekken, 
dat ik zo gaarne in het Kabinet zou 
willen stellen. 

p rof. Romme deed nog een poging, 
om deze motie "aan te kleden", 

door vast te sten ::m, dat zij "alleen 
maar" teleurstelling uitsprak. De 
heer Oud wees deze poging echter 
scherp af, in de volgende bewoordin
gen: De heer Romme heeft, als ik het 
zo mag uitdrukken, mijn motie aan
gekleed. Nu kleed ik mijn moties lie
ver zelf aan. Ik geloof althans dat ik 
er nog toe in staat ben die motie een 
behoorlijke snit te geven, maar als ik 
het niet meer zou kunnen en hulp 
nodi~ zou hebben, dan zou ik - de 
geachte af~evaardigde neme het mij 
niet kwalijk - hem toch niet vragen, 
want na het succes, dat die geachte 
afgevaardigde heeft gehad met het 
aankleden van Linggadjati, heb ik niet 
het gevoel, dat ik bij hem aan het 
juiste adres zou zijn om aankleding 
van mijn motie te vragen. Ik laat mijn 
motie liever in de jas, waarin ik haar 
zelf heb gestoken, en de jas van de 
motie is zodanig, dat deze motie is 
een ,motie van afkeuring". 

Min. Stikkers verklaring 
fJ et grote woord was gevallen en 

enkele minuten later, nadat de 
heer Schouten nog iets had gezegd, 
stond minister Stikker (het was bijna 
twee uur in de nacht geworden) op, 
om een verklarinf( af te leggen, welke 
de naaste aanleiding tot de Kabinets
crisis zou worden. 

Hij herinnerde aan de zojuist door 
de heer Oud afgelegde verklaring, 
dat het inderdaad de bedoeling was 
geweest, een motie van afkeuring 
te stellen. Daarmede, zo verklaarde 
minister Stikker, is voor mij 
een uitermate moeilijke toestand 
ontstaan, ook al verkrijgt deze mo• 
tie misschien geen meerderheid in 
de Kamer. Ik zie in deze motie der• 
halve, .ook al zou zij geen meerder-

(vervolg op pag. 7) 
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De J.O.V.D. 
roept het Noorden 

Belangrijke bijeenkomst te Groningen 
OIJ 21 Februari '51 

Gelijk de attente en belangstellen
de lezer zich ongetwijfeld zal her
i~nere~, ~ield de Jongeren Organisa
tie VriJheid en Democratie (J.O.V.D.) 
?P 25 en 26 November van het vorig 
,]aar een propaganda-weekend te Ap-
pelscha. · 

Dit weekend was speciaal georgani
seerd, om de jongeren in Noord-Ne
derland in de gelegenheid te stellen 
met 't doel en streven van de J.O.v.D: 
kennis te maken. Dit weekend is een 
zeer groot succes geworclen en wij 
mogen ons verheugen over het feit" 
dat dit succes voor e~-- belaugrvk 

. .deel tot stand kwam door de aankon
diging, die wij met betrekking tot 
deze bijeenkomst enige malen in ons 
weekblad publiceerden. 

Het is namelijk gebleken, dat ver
schillende jongeren in Noord-Neder
land, die tot dusverre van het be
staan van de J.O.V.D. onkundig wa
ren, door onze aankondiging naar Ap
pelscha z!jn getogen, waar met ge
noemde jongerenorganisatie een blij
vende band werd geschap~;>n. Doch dat -
ntlö't alleen was het resultaat; er vloei
de zelfs de oprichting van een nieuwe 
afdeling uit voort. 
~et -behoeft wel geen betoog, dat 

WlJ ook · thans gaarne de aandacht 
vestigen op het feit, dat de J.O.V.D., 
aangemoedigd door het bovenvermel
de succes, op Zaterdag 24 Februari 
a.s. te Groningen een :nieuwe bijeen
komst organiseert, die in het bijzon
der is bestemd vonr de-jongeren (tus
sen 16 en 31 jaar) uit Drente, Gronin~ 
gen en Friesland; Het is wederom de 
afdeling Groningen van de J.O.V.D. 
geweest, die het initiatiet tot het or
ganiseren van een dergelijk~ propa
ganda-bijeenkomst heeft. genomen .. Zij 
zal worden gehouden in restaurant 
"De Oude Meet". Het aanvangsuur is 
bepaald op 3-30 uur n.m. Als spreker 
zal. ()ptreden. de heer H. D. L(luwes 
uit Ulruin, met hef onderwerp: "Onze 
democratie, een verkregen· doch b_e" 
,drei~d. goed" .. Na,.;deze inleiciing. zal 
een .. debat yo~?en, De . J:>rooc;l.ina:altijd ~ 
zql. gezamenliJk worden gebruikt. 
Bfo~d .~n worden ineegèho~en, doch . 

. vanzel1sprekend kan men 'dit ®k · i,.& 
. het·· ~èstaurai1t verkriJg én ... :Naast· h<!t 
ernstige gedeelte zal ook in ruime 
mate aan het eleinent der ontspanning 

. worden gedacht. Aangezien een groot 
aantal deelnemers wordt verwacht, ls 

· het raadzaam de aanmelding vóór· 10 
Februari in het bezit te do(m zijn bij 
de secretaris van de afdeling Gronin
gen, de heer T. de VrieS, Mr. W. de 
Bitterstraat 13A, Groningen, tel. 25658. 

Gaarne wekken wij a'ne jongeren 
(ook buiten de Noordelijke provin
cies) op, deze belangrijke propaganda
bijeenkomst bij te wonen, waarbij wij 
vooral de ·medewerking van de 
ouderen inroepen om op· ruime schaal 
bekendheid aan dit gebeuren te ge~ 
ven. De . jongeren behoeven onze 
daadwerkelijke steun. Opdat deze 
door allen metterdaad · worde · ge
teven! 
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De zaak van Kempen 

Nu gaat het hard tegen hard 
En óók: hart tegen hart 

"Het kan wel zijn dat de heer Van Kempen in andere steden en meti 
andere orkesten ongehinderd heeft kunnen optreden, maar in Amster
dam denken · wij daar anders over", hebben sommige hoofdstedelijke 
raadsleden tijdens het Van Kempen-debat gezegd. Nu waren er. niet zo 
veel Amsterdammers, die er anders over dachten, doch met enige agi
tatie kan men natuurlijk wel wat bereiken. Er is iets bereikt en wij~ 
r~bben de even fameuze als trieste. rel gehad in het Concertgebquw. · 
En nu? In de verwekte nerveuze stemming slingert men elkaar verwij
ten naar het hoofd ..-... over het hoofd van de heer Van Kempen heen!-. 
en nu gaat het hard tegen hard,. waarbij de Hollandse nuchterheid van
d ~:tken en he~ critisch inzicht zijn uitgerangeerd, zodat, wanneer men 
niet spoedig tot bezinning komt, een deerlijk gehavend slagveld zal 
achterblijven in de Van Baerlestraat nadat de partijen zich weer in hun 
stellinnen hebben teruggetrokken, paraat voor de volgende aanval. Op 
wie? En onder welk motto? 

De overheid van land en stad heb-
ben deze dirigent toelaatbaar 

vci·klaard. Dat is een uitspraak, die 
men in een gezonde democratie heeft 
te respecteren, ook wanneer het ge
voel zich daartegen verzet. Het is zeer 
begrijpelijk dat er velen zijn, die nim
mer uit hun gedachten weg te vagen, 
trieste herinneringen hebben aan de 
Duitse overheersing en dat zij ieder
een, die direct of indirect daarmee van 
dc.en heeft gehad, verwerpelijk en on
aanvaardbaar achten. Maar tussen dit 
achten en het respecteren van een 
uitspraak van de overheid ligt een 
groot onderscheid. Uit eigen waarne
mmg tijdens de bezetting weten wij 
dat de Trouw-groep een keurcorps 
was in het verzet. Het dagblad Trouw 
is uit die kringen vooágekomen en 
zijn redactie is allerminst onbekend 
met het bestaan van deze gevoelens. 
NJettemin heeft het met grote veront
waardiging deze actie tegen de heer 
van Kempen afgewezen. In beter ge
zelschap kunnen wij ons moeilijk in
denken wanneer wij steun van node 
zouden hebben voor ons standpunt, 
dat niets verwerpelijker is dan op 
resp.eetabele _gev,oe~ens .,een ontoelaat,- . 
bare, het gezag ondermijnende adie 
te enten. 

fl et wrange in deze gehele affaire 
is, dat vele dragers van. deze 

respectabele gevoelens niet,- zoals nu 
bijvoorbeeld de Trouw-groep, hebben 
onderkend, dat zij met een achtens· 
waardige vaan voorop kwamen te lo
pen in een stoet, waarbij zich vele lie
den aanslÓten, die zich uit geheel an• 
deren · hoofde tot een demonstratiet 
vertoon "geïnspireerd" voelden. Men 
moet dit tekort aan onderscheidings
vermogen wel het meest betreuren 
ju1st voor deze met nobele gevoelens 
en uitsluitend daardoor gedreven Ne

. dedanders, omdat zij er juist mede de 
oorzaak van zouden kunnen zijn dat 
wij t<it een staat van zaken komen, 
die niet veel beter is dan wij onder 
Duitse bezetting hebben gekend. 

Helaas zijn er echter ook mensen, 
. die hun diepe verontwaardiging 

hngzamerhand zelf niet meer weten 
te o~c;lerkerinen en ha.ar hebben om- · 
gebogen tot een wapen, c:Jat- meer ten 
beho.eve van een groeps- of persoon
li.Jk belang wordt gehanteerd wanneer 
do~ar naar sterk individueel inz1cht en · 
w.ssefende maatstaven resultaat en 
zelfs voordeel van kan worden ver
wacht. Wij denken bijvoorbeeld aan 
enkele,· componisten-critici, die tot nu 

· toe geen bezwaar hadden- dat hun: · 
\'l"erkert onder directie van ·de heer 
van Kempen werden uitgevoerd, doch 
nu plotseling ·in actie zijn gekomen 
waar het het optreden van de dirigent 
betrof bij 'het Concertgebouw, met 
welks bestuur deze componisten-cri· 
tici nièt op zo goede voet staan. Ook 
zij komen met de. motivering, zoals 
men die van sommige raadsleden 
heeft gehoord, dat Amsterdam en het 
Concertgebouw iets anders ziJn. Deze· 
motivering Vinden wij weinig gracie
!J_ik . ten opzichte van ons gehele· land, 
want de respectabele gevoelens, dit> 
Amsterdammers bezielen, zijn toch ze· 
kër niet verhevener dan de respec· 
tabele gevoelens, welke men iri allé 
uithoeken van Nederland kan aan
treffen? Kort na de bezetting hebben 
dé communisten in Amsterdam zich 
het verzet toegeëigend en daarover 

hebben alle groepen en alle bladen 
hun diepe verontwaardiging uitge
sproken. Inderdaad, het was uiterst 
bedenkelijk dat het verzet achterat 
werd geëxploiteerd ten bate van één 
politieke groep. En wat doet thans 
Amsterdam? Het eigent zich in ho
vaardij ook het monopolie ioe van 
een hoogste geest van verzet, die zo 
bijzonder is, dat de heer van Kem
pen niet in de hoofdstad kan optre
den al kon hij het daarbuiten ook 
reeds talloze malen ongehinderd doen. 
Amsterdam - en sommige zijner 
zaadsleden - kunnen zich van deze 
hovaardij niet schoonwassen door te 
verwijzen naar stakingen en Joden
\'ervolging. Zodra wij graduaties gaan 
t::>epassen in wat deze of gene stad 
werd aangedaan en de geest van het 
verzet achter ·stellen bij het daadwer
kelijke verzet - dat overigens ook 
buiten Amsterdam van indrukwek
kend formaat is geweest - gaan wij 
de mate van ons eigen heldendom be
palen. En wanneer Amsterdam - en 
dit schrijft een Amsterdammer 
zichzelf dan boven de rest van Ne
derland verheven verklaart in deze 
dingen en waarden, dat doet het als 
stad precli!s hè'tzel'fde als ''<ie commu
nisten kort na de bevrijding hebben 
gedaan. De· communisten hebben het 
verzet van anders denkenden door 
hun aanmatiging willen denigreren, 
wat doet thans Amsterdam in zijn 
hovaardij? 

Z o zou het zijn, indien de bevol
king . van de hoofdstad deze op

vatting tot haar algemeen bezit maak- . 
te. Doch dat is niet zo. Een meerder
heid van de raad heeft zich reeds te-· 
gen deze in een motie uitgewerkte 
denkwijze van dr. Sajet verzet, en be~ 
halve de agitatoren en degenen, die 
zich lieten meeslepen, heeft niemand 
behoefte gevoelcl of reden aanwezig 
geacht tot het vertoon, zoals dit thans 
om het Concertgebouw ten beste 1s 
gegeven. Deze agitatie is welbewust 
gLkweekt en een onafhankelijk socia
listisch dagblad heeft daar het zijne 
toE. bijgedragen, door geruime tijd 
voor het optreden van deze dirigent 
dag in dag uit met zijn berichtgeving 
over deze zaak te suggereren dat Am
sterdam in opstand kwam tegen deze 
dirigent. De gezwoll.enheid Het zelfs 
niet af in de nabeschouwing, welke 
dat blàd gaf en waarin men las: "De 
dirigenten van een. nationaa!-stedelij· 
ke instelling als het Concertgebouw· 
orkest moeten door de overweldigende 
meerderheid, der bevolking word~n _ 
aanvaard. Het moet .althans . uitgeslo
ten zijn, dat er onder hen. zijn, die' de 

· · razernij ··.van een . groot deel der bè- -
volking wakker maken". 

Dit klinkt overweldigend, zeker ·in 
onze democratische oren. Wij hebben 
systemen gekend en kennen die ·nog, 
waar men ook met een "óverweldi
gende meerderheid" werkt, doch wij 
hebben die systemefi nooit voor demo
cratisch aangezien. En over het feit, 
dat - om de schatting nu zoveel nio· 
gelijk ten gunste van deze overwel· 
dJgende meerderheid te doen zijn -'
er van de 1800 concertbezoekers 1600 
bereid waren als normaal bezoeker 
bet concertgebouw binnen te gaan, 
zullen wij ·d~n maar verder zwijg.en. 

••• 
H ct is een publiek geheim dat er 

vele grieven bestaan tegen de 
Raad van Bestuur van het Concert-

gebouw en dat deze zakelijke en ar· 
tistieke grieven een voorname rol heb
ben gespeeld in deze zaak, waarin 
eigenlijk op het hoofd · van de heer 
van Kempen goeddeels een geheel an• 
der gevecht dan het voorgewende 
werd uitgestreden en nog onbeslist 
bieef. Het is zeer· te betreuren dat de 
leden van het orkest, geleid door het 
dagelijks bestuur hunner vereniging, 
zich· niet afzijdig hebben weten te 
houden. Sommigen hebben dat gepro
beerd en hebben niet het podium ver• 
laten, doch een niet onafhankelijk so• 
cialistisch dagblad sprak de volgende 
morgen reeds over de "werkwilligen" 
- inderdaad tussen aanhalingstekens 
-- en meldde met tevredenheid dat 
enige van deze "werkwilligen" zich 
intussen reeds solidair hadden ver• 
klaard met degenen, die vertrokken 
\Varen. De terminologie van dit blad 
- dat sinds de arbeidsvrede "werk
willigen" zo ferm in bescherming 
n~::emt tegen de communistische defi· 
nitie van dezulken - geeft voor de 
goede verstaander precies de richting 
aan, waarin men deze dingen moet 
zien. 

:r< * ." 

1 ntussen heeft de "overweldigende 
meerderheid" vrezen wij grote 

schade toegebnicht aan twee dingen. 
A<on het herstel, dat langzamerhand 
zich naar volledigheid voltrok, van 
de begrippen van recht en orde, van 
het besef van de rechtsstaat, en in de 
tweede plaats aan een culturele in· 
etelling van groot formaat. Men kan 
slechts hopen dat de bezinning terug· 
keert, dat de door hun respectabele 
gevoelens geleide vaandragers zullen 
omzien. en ontdekken wie zij achter 
zich hebben gekregen, dat degene, die 
hun van oorsprong nobele gevoelens 
in belustheid en belang hebben omge• 
zet, tot zelfonderzoek willen geraken 
en dat het concertgebouworkest als· 
nog niet te zeer beschadigd uit dit 
voorval zal terugkeren. Ook dan ech· 
w.r blijft het feit bestaan, dat de aan
drijvers weer meer goede moed heb· 
ben gewekt bij de toch niet zo erg on
herkenbaar gemaskerden, die achter 
welke van ook, van verzet, van vre
de, van ontwapening, van kunst, wat 
men maar wenst, willen optrekken 
om ons de chaos te bezorgen. Het is 
al niet meer opvallend dat het ook 
nu weer de socialistische bladen zijn 
. geweest - (die nog niet lang gele· 
den critisch zeer waarderend over van 
Kempen hebben geschreven, terwijl 
t>en er van herhaling van de door 
deze dirigent voor de V .A.R.A.-aan- · 
hang niet per microfqon doch direc
telijk in een concertzaal gegeven mu
ziekuitvoeringen sterk aanbeval) -
die deze actie hebben gesteund en me
de-gekweekt. Want wij weten nu wel 
wie de wegbereiders van de commu
nisten zijn. Zij doen hun Schuldigkeit 
net zo lang totdat de democratie kan 
gaan. 

RIJSWIJK 
vergaderde_ 

"De jaarlijkse vergadering werd ge
houden op 15 Januari. Na de opening 
door de voorzitter Ir. P. Stempels en 
de goedkeuring van de jaarverslagen, 
volgde de bespreking van de verkie· 
zing van het Hoofdbestuur. Besloten 
werd de candidatuur van de aftreden· 
de leden te steunen. 

Vervolgens hield Ir. P. Stempels een 
causerie over de gemeentebegroting 
i~ het algemeen en de begroting van 
Rijswijk voor 1951 in het bijzonder. 

Nadat nog verscheidene punten 
van plaatselijk belang de revue had
dén gepasseerd, hield Mr. A. van der 
Wilde enige beschouwingen. 

Het secretariaat zal voorlopig wor
den waargenomen door de 2e Secre• 
taresse, mevr; H. J. H. Eigenhuis
van der Tand, Haagweg 110, Rijs
wijk <Z.-H;). 



VAN 

Engelse es (I) 

s edert de bevrijding heeft het al dan n,iet per
sonalistische socialisme West-Europa als 

proefobject geëxploiteerd. 
De resultaten zijn verbijsterend. Want dat socia

lisme bracht zijn eigen sociale en economische in
zichten tot toepassing. De gevolgen daarvan onder
vonden alie landen in West-Europa, en vooral En
geland en Nederland, aan den ~ve. 

Desondanks is ~r .nog geen aanwijzing, welke 
duidt op beter inzicht en inkeer, zodat het. nuttig 
en nodig. is de gemeenschap voortdurend in feiten 
en cijfers voor te houden de voor haar fatale gevol
gen van de socialistische economische en sociale 
maatregelen. 

Daarvoor leent zich thans wel bijzonder de ge
reglementeerde Engelse gezondheidszorg, omdat dit 
Labour-probeersel door de vooraanstaande Ameri
kaanse republikein Harold E. Stassen in Engeland 
nauwgezet gewogen en zózeer te licht bevonden 
werd, dat hij concludeert: "dat de kenmerken en 
eigenschappen van het beroep van arts en de 
betrekkingen tussen arts en patient, elke regle
mentering van het gezondheidswezen naar het 
Engelse voorbeeld uitsluiten". Het weekblad Bur
gerrecht geeft een overzicht van het door Stassen 
ingediende rapport. 

Wij nemen zo kort mogelijk enkele conclusies 
over - gebrek aan tijd bij de artsen als gevolg 
van de vele simulanten en de vele nutteloze admi
nistratieve formaliteiten, indienen van rapporten, 
bijwonen van vergaderingen, dus bureaucratie in 
haar bedenkelijkste vorm, daardoor geen gelegen
heid zich voldoende aan de wetenschap te wijden, 
sterke benadeling van de werkelijk zieke mensen. 

Conclusie: Het scheen derhalve zo te zijn, dat 
zodra de staat de geneeskundige verzorging zonder 
enige tegenprestatie van de zijde van de patiënt 
en zonder enige begrenzing garandeerde, misbruik 
maken in grote omvang van de open.are gezond
heidsdienst bijna onvermijdelijk was. 

E1lgelse les (11) 

H oe staat de arbeider nu zelf tegenover deze 
dienst? Enerzijds natuurlijk waarderend -

en dat was vooral in de eerste weken en maanden 
bet geval; Elk arbeidersgezin liet vanzelfsprekend 
al zijn ogen en tanden nazien - en een in Enge
land wonende Nederlander vertelde ons onlangs 
dat dientengevolge: 

a. In Engeland ·van ongeveer 6 tot 12 maanden 
moet worden gewacht op aflevering van een bril; 

. b. ongeveer.1 jaar moet worden gewacht op op
name in ziekeninrichtingen voor bepaalde opera
ties (Stassen gaf aan dat men in London 1 jaar 
moest wachten op een bed voor een breukoperatie; 
200.000 ingeschrevenen· wachtten op opname in een 
ziekenhuis); 

. c. dikWijls d a g e n moet . worden gewacht voor
dat een art.s een patiënt thuis kan komen bezoe
ken - en dan nog na herhaalde oproep. 

Dit alles is natuurlijk ook door de arbeiders op
gemerkt, m á á r ........ en wij ontlenen dit aan het 
overzicht van Stassen's rapport in Burgerrecht: 

. . . 
"De slagboom van de hoge rekening die de 

kleine luiden voorheen van het spreekuur 
van de dokter verwijderd hield, is weliswaar 
door de gezondheidsdienst opgeruimd, maar· 
daar tegenover staat, dat de Engelsw;an op 
het ogenblik door een barrière van mensen
menigten, die de dokter deels voor futulitei
ten raadplegen, van geneeskundige verzor- · 
ging wordt uitgesloten. De Engelsman be
hoeft - zo zegt men ~ weliswaar geen dok
tersrekeningen meer te betalen, daarvoor in 
de plaats echter des te hogere belastingen 
die ook de arbeider treffen. Stassen· herin• 
nert er aan, dat in Engeland de fiscale lasten 
veertig procent van het nationale inkómen 
belopen en per hoofd van de bevolking meer 
dan tweemaal zo hoog zijn als in de V.S. 
Alleen de gezondheidsdienst vordert jaàrlijks 
al tien procent van het staatsbudget, d.w.z. 
vier procent van het volksinkomen.'' 

Dit alles bracht ook een gewij:z;igd inzicht bij 
vele arbeiders. Zij zien evenzeer als de artsen 
hoe talloze zieken, die vroeger zonder bezwaar 
thuis werden verpleegd, zich nu gratis in . een zie
kenhuls laten opnemen en dan hun verblijf. rekken 
wat ze maar rekken kunnen. Met als gevolg geen 
plaats voor de werkelijk zieken en dus . achter
uitgang van de gezondheidsdienst - sinds de in· 
voering van de "regerings-gezondheidsdienst" nam 
het sterftecijfer in Engeland TOE! 

Engelse les (111) 
V celbetekenend is ook dat het aantal studenten 

in de medicijnen eerder af dan toe is geno
men. Bovendien deed Stassen de ervaring op, dat 
•ich juist onder de meest belovende jonge artsen 
en a.s. artsen degenen bevinden, die emigratie· 
plannen hebben, omdat het uitoefenen van het be· 
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roep van arts onder de druk van de Engelse 
gezondheidsbureaucratie weinig aanlokt. Kon de 
arts zich voorheen vestigen waar bij wilde, tegen
woordig heeft hij een vestigingsvergunning van 
een plaatselijke commissie nodig. 

Dit brengt gevolgen mee, die zeer nadelig wer
ken en die men niet bad voorzien of niet wilde 
voorzien. 

Want aangezien elke dokter ten hoogste 4000 · 
ingeschreven patiënten tegen ongeveer :f. 1 per 
jaar mag behandelen, probeert hij dit aantal zo 
snel mogelijk te bereiken. En hij zal zijn inkom
sten niet gaarne met anderen delen vóór die 4000 
geboekt staan. 

Het is nodig dat hier in Nederland met ook een 
wondertent vol wonderdoeners wordt beseft waar
toe staatszorg en staatsbemoeienis zonder begren
zing en zonder krachtige remll}en moet leiden, on
danks de nobelste bedoelingen. Omdat het over
grote deel der mensen nog niet zodanig werd opge
voed, dat zij als onzelfzuchtige burgers in een 
democratische gemeenschap kunnen leven, omdat 
theorie en praktijk hopeloos uit elkaar lopen en 
omdat staatszorg in de vorm van verzekering tegen 
letterlijk elke kwade mogelijkheid, en dan van 
de wieg tot aan het graf, slappe, zwakke mensen 
zonder initiatief en zonder verantwoordelijkheids
gevoel m o e t kweken. 

Onze Nederlandse artsen hebben reeds herhaal
delijk ernstig gewaarschuwd. Velen hunner zijn 
van oordeel dat de verplichte verzekering thans 
reeds te ver grijpt en gelijke nadelen gaat opleve
ren als de Engelse reglementering. 

Nadelen zoals vele simulanten, die de werkelijk 
zieke mensen verdringen in wachtkamer en zie-· 
kenhuis, een te snel verwijzen naar specialistische 
b~h~ndel~ng, misbruik maken van medicijnen, ad
mlmstratleve overbelasting ZIJN er al - vraag 
het maar aan onze medici. 

Het zal voor onze regering zaak zijn aan de raad 
en vooral aan de waarschuwingen van die medici 
méér waarde toe te kennen, dan Labour in Enge
land deed. 

Offers 
De Britse Premier, Clement Attlee, heeft het 

Engelse volk in sobere en duidelijke woor
d~n voorbereid op de nieuwe, zware opofferingen, 
che het te wachten staan in verband met het be
wapeningsprogram, dat inmiddels door zijn tege
ring is ingediend. Het zal een ieder weldenkend 
democraat .in deze wereld wel duidelijk zijn, hoe 
noodzakelijk het is deze offers te verlangen. Het' 
gaat ~r in dit verband echter niet alleen om, waar
voor deze offers worden gevraagd, maar ook om 
het feit door wie ze worden verlangd. Attlee ver
keert in dit opzicht als vrager van offers niet in 
een benijdenswaardige positie, omdat zijn kabinet· 
niet op alle geledingen van het Britse volk steunt. 
Het is dan ook zeer de vraag, of Attlee, vooral in 
psychologisch opzicht, de steun en offervaardig
heid van het volk in die mate zal ontvangen, waar
op hij schijnt te rekenen. Het ziet er veeleer naar 
uit, dat slechts een Engelse coalitie-regering in 
staat zal zijn de gevraagde offers ten volle voor 
het gehele Britse volk aanvaardbaar te maken. Wij 
willen hiermede nog eens de nadruk leggen op het 
feit, dat offers slechts ten volle en met de minste 
weerstánd kunnen worden opgebracht, indien een 
regering steunt op alle of zoveel mogelijk geledin
gen van de natie. Dit geldt eveneens voor ons 
land. Daarom is de vorming van een nieuw kabinet 
zo uiterst belangrijk. Ook dit nieuwe kabinet zal 
Cl' niet van buiten kunnen, aan ons volk nieuwe 
offers te vragen. Wij mogen daarom hopen, dat er 
een kabinet uit de bus mag komen, dat meer ver
t!·ouwen geniet dan het vorige. Vertrouwen in een 
tijd van noden en zorgen is een onmisbare factor 
om de omstandigheden het hoofd te kunnen 
bieden. Vandaar, dat zeer vele in den lande met 
spanning uitzien naar een nieuwe formatie van 
regeringspersonen, die\ een waar team 'zullen vor-. · 
men als het er om gaat het gehele :volk ill deze zo 
spannende tijden te leiden en · vóor te gaan. 

:,: : '' ., ' ' 

.Ra, ra. 
·Het is nog niet zo lang geleden,. dat een :Bel· 
. gisch dagblad het blijkbaar als zijn plicht 

beschouwde, critiek te uiten op de bijdrage van 
Nederland aan de opbouw van de defensie van het 
Westen.· 

Men zou aan dit verwijt - het was vooraf 
de toon, die niet bepaald elegant was 
stilzwijgend voorbij kunnen gaan, ware het niet, 
dat kort hierna van· Belgische zijde een verklaring 
werd afgelegd, waarvan men zou kunnen zeggen, 
dat zij demonstreerde hoe goed het is, eerst zijn 
eigen straatje schoon te vegen, alvorens zich te 
bemoeien met dat . van de buurman. Het was de 
Belgische minister van Defensie, kolonel De Greef, 
die tijdens een rede te Brussel in de militaire club 
,.Mars et Mercure" gewaagde van het feit, dat een 
groot tekort áan officieren en wapens het ·zwakke 
punt vormden van Belgiê in de deelneming aan de 
Atlantische defensie. "Voor het ogenblik," aldus 
citeerde "De Volkskrant" de woorden van miniSter 
De Greef~ "bestaat de Belgische deelneming alleen 

. nog. maar uit plannen, commissies, papieren . en 

woorden. Wanneer de Amerikanen zouden weten, 
dat onze herbewapening maar een wassen neus is, 
dan zouden zij zich onmiddellijk van Eurona af
wenden en ons 'lan ons lot overlaten." Wij willen 
op deze zaak maar niet al te diep ingaan en de 
hoop uitspreken, dat de minister een beetje heèft 

. overdreven. In ieder. geval blijkt uit zijn woorden 
duidelijk, dat het niet te pas komt een bevriende 
buurman te beschuldigen, indien men zelf . heeft 

• verzuimd o.rde op zaken te stellen. Aan afbrekenoo 
erftlek hebben wij waarlijk geen behoefte. De toe
stand is hiervoor veel te ernstig. Wij mogen dan 
ook aannemen, dat de woorden van de Belgische 
minister van Defensie door onze Zuiderburen niet 
zija misverstaan. 

Kabinetsformatie en Partij-politiek · 
(Vervolg van pag 1) 

bet zijn of niet-zijn van ons volk. Maar: Senatu 
deliberante perit Saguntum .... terwijl de Senaat 
beraadslaagt, valt Saguntum. Terwijl levenskwes· 
ties aan de orde zijn, en elkeen zich moest aan
gorden om te pogen gemeenschappelijk de nood
toestand onder ogen te zien, zijn er persorganen 
voor wie het in deze tijd van het hoogste belang 
schijnt, te sèhrijven over een "tegenstelling Oud
Stikker". Achter fantasieën daarover wordt dan 
de gruwelijke werkelijkheid van alle gevaar dat 
ons dreigt, schuil gehouden. Inplaats van zich te 
concentreren op de grote vraagstukken, begeven 
velen zich in partij-politiek van de smalste soort. 
Armzalig gedoe. 

Om het nu maar onomwonden te zeggen: wij 
kennen geen tegenstelling Oud-Stikker, wij ken
nen slechts de tegenstelling: fractie-V.V.D. contra 
Kabinet-Van Schaik-Drees. Als geheel was dit 
Kabinet innerlijk te zwak om tegen de geweldige 
moeilijkheden op te kunnen. Dat uit te spreken is 
plicht, en daaruit persoonlijke tegenstellim'en te 
construeren kan slechts en':· '"" 'n 1-A' • '1. 

hen voor wie blijkbaar het bed1·ijven van politiek 
een :zaak van persoonlijke gevoe1ens ... 

De overwegende bezwaren tegen· het Kabinet als 
geheel konden gep!lllrd gaan met waardering voor 
de arbeid van Minister Stikker. Die heeft Mr. Oud 
zowel in eerste termijn als vlak voor de stemming 
over de motie-Oud namens de fractie ook tot uit
drukking gebracht. Mf.>l!' die officieel vastgelegde 
woorden komt de teg:)nS~~lling-fabrikanten niet 
goed uit; men verzwijgt ze en fantaseert liever in 
deze tijd van de grootste ernst, diè juist op 'eenheid 
gericht moet zijn. Laten zij echter wel bedenken, 
dat Mr. Stikker niet bereid zal blijken voor hun 
partij-politieke wagentje te gaan lopen! 

I n ons land blijkt het lot van hen, die op feilen 
wijzen niet aangenaam te zijn. Hoon en zelfs 

laster zijn de wapenen waarmede Mr. Oud te lijf 
wordt gegaan. Het is bitter dit alles te moeten vast
stellen. Ook blijkt, dat nog zeer velen niet hou• 
den van schoon schip maken, en maar liever had
den voortgesukkeld met eert beleid, dat ·op kardi
nale punten heeft gefaald. Voor ons is dit echter 
een bewijs, dat bet de hoogste tijd was het waar• 
schuwingssein te heffen. Het is ook heel goed, dat, 
terwijl de moeilijkheden zich met een schier gruw
zame ernst aankondigen, thans de gelegenheid 

· geopend is zich opnieuw te bezinnen. Uit de be
richten over de. pogingen om tot een nieuwe basis 
van samenwerking te komen, blijkt·· ook zonne
klaar, dat men, de zaak eens precies onder ogen 
ziende, ook op moeilijkheden stuit. Wij a-chten het 
van het grootste belang, dat, als indirect gevolg 
van de motie-Oud, opnieuw beraad over het te 
volgen beleid mogelijk is. Ons land moet de zware 
tijden in kunnen gaan met een duidelijk uitgestip
pelde koers. Niet aan verdoezeling van de werke
lijkheid bestaat behoefte, maar aan volkomen 
klaarheid en een op de realiteit afgestemde poli
tiek. 

0 p het ogenblik waarop wij schrijven, zet nog 
steeds Mr. Stikker zijn pogingen voort. Wij 

zullen. de resultaten. afwachten. Alleen willen wij 
wel zeggen van oordeel te zijn,' dat onder de hui
dige omstandigbeden een Kabinet op zo breed mo
gelijke basis het eerste doel JriOet ~n. uiteraard 
.met uitzondering van de Communisten. Wij rn<)eten 
een Kabinet hebben, dat in zo breed mogelijke 
laag van ons volk ·vertrouwen kan wekken, mede 
in verband met de offers, die gebracht zullen moe
ten worden. Het N.V.V. beeft over het brengen 
van offers zijn eigen, eenzijdige, gedachten. Men 
mag zich ook afvragen, wat de dezer dagen afge
legde verklaring van dit verbond heeft te. bete
kenen. Wij houden niet van verklaringen, die toch 
niet anders kunnen bedoelen dan druk uit te 
oefenen bij de Kabinetsformatie. Daar dient bet 
N.V.V. zich van te onthouden~ er dienen geen sta
ten in de staat te zijn. Trouwens, wanneer het gaat 
om offers brengen, dan mag daarbij geen een
zijdigheid worden .betracht .. Dan dient· het gehele 
volk die te brengen. Maar hiervoor is dan ook no
dig, dat wij geregeerd worden op een wijze, die bij 
zoveel mogelijk mensen ·in den lande vertrouwen · 
weet te wekken. J)aarom achten, wij ~ ook een 
Kabinet op zo. breed mogelijJee basis een dringende 
eis. Zware tijden vragen zo groot mogelijke een-

. beid. l{ . 



VRIJHEID EN DEMOCRATD!: 

Rode crisis-besehouwint.?;en 
Eenvoudig, omdat we aan hetgeen 
Het Parool denigrerend over mr. Oud 
schreef even weinig betekenis hechten 
als aan hetgeen het - op zichzelf te
recht! - tot lof van mr. Stikker 
schreef. D e oplossing van de regeringscri

sis moge uit een oogpunt van 
onmiddellijk landsbelang van primai• 
re betekenis zijn, voor de untwikke
lil'lg der politieke verhoudingen in ons 
land blijft heigeen thans omgaat in 
de P.v.d.A. van niet minder gewicht. 

Wij achten het daarom nuttig, aan
dacht te blijven schenken aan het
geen in deze weken in de rode pers
organen tot uitiug komt. 

Dat zij de crisis in de eigen partij 
zouden trachten te camoufleren door 
de aandacht hunner lezers van deze 
af te leiden naar de - in dit opzicht 
voor hen op een gelukkig moment 
Uitgebroken kabinetscrisis, was 
geen verrassing voor wie de methoden 
dezer organen kent. Belangwekkend 
was hierin alleen, dat zij dit deden op 
een wijze, die doet veronderstellen, 
dat zij geen èrg hoge dunk van de 
intelligentie hunner lezers hebben. 

Als Het Vrije Volk op 24 Januari 
zich eindelijk wel genoodzaakt 

ziet, over "Crisislust en -leed" te 
schrijven, begint het met te gewagen 
van. . . . crisisgeruchten om minister 
Stikker en de V.V.D. En als het dan 
zijn lezers niet helemaal onkundig 
karo laten van het feit, dat zich niet 
in de V. V.D. maar wel in de P.v.d.A. 
ernstige symptomen van crisis voor· 
doen. memoreert het blad het aftre
den ·van mr. v. d. Goes van Naters 
als fractievoorzitter en van ir. Vos 
als bestuurs!:d en het uittreden van 
mr. d'Ailly, maar voegt er op vergoe
lijkende toon aan toe: dat is "alles bij 
eikaar te veel geweest voor sommige 
licht bewogen gemoederen. Inzonder
he:id Het Parool, ons socialistisch zus
terblad, heeft zoveel sensatie tegelij
kertijd niet kunnen verwerken''. 

H et appeltje, dat Het Vrije Volk 
zi.in zusterorgaan dan geschild 

cri we: te verorberen biedt, lijkt niet 
erg smakelijk. Zus van het Hekelveld 
verwijt zus van de Nieuwezijcts (u 
weet wel: léés dat blad!) dàt zij een 
verwarrend twee-koersenbeleid voert 
en het dient dan partijgenoot Frans 
Goedhart een afstraffing toe, omdat 
dit P.v.d.A.-kamerlid in Het Parool 
een "teugelloze aanval op de P.v.d.A., 
op het beleid van het Kabinet en op 
de minister-president, dr. Drees, per
soonlijk" heeft ondernomen. 

In twee volgende artikelen geeft 
Het Vrije Volk dan een rechtzetting 
van hetgeen Goedhart in zijn artikel, 
door H.V.V. als onbehoorlijk van toon 
en misleidend van strekking" gekwa· 
lificeerd, heeft scheet getrokken. 

• * •.. 
Het Vrije Volk plaatste boven Zijn 

tweede artikel tegen Goedhart 
als opschrift. "Lichtvaardige crisis". 
Dat is, onze lezers zullen het begrij
pen, de kabinetscrisis, door mr. Oud 
,.uitgelokt". 

Maar zie, dan springt ir. Vos op de 
ketting. De heer Oud, brrr, die heeft 
voor zijn :dchtvaardige uitlokking een 
welverdiende parlementaire afstraf
fing ondergaan. Máár. . . . al is dan 
Oud blijkbaar allerverschrikkelijkst 
lichtvaardig en dom geweest, daar
mee - schrijft ir. Vo::; ..,... verliest deze 
crisis niets van het karakter van 
noodzakelijke crisis, dat zij heeft. De 
lezer van Het Vrije Volk moet het nu 
maar uitmaken: een noodzakelijke cri· 
sis, die lichtvaardig is uitgelokt en 
die volgens ir. Vos vooral niet licht
vaardig mag worden opgelost door 
het oude Kabinet te laten terugke
ren. . . . met de oude · moeilijkheden. 

Mr. Oud had het, dunkt ons, niet 
duidelijker kunnen zeggen. Het ver
schil tussen hem en de rode heren 
die als ir. Vos van oordeel zijn, dat de 
vele moeilijkheden het Kabinet boven 
het hoofd gegroeid waren, is alleen 
dat mr. Oud stáát voor hetgeen hij 
constateerde en zij niet. 

* * * 
0 nze lezers zullen goed· doen het-

geen ir. Vos in zijn artikel heeft 
gezegd, goed te onthouden, wanneer 
mt>n later nog eens komt aandragen 
met die ,.welverdiende parlementaire 
afstraffing", die mr. Oud van dr. Drees 
bijv. zou hebben ondergaan! 

Ir. Vos is inmiddels in de schoot 
Yan zijn partijbestuur. teruggekeerd. 
Wij wagen het niet te beoordelen of 
rnen hier te doen heeft met eenzelfde 

gemis aan moed om de consekwentles 
van zijn inzichten te aanvaarden als 
zovelen in zijn partij gekenmerkt 
heeft, die wel telkens kwamen met 
het dreigement, dat de partij haar 
mannen· uit het Kabinet terug moest 
nemen, doch het er nooit op aan durf
den laten komen. Wij wagen met, dit 
te beoordelen, omdat niet bekend ge
maakt is op welke gronden ir. Vos 
zijn ontslag als partijbestuurder heeft 
ingetrokken. 

Wat we wel weten is wat ir. Vos 
in zijn artikelen "Opening van zaken" 
geschreven heeft ter motivering van 
zijn ontslagneming en waarin hij ge· 
motiveerd klaagde en waarin hij toen 
de. onmacht der Regering noemde, die 
tevens de onmacht der partij was! 

Het feit, dat hij het daags vóór zijn 
terugkeer nog opnam voor Goedhart, 
geeft niet veel grond voor de veron· 
derstelling, dat met ir. Vos' weer toe
treden tot het partijbestuur de inner
lijke tegenstellingen verzoend zijn. 

* * * 
Z uilen we nu ook nog iets zeggen 

· over de ellenlange exclama
ties, waaraan zich "Het Parool" in 
deze weken is te · buiten gegaan en 
die alle maar één doel hadden: ons 
volk te overtuigen, welk een hopeloos 
klein politikastertje mr. Oud is? 

Neen, lezer, dat doen we maar niet. 

Want wij herinneren ons nog maar 
al te goed, hoe Het Parool - met de 
andere rode persorganen - zich over 
de Partij van de Vrijheid uitliet, toen 
deze onder mr. Stikkers bekwame 
leiding de politieke arena binnentrad. 

Zoals Het Parool zich toen vergiste 
in de P.v.d.V. en in haar leider, mr. 
Stikker, zo goed zal het straks blij
ken zich vergist te hebben, nu het 
aan mr. Oud en de V.V.D. gemis aan 
verantwoordelijkheid of staatsman
schap verwijt en zich zelfs daarbij zo 
in zijn socialistische kaart laat kijken, 
dat het zinspeelt op de waarschijnlijk
heid, dat mr. Oud in zijn achterbaan 
nog wel iets te horen zal krijgen over 
zijn politiek, daar immers "stellig niet 
àlle grote zakenmensen, die de rugge
graat van zijn aanhang uitmaken (sic. 
de R.) even verrukt zijn over mr. 
Ouds diep verlangen naar het hele· 
maal-vasthouden van Nieuw-Guinea 
met alle consequenties van dien:" 

Het is voor socialisten van het slag 
van Het Parool klaarblijkelijk wel 
heel moeilijk te begrijpen, dat een 
politieke partij beginselpolitiek voert. 

Zelfs al hebben zij die partij uitge
kreten voor een ondernemers- en di· 
vidend-trekkers-partij! 

G. A. DE RIDDER 

Over doorbraak gesproken 
I n Paraat, het Weekblad van de 

Part;j van de Arbc~jd lnen wij 
een ing':~on_::on stuk, on':~~rtE>kenct 

door A. den Breejen, dat wij onze le
zers niet mogen onthouden. De door 
de inzender geuite klacht geeft im
m.:rs wel een zeer bijzondere indruk 
van het "succes" van de "doorbraak" 
Dat blijkt toch minder schoon te zijn 
6an men geneigd was uit de woorden 
van de oîficiële, .:woordvoerders van 
d<> P.v.d.A. af te leiden. 

Hier volgt het bedoelde ingezonden 
stuk in zijn geheel. 

,.Met ·vele zijner religieuze en poli
tieke geestverwanten is schrijver de
zes van mening,_dat het huidige radio
be~tel, dat op de zg. driezuilentheorie 
berust (een theorie die op zijn minst 
door doorbraak-mensen verworpen 
dient te worden) geen plaats biedt 
aan hen, die het Evangelie niet uit
sluitend met een bepaalde <conserva· 
tieve) politiek willen verbinden en 
evenmin aan hen, die een bepaalde 
(socialistische) politiek zonder meer 
reeds voldoende achten. Dit alles 
wordt door het merendeel der P.v. 
d.A.-leden incluis de partijleiding prac
tisch niet begrepen, alhoewel men 
toch beter·mocht verwachten van hen 
die de P.v.d.A.-beginselen zijn toege· 
daan. 

Staat niet in artikel 2 van ons be· 
ginselprogram, dat de maatschappij, 
naar de verwezenlijking waarvan de 
P.v.d.A. streeft, een samenleving zal 
zijn "op de grondslag van geestelijke 
en staatkundige vrijheid, doordrongen 
van de eerbiediging van de mede
mens?'' Wat doet de P.v.d.A. echter 
voor de geestelijke vrijheid op radio· 
gebied? Is het niet zo, dat vele ortho
doxe Christenen, die (zowel doo1· hun 
oecumenische gezindheid als hun so
cialistische opvattingen) bij de N.C. 
R.V. zijn uitgesloten, mede door hun 
eigen politieke vrienden uit de radio 
worden geweerd? 0 ja, als ik wil 
spreken over hetgeen mij als Christen 
tot de P.v.d.A. drijft, over een con
creet politiek onderwerp dus, dan 
stelt de V.A.R.A. - en ik ben er dank· 
baar voor - wel een kwartiertje ter 
beschikking, maar wat ik mis, wat ik 
niet krijg, is het contact met mijn 
orthodoxe geestverwanten anders dan 
door kerkdiensten, wat ik niet kan 
verkroppen is dit, dat men die ortho
doxe Christenen, die de moed hadden 
terwille van o.a. hun socialistische op· 
vattingen met de N.C.R.V. te breken 
geen gelegenheid geeft ook door de 
radio hun beginselen bij het Neder
landse volk ingang te doen vincten. 
En zulk een radiobestel wordt ge
sanctionneerd door de P.v.d.A. die ,.de 
geestelijke vrijheid" voorstaat. · 

Als een ding mij in de P.v.d.A. 
heeft teleurgeste:d dan is het wel dit, 
dat veel van wat ik juist in de "Chris
te1ijke" partijen heb bestreden en ver
worpen, dat ik dat in de P.v.d.A. te
rug vind n.l. de antithetisch ingestelde 
houding. De P.v.d.A. wordt bijna vol• 
komen vereenzelvigd met "Het Vrije 
Volk" (.een goed_ blad overigens), de 
V.A.R.A., Humanitas, N.V.V., Instituut 
voor Arbeidsontwiklieli.~g. Culturele 
Sportbond, Lijkverbrandin~. Natuur· 
vr,enden en weet ik wat nog meer. 
Als Christendom vereenzelvigd wordt 
met N.C.R.V., A.R. Partij, C.N.V., 
Christelijke filmactie enz. dan zet men 
een gezicht van wat zeg je daar nu 
van, maar dat men zelf niet zo heel 
veel verder is, dringt nauwelijks in 
de gedachtenkisten der meeste socia• 
listen door. Nogmaals: ik vind dit erg. 

Er is echter iets dat ik nog erger 
vind of beter: wat ik zonder meer 
schunnig noem. Dat is dit, dat de 
V.A.R.A., die zegt dé radiostem van 
het democratisch-socialisme te Zijn, de 
stem van de eerbiediging van de me
demens, de stem die het zegt te waar• 
deren wanneer men blijk geeft van 
innig verband tussen levensovertui .. 
ging en politiek inzicht, op Zaterdag 
3iJ December 1950 daarvan wel op bij
zondere wijze blijk geeft door alle 
oprechte Christenen op de meest laffe 
en laaghartige wijze te krenken en 
hun geloof (de voedingsbodem van 
vele socialisten) belachelijk maakt 
met grappen over het ,;appeltje van 
Eva". Deze platvloersheden (er zijD" 
er nog andere te noemen ook) blijkt 
de V.A.R.A. zich te· kunnen permitte• 
ren, zonder dat uit de socialistische 
beweging van vandaag een schreeu· 
wend protest wordt geuit, zonder dat 
een hoofdbestuurslid van P.v.d.A. of 
V.A.R.A. eens behoorlijk met de vuist 
op tafel slaat. 

Met vurige liefde strijd ik voor het 
socialisme (al wordt het me ook door 
mijn eigen partijgenoten niet gemak
kelijk gemaakt> maar ik vraag me 
wel af, hoe ik met het soort mensen, 
dat voor de hierboven omschreven 
radio-voorlichting verantwoordelijk is, 
ooit een socialistische samenleving zal 
kunnen opbouwen, ook al zingen ze 
met of zonder socialistische koren 
duizendmaal "naar een nieuwe mens
heid op". 

Tot zover de schrijver in Paraat. 
WiJ hebben er niets aan toe te voe
gen. Alleen: voor de zoveelste keer 
blijkt,· dat de doorbraak-verhalen ge• 
makkelijk zijn te vertellen, maar dat 
cie praktijk sterker is dan de !eer. 
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Vrijzinnige 
Middenstanders 

Partijgenoten en geestverwan
ten, die belangstelling hebben 
voor actuele mlddenstands
vraagstnkken, worden uitge
nodigd tot het bijwonen van 
de vergadering, welke de Lan
delijke Middenstandscommissie 
van de Volkspartij voor Vrij
heid en Democratie belegt op 

DONDERDAG 15 FEBR. a.s., 
TE 11 UUR, 

in een der zalen van .,Kras
napolsky", Wannoesstraat te 
Amsterdam. 

In deze bijeenkomst zal Mr. 
N. E. H.van ESVELD, voorz. 
van de Raad van Arbeid te 
Rotterdam, een inleiding hou
den over het actuele onder
werp 

"DE SOCIALE VERZORGING 
VAN DE ZELFSTANDIGEN", 

waarna gelegenheid zal be
staan tot gedachtenwissellng. 
Voorts zal de heer Joh. H. C. 
CORNELISSEN, lid van de 
Tweede Kamer, een causerie 
houden over 

,,MIDDENSTANDSAANGE
LEGENHEDEN IN DE 

TWEEDE KAMER" 

Wij wekken U op, deze bijPen
komst bij te wonen en daar
door bij te dragen tot verster
king van de politieke weer• 

i< baarbeid van de vrijzinnige 
middenstand. 

MEN NOTERE DE GEWIJ· 
ZIGDE DATUM: 

15 FEBRUARI _________ ,_} 

PARTIJRAAD 
KOMT BIJEEN 

De eerstvolgende vergadering van 
de Partijraad zal gehouden worden 
O):, Zaterdag, 3 Maart a.s. te Amster• 
dam. Aanvang des voormiddags om 
11.00 uur. 

In deze vergadering zal aan de or
de worden gesteld het opmaken van . 
een advies van de Partijraad over het 
door het Hoofdbestuur ontworpen 
Verkiezingsreglement voor de candi
daatstelling voor Leden van de Twee. 
dè Kamer der Staten-Generaal en het 
concept-werkprogram en de daarop 
eventueel ingediende wijzigingsvoor
stellen. 

De agenda en de hierop betrekking 
hebbende stukken zullen binnenkort 
aan de leden van de Partijraad· wor
~ toegezcmden. 

N. V. Nederlandscbe 

Caootebooe- en Gotta• 

Perebafabriek 

v.h. Bakker & Zn. 
Ridderkerk 

Technische 

rubberartikelen 



VJW)IEID BN DEMOeBATIE 

PARLEMENTAIRE FLITSEN 
(vervolg van pag. 3) 

beid verkrijgen, een zuiver politie· 
ke strekking en wel deze, dat de 
Volkspartij voor Vrijbeid en Demo
cratie in zo sterke mate bet ge
voerde beleid ten aanzien van Indo
nesië en Nieuw-Guinea afkeurt, dat~ 
zU geen steun meer wil verlenen 
aan dit Kabinet of de leden daar
van en zeker niet aan die leden, die 
bU het beleid rechtstreeks betrok
ken zijn. De Kamer en de Kamerle
den hebben hun eigen verantwoor
dl'lijkheid. Zo bestaat er eveneens 
ren eigen verantwoordelijkheid. 
voor het Kabinet en de leden daar· 
van. Ik stel er daarom prijs op, 
thans in het openbaar te verklaren, 
dat ik consequenties aan deze motie 
zou verbinden, ook indien deze mo• 
tie niet de meefderheid, maar wel 
de stemmen van de V.V.D. zou ver
krijgen. In hoeverre mijn beslissing 
dan verdere gevolgen zal hebben, 
staat niet te mijner beoordeling. 

Minister Stikker · lichtte verder 
o.a. nog toe, dat de functie van mi· 
nister van Buitenlandse Zaken is 
een sleutelpositie in het ·Kabinet en 
daarom moest de minister van Bui
tenlandse Zaken verzekerd blijven 
van het vertrouwen van de partijen, 
die het Kabinet steunden, maar in 
de eerste plaats natuurlijk van die· 
genen, "die men gemeenlijk zijn po
utieke vrienden noemt". 

D e heer Stikker legde vervolgens 
uit waarom hij onder de huidige 

omstandigheden een Kabinetscrisis ge
vaarlijk voor ons land achtte en besloot 
.,De verantwoorddelijkheid, die op mij
zelf rust bij het afleggen van deze 
verklaring, drukt mij zeer zwaar. Ik 
heb tot dusverre getracht de functie 
van minister van Buitenlandse Zaken 
uit te oefenen - naar ik geloof met 
terzijde stelling van alle persoonlijke 
belangen - naar de inzichten, die ik 
zelf daaromtrent bezat. Het zal mij 
echter niet mogelijk zijn da11rmede 
door te gaan, indien ik als politiek 
minister niet meer kan rekenen op 
het vertrouwen in mijn beleid van de 
politieke groep, waaruit ik voortkom". 

Woensdagmiddsg 

viel de beslissing 

0 p Woensdagavond 24 Jan. 
viel de beslissing. Vooraf 

gaf de heer Oud nog een korte 
toelichting namens zijn fractie, 
waarin hij o.a. ook nog dit zei: 
"Het is echter niet zo, dat de 
ernst van de internattonale toe
stand het voortbestaan van het 
Kabinet vordert. Het tegendeel 
is het geval. De motieven om het 
Kabinet het 11ei'trouwen op te 
zeggen, 'WOrden door de inter
nationale toestand niet verzwakt, 
maar versterkt. Dit Kabinet is 
een zwak Kabinet. Het is ver
moeid. Het kan tegen-de proble
men niet meer op. In de laatste 
maanden is ons vert1·ouwen 
steeds geringer geworden. WU 
zijn niet gemst op het defensie
beleid; wij zijn niet gerust, dat 
het Kabinet de kracht zal heb
ben ons volk te overtuigen, dat 
zware offers in de civiele secto1' 
zullen moeten worden gebracht. 
Wij zijn geschokt door 'n mede
deling als die van oud-minister 
ir. Vos, dat het Kabinet een be
leid, dat het juist achtte, heeft 
prijs gegeven onder de druk van 
de vakverenigingen. Wij zijn 
overtuigd, dát er onder de be
windslieden ongetwijfeld krach
tige figuren zijn, maar als geheel 
is het Kabinet zwak, veel te zwak 
voor deze ernstige tijd. Wij kun
nen het daarom niet met onze 
verantwoo1·delijkheid ove?·een
brengen, een poging om hie1· tot 
verandering te komen achter
wege te laten.'' Mr. Oud eindig
de: "Tegenover de minister per
soonlijk kan ik slechts he1·halen 
wat ik aan het slot van mijn 
rede in eerste termijn heb ge
zegd. Wij betreuren het ten zee?·
ste, dat wij ons· in deze zaak ook 
tegenover hem hebben moeten 
plaatsen. Aan onze waardering 
voor zijn persoon en zijn werk 

doet dit niets af. Wij weten, dat 
wij hem grote dankbaarheid ver
schuldigd zijn voor hetgeen hij in 
zijn moeilijk ambt met zo grote 
bekwaamheid, zoveel toewijding 
en zo ongelofelijke .werkkracht 
heeft verricht: Wij zijn echter 
niet zonder vertrouwen, dat zijn 
heengaan zal kunnen blijken te 
zijn een "reculer pour mieux 
sauter". Moge hij binnen niet te 
lange tijd als lid van een sterk 
Kabinet zijn grote gaven weer 
aan het bestum· van het land 
kunnen w\iden". 

T oen viel - wij herhalen het - de 
beslissing. De motie-Oud c.s. werd 

verworpen met 66 tegen 26 stemmen. 
Voor stemden de V.V.D., A.R., Staatk. 
Geref., de heer Welter (K.N.P.) en 
drie leden van de C.H.: de heren 
Schmal, Van der Feltz en Van de 
Wetering. Zoals minister Stikker reeds 
had aangekondigd trok hij uit het 
stemmen van de V.V.D. voor deze 
motie nochtans de consequentie van 
zijn heengaan en enkele uren later 
volgde het gehele Kabinet zijn voor· 
beeld. 

Onze fractie gaf ook haar stem aan 
de moties van de heren Schouten 
(A.R.) en Tilanus (C.H), die zich bei
de richtten tegen elke souvereiniteits
overdracht of -opdracht en resp. met 
60 tegen 32 en59 tegen 33 stemmen wer
den verworpen. De motie van de heer 
Tilanus kreeg ook de stem van de 
heer Scheps (Arb.), die als enkeling 
in de P.v.d.A.-fractie verklaarde, even
eens noch met een souvereiniteits
overdracht aan Indonesië, noch met 
een dergelijke "opdracht" aan de Unie 
te zullen kunnen meegaan. 

Het verdere werk van de Kamer, 
voor zover dat zich in het openbaar 
voltrekt, werd tot nader order ge
schorst. Een debat van historische be· 
tekenis was daarmede afgesloten. Het 
wachten is op het nieuwe Kabinet, 
dat, wanneer ons blad verschijnt, wel
licht reeds is gevormd. Moge het dat 
sterke Kabinet blijken te zijn, waarop 
de heer Oud h1 zijn repliek doelde! 

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

AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Vraagt bij onze administratie cle 
tarieven voor extra-exemplaren vall 
:>ns weekblad, voor df' ,.yerbretdin; 
van onze beJ{inselen en voor het 
werven van nieuwe abonné'.s. 

~··························· ... 

NEDERLAND WIL WEERBAAR ZIJN! 
Mr. Fockema 

V oor de Afdeling Amsterdam 
heeft de heer Mr. W. H. Foekema 

Aadreae, voormalig staatssecretaris 
van Oorlog, een causerie gehouden 
over het onderwerp: "Nederland wil 
weerbaar zijn!" 

Spreker begon met op te merken, 
dat de aandacht voor onze defensie 
groot is, misschien zelfs ietwat over
spannen. Daarin kan een gevaar schui
len. Wij moeten ons nuchter tegenover 
de feiten stellen. 

Spreker meende, dat ons volk ste~lig 
bereid zal zijn de nodige offers te 
brengen, mits men het openhartig en 
eerlijk de stand van zaken mededeelt. 

Internationaal-politiek zijn er vele 
moeilijkheden, welke onze blik op het 
defensie-probleem kunnen verduiste
ren: de binnenlandse politieke ver
houdingen in de V.S., de spanningen 
tussen burgers in de V.S., verder nog 
de problemen in het Verre Oosten en 
het West-Duitse probleem. 

Naar sprekers opvatting moet inter
nationaal en nationaal nimmer uit het 
oog worden verloren, dat moeilijk
heden eerst politiek geregeld behoren 
te worden en daarna militair; vaak 

Andreae sprak 
keert men het juist om en tracht men 
politieke aangelegenheden op mili· 
taire wijze of met militaire middelen 
op te lossen, hetgeen nu eenmaal niet 
kan en bovendien hoogst gevaarlijk 
kan blijken te zijn. 

* * * 

N. ederland heeft zijn eigen v'"mnt
woordelijkheid voor zijn aandeel 

. in de West-Europese verdediging. Het 
staat vast, dat wij nog lang niet het 
maximum hebben gedaan van wat 
men van ons zou mogen verwachten. 

Het oprichten en in stand houden 
van een beperkte weerkracht van 
hoge kwaliteit acht spreker Neder
land's eerste taak. Wanneer men te 
snel de boog te sterk zou spannen, 
zou men wel eens de gevaren kunnen 
oproepen, die men wil bezweren. 

Vóór alles moet de Regering het 
duidelijk maken, waar het om gaat en 
wat er van ons wordt gevraagd. Over. 
het algemeen had spreker wel ver
trouwen in de bereidheid van het in
dividu. Helaas staan wij als natie 
maar al te gauw klaar met vele excu-

in Amsterdam 
ses: onze overbevolking, geen geld en 
het verlies van Indonesië. 

Dat interesseert de anderen slechts 
matig, zij vragen: wat hebben jullie, 
wat kunt ge maken en hoeveel denk 
je te hebben over 3, 6 of 12 maanden? 

B ewapenen betekent echter be· 
knibbelen op vele begeerlijke 

zaken: op sociale Yoorzieningcn, op 
vele andere terreinen van het civiele 
le~n. waar wij het nu nog betrekke
lijk goed hebben, eveneens. Maar dat 
betekent: impopulariteit en dat is, po
litiek gesproken, een kwaad ding, ook 
omdat er in 1952 weer algemene ver
kiezingen voor de deur staan. 

Waar het voor spreker echter op 
aankomt is, dat wij nu niet langer tijd 
moeten verliezen met ruzie maken 
onder elkaar, daarvoor betalen wij 
geen belasting en daarvoor zijn de 
tijden te ernstig. 

De militaire leiding moet rustil 
kunnen werken, zonder dat de aan• 
dacht door allerlei neven-bedriJvig• 
beid van de hoofdzaak wordt afge· 
trokken: de hoofdzaak is, het spoedig 
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Contra de wetende 
M " " . en 

(Ingezonden) 

Het is verheugend, dat de .,Men" 
die U schreef in "Radiogesprek 11" in 
uw blad van 13 Januari over een 
"wetende" beschikt. Het is niet prettig 
om een stukje vol afbraak te schrij
vetl, maar als een "wetende" U in
licht, die n.b. behulpzaam is bij de 
samenstelling van radio-programma's, 
dan kan de "Men" toch wel aarlnemen 
dat alles precies zo is als hij zegt. Het 
is uit het artikel niet na te gaan hoe
ver die behulpzaamheid van de "we
tende" gaat, helaas blijkt het weten 
van de "wetende" zeer pover. 

Over de acteurs en actrices van de 
hoorspelafdeling weet hij bijvoorbeeld, 
dat er aan het toneel voor hen geen 
plaats meer is - of zelfs was! 

"Wetende", bekijk het tableau de la 
troupe - en schaam U! Mocht U op 
toneelgebied niet zo wetend zijn, dan 
even een opfrissertje: 

Mien van Kerckhoven-Kling speel
de vorig seizoen als gast de hoofdrol 

· in "Glazen Speelgoed" bij "Comedia". 
Vera Bondam en Herman van 

Eelen verlieten de "kern" voor een 
engagement bij respectievelijk "Co
media" en "De Haagse Comedie". 

Antoon Burgdorffer en Fé Sciaroue 
spelen gastrollen bij "De Nederlandse 
Comedie" in Shakespeare's "Leec om 
leer". 

Willem Tollenaar speelt als gast bij 
het A.T.G. 

Ach, "wetende", moet ik nog verder 
gaan? 

Ik citeer nog· even uit uw artikel: 
"Voor velen onder deze acteurs en 

actrices is het alleen mogelijk hun 
plaats in het radiobedrijf te houden 
bij deze programma's en onder deze 
spelleiding. Iedere nieuwe kracM, elk 
nieuw idee, elke poging tot verbete
ring wordt dus argwanend ontvangen 
- men kan immers nooit weten of 
men geen mededinger binnenhaali:, en 
de eigen positie ondergraaft!" 

Sla uw programmablad eens open, 
"wetende" en bezie de namen van de 
actrices en acteurs die regelmatig als 
gast bij de hoorspelen meewerken; 
als zij U misschien iets zeggen dan 
noem ik er enkele op: 

Ank van der Moer, Myra Ward, Em
ma Morel, Cars van Eyck, Alben van 
Dalsum, Frits v. Dijk, Ko v. Dijk .... 
en nog zoveel anderen. 

Wat die nieuwe ideeën betreft .... 
ach "wetende" mij dunkt, U hebt 
fantasie genoeg .... 

EEN AMSTERDAMMER 

verkrijgen van tastbare resultaten. 
De prunemanden zijn al boordevol 
met plannen en onuitgevoerde voor
nemens, zo riep spreker uit. 

Voor onze Partij is in deze een bij
zondere functie weggelegd, llmdat 
niemand beter dan juist wij in staat 
zijn dit alles onomwonden te zeggen. 

Spreker wenste de V.V.D. de moed 
toe om impopulair te zijn. Nederland 
moet en zal staan voor zijn weerbaar
heid en onze. Partij moet daarvan ge
tuigen! 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
' ' 

Abraham van Stolk & Zoonen N.V. 

Houthandel 
Schaverij Zagerij 

Rotterdam, T elef. 35400 - Postbus 11 00 

,---------------------------, 
N. V. Staaldraadkabel· en Herenlestouwfabriek 

voorheen 

]. C. DEN HAAN l _______ , ___ G_O_R_I_N __ C_H_E_M ____ , ______ j 
rtiiu HiU, 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

Le1 eea •r•JJel.,helder" weter I 
onder 880 _mlcroscoip.... I 

en U :tuit in negen van de den pallen 
ziell, dar her .,helden:" ·water allerlei · 
onverwachte din~en bevat. ~ Volkomen I 
.,beld.erc" siruaru:s in de internationale . 
bandel zijn . tegenwoordig belau ook 
zeldzaam. ~ Daarom l.s ner goed deze 

I soon :taken samen met onze kantoren I 
onder de microscoop re nemen. 

L
. HOLLANDSCHE BANK-U. NIE N:.JV·. . 

AMSTERDAM • OEN HAAG • ROTIERDAM ----
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES 

C n.t.euw.&o.uw. e.n u~ ) ------

SMIT 
SLIKKERVEER 
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I N. V. SC H E E PS W E R V E N ê 
~ ~· 

• ~~PI e·r t-t Elt't~· • i BOLNES •• PAPENDRECHT I 
I· DWARSHELLINGEN 115 Meter i 
~ DROOGDOK 115 x 30 Meter ~-
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N.V. 
W. A. HOEK's 

MAVHINE- EN ZUUMTOFFABRIEil. 
Hoofdkantoor .m Macnlnef&Drtell 
te ~edam. 

Vompi'MIOI'II voor aUto gauea ea lederen druk. 
au.tanauee voor de IIJereidlD& vaa zuurstot, aukatof, -. 

rUINARCHn'ECTUUR- BOOMKWEEKERUEM 

Ontwerpen 
AanlPggen 
OnderboudeR 

GIJSB. VURENS 
Ringvaartwee 88 • Rotterdam (0.) • Tel. HUt 
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VRIJHEID IN 
DEMOCRATIE 

De crisis in de 

legerleiding 
(pag. 6) 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR V R IJ HE I D E N D E M 0 C R A T IE 

EUVELE· VOORLit'BTING 
D c Franse zegswijze "wie zich kwaad maakt 

heeft ongelijk" vindt op wel zeer treffende 
wijze bevestiging in de "voorlichting" die de rode 
pers haar lezers inzake de Kabinetscrisis geeft. 
voornamelijk dan omtrent de oorzaken die tot het 
ontstaan dezer crisis hebben geleid. 

Dat alle verbolgenheid zich daarbij keert tegen 
de heer Oud, die door zijn motie het Kabinet ten 
val bracht, spreekt vanzelf, al ware ook bierovet· 
nog wel iets méér te zeggen dan van socialistische 
zijde hieromtrent gezegd is. Immers we hebben 
hier te doen met een novum in onze parlemenmire 
geschiedenis, waardoor elk beroep op onze geschre· 
ven en ongeschreven constitutionele usanties faalt. 
Het novum namelijk, dat een Kabinet in het stel· 
len ener niet-aangenomen motie (die de strl!kking 
ener motie van afkeuring had) àanleiding tot 
aftreden vond. 

Is het - ook met het oog op de toekomstige ont· 
wikkeling onzer parlementaire democratie - nood
zakdiJk dit in deze dagen nadrukkelijk op de vóor• 
grond te plaatsen, wij hebben niet de minste be· 
hoefte, de heer Oud en zijn fractiegenoten te ont· 
lasten van de verantwoordelijkheid, die zij voor 
het ontstaan der crisis dragen. Wij niet. Maar ook 
niet zij. Onze fractie en haar leider waren zich 
ten volle bewust van de gevolgen, welke het stel: 
len bunner motie zou hebben. En zij hebben niet 
de minste geneigdheid zich aan deze verantwoor
delijkheid te onttrekken. Zij zijn ten volle over· 
tuigd, in 's lands belang een goed werk te hebben 
gedaan door de gevolgen van de indiening hunner 
motie te aanvaarden, ook al komen die in eerste 
instantie voor rekening van het afgetreden Kabi

net. 

• • • 
M r. Oud heeft zowel in zijn Kamerrede van 23 

als in zijn slotwoord op de daarop volgen• 
de dag wel zo duidelijk zich van de consequenties 
zijner motie bewust getoond - en bereid die te 
aanvaarden -, dàt het onnodig mocht heten daar 
nog bij stil te staan, ware het niet, dat de rode 
pers maar lustig voort blijft gaan, hem voor te 
stellen als een imbeciel, wien men zijn gemis aan 
verantwoordelijkheidsbesef ternauwernood kan 
verwijten, al verwijt zij het hem geducht en in 
bewoordingen, die men niet meer parlem!'lnmir 
kan noemen. 

Het Parool en Vrij Nederland betwisten elkaar 
in dit opzicht de erepalm, die wij gaarne beiden 
gunnen. Deze week was het de "Onparlementaire 
medewerker" (nomen- est omen!) van laatstge
noemd blad die de kroon spande. 

Om onze lezers een denkbeeld te geven van de 
betoogtrant van deze scribent moeten wij althans 
de aanhef van zijn artikel citeren. Het luidt z6: 

6 

,.Als een straatjongen in een balorige bui een 
,.kinderhoofdje" door het raam van een etalage 
werpt, mag men aannemen dat hij niet be
paald, àlvorens te gooien, overwogen heeft, hoe 
er op het snelst een nieuwe ruit zou kunnen 
worden ingezet. 

Indien echter een volwassen en ervaren man, 
in he~ bezit van al zijn positieven, een sloper 

bestelt om een huis af te breken mag, ja moet 
men aannemen, dat hij precies in zijn hoofd 
heeft, waarom hij de slopers erbij heeft ge
haàld, waarvóór hij de afbraak deed geschie· 
den en wannéér hij de grond zijn nieuwe be
stemming zou kunnen geven. Volwassen men
sen met ervaring beginnen zulke ingrijpende 
afbrekende werkzaamheden niet zonder. een 
positief doel tot opbouw duidelijk voor ogen 
te hebben". 

ne lezer- niet van ons blad ~11 misschien zelfs 
niet alle lezers van Vrij Nederland - zal 

reeds uit deze. aanhef zijn conclusie gemaakt heb· 
ben: de heer Oud heeft dat alles niet in zijn hoofd 
gehad, hij is niet in het bezit van al zijn positie
ven, hij is aan die veronderstelde straatjongen ge
lijk. _Wat Mr. Oud in de Kamer werkelijk heeft 
gezegd, blijft de Vrij Nederland-lezer onthouden! 
~ ·çm te "bewijze11,", datde heer Oud-"mecr de 

mefitaliteit van de ruitentikker'' moet hebben, be
roept de "onparlementaire medewerker" van Vrij 
Nederland zich dan ook niet op hetgeen onze frac
tieleider zeide, doch insinueert hij, dat de heer 
Oud een opdracht (tot Kabinetsformatie) reeds bij 
voorbaat heeft weggewuifd, naar de "onparlemen
taire" het zelf zegt "in deze stijl". En dan volgen 
een paar zinnetjes, culminerend in "Maar nu kun
nen ze toch waarachtig van mij niet verwachten, 
dat ik die hele ruit ga betalen?" 

Zo schrijft men, heel onparlementair, parlemen
taire geschiedenis in een land, dat voor cultureel 
wil worden aangezien en.,zich richt tot lezers van 
enig intellect! En daar voegt men dan nog aan toe, 
dat een zinnig mens daar alleen de conclusie uit 
kan trekken, dat - misschien! - de heer Oud en 
de zijnen de wereld een rad voor ogen trachten te 
draaien. Alsof zij daaraan ook maar de minste be
hoefte hadden! 

* * * 

D e veroorzaker van een crisis behoort, aldus de 
"onparlementaire medewerker", naar aloud 

gebruik in vrijwel alle parlementaire democra
tiei!n de eerste te zijn, die belast wordt met de 
opdracht een nieuw Kabinet te vormen. "Want -
voegt de man eraan toe - men mag niet aanne
men, dat iemand die een crisis veroorzaakt, welke 
het land van zijn regering berooft, niet·(sic!) alleen 
maar naar instinctieve ingevingen handelt, daar
voor rust op volksvertegenwoordigers, die niet in 
de communistische afbraakhoek zitten een te zwa
re verantwoordelijkheid voor het welzijn van het 
land". Van raddraaien gesproken! 

Bad H.M. de Konirtgin de heer Oud nu met een 
opdracht tot Kabinetsformatie belast en bleek de 
.,crisisverwekker" zich te hebben verrekend (door· 
dat hij niet slaagde!) dan zou hij in een volgend 
stadium wel een toontje lager zingen. Zo schrijft 
de onparlenientairè medewerker. Hij vergeet, dat, 
wat hij de heer Oud ook verwijten moge, het zeker 
niet dit is, dàt hem (Oud) zodanige opdracht niet 
is verstrekt. Het is voor de onparlementaire me
dewerker wel heel erg spijtig, dat de "crisisverwek
ker" nu niet genoopt is, een toontje lager te zingen, 
doch daar moet hij niet de heer Oud boos op aan
zien, doch hen die H.M. ten deze adviseerden .en 

daaronder zullen ook wel van zijn rode \TÎ<.'ndi·n 

geweest zijn. 

... ... ~:: 

B oos als de rode heren· nu eenmaal zijn - et> 

dat is naar het Franse spreekwoord een teken 
van ongelijk! - argumenteert de onparlementaire 
medewerker bij voortduring in strijd met all<' 
logica. 

Wij hebben allerminst reden om boos te zijn· 
reeds thans blijkt bij de dag duidelijker, dat de 
crisis een noodzakelijke crisis was. Zelfs k H. Vos 
- vocaal in de P.v.d.A. - erkende dit. En d€ 
moeizame onderhandelingen, die de hen•n Drees 
en Van Schalk moeten voeren om tot een program
kabinet te komen, bewijzen het steeds meer. 

Wij lachen daarom veeleer wanneer wc lezen 
hoe- de man van Vrij Neder~d dan vu-de1· nog 
insinueert, dat de Partijraad (van de V.V.D.1 angst
yallig wordt ontweken. Wij hebben in onze partij 
nu. eenmaal·andere opvattingen van de democra· 
tie dan 4e rode heren, die hun partijraad telkem 
nodig hebben om door zwaarwichtige verklarin
gen in de ene of de andere richting pressie uit tç 
oefenen. En onze partijraad is zelf mans genoc)! 
zich te doen horen wanneer hij dit nodig acht, 
wat, dit kunnen wij de onparlementaire medewer· 
ker wel verzekeren, in dit geval zeker niet zo is 

Het koddigst is echter, dat de man zelis op dit 
punt allerminst zeker is van zijn zaak. Hij 

beweert, dat men van de zijde van de V.V.D. de 
laatste dagen zich herhaaldelijk de grootste moeite 
heeft gegeven om geruchten de kop in te drukken, 
die op een ernstig conflict tussen Stikker en Oud 
wezen. Ja, die geruchten en wie ze verspreiden! 

Maar terwijl hij dan beweert, dat het vergeefse 
moeite geweest is, die geruchten de kop in te druk· 
ken, moet hij er onmiddellijk op laten volgen: 
"niettemin zou het voorlopig onvoorzichtig zijn tf 
speculeren op een definitieve breuk tussen mr. 
Stikker en zijn partij, want. . . . mr. Stikker heeft 
zich in de anderhalve dag dat hij zich met zijn 
opdracht bezig hield (U proeft het wel: die libera
len - zelfs mr. Stikker - doen alles met een 
Franse slag!) zozeer moeite gegeven om met een 
program - van zeer liberale aard! ('t moest niet 
mogen maggen) - weer vaste liberale grond ondet 
de voeten te krijgen, dat die verwachting (van een 
breuk!) ongegrond bleek. 

Arme, onparlementaire medewerker! 
Wij zwijgen nu maar over hetgeen hij verder 

nog beweert over de winst die de liberalen uit de 
door hen zo lichtvaardig en onverantwoordelijk 
veroorzaakte crisis denken te halen. Zelfs stem· 
men winst! 

Zou onze rode vriend in het diepst van zijn hart 
overtuigd zijn, dat ons volk in brede lagen dezE 
noodzakelijke crisis en de verantwoorddelijkheid 
welke de V.V.D.-fractie daarvoor met gerust ge· 
weten draagt, heel wat zuiverder beoordeelt dan 
de rode heren in hun voorgewende verontwaardi
ging over Mr. Ouds volkomen logisch en conse• 
quent parlementair-democratisch beleid? 

De waarheid is op mars en niets zal haar tegen• 
houden. 

Zelfs geen kolommen lange euvele rode voor• 
lichting. G. A. DE RIDDER. 



VBUHEID EN DEMOCRA'IJE. 

Zevea.ti·g~ procent van alle beclriits.
leiders komen van het plattelaadP 

Stad en land, hand tn hand naar een krachtig ~ederland 
(U) 

De betekenis van het platteland komt misschien nergens duidelijker 
naar voren dan in de gegevens omtrent het percentage geestelijke 
leiders, dat het levert. Dè opmerking, dat de meesten hunner afkomstig 
zijn van het platteland is stellig juist; al dient erkend te worden, dat Jret 
uiterst lastig is deze bewering te bewijzen. Voor zover ons bekend 
beschikken we in Nederland niet over gedetailleerde cijfers op dit 
terrein. 

moeilijkheden in de jonge. jaren de 
mens krachtiger maken voor··zijn·.taak 
op latere leeftijd? Men voelt wel, dat 
over dit' alles nog heel wat .te zeggen 
valt en we. stellig niet kunnen vol
staan met een enkele veronderstel
ling. Er is in 1949 bij de uitgeverij 
Leopold te Den Haag een zeer merk· 
waardig boek verschenen, n.l. Geopsy
che, van Prof. dr. W. Hellpach, dat 
uitvoerig•d:&::invloedeuwm wec!rer, ,kil~ 
maat, bodem en llindschap op het 
zieleleven van de mens. behandelt. en 
alZo naast de werkem over erfelijlt ... 
heid en sociaal-psychologische-: invloe
den, de invloed van dè aard& OR dè 
mens onder de loupe: neemt. Een' ge. 
heel nieuw aspect voor ons land al· 
thans. Tot nu toe werd aan deze din· 
gen in bijv. de paedagogische boeken 
voor onderwijzers en opvoeders weinig 
of geen amdàehi;• ~schonken; .En .reeds 
doemt aan de horizon een nieuw. ter
rein, nl. dat der tekto-psyebisehe in· 
vloeden, die uitgaan van de· dOOr· dè 
techniek· geschapetl levensifêer.:· op·. 
aarde!· 

In het boek van Grimm: ,.Der Kamp{: des Baue"rtums mit der Grosz~ 
stad(' kan men de interessante statistiek van Prof. Giese vinden, 
welke betrekking heeft op 10.000 levende tijdgenoten en aantoont, dat 
de meeste cultuurdragers van h'et platteland· komen. 
Deze cijfers dateren van voor: 1930. In hoeverre zij gf!lden voor de 
situatie in ons land-. kan· moeilijk beoordeeld worden. Dr·. van Hinte 
had sterk de indruk, dat bok in Nederland en Engeland het zelfde feit 
zich voordoet. (Stad en Land, Wereldbibliotheek 1943}. 

We nemen uit 
tistiek over: 

zijn werkje de sta- een tiental' ons bekende figw-en, een 

Afkomstig uit: 

Beroep: 

Schilders 
Beeldhouwers 
Architecten 
Toonkunstenaars 
Letterkundigen 
Theologen 
Rechtsgeleerden 
Philosofen 
Taalkundigen 
Paedagogen 
Historici 
Mathematici 
Economisten 
Medici 
Cosmologcn· 
Chemici 
Physici 
Mineralogen 
loölogen 

21.6*) 43.6 
25.2.. 31.9 
14.5 51;3 
22.1 44.4: 
22.1 42.4 
5.5 26.3 
9.9 45.3. 

15.0 30.7 
12.4 42.6 

• 5.3 22.1 
10.6 46.9 
10.4 54,2 
16.3 42.1 
14.3 40.6 
14.'3 40.9 
14.0 50.9 
12.0 47.4 
13.2 47.9 

Botanici 
Aardrijkskundigen 
Landbouwkundigen 
Constructeurs 

9.9 53.8 
13.8 40.4 
14.1 45.6 
6.2 18.8 

18.9 39.0 
[Jzer- en Hoogoven-

leiders 
Bestuursambt. 
Politici 
Militairen 
Bedrijfsleiders 
Kooplieden 
Kooplieden 
Industriëlen 
Journalisten en 

schrijvers 
Organisatoren 
Gemengd 

10.0 60.0 
6.9 44.6 

10.9· 39.7 
6.6 47.4 
2.9 27.9 
6.9 58.3 
6.9 58.3 
6.7 51.1 

16.3 42.0 
12.4 46.0 
21.0 36.8 

34.8 
42.8 
34.2 
33.3 
35.5 
68.2 
44:7 
54.2. 
44.9 
72.5 
42.5 
35:4 
41.4 
45.1 
44.7 
35.1 
40.6 
38.8 
36.3 
45.7 
40.3 
75.0 
42.1 

30.0 
48.4 
49.4 
45.9 
69.1 
34.7 
34.7 
42.2 

41.2 
41.6 
42.1 

Totalen 422,2 1402.9 1472.7 
•) Alles in % 

We zien hieruit, dat verhoudings-
gewijze inderdaad de meeste 

geestelijke leiders in schier elke be
drijfstak of beroep afkomstig zijn van 
het platteland en de kleine steden. 

Dat van de landbouwkundigen 75% 
afkomstig is van 't platteland, zal wel
licht niemand verwonderen, dat 62.2% 
der theologen er eveneens vandaan 
komt, wekt ook geen verbazing, als 
men nagaat, dat het plattelandsleven 
nu eenmaal neigt naar het beschou
wende, de mens voortdurend stelt te
genover de wonderen der Schepping 
en er meer dan in de steden getheo
logiseerd wordt. Meer -verwondering 
wekt het feit, dat ongeveer 70% der. 
bedrijfsleiders van het land afkomstig 
is. 

Trouwens; als we het rijtje langs 
gaan, staan we over meer getallen. 
verbaasd! 

Een vergelijking . van de totalen 
leert, dat van de kleine steden en het 
platteland tezamen '7ïe zoveel geeste
lijke leiders afkomstig zijn als uit de 
grote steden. 

We merkten hierboven reeds op,. dat 
deze getallen geen betrekking heb'Flen 
op dë situatie ·in ons land: De moge• 
lijkbeid van een afwijking is niet bui· 

· tengesloten, al. bleek ons. dat een ;Ver• 
gellj!ting, op zeer. kleine schaal nl. van 

dichte benadering van bovenstaande 
cijfers gaf. 

Indien dan ook inderdaad de sta
tistiek van Prof. Giese in· grote· trek• 
ken gelden mocht vo.or de: situatie in, 
ons land, zouden daaruit allerlei. con
clusies getrokken kunnen worden. Al
lereel"Stl al deze, dat· hä platteland 
voor. de samenlèving van enorme· bè
tekenis is. Mogelijk~ zal· men oproer .. 
ken, dat daarvoot geen statistiek no
dig is; dat we· zonder deze we1 weten, 
welke· betekenis het platteland heeft 
ten aanzien van de gehele samenle
ving. Zeker, maar wie zo de getallen 
voor zich ziet; beseft eerst recht, dat· 
er bijzondere factoren •een rol moesten 
gpelen. bij de opleiding en vorming 
van hen; die het. bracJ:lten tot voor
aanstaande functies in het 'maatschap
pelijk leven. De steden, en vooral de· 
grote, bieden d'è studerenden alle ge
makken:· bibliotheken, lezingavonden, 
musea1.enz. Het platteland en de klei•~ 
nesteden zijn' vanveel in dit opzicht 
verstoken. De jeugd· moet er niet zel• 
den dagelijks vele kilometers afleggen 
om voortgezet onderwijs te volgen, ter
wijl: het . lager onderwijs niet zelden; 
gegeven wordt in de dikwijls misken
de "kleine schooltjes". 

we zullen hier niet ingaan op al 
deze minder gunstige omstandig• 

heden, die blijkbaar niet· eens zo, on• 
gunstig zijn als men de bereikte resul~ 
taten overziet en beschouwt. Of zou 
het' dan· toch nog zo zijn, dat juist de 

Inderdaad: zo~ heel gemakkelijk is 
het niet na te g~an welke invloeden 
de modifièeerbare erfelijke aanièg van 
de mens· kan· ondergaan. 

H et komt ons voor, dat deze-invl~e
den niet onderschat mOllen' W'Or• 

den en wij, voor zover dan bel:as.t. met 
de opvoeding en opleiding der hmgd 
of , met de· organisatie van het maat~ 
schappelijk: bestel, aan dit alles- niet' 
voorbij mogen gaan. Emigratie wordt 
krachtig bevordèrd · en lijkt. naodza. 
kelijk in verband met' de overbevol
king, maar-· we· herhalen onze opmer
king, gemaakte in, het~ vorige artikel: 
dreigt niet .het .gevaar, dat een- te ·ster.
ke ontvolkitig. van het platteland. op 
dè· duur· zal1lèiden• tottverarming van. 
onze volltskracht? Men plaatse deze 
vraag maar· eens· tegen· de achtergrond 
van wat bovenstaande statistiek• lèertl 

Een derde aspect· vraagt onze aan
dacht 

In het buitenland zijn reeds. enkele 
jaren geleden stemmen op gegaan; de 
steden te beperken .tot .een inwonertal• 
van 20 à 30.000. Het is ons niet.:bekElll'tl> 
of men daarbij gedacht heeft aan de 
betekenis daarvan ten opzichte van 
de vorming . van het opgroeiende ge-. 
slacht, maar tegen, de achtergrond 
van bovenstaande gegevens lijltt _ de 

houdt zich aan· de regelS 
van het· spel: het: oude ka
binet. is. dood.. . • leve het 
nieuwe kabinet! 

Deze burger. schaart zich 
in de· massa der naamlo
zen: de heren in: Den Hàag_ 

. hebben zijn volmacht ge-
kregen de opperheren i.n Den Haag aan te wijzen. Hij. 
vertrouwt op de heren in Den Haag. Zij hebben het beste 
voor met het land. Zij weten het best de mogelijkheden 
van de onmogelijkheden te. onderscheiden; de beoefening 
van de kunst-vari-het-mogelijke is huw toevertrouwd. Het 
oude. kabine.t is doof], ...• · leve het nieuwE, kabinet .... 
leve atle goede burgers·~ . . leve hun v.reugde. . . . leve 
hun zorg .... leve hun schone overhemd .... leve hun 
bioscoopje. . . . hun cigaretje. . . . hun kinderen mogen 
het ver brengen.... en hun Zondagse pak ni;oge nog 
jaren meegaan, een nieuw is zo duur. . . . . 

Deze. burger vraagt alleen maar dat hij.·· zij1~. broodje
met-rookvlees zal mogen kunnen bekostigen tot. de laatste 
zijner dagen. Dat hij niet al te dikwijls verkouden moge 
zijn. Dat zijn. Zondagse pak niet zo gauw zal: gaan glim
men. Dat eens in de week een. bieskoopje hem; .ondanks
de ongunst der tijden, vergund zal blij.ven. Dat: hij met 
Harè Majesteit Zijn Burgeres zo nu en dan door de zon 
langs de zee mag wandelen en dat hij alt~jd op· de eerste 
waarschuwing ad f. 0.25 · zijn bijdrage aan· de· fiscus zal 
mog~;?n kunnen storten. Als dan de bam niet barst en de 
rapporten van Wim en Mie8 het ouderhart. tot. gematigde 
genoegdoening strekken en Ajax mag ·overwinmm Zondag 
en alle Zondagen na · de2:e. . . . weL . . . dttn: moat ge . de. 
genoegelijkheid eens zien glimmen op de appeiwangetjes 
van deze burger en de tevredenheid haar lij.no. zien trek
ken in de omtrek van zijn brave buik. 

Alles wat wàs moge blijven en alles wat· is moge zijn 
zoals het was en alles wat zal zijn moge gelijken' op all.e& 
wat geweest is, Deze burger heeft naast zijn dressoir een 
huisaltaar gezet voor de Status Quo Ante. en, de hoge 
heren in Den Haag mogen daarvan doordrongen zijn.· 

Als de Zondagse koffie maar geuren blijft naast het 
trommeltje Mttriaatjes in de oer-gezellige• huiskamer-pal
op-'t ... Zuiden van DEZE• BURGER< 
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ogvatting. inderdaad van" vérstrekken
dlr' betek:enis: Ons land staat voor 
het probleem. dèr indUstrialisatie en 
alom wordt. verkondi&d, dat er ge
brek is . aan gesohoolde- werkkrachten 
en leidinggevende figuren. Welnu: zou 
mogelijk dè opeenhoping,van mensen· 
massa's in het Westen mede oorzaak 
zijn van dit tekort? Nemen we als 
voorbeeld· de gegevens :betreffende de 
constructeurs, bèdrij:fslèiders en in· 
dustriëlen. De totalen l:iier van zijn 
respectievelijk voor de grote, de. klei· 
ne stad en het plattelànd' 28~5; 118'.en 
153.4! 

.. * * 

V oor een vierde aspect mogen wij 
ten slotte Uw aandacht vragen. 

Hoe zouden. deze cijfers zijn als in 
de kleine steden en op het platteland 
de mogelijkheden voor studie en on
derzoek. eens even gunstig waren als 
in de grote steden? Een ietwat onmo
gelijke veronderstelling, omdat wel• 
licht nimmer een dergelijke toestand 
bereikbaar is. En misschien zou de 
situatie er niet gunstiger op worden 
als. zij bereikbaar wás. Doch wat er 
van zij, liet plàttelánd ·biedt' een gToot 
reservoir uitstekende · werkkrachten 
voor elk bedrijf en elk: 'beroep. Vè!P 
betering van het. onderwijs. (in ~ 
ste zin) in de kleine: stedèn 'en op· het 
p1t1tieland . zal· de kosten · rendabeLma.
ken en stad en land ten g9ede komen. 

v.M. 

Mevrouw Wynaendt'ir 
Francken;.Dyseri.nck 

wenl75jàar 

OP 7 Februari 1951. vierde. 
Mevr. Wynaende.s, Fran .. 

eken haar 75e verja.ardag. 
EtJenals op haar 70ste ver
bleef' zij die dag in het bui'
tenland en onttrok- zich aan 
de hulde en dank, die zij in• 
zo ruime mate heeft· veT• 
di end. 
Als· voorvechtster van vrou
wenrechten. en speciaal als. 
onvermoeid. strijdster voor 't. 
vrouwenkiesrecht was zij ons 
allen ten voorbeeld. 
Door haar bemoedigd en 
voorgelicht kwamen talloze~ 
jonge vrouwen tot. actieve be~ 
langstelling in 't openbare 
leven. 
Een voorbeeldig liberale was 
zij· ook. In de Eéonomiscne· 
bond, de, Vrijheidsbond en· 
de Liberale Staatspartij deed 
zij veel en goed werk en had 
zij grote .. invloed. 
Wij herinneren ons haa1· 't 

r best als hoofdbestuurslid van 
de Liberale· VrouwengroeP'> 
ku11dig, slagvaardig en en
thousiast, een organisatie die 
reeds was ontstaan· voor de 
Vrijheidsbond zelf. tot stand 
kwam. 
De laatste jaTen neemt zij 
geen act-ief deel meer aan de 
politiek, maar zij blijft ons 
poLitiek geweten, ons kapitte
lende (en terecht) als wij iets 
vergeten, maar naar wij ze~ 
ker menen te weten toch met 

• instemming aanschouwend 't 
steeds groeiend aantal vrou
wen op onze candidatenlijsten 
en in de vertegenwoordigen
de lichamen onze beginselen 
verdedigend. 
Wij wensen' haa1· het aller
beste bij deze mijlpaal! 

E. Sch. C. 

00.00000000000~ 

AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Onze administratie is .gaarne bereid 
met U te spreken over de mogelijk· 
beid van uitbreiding van onze lezers
kring. 



l VAM ··wEEK-TOT 

Schuld en rente 

G olijk men in de dagbladen :heeft ;kunnen 
lezen, heeft de Nederlandse Staat aan hét 

voornemen gevolg gegevenitot:tle uitgifte ·Yan-z.g. 
belastln3'certifieaten tot een bedrag van 200 mil
Hoen gulden. Deze certificaten garanderen een 
rente van 2%, % en zij kunnen worden gebezigd 
cm van 1 Januari 1952. af, de inkomsten-, .vermo
gens- en vennootschapsbelasting te ·betalen. iM1!!n 
moet zeggen, dat een-en:ander waarlijk geen.slecht 
idee ·van onze minister van Financiën is. -Immers, 
de weinig rooskleurige :positie waarin de Schatkist 
op het ogenblik verkeert, maakt het noodzakelijk 
op korte termijn middelen te beramen om geld in 
het ln'tje te krijgen. M.a.w. is de toestand aldus, 
dat de minister :vele .vorderingen .heeft ,waaru'ier 
~thans nog niet.kan.disponeren. 

Teneinde dit .nu wel te kunnen dt>en, heéft .hij 
naar een vorm van lening . gezocht tegen .een .be
paald rentetype, opdat de nodige ,gélden .reeds 
thans naar de ·s<!hatkist zullen toevloeien. De po
sitie van de Schatkist .is dus dermate .krap, dat zij 
- inplaats van rente van haar schuldenaren te 
eisen - bereid is rente te vergoeden. Al met al, 
een.merkwaardige situatie, waarvoor wij overigens 
wel·begrip kunnen hèbben. Het•is--eehter een 1ogróte 
vraag of men hiennede .-bet bedrijfsleven •een 
dienst bewijst. 'Immers, •het inschrijven ''OP de 'le
ning houdt in, dat men geld aan zijn liquide mid
delen moet onfuekken. :Een • ieder· die· geen ·.VJ'eem
deling is op hèt ·terrein -van het ·zakenleven, aàl 
weten, dat juist de positie• tier liquide middelen op 
het. u genblik in ;zeer vele: bedrijven Uiterst •préx:air 
is. Op grond hiervan:kunnen.'ltieh-twee·omstantiig
beden voordoen. ·of, ··de lening slaagt niét, M, ·zo 
ziJ wel slaagt, :zal zij oorzaàk ~'Zijn, dat de po$itie 
der 'liquide middelen van cvele. bedrijven '·kan ·war
den aangetast, •met -alle .gecompliceerde gevolgen 
van dien. Op grond van <hét bovenstaande ·bétwij
felen wij dan .ook, àf :.deze lening. ·een· sucees mO'ét 
worden genoemd. Voo:tts ·betreuren wij ·:het, :dát, 
voorzover de kleine ,zakenman in .de :gelegenlleld 
zou zijn mee •te doen, er :geen •kleinere coupures 
zijn dan ! 1.000-. De kleine man :is NOOl' tie m
veelste maal blijkbaar weer vel!Waarloosd, cf al· 
thans onderschat. Wij zijn overigens zeer benieuwd 
in hoeverre dit nieuwe experiment al dan niet 
geslaagd kan worden genoemd. 

Zondaar-s 
·.Door de politie ·de .bevoegdheid te geven ·bij 

kleine verkeersovertredingen direet • boetes 
aan de overtreders op te leggen, zal de toenemen
de onveiligheid op de weg wellicht met :succes 
worden bestreden. Aldus luidt het betoog van ·de 
medisch-psychologische en juridisch-economische 
verkcerstechnische colleges in •een ·11dres ·aan de 
ministers van Verkeer, Binnenlandse Zaken en 
Justitie. Genoemde adressanten zijn de mening toe
gedaan, dat het grote aantal processen-ve•baal 
<ioor de parketten niet meer behoorlijk kan wor
den verwerkt-en dat de.kantongerechten zijn over· 
belast. Een groot deel .van deze overbelasting, .al
dus adressanten, namelijk· de z.g. · bagatelzalfeJ1, die 
voor afdoeniQ.g met ,\betaalde ·waarschuwingen" 
vatbaar zijn, .zal dt>or ·het voorgestelde ·l!ysteem 
vervallen. Van deze ;methode ·verwachten adres
santen bovendien een goede psychologische wer
kmg, die aan .·de >VerkeersdisclPline 1ten goede 
komt. De opvoedende waarde .van een .·bestraffing 
achten zij nu eenmaal _groter wanneer zij. spoediger 
op ·het dellet volgt. •Wjj -.kunnen daze,su,ggestie met 
syJllpathie begroeten. Meermalen hebben wij er op 
gewezen, dat het in ·Ons moderne verkeet gaat om 
bescherming van mensenlevens en elk voorstel, ~t 
er 1oe leidt, de veiligheid van de mens op de W8l 
te .bevorderen, :wllen ,w.ij .blijven steunen. Het ge
noemde voorstel is.in elk,geval.de.moelte ~an:het 
overwegen waard. 

VDssiaartSe logica 

I n verband met de kabinetscrisis polemiseerde 
"Het Vrije Volk" met Pieter 't Hoen, die in 

"Het Parool" het voor de "oppositie" in het Par
tijbestuur van de P.v.d.A. opneemt. 

Dit is voor Ir. ·:H. Vos aanlelding .geweest 21éh in 
,;a:~.V." in deze pólentiek te mengen. 

Hierover wtllen we hét niét bebben, eehter ·wel 
over een uitlating die ·tr. ·v. In verband met ·-een 
en ander te pas brengt. 

Ir. Vos zegt o~m.: 

Wij kunnen het er over eens zijn, dat de 
heer Oud . op lièhtvaardige ,gronden een 
kabinetscrisis uitgêlokt heeft - en dat 'hU 
daarvoor een welverdiende patlementai're U:f• 
nraffing heeft ondergaan. Dach daann.ee 
verliest deze crisis niets van het kcmtkter 
van noodzakelijke crisis, dat zij heeft. ·De 
~ele moeilijkheden (Sassen, Beel, Sehokking, 
Stikker) waren het kabinet boven het hoofd 
gegroeid. Het onjuiste van de oorspronkelijk 
gekozen basis bleek meer en meer. En voor 
het verder te voeren Indonesisch beleid had 
het "nooit" van Van Maarseveen., door Drees 

:;gedekt, in de zaak van Nieuw-Guinea elk 
·verder VTUChtbaar proeederen geblokkeerd. 

Met het oog op de verhouding tot Indo- . 
"11.e&ië is thet daarom te hopen, dat ondanks 
·èie ;zeker :zeer grote nieuwe moeilijkheden, 
,:aan een andere oplossing verbonden, toch 
"niet de 'weg wordt gegaan, van wat ik zou 
willen noemen een "lichtvaardige oplossing" 
van deze noodzakelijke crisis, bestaande in 
het terugkeren van het oude kabinet ..... . 
met d~ oude moeilijkheden. 

Wij stellen alzo vast: 
:De heer Oud heeft volgens Ir. Vos een welver

diende afstraffing ondergaan. En waarom? Wel, 
omdat de heer Oud een Kabinetscrisis heeft ver
oorzaakt, die "H.V.V." en Ir. Vos een .,lichtvaar• 
c:ltBè'' 1ge1teve'te noemen, terwijl ,Jr. ;vos 'het een 
,;noodzakelijke" noemt. 
~rder IJlijkt Ir. Vos verheugd te zijl}, dat de 

,crisis, ,waa11v.oor de :heer Oud ,de ."welverdiende 
. ai'Btraffing" :kreeg. <re':o>ncn is en hoo..,t d"lt "1s1e
bliéft ·de regering niet in zijn oude samensteJUng 
zal tel')lgkomen, want dat zou . een lichtvaardige 
oplossing wezen. 

Of de afstraffing ook "welverdiend" .was. 
De gronden· voor hét opzeggen van • het vertrou

wen in een Kabinet staan dus alleen ter beoor
deling van Ir. 'Vos c.s. 

'Wélk een ·logica! 

Eigen 'moraal 
'.nnder bovenStaande titel verscheen in hét 
''~J'nummer van 6 Januari van dit'blad een ar

tikel over de persrnanieren van ,.Het Vrije Volk". 
Hieruit bleèk, dat niettegenstaande de bewering 
van dit . blad, dat het haar lezers de kennisname 
van· belangrijke· berichten niet onthoudt, in tegen

. stéllil}g van andere krantPn. ~it wc>l <tó"ö"-• 
'Hieraan moestén we denken toen·we·in ,l{.V.V." 

van "27 Januari het ,gemeenteraa<isvers]4g inzaite 
de kwestie 'Patil van :Kempen lazen. 

Er werli van deze zaak een redeliik groot ver· 
slag gegeven, oók van hetgeen de niet~democrati• 
sche socialisten zeiden. Wié er echter zeer slecht 
afkwam was het V.V.D.-raadslid.:Mr. BoekeL Van 
hem wordt alleen gezegd, dat hij zich tegen de 
,;motie-Sajet" uitsprak. 

Nu kunnen ·we best begrijpen, waarom aan de 
ileze:rs van ,;H.N"N." ede woorden vàn Mr. ::aoekèl 
onthouden .werden. 

1Hij :heeftm.l. gezegd, dat toen .in 'November 1949 
,Paul .van 'Kempen een jeugdconcert voor de 
cV,A;R.A. gedirigeerd had, "Het Vrije Vólk", bij de 
:beoordeling van 'deze uitvoering, de wens uitte, 
dergelijke cultuurdemonstraties geregeld te orga
·niseren. 

Ja,.het is niet prettig publiekelijk voor je lezers 
-in je hemd te verschijnen en daarom kunnen we 
zoals reeds gezegd, er in komen· aat ,;H.V;V." der
gelijke uitspraken voor zijn lezers verdonkere· 
maand, maar- bepaald kloppen met ·het hoog op-
geven omtrent de eigen moraal doet hét nièt. 

fl et is in ons land steeds een goede _ge
woonte .geweest de radio ·niet voor .pro

;~anda-doeleinden - in welke vorm ook -
:beschikbaar te .stellen. Dit heeft er ook toe ,ge
:leid, dat -men steeds tracht de 'politiek .zoveel 
moge\ök uit , de -aether te hou'den. Natuur.ijk . is 
het ondoenlijk om ,commentaar te geven op ,ge
beurtenissen in binnen· en buitenland, .zonder 
dat de persoonlijke opvattingen van de commen

'.'tátor lblei'bij naar "VVren komen, doch de . meeáte 
om~pverenigiJlgen trachten 'hierbij critièk op 
antiersliellkenlien zoveel mogelijk te vermijden. 
:Macltt 'b!f sommige uitzendingen, .bijvoorbeeld 
·op religieus gebied, het voorkomen, dat prin
cipl1!le stan&purtten .naar voren gebracht moeten 
worden, dan geschiedt dit steeds op een zodanige 
Wfjze, ·tlát toeh ·het respect vonr ·andersdenken
den hieruit blijkt. Kortom, in het algeme:en mag 
men zeggen, dat de Nederlantise ·omroepvereni
gingen, ondanks · de verschillende stromingen, -die 
zij vertegenwoordigen, hun zendtijd niet gebrui
ken om daarmede daadwerkelijk enige religieuze 
of ;polltieke .propaganda te voeren. 'Hierop la 
.eéhter één uitzondering, de Vereniging van Ar
,))élllers 'Radio :Amateurs, de V ARA. Zoals de 
naam van deze vereniging reeds aegt, vindt ''Zij 
haar leden voomamélljk in arbeiderskringen, dus 
bij mensen met een socialistische ·Jevensopvat
·tïng. 'Zij ru dus oók in de door 'haar ·verzorgde 
uitzendingen deze levensopvatting 'tot uittinik
ktng "bl'engen, door ·'haar medewerkers ~danig te 

"kiezen, ·dát de uitzendingen voldoen aan de ver
·wachtingen, die haar leden 'hebben. 'Dit mag 
·echter ~ntet ·betekenen, dat deze ·medewerkers 
er toe moeten overgaan propaganda ·te voeren 
·voor een bepaalde politieke pa:rtlj, noch lla.t deze 
partij de V ARA gaat beschouwen als een partij
omroep, door middel waarvan zij critiek op 
andersdenkenden kan gaan uitoefenen. Bij de 
jaarswisseling richtten achtereenvolgens de voor
zitters der diverse omroepverenigingen zich tot 
hun luisteraars met hun Nieuwjaarswensen. Bij 

de VARA evenwel was het de Heer Vorrink, 
voorzitter -van de P;v.d:A., die dit deed. Wie 
eenmaal de rubriek ,,mvert Vermeer beziet de 
de feiten va.n de .dag ,.door een rode bril" •heeft 
beluisterd, -weet, dat ook hier de V ARA socia
listische levensopvatting en politiek niet weet te 
scheiden. .De spreker geeft ·blijk zijn kracht ·te 
zoeken in het veroordelen van alles en iedereen, 

. die .volgens hem niet . .,progressief" genoeg is en 
wel op dergelijke .wijze, dat degenen ,met een 

.andere levensopvatting hier aanstoot .aan ,kfW 
·nemen. Doordat de V ARA zich niet gebonden 
voelt aan de -normen, die de andere omroep· 
verenigingen aan hun programma's stellen, ver
schaft zij de \P.v.d.A. een propaganda-middel, 
waarover geen enkele andere partij ·kan beschik 
·ken. 

Pl.:v. V.-Roli'tiek 
•Bet dagelijks bestuur van het Nederlands Ver
~bond .van Vakverenigingen (N.V.V.), heeft 

dezer dagen in· enkele punten vastgèlegd wat het 
van een toekomstige regering meent te mogen 
verwachten. Hèt is een respectilbel ·waslljstje ge
worden, op dè inhoud waarvan wij echter niet 
zullen ingaan. Immers; het N.V.V. heeft hier de 
·plank wel erg ver • misgeslagen. Wij ·hebben, steeds 
gedacht, dat de vakbeweging in eerste instnntle 
ten doel had de economische belangen van de 
arbeiders te behartigen en dat de politièke partijen 
er ··waren •Om zuiver •politieke doeleinden na te 
streven. •Aldus .ziet het ·N.VN. het niet en ver· 
•plaatst het terrein ·van zijn strijd op verboden ge· 
bied, hetgeen des te meer moet worden afge
keurd, omdat dit gebeurt ten tijde dat de kabinets
crisis nog steeds .niet tot een oplossing was ge
. bracht. . Op .deze wijze vormt de publicatie van het 
N.V.V. -een ongewenst ,politiek wapen, dat kenne
lijk mordt ·gebruikt' om .invloed uit .te t>efenen bij 
de samenstelling van het nieuwe regeringsteam. 
Dit is weer een txpisch . socialistische manoeuvre 
waaruit blijkt, ·hoe moeilijk· het - op historischt 

. gronden GVerigens - voor tle socialisten is, vak· 
beweging en pólitieke partij van elkaar te 'lchei· 
den. Een gevaarliJke manoeuvre is het eveneens. 
omdat.zij in strijd is met de juiste opvatting om
·trent een democratisch staatsbestel. De vakbewe~ 
ging :dient zich--' zeker in ·tijden van een kabinets
·erisis - ·van 'politiéke invloeden te •onthouden. 
•Gelukkig ·heeft ·de Kátholieke Arbeidersbeweging 
in deze een zuiverder kijk op de zaak. Zij heeft 
verklaard, 'tijdens een kabinetscrisis geen pro
gramma van eisen te zullen stellen. Dit is een 
;juiste houding en ·hét N.V.V. \.kan hiervan onge
-twijfeld wel iets leren. 

Zorgen. 
',Hoe het nieuwe kabinet ook zal worden sa-

mengesteld (op het moment dat wij deze 
regels schrijven is de kabinetscrisis nog niet tot 
een oplossing gebracht) zeker is, dat het nieuwe 
ministerie geen· gemakkelijke taak zal krijgen. De 
oonaken die hiertoe hebben geleid behoeven wij 
Qll -deze ,plaats niet uitvoerig ,te omschrijven, aan

.;gezien .:QJ ;genoegzaam bekend mogen worden ge
aèht. Vooràl in economisch opzicht zal de verde· 

·: tilging ·van cm2e Vl'ijheid belangrijke offers vragen, 
·ótfers 'die "Ziëh ,eveneens in ons persoonlijk leven 
:zûllen doen gaan .gevoélen. Dit ·alles zal echter 
Wél iijn te . dragen, 1ndien een ieder zich ter de ge 
.bewust.is waarom deze offers zullen moeten wor
den gebracht .. Slechts àls ·het .tot een ieder zaL zijn 
doorgedrongen, dat .deze materiële • offers de tól 
vormen, die voor het behoud van onze vri,;heid 
moet worden betaald, zal ons volk de kontende 
zorgelijke tijd te boven kunnen komen. In dit ver
band moet echter worden .geconstateerd, dat er 
ontegenzeggelijk een schaduwzijde waarneembaar 
is. Immers, de verslechtering van de economische 
tostand . is ·koren .op de ·molen van het wereldcom
munisme, aan wiens opzettelijk • drijven de vclke
t·en het te danken hebben, dat de materiële basis 
allerwegen smaller begint te worden. 

Daarom zal het op de weg van het nieuw.e 
:kabinet liggen, ·geheel ons ·volk duidelijk uiteen te 
:Zètten, waarom een nieuwe economische kuers 
moet worden gevólgd. WIJ zeggen met nadruk: 

.,,.geheel ons volk'~. omdat het voor de hand ligt, 
· . .dat voor .vele .groepen de komende versoberings• 
·maatregelen ,een onaangenaam karakter zullen 
dragen. :Het zal voor de . massa met makkelijk zijn, 
.het ·begrip te aovaarden van harder werken en 
minder verbruiken. Het communisme zal niet na
·laten ·in troebel water te vissen. WIJ zijn allerminst 
een voorstander van een overheidsvoorlichting als 
deze overbodig is. Thans is het echter gewenst, 
dat de regering spreke. Niet eenmaal, doch onop. 
boudelijk en wel in een taal, die het volk in zijn 
geheel verstaat. 
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1 ALLERHANDE 1 
~ ' STARHÈID HUICHELARIJ ·~ 

~ 
ne . opdracht, . welke .. Het streven naar "vergeven: en vergeten" is _o.I. niets ~ 

. • h, b. Drees en V;u1 .Schaik ·t Hllletedr ~dnt ni
1
etts midndebr ~~ huichelarlj van hèt. ergste - . 

_ e ben gekregen,, . is , een soor . e .. · m n e op e _ e.n~efte Olll te helpen verbetereil _ . 

~
- teken van de politieke· star· of genezen. Het gêtuig't slèchtS van de behoefte oxn het-ver., 

_heid,.; wel~. ~e dagen' leden "af t-e sluiten"; zoals niên een balans kloppend maakt; ~ 
· • .·- k.emner-k.t.· Grom~nd-- zal· · · · · ('Vrij ~~d~rland) · .. 

~
. het Nederlandse volk het ~-· 

nieuws ontvangen hebben, OP EEN EILANDJE 
dat deze beide heren kabi- N u is het waar, dat we bi Nederland in het verleeJen 

~ 
netsfoJ;"mateur zijn gewor- . · noo!t ~rg op een }>ewapeningsindustrie waren inge· ~ 

ç; den. Niet •om hun persoon. nch,t -:- die b~ ons. nu eenmaal niet bijzonder - maar nu 
~-· ·. .Zowel <Je heer Drees -al.s de noodzaak dringt, zal men er zijn aandacht op moeten · 

~ 
.. Van Schaik behool;"t tot die concentreren. We kunnen niet als op een eilandje ons eigen ~ 

. figuren, die men gaarr:., !n leventje leiden:. ' . . 
·het politieke -leven ziet. (Leeuwarder Courant) 

~ 
Doch juist hun vereniging, ~· 

. d.w.z. de bestendiging van MERKWAARDIG 
de Rooms:.Rode coalitie, is 

'" ~ hètgèen de burger met Jk ~u er bij de bevoegde autoriteiten op willen aan• ~ 
'\;;;>!/ drmgen, onze Saltlenleving zodanig te wijzigen, dat de 

~~~~~~~f4 schrik vervult. maanden Januari en Februari voortaan uit ons bewustzijn 

~ ~~ ~ ~ Begrijpt U wat ik bedoeJ? W~ gaan eenvoudig slapen en 

~.
- BRUUSK OPTREDEN negeren deze grauwe, grijze, eentonige, vervelende, vitamine- . H et bruU:slte optreden van minister s' Jacob zou er b.v. arme . donkere maanden, 4;iie in de loop der eeuwen onver• 

. weleens toe kunnen leiden, dat d-e greep. van de re- beterlijk zijn gebleken. We gaan allemaal slapen met sta· ~ 

~ 
gering op· de gen.erf/,le ~taf, waaraan wel iets te ver.beteren peltjes levensmi<Jdelen in blik naast ons. V·erder zetten we _; 
yiel, er toch niet st.erker op is geworden. alle klokken stil, want de tijd bestaat niet meer voor ons. -

(Algemeen Dagblad) We geven de koeien, de Pa.à.rden en alle huisdieren een in· ~ 

~ 
jectie, waardoor ze .twee lllaanden lang verdoofd zijn en · 

RECHT OP DE BEGELS . vullen de kachels en stellen d-eze zodanig af, dat ze. bij ons 
leder mens in een democratisch land heeft er recht op ontwaken op 1 Maart weer .volledig in bedrijf zijn. Over ~ 

~
. behandeld te worden volgens de- regels van het spel, onze vogelkooien hangen_ we een zwarte doek, opdat onze _. 

Dus ook en zeker ·de chef van de Generale Staf. kanariepietjes hun .snaveltjes houden en net als wij hi een 
(Nieuwe Courant) diepe slaap verzinken .. Onze .kamerplanten moeten maar · ~ 

~ 
INCONSTITUTIONEEL v~;rdorren, .als we weer . bij bewustzijn zijn, begint de lente 

~·.::l en komen er nieuwe, frisse planten en bloemen; . . . 

D e ·ontheffing vim generaal Kl·uls was" inconstitl,ltioneel. · ~ 

~
){]. Deze inconstitutionaliteit spreekt des te duidelijker. (De Wolkenridder) . C!c 

omdat de Regering meermalen heeft geweigerd een belang- HOKTE BOKKEN Dl 
rijke mutatie bekend te maken zolang de bandtekening van ~ 

~ 
de Koningin en de -ministers .op het Beslu~t. ontprakeiJ.. Im~ De korte rokken "zijn er weer in", of "komên terug"~~ .. 

d l*~kh "d b ta t ltljd h t B 1 it h t hoe moeten we het uitdrukken? Vanwege de wol· .. __ 
mers; e moge •J · et es a .a • · dat · e · es u · .<>p : e · schaarste. Wat erg welwillend is van de mode-dictators. Of 
laatste moment niet wordt genomen. Vo()r de ontheffing van 

~ 
generaal Kruis gold die overweging blijkba~tr niet. Waarom moeten we, omdat de. <Jictatuur uit de boze is - behalve dan . 

. niet? Het Kabinet liep grote kans demissionnair te worden .. : in de democratie achter het ,,ijzeren gordijn", liever zeggen: 
binnen één of twee dagen. Het Nieuw-Guinea-debat was de ministers van kledingzaken en mode-aangeleg~nheden? ~ 

~ 
aanstaande. De houding van de V.V.D.-fractie was bekend. Ons wel. Die haute-couture ministers dan - haute-couture ... 

(Nieuwe Courant) voor de "lepkes" en zo van ons goede Tilburg! -zetten de ~ 
- vrouwen van heel de wereld aan het· inkorten van de rokken 

l'LANNEN. MAKEN en het verlengen der benen .. Voor de dochters van Eva die 
~)g H et defensiebeleid heeft zich sedert vele mai).ndC;)n ge· O\'.eJ;" "filles a~taches" beS-c~i~ken, - fijne enkels, artistieke · 
r~ kenmerkt door het maken van plannen, die na enig kuitaanzet - ltán het h~el goed staan en elegant zijn om ~ 
nn beraad weer werden verworpen, waarna er nieuwe plannen te zien. · e werden gemaakt, die dezelfde weg gingen van de vorig~. . (De Tilburgse Courant) · 
~~ Het bleef maar voortdurend bij het maken van plannen, HE'r LOT ~ 
t~!D maar tot uitvoering daarvan kwam het -niet. •8) 
!I (A~gemeen Handelsblad) fl et is blijkbaar .het lot van Nederlandse Opperbevel• ~ 

hebbers,. dat zij ontslagen worden, . omdat . hun inzich· 

~~ 
HET DING ten niet strokC;)n met die van de regeringen, die zij dienen. ~·. 

D e directeur van het grote "Henri Hudson 'Hotel" in Generaal Snijders onderging'. dat lot in November 1918, 
de Verenigde Staten, John Paul Staéh, heeft de vol· omdat hij niet bereid zou zijn het leger te hervormen in mo· 

~
- ..- gende ontboezeming aan het papier toevertrouwd: derne geest, zoals d-e Minister van Oorlog noodzakelijk ~) 

"Ik ben een klein ding, niaar groot is mijn betekenis. Om· achtte. c)) 
dat ik iedereen_ help. Deuren gaan voor mij open en harten. Generaal Reynders kreeg in 1939 ontslag, omdat de Re• OiJ 

~
.)Q Vriendschap en welwillendheid zijn het gevolg van een ont- gering geen vertrouwen meer stelde in zijn beleid. ~-

moeting met mij. Ik wek waardering op en bewo~dering. En Generaal Winkelman werd in 1940 door de Duitse . 
mensen zien mij graag verschijnen, omdat ik niemand ver· Regering . ontslagen, toen de Nederlandse Regering dat niet 

~ 
veel en geen inbreuk maak op hun wetten en gewoonten Mijn meer kon doen. . ~ 

. optreden kost nooit een cent en toch word ik steeds ge- . (Haagsche Courant) . 
- p.rezen en nimmer slecht beoordeeld. Mensen uit alle lagen 

~
. · der · saltlenleVï,ng _ bebben plezier in mij. Het neett .de hele PROGRESSIEF INSTINCT ~ 

liag nut om ml.i te :gèbruiken. · ' . , Jk ~poe~ g-unllà.chen, WIUllle.er ik. in de. kranten lees, dat 8(5 

~ 
Ik ben...... de bele~fdhei4" . het V9lk zo óngeduldig tiltziet na11,r de oplossing van de ~ 

.. (Ï:{Óreca). kabine:tscrlsis. Och 'kom! Zijn dergelijke verklaringen niet 
'Van dezelfde trant als de verzekering in "Vrij Nederland'' 

ONBEHOORLIJK dat "progressief Nederland insthlctief heeft gevoeld" dat 

~. E en publicatie, die schijnbaar iets. bewijst ten gunste 't on1;$lag van Gel}çraal. :l{ruls een opperbest besluit was? ~ 
van de regering, terwijl die publicatie tegelijkertijd Alle respect voor zulk een instinct! 

een reeks vragen oproept, die om der wille van het kennen (De Tijd) 

~ van de juiste toedracht, beantwoord moe.ten worden en door. ~ 
uit.gebreidêrpüblicatie ook beantwoord ku.nnen worden, ach· GEVAAR! • ·. 
ten wij in hOge mate onbehoorlijk. 

-~ (Trouw) ·Democratie is niet bestaanbaar zonder de actieve belang~ ~ 
· stelling van: het volk. Gelijk men het schoonste .en edelste 

~ 
ZEER BELANGKIJK wijnglas met de ordinaire .vloeistof kan vullen, kan men de ~L·, 

E en zeer belangrijk onderdeel van onze insp.anning om hardste dictatuur hullen i1I het kleed. van de democratie, als 
te komen tot een sterke eenheid in onze strijd tegen namelijk het volk onverschillig blijft t.a.v. de ·gedragingen 

de ondermijnende krachten van het- Stalinisme. is het af• der regeerders. Overheidsmaatregelen, ook al zijn zij nog zo 

~ breken van de onzichtbare geestelijke muren, die wij voort~ goed, roepen onder de burgerij altijd kwade geesten op. Men ~ 
durend om ons heen bouwen door onze verschillen van ge· wantrouwt ze. Het is duidelijk, dat hoe sterker de invloed van 8) 
loof, van politiek standpunt, van rassenvooroordeel, van cle Overheid wordt, d.w.z. hoe meer maatregelen, hoe meer 

~ intellectuele trots en persoonlijke ijdelheid, van snobistische mensen zich in hun vrijheid van handelen beknot weten. Velen ~ 
standillusies en zo meer. Dat wil niet zeggen, dat wij een zullen zolang zij er persoonlijk voordeel vim hebben, niet pro• B6 
uniforme mentaliteit moeten aankweken, de hemel . beware testeren. Maar een niet te weerspreken feit is het, dat het 

~ er ons voor, want dan zouden wij terugvallen in de kudde· leger der ontevredenen groeiende is. Men vo'elt zich niet meer ~ 
~ geest van totalitaire stelsels zoals het fascisme en het com· vrij, ook op geestelijk terrein, omdat als regel geestelijke en 8'1 

· munisme. stoffelijlte belangen met elkaàr in betrekking staan. ~ 
~ · (Haagsche Post) · (Nieuwe Courant) _

1 i!"' 

~ ~ . ~ 
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VRIJBEID EN DEMOCRATIE 

De wetgever en de bedrijfsuitoefening 
Een drietal wetsontwerpen 
vragen de 'aandacht 

I u de eeuw van het . interventio
. nisme heeft de overbeid reeds 

vee,lvuldig aanleiding gevonden zich 
met verschillende uitingen van eco
nomische bedrijvigheid bezig te 
houden, wanneer zij van oordeel 
was, dat het algemeen belang . zqlks . 
vorderde. Meestal ge~ec:lC!e dàt ter · 
bescherming v~ .. de , , :belàpgen .v~ 
derden; men denke aan de .Hinder.: 
wet, aan de Warenwet en zo meer. 

Hoewel daarbij soms indirect be
vordering van een gezonde mededin
ging tussen de bedrijfsgenoten be
trokken was,·· onthield de wetgever 
zich toch aanvankelijk van een zeer 
rechtstreeks ingrijpen in de concur
rentieverhoudingen. Het was vooral 
op aandringen van het georganiseer
de bedrijfsleven zelf, dat dit stand
punt geleidelijk werd verlaten. 

Na de eerste wereldoorlog nam de 
aandrang op overheidsingrijpen in 
het economische proces onder de 
druk der toenmalige omstand1gheden 
toe. De wettelijke regeling van de · 
winkelsluiting (1930) is daarvan een 
sprekend voorbeeld. De onmacht van 
de organisaties, om door .interne re• 
geling tot een oplossing van dit 
vraagstuk te komen, had reeds eer
der een beroep op de gemeentelijke 
wetgever tot gevolg en daardoor · 
werd het pad geëffend voor een re
geling voor het gehele land, welke 
ouder meer ten doel had een zekere 
gelijkheid in de concurrentievoor
wàarden tot stand te brengen.· 

In 1935 legde de Ondernemersover
ee11komstenwet de grondslag voor. 
het van overheidswege sanctionneren 
van interne bedrijfsregelingen, waar
mède het stadium van de bedrijfa
ordening werd ingeluid. De Vesti
gïngswet Kleinbedrijf <1937) bete
lçende een volgend<> stap in deze 
richting en zij werd gevolgd door een 
cjvèreenkomstige maatregel voor in
~strie en groot~deL 

.;. .. ,· 

D e groeiende belangstelling voor 
publiekrechtelijke bedrijfsorga':" 

nisntie was een duidelijke aanwijzing, 
dat het georganiseerde bedrijfsleven 
het rechtstreekse · overheidsingrijpen 
slechts als een· overgangsstadtum b.~
schouwde en de voorkeur gaf aan 
eigen bedrijfsrecht. Bij de grondwets
herziening van . 1938 werd dan ook 
een principiële koerf:wijziging uitge
Stippeld, welke eerst 12 jaren later 
reêle betekenis zou ~rijgen. Tij
deris de bezetting en gèdui:ende dè · 
eérste jaren daarna onderging de 
overheidsinvloed op het economische 
leven nog een aanzienlijke verster•. 
king, maar het is toch een uitgemaak
te zaak, dat .een grote . meerderheid 
van ons volk - misschien juist als 
centralisatie - voorstander is van 
een zo groot mogelijke decentralisatie 
in wetgeving en bestuur. Ook de la
gere gemeenschappen in ons staats
bestel, zowel territoriale als functio
nele, dienen gelegenheid te krijgen 
tot zelfstandige werkzaamheid, over
neming van het daartoe geëigende 
deel van de staatstaak en ontwikke
ling van een eigen rechtsorde. 

Wij hebben deze zeer beknopte 
s,chets va$ de evolutie · van 

denkbeelden .. en .co~crete verschij_
ningsvormen vooraf laten gaan aan 
een beschouwing over een drietal 
voorontwerpen van wet, welke· thans 
bij de. ~iaal-Economische Raad om 
advies :in behandeljng zijn, namelijk 

, de ,·,Vês1;ig~gswèt 1951, de Bedrijfs
v:erg~ningenwet en de Wet Econo
misc;he Mededinging. 

Deze drie ontwerpen hebben ge
meen, dat zij een regeling beogen 
van de bedrij~fening,~n VaJ:.l de e 

mededinging, bij de beoordeling 
w.ê,aryàn <ie vethouding tussen over
heid · èn bedrijfsleven telkens . weer 
op dè voorgro11<i .treedt. Zij dierten ter 
vervanging . van vooroorlogse Wè.tte
lijke regelingen en van bezettirigs
recht, terwijl voorts aanpassing aan 
de huidige behoeften wordt beoogd. 
Men moet er dus van uitgaan, dat de 
nieuwe wetten voor een lange·· reeks 
van jaren zullen gelden, reden waar
om · te meer betekenis · dient te wor
den gehecht aan het antwoord op .:ie 
vraag, of zij een aanvaardbare voor
ziening voor de toekomstige ontwik
keling brengen. 

Terwijl de direct-belanghebbenden 
p.eneigd zijn bij het vormen van een 

. oordeel de ~:ttèeste waarde te hechten 
aah. de mogelijkheden, welke zi~h uit 
een oogpunt van behartiging vaii za
kelijke en groepsbelangen voordoen, 
dient een politieke partij uiteraard 
het voorgesteldè · aan haar beginselen 
te toetsen en zijn waarde voor een 
harmonische ontwikkeling van staats
bestel en gemeênschal)slèven te • be
palen. Dit · willen wij in volgende 
artikelen met 'betrekking ·tot genoem
de voorontwerpen trachten te be
Jtaderen. 

L. 

· Dät trammetje . , 
A'lkmaar • Bergen aan ·zee 

Men schrijft. ons: 

Het: ,beriéh.t, dat de ~.S. erto~ zal 
. . overgaan om met mgang van de 

zomerdiEmst de tramlijn Alkmaar
Bergen aan Zee voor het ·reizigers
vervoer te sluiten, heeft in de krin• 
gen van ijveraars voor railvervoer we
derom beroering gewekt. Het streven 
van de N.S. ·om voor zich alleen de 
(!Xploitatie . 'van hèt ... per~onèrivervoer 
op · èle hoofdlijnen te behouden, en dit 
op de secundaire lijnen aan haar doch
tereindernemingen door middef van 
autobus-exploitatie over te laten komt 
door deze · opheffing wederom tot 
uiting. 

Uit een rapport, op verzoek van de 
Gemeente Bergen opgemaakt 

door het Nederlands Economisch In
stituut te Rotterdam, blijkt duidelijk, 
dat een lonende exploitatie van deze 
tramweg mogelijk is. Ook uit andere 
geschriften, . · o.á. de brochure "Slui
ting, voor personenvervoer, van eJ;lkele 
lijnen der N.S." waaraan een à~ntal 

.. 

specialisten op vervoersgebied hun 
médewerking hebben verleend, komt 
naar voren, dat de N.S. niet alle mo-
gelijkheden onderzocht heeft om «~t 
sluitende exploitatie te komen van 
thans opgeheven secundaire lijnen,, 

Zo is van verschillende zijden de 
mening geuit, dat op sommige dezer 
lijnen met lichte motorrijtuigen be
tere .uitkomsten bereikt zouden zijn, 
dan met.het daar gebruikte materiaal, 
dat veelal te zwaar en verouderd was .. 

:'J • * 
De uitkomsten van het net der R.T., 

M. (Rotter~e Tramweg Maat
schappij) op de Zuidhollandse en· 
Zeeuwse ·eilanden, alsmede het zeer 
dichte tramwe:grtet in België wijzen 
erop, dat -ö'ok andere exploitatie-uit• 
komsten te verkrijgen zijn, mits ge- .. 
schikt materiaal ·gebruikt wordt. Het 
autobuspark van de N.S. en haar doch-, 
terondernemingen is échter zö · groot; 
dat aanschaffing van nieuw· materieel 
voor secundaire sp()ol"Wegen- momen• 
teel niet verantwoord lijltt, doch hier 
tegenover staat, dat de levensduur 
van spoorwegmaterieel ·aanlrierkelij~ 

Van de leestafel 
. . 

Het. Hoge~ Onderwijs op de. 
Helling. Uitg. Stenfert Kroe
se, Leiden. 

wij bevelen lezing van. dit rapport 
gaarne aan in de .belangstelling 

van .allen die zich. voor de ·problema· 
tiek onzer academische • opleidings
instituten interesseren. Het levert, ook 
waar het niet tot positieve voorstellen 
komt, ernstige critiek op hetgeen ter 
reorganisatie van ons hoger onderwijs 
wordt gedaan of voorbereid. Mei de 
commissie zijn wiJ van oordeel dat dit 
onderwijs, dat inderdaad op de hel
ling moet, zich thans op' het hellend 
vlak bevindt. Bezinning daarop is 
dringend 'hóodzakelijk. Deze brochure 
kan däarbij van hut zijn; ook met het 
oog óp' het congres, dat het Verbond 
van Wetenschappelijke Onderzoekers 
begin . Maart aan deze zaak wil Wij
den~ l!et p:r~g:r~ma YQO\' dit ·congres . · 
ka~·. meQ aanv111geri biJ bet Secre.ta
riaiit'V.W'.O., Groenhovenstraat 7, Lei
deii. · 

Verslag van het Bureau Bij
zondere Jeugdzorg van de 
7e .. Afd. v. h. Ministerie van 
Justitie. Uitg. Staátsdrukke;;. 
.rij;. én Uitgeversbedrijf .. 

D it verslag geeft een volledig over-
zicht van hetgeen de Overheid 

- veelal in samenwerking met parti
culiere instanties - gedaan heeft voor 
de verzorging, casu quo de heropvoe
ding van k.inderen van politiek gede· 
tineerden en jeugdige politieke. delin· 
quenten. 

De culttf,rele ontmoeting van 
West en Oost, door A. van 
Velsen. Uitg. Stichting Gra
fisch Exportcentrum, Am
sterdam 1950. 

De 'Stichting Grafisch Export C~-. 
trum vraagt terecht de belang~ 

stelling van het Nederlandse volk voor 
de · grote culturele miss~, die Neder• 
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veel langer is dan die van autobus
sen, zodat op den duur een blijvende 
exploitatie·· met bussen voor wat be
treft afschrijving, onderhoud en ver
nieuwing hoger zal blijken dan indien 
licht spoorwegmateriaal gebruikt 
wordt. 

J): * • 
H.oewel ons volk - vooral op korte 

trajecten - zeer op de autobus 
ingesteld lijkt te zijn, blijkt toch steeds 
weer uit de. protesten uit de pl!iatsen, ' 
die zich een railverbinding ontnomen 
zien, dat men niet blind is voor de 
voordelen, die de ijzeren weg biedt, 
èn men slechts node in de sluiting van 
het baanvak berust. Zolang de N.S. 
niet -OP .. andere wijze getracht heeft' 
een verlies-gevende lijn te exploite
ren, is het bewijs niet geleverd, dat , 
spoorwegexploitatie niet rendabel' is. 
Bovendien kan de N.S. de exploitatie~ 
uitkoms~ vanc de .~çn, d~ z~Lniet . 
meer wenst te exploiteren, .drukken, 
door een harer dochterondernemingen 
naast deze lijn . een autobusd!Èmst te· 
laten. uitvoeren, en zo doon e.en .soort 
interne concurrentie de rail-exploi· 
tatie verliesgevend t~ d?en. lijken. 

.land ook thans nog in Indonesië te 
verrichten heeft en. . . • voor de eco
nomische belangen die ons tand bij 
zijn boekenexport speciaal naar Indo
nesië hèeft. · 

De brochure, welke wij hierbij aan
kondigen, bevat een voordracht, door 
de schrijver op de jongste jaarverga
dering dezer stichting gehouden. Zij 
handelt oyer de culturele zijde van de 
zaak en zij doet dit zo, dat wij haar 
gaarne tof lezing aanbevelen. 

Klokhervorming door Prof. 
Mr. Dr. G. v. d. Bergh, Uitg. 
H. D. Tjeenk Willink & Zn's 
Uitg. Mij. 

. Dat van dit werkje een tweede druk 
. verscheen, bewijst wel, dat er be· 

iangstelling bestaat .voor dit pleidooi 
voor een hervorming, waarvan de 
schrijver opvoering onzer productie 
zonder. extra. inspanning verwacht .. 

Prof. Van den Berg bepleit een vét~ 
zetten van de ·klok naar de werkelijke 
zonnestand, die de bezwaren, terecht 
tegen de "zomertijd" ingebracht, zou 
ondervangen. Tegen de logica van zijn 
voorstel is niets in te brengen, al vre
zen wiJ, da,t de oplossing die hij aan 
de hand doet,· voorshands zal afstui
ten op de· scepsis, waarmede de pu
blieke opinie nu eenmaal alle maat
regelen begroet, . die, op zichzelf vol
komen rationeel, afschrikken door 
hun schijnbare gekunsteldheid. 

W est-Nieuw-Guinea, door Dr. 
H. F. Tillema, met tekenin
gen van J. G. Sinia. Uitg. 
Gertenbach's Drukkerij, 
Z.andvoort, (overdruk uit de 
Zandvoortse Courant). 

Aan een artikel in ons blad dd. 16 
December danken wij de toezen

ding dezer brochure. Zij levert een 
pleidooi voor samenwerking van eco· 
nomen,. teéhn~ei en psychologen bij . de 
o,Pén.ieggip.g van .. Niellw~Guinea, waar
bij; paàt'·schr. terecht betoogt, het :l>io
loglSch-sanitaire vraagstuk niet ver
waarloosd mag worden. 

Nalatig derlanders, .die Australië binnenkomen, vo<îral'in, 
den beginne, wat wegwijs te maken: .. · . 

'I.VOrperi. Deze ontsnapping dóet e'lrénwel niets . af 
aan het tèit, dat. de B~itsè Làbour:regering hal~
starrig ·een fata morgana blijft najagen, zeer tot 
schade van het Britse Rijk. Ware het zo, dat de 
nationalisatie van de mijnen zichtbare voordelen 
zou hebben opgeleverd, welnu, dan zou de objec
tiviteit gebieden, hiervan melding te maken. Het 
tegendeel is evenwel het geval. De rode minister 
voor brandstoffen, Philip Noel-Bakker hee1t in 
het Lagerhuis op een uiterst zwakke, en blijkbaar 
niet geheel oirbare manier, het echec van zijn 
beleid verdedigd, naar aanleiding waarvan hij op 
ernstige v;ijze door de "Times" <>P de vingers werd 
getikt. Hoe. dit ook zij, ondanks het vele geld dat 
de nationalisatie opslokt, blijft de productie ,;erre 
beneden de maat, hetgeen noch voor de socialist~n, 
noeh voor de Westerse wereld een rooskleurige 
omstandigheid kan worden genoemd. Kortom, een 
staaltje van socialistische politiek, waarvoor men 
waarlijk huiverig kan zijn. 

· Dezer dagen werd onze aandacht getrokken 
door een zeer interessante beschouwing in 

het "Algemeen Handelsblad" van diens correspon
dent in Sydney. Het artikel beschrijft o.m. de vele 
n:oeilijkheden, die de kersverse Nederlandse emi
granten in Australië hebben te overwinnen op 
grond van taalmoeilijkheden en andere bezwaren. 
Dit is echter niet de schuld van de Australische 
autoriteiten, die alles in het werk stellen het de 
nieuwe gasten zo aangenaam mogelijk te maken, 
doch van de Nederlandse regering, die blijkbaar 
niet de moeite wenst te . nemen enkele personen 
aan te wijzen, om onze landgenoten bij aankomst 
in den vreemde behulpzaam te zijn. Thans 'lmelen 
Qf. Nederlandse emigranten zich als een kat in 
een vreemd pakhuis, hetgeen niet nodig behoefde 
to zijn, indien van hogerhand een kleine officiële 
instantie_ in het leven werd geroepen om de Ne-

Wij· vinden de houding van de regering in deze 
bepaald vreemd en evenzeer inconsequent. Im
mers, enerzijds steekt zij niet onder stoelen of 
banken, dat emigratie haar, met het oog op de 
binnenlandse economische toestand niet onw€lkom 
is, terwijl zij anderzijds niets doet om deze emi
granten bij aankomst in den. vreemde behulpzaam 
te zijn. De regering is er niet mee .klaar de emi
gratie te bevorderen en haar landgenoten verder 
aan hun lot over te laten. Hopelijk zal in deze 
emstige situatie spoedig verandering komen. 

Nationalisatie 

De Labour-regering is dezer dagen weer aan 
een groot gevaar ontsnapt, toen de conser• 

vatieve motie van wantrouwen inzake de steen
koolpolitiek van Attlee en zijn mannen werd ver-



• 

-

M01111Dct :zo iets eenvoudig ~~iet 
(E11kele nabes.cho:uwingen door onze militaire medewerker) Daartoe heeft de minister op een on· 

gelukkig ogenblik. en. op ongel~ 
wijze een ondeugdelijk middel ·toege
past. Immers na de verschijning :in 
Amerika van een dagbladartikel, 
waarin de Nederlandse regering in 
haar defensie-inzichten werd veroor
deeld, en nadat de .cheLv .. d.,.G.S. -en 
zijn pfaatsverv.anger de .. hun 1oege
dachte bemoeienis met deze . publioa· 
tie had afgewezen. ontstomi -als -hèt 
ware à bout portant dit nieuwe . en 
felle geschil. 

Een nûnister van -defensie, die•de Ohéf -van de' Generale ;Staf als 
een kw~jongen áfdankt en naar 'huis stuurl, -:toont -een ontstellend 
gebrek aan tact en inziëht :in .ambtëlijke vethoWIÎ.IJgen •. Het -doet 
niet tenake of die,:genel'aalteen·deqelijke onbehoorlijke-beluwde
ling al ,dan Jiiet -verdient ·- •men ·'IL O'eli zOiets :-eenvoudig met. 
Indien -deu opj:teróffièier 11Wtvenllien ,jinternationaáP',-ll.w.-2;. in de 
legerlëidiq.g der AtlantiSche bondgenoten, over . goodwUl beschiJn, 
indien hij. daar wordt ,beschouwd. als. de ~ponent van een-defensie
beleid, -dat .m· snel .mogelijk sterke t:pl&d'.:Act:e t r:o-:e p.e:.n •ier be
sehikking wil ·stellen, -"tlàn wordt een del'gólijke tha.lttNiing ~lf.s 
een d om h e i d. 'Daarbij komt -dat ;er ~geen óffióiersJrot:ps -denk
baar is, 'dat een op --deze wijze optredeolie miniSter het reéhte 
venrouwen Zàl seheilken. 'Bét 'is nodig dit dtlidel\Jk op de voor
pond te stellen bij .deze poging tot nader.e belichting van de crisis 
In -en .om ,_de legerleiding. 

wat betréft de·nieuw eneHeden 
Chéf v. d. ·o.s. en ten -aanzitil 

van de hem verweten .,onzuivere" ge
dragingen,ogeldt voor . ons dat 'de 'Raad 
van State. . de . hoogste . beoordelende 
instantie terzake, hem .volkomen 
.,zuiver" bevond, . als gevolg ·waarvan 
hij in het leger terugkeerde. 

)Het serucht, de ,ontstemming ,en 
de teleurstelling beWiilien ;zich 

in .deze crisis .rondom ,de ,;persoaen 
VAln de •minister en • .van de qpvo!ger 
v:an de -.ontslagen o:opperoffioier en 
rondom . de uak der internationale 
bebekkingen. 

Wat de miniSter :betreft, ,mag, gelet 
op onze inliçhtingen. -worden aange
nomen, dat Z.E. door dit onbekookte 
optreden, volgende op de beschamen
de wijze, waarop de Ambonnese sol
daten in de steek werden . gdaten, 
veel . goDdwlll :in leger en officiers· 
korps fleeft : hlgèboet. 

Men neemt in dat leger en ~fiders
korps aan, dat de minister zijn ·functie 
aanv~dde :met de voor.qJ,lgezette .be
doeliQ.g "dat . h ij .. nu . weleens schoqn 
schip zou maken••. Het Js .eèhter _ge
bleken dat .Z.E .. daarvoor. zeker niet 
de aangew.ezen.figuur was. 

Want .in .de .eerste .Plaats betoonlie 
hij zich .in de :2% ·maanti .va:~ ~ijn 
ambtsvervulling een zodani_ge ,.vreem
lin~ in Jeruza~em", dat dit ·in ·brede 
kring de aandacht . trok. 

* * • 

1 n. de tweede plaats koos Z:.&, wel 
• . een heel ongelukkig . Object voor 

wrijving· in de strijdvra~ omtrent . de 
parate troepen, welke reeds 2.0 uit· 
.voerig in de dagbladen werd belicht, 
dat wij haar verder onbesproken ·Ja· 
ten. Nu was de Chef·v. d. ·a.S. zeker 

'MINISTER S'Ji\COB 
.•.. ongelukkig ·óbjeet ..•• 

pen plannenmaker van groot ·for· 
·maat-en ~lijk W41S -zijn laatste 
-voorstel ,\heet .van :de :naald" ·betref· 
dende 1 dadelijk '.bescb~r _te stel· 
clen · divir!e ·hier en ·daaT .,aan:vechtbaar, 
;maar .hl erJ n kan nooit de aanlei· 
.ding ,schuilen voor een zó ongemeen 
scherp en z6 pl'ltseling opgelaaid ver· 
schilzicht. alleen reeds .omdat deze 

•minister zeker -niet bevoegd . was een 
dergelijk >:lllan -zo .snel .en -volkomen 
;te ,v é.r .. oordelen. 

Vandaar .dan ook. de algemene. over
tuiging: generaal Kruis verloor het 

"Indien de R.v.S. een dergelijke -be
slissing neemt, heeft men haar o;.i. ·te 
aanvaarden. .E:n dat. geldt .zeker in 
een op · discipline !ngeJteld officierS
korPs. Zoals èen ·hoofdofficier het 
uitdrukte: ,;een wetkstaking ·en ceen 
Officierskorps zijn :zo ·volkomen 
antipoden, dat het 1mij •leed doet, 
hierop blijkbaar te meeten wijzen;., 

GBNERAAL KRULS 

-Hoofdzaak. is- o.i. dat aan .het hO(ffd 
'Van ons ieger staat. een zéér bekw.aam 
en . als zodanig erkend Qpperofftcier, 
volkomen tegen zijn taak opgewassen, 
die niet veel zegt, maar d o et en 
niet . streeft naar .PQP.ularitei.~. een 
harde werker, die hard 1 a a t Wtlrken.. 
een organisator, die zuinig, •maar ef
ficiënt beheer laat voeren - een 
strakke en ,.harde" figuur, die de 
dl'ingen:d nodige schoonmaak en be• 
zuin1ging zonder aanzien des persoons 
doorvoert en die zich .;,buiten alle 
politiek" houdt. 

• • • ,ongelukkig ogenblik .••• Indien .de nieuwe Chef v. d. G.S . 
aan deze · eisen voldoet, mogen volk 
en leger zieh gelukkig prijzen met 
<ie ruil. 

vertrouwen der regering en moest op 
korte : term.ijn :r;ijn post verlaten. 

W .. ' ' 9. 

~. o.l.s:het moet dan mo.etlwt ~. 
'Dan kopen wij kanonnen -
~t .Is ~D·n.z,e s.chuld waarachtig nillt, 
::want .. w .\1 .zijn -niet begonnen! · 

Zo . sprák het ·ver.bond van de Werkers tiéh ·uit 
En sloçg toen meteen zijn beslissend · bet~uit: 

Welaan 'kameraden, 
Het zij zo het zij, 
't Is nu Februari, 
Maar straks wordt het 'MJ:I! 

Het komt .er nu _v,aoral op .aan 
Geen duimbreed toe te geven: 
De levensstandaard NOOIT omlaag/ 
Al gaat 'het ~om ons Zeven, 

Al.gaat het om vrijheid en -recht en bestaan, 
WIJ J»enten niet àchter, maar vóóruit te gaan t 

Ons v.olk, zegt U, etst .dat? 
.Ons .v.olk, dat zijn WIJ! 
'Meneer, wees _gewaarschuwd, 
·want strdks is het Mei! 

Defensie? ·Goed!' Maar nóóit, menee1'. 
!Een koste 11:an het m ij-n·e -
Voor mij ·behoort per Envévé, 
De lieve zon te schijnen! 

Al gaat het - hoe zegt U? - om vrijheid en recht, 
Al worden wij anders verkocht en geknecht, 

K0m niet aan de lonen! 
WIJ dragen niet bij; 
Behoudens de goodwill 

.En 't lied van de Mei! 
Brammet;e. 

GENER~AL HASSEUMkN 
•••. '9el'U;kkige keuze . ••. 

In ·verband ·hiermee zij aatJ.gete
. kend dat de w_ijze, waarop gene· 

raai Hasselman als chéf van ·het wa· 
pen der cavalerie zijn .taak vervulde, 
goede verwachtingen wettigt. :Of biJ 
ook ,.internationaal" op :r.ljn.Pl.aats.Zál 
zijn, kunnen wjj niet· beoo:tlielen. ·Men 
mag voorts verwachten, dat de ;.rel", 
welke- tegen· hem werd opgezet,. reeds 
verleden tijd werd en zal' blijven, en 
dat lieze'Chef·v. d. G.S. vooral bij de 
bekwame harde · werk~rs en ooi :on
der .de goed willemie ·jongeren mede· 
werking zal vinden. 

'Men neemt in het 'leger. aan. dat de 
nieuw opgetreden chéf zich krachtig 
zal richten ·tegen de ·bureaucratische 
rompslomp ·.en geldsmljterij, en dat ·hij 
een scherpe scheiding .zal maken ·tus
sen ,.planning" en uitvoering door en 
bij ·de troep. Daardoor zou dan .einde
lijk de commandant van -de ,;parate 
troepen" (vroeger ·sprak . men van 
"commandant veldleger") -de · onont
beerlijke eigen bevoegdheden en .. ,;le
vensruimte" krijgen, welke hem tot 
nu toe ontbràken. ·terwijl 'het Hoófd· 
kwartier zich bepaalt · tot zijn e1gen· 
lijke taak: het ontwerpen van plan
nen, de organisatie; de bevoorrading, 
enz. 

fl et derde -lladeei, verbonden aan 
· .deze legererisis, is de 'ZéP.r .be

duidende schade, welke het onbehou
wen. optreden· der. regering· internatio
naal veroorzaakte. Want men mag 
aannemen· dat ·niet . de vorige. legerlei
ding, maar wel de Nederlandse rege· 
ring door de Amerikaanse opperbe· 
velhebber in gebreke werd .gesteld, 
ook. al .is dit dan binnenskamers ge
houden. Het op deze wijze uitschake
len van generaal Kruis betekent .on
tegenzeggelijk een . beduidend v:erlies 
aan internationale goodwill. Zou de 
r~ge11ing nu ·ook nog de .onber~ken
baar hoge .goedwill, belichaamd .in 
minister.Stikker, ·verllezen, .dan_is .de 
imernat.l.oDale .schade .niet .. te . o'll:er
~. 

'Tenslotte ~du: 
'Het ,-zal ,uitermate .moeilijk 

zijn voor de :ver-vulling van de ·poet 
van Minister van Oorlog en Marine 
iemand te vinden, die de daartoe 
. .vereiste .capaciteiten -bezit . .Deze .ft. 
guur moet niet alleen een man zijn, 
die het vertrouwen bezit van het 
leger, de marine en de luchtmacht, 
maar hij moet ook in staat -zijn de 
opbouw van ons defensie-apparaat 
met de meeste kracht te -stimuleren, 
en .daarbij de vereiste efficiëncy :in 
't oog te houden. Daar komt DQg 
bij, dat .de nieuwe minister inter
nationaal een groot prestige zal 
moeten hebben. Zoals ·wij ··boven 
r.eeds hebben gezegd, heeft ons ·land 
internationaal door ·het ontslag van 
generaal · Kruls belangrijk ·aan goo4· 
will ingeboet. ·Dit is ·van zeer ern
stige aard. Bij het kiezen van de 
figuur .van ·-de nieuwe minister ·Zàl 
dus een ,eerste ·vereiste zijn, dat er 
op wordt gelet, dat de nieuwe be
windsman het in ons geschokte vel'
trouwen zal kunnen herstellen. 
Daarvoor is nodig een figuUT van 
de allereerste orde. 



VRIJBEID EN DEMOCitATIE 

"Elseviers. Weekblad" van •. Zaterdag 
j.l wijst~in· een, hoofdartikel: onder de 
titel "Nieuw program· en nieuwe 
taak~' op. de noodzakelijk geworden 
geestel~e heroritihtatie van het· Ka~ 
blnet; Het' blad schrijft. o.a.: 

Wij zijn over de openbare be· 
handeling van de jongste .Kabl· 

netscrisis · niet enthousiast en zouden 
ons daarover niet uitlaten; ware het 
niet, dat juist uit onze bezwaren 
tefe!l ·de voorlichting na het aftreden 
van het. Kabinet-Drees-Van Schaik 
on;~:e opvattingen over de recente ge~ 
beurlenissen het duidelijkste aan het 
licht ;~:ouden treden. Atso! er• in dil 
wereld niets zou zijn verandèrd en 
alsof wij nog leefden in het v66r• 
oorlogse autonome, rijke, macntlge 
Nederland is na het aftreden van het 
kabinet-Drees bericht over overleg 
met partijen en over inzichten van 
vooraanstaande figuren uit de politiè· 
kc wereld, terwijl wij in feite te ma~ 
ken hadd~n met een geheel nieuwe. 
situatie. Het publiek - instinctmatig 
altijd verder dan de geschreven open· 
bare mening - heeft dit· zeer wel · 
ingezien en tegenover het op het af~ 
treden volgende overleg over het al;; 
gemeen een zeer critische houding" 
aangenomen en veronderstellingen, 
dat het hier ten slotte maar gold een 
politiek spel met bijredenen en ach~ 
tergedachten van vrijwel. alle betrok+· 
kenen.. deden groot opgeld. Daar· 
tegenover stelde men waarlijk niet 
alleen aan de dommere borreltafels . 
het ideaal van het z.g. Kabinet van 
niet-politieke sterke mannen. 

kort:ti'chtige rebellie van enkele onte
vreden liberalen. Wie dat denkt, on~ 
derschat de ernst en de verantv:oor
deiijkheid van een serieus geschoold 
en ervaren politicus als de heer Oud 
en onderschat de ernst, waarmede de 
leden van dé fractie van de V.V.D. 
zich van de betekenis van hun functie 
bewust· zijn. De betekenis vart de 
actie school hiérin, dat de heer Oud 
meende, dat men in de ee_rste plaats 
moest geraken . tot een heroriëntatie. 
Wanneer men zich nu los weet te 
maken van verouderde vóóroorlogse 
formules, dan moet men nu reeds toe· 
geven, dat de toelegvan de heer Oud 
~ .is gèlukt; Er is, ·dank zij 
zijn actie, inderdaad in Nederland 
SJ')J'ake. geweest van een politieke 
geestetijke heroriëntatie van groter 
omvang dan wij zelfs hadden durven 
hopen. 

Het bleek al terstond uit het feit, 
dat H.M. dé Koningin een informatie
ve opdracht verstrekte aan de heer 
Stikker. Dat. wil• zeggen, dat H.M. na 
overleg met haar voornaamste advi~ 
seurs was gebleken, dat hier · een 
situatie was ontstaan, waaruit· niet d'l 
beginselprogramma's van partijen een 
uitweg konden bieden, maar waarin 
het gold om de meest gerede partij 

Wij geloven, dat deze zienswijze 
onrecht doet aan het· merendeel van· 
de betrokken Nederlandse politici en 
ook een geheel verkeerd beeld · geeft· 
van de situatie." 

D e grote betekenis van de motia.. 
·Oud zit niet in een vulgair ver• 

schil van mening tussen de heren 
Oud- en Stikker en zeft~r· ·niet in een -

· (Copie voor deze rubriek uiter
lijk VTijdagsmiddags zenden 
naar: mej. Joh. H. Springer, 
Alexanderstraat 16, Haarlem). 

De vlucht voor 
de verantwoordelijkheld: 

een tijdsverschijnsel 

0 ns medelid MejUffrouw Mr. 
ten Broecke Hoekstra zal wel 

niet verwacht hebben, dat de 
V.V.D.-vrouwen het huishoudelijk 
arbeidscontract zonder meer zou
den aanvaarden. De kans er al da· 
delijk het mijne over te kunn~n 
zeggen, neem ik dan ook waar. 

In vroegere tijden werd de ver~ 
houding mevrouw-dienstbode be
paald door het gewoonterecht; 
door gebruiken, die algemeen aan• 
vaard werden. Deze zijn echter 
verouderd en in onbruik geraakt, 
zodat er op het ogenblik weinig 
houvast is op dit terrein. 

Een poging tot enige regeling te 
komen, kan daarom zijn nut heb-

. ben. Tegenover het mogelijke ra. 
sultaat van de voorgestelde arbeids· 
overeenkomst sta ik echter scep~ 
tisch, daar het uitgangspunt mij op 
zijn minst twijfelachtig voorkomt. 

Is huishoudelijk werk een be
roep als ieder ander? 

Een beroep, ja, maar als ieder 
andèr? · 

Is er geen groot verschil in ka
rakter? 

STALEN MEUBELEN 
,.GISO"·LAMPEN 

IS er. geen groot verschil tussen: 
brteven typen en teiefoon bedie
nen en: de honderd en een pllch· 
ten .en zorgen van een huishoude
lijke functie? 

Als het kantoor gesloten is, 
staat de telefoon stil. Maar als de 
huishoudelijke hulp weg is, zet de 
huisvrouw de taak van het meisje 
voort. Huishoudelijk werk is 
ll()Oit klaar; dat weten wij vrou· 
wen toch allemaal? 

H, et heeft ook een sterke per~ 
soonlijke factor. Het meisje 

komt in de woning, in het gezin 
van een ander. Slechts zijdelings, 
zeker, maar zij maakt· toch aller~ 
lei kleine intimiteiten mee; het ge
tob met het eten van Mieke en dat 
Kareitje maar niet zindelijk wordt 
en dat de heer des huizes onmid
dellijk wil eten als hij thuis komt. 
Huishoudelijk werk is levend werk 
en kan niet louter zakelijk opgevat 
worden. Het is _typisch vrouw€lijk; 
het is werk, waar eèn meisje haar 
hart aan kan ·geven. · 

Het is ondenkbaar, dat het pon
sen van gaatjes in Hollerith kaar
ten haar meer kan bevredigen. En 
toch verkiest zij dat. Waarom? 
Omdat de mevrouwen niet aardig 
zijn? Maar bureauchefs zijn ook 
niet allemaal zo zachtaardig en 
tactvol! 

En hoe komt het dan, dat ook de 
goede mevrouwen geen meisje kun~ 
nen krijgen? 

Zelf hebben vve eens een merk
waardige en leerzame ervaring ge
had. Het was jaren voor de oorlog 
en betrof 'n meisje, dat met pri
ma getuigschriften bij ons was ge
komen. Ze was lang niet dom en 
zeer nuchter, om niet te zeggen 
cynisch. Ze had meer geleerd dan 
de meesten en was als huishoude
lijke hulp werkelijk een juweel. 
Maar het juweel zei de dienst op. 
"Waarom"? vroegen wij, ons van 
geen kwaad bewust, "heb je het 
hier dan niet goed?" "Jawel", zei 

voor de oplossing . van de grote. ac~ 
tuele moeilijkheden gelegenhe1rl te 
geven het . beleid van het land in de 
hand te·nemen. 

Er is nog" één punt, dat ons m~:;t vol
doening: vervult, en dat evenzeer dui~ 
delijk doot. blijken, dat men ook in 
het politieke. Den Haag de situatie 
niet met kleine middelen tegemoet is 
getreden. Men heeft de indruk, dat 
de politieke partijen evenzeer ter~ 
stond begrijpen, dat het er nu niet 
om ging om partijpolitieke voordelen 
te behalen, maar dat men een uitweg 
moest zoeken in het kader van de 
grote moeilijkh!i!den, waarin het land 
op korte termijn zou komen te ver· 
keren." 
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Vrijzinnige 

MiddenRtanders 
PartUgenoten. en geestvenvan~ 
ten; die belangstelling hebben 
voor actuele middenstftDds~ 
vraagsttlkkèn,, worden·· uitge
nodigd. tot' het bijwonen van 
de vergadering, welke de Lan
delljl!:e Middenstandscommissie 
van de Volkspartij. voor Vrg.; 
beid· en Democratie belégt op 

DONDERDAG 15 FEBR. a.s., 

TE HUUR, 

in een der zalen van ,.Kras
napolsky", Wannoesstraat te 
Amsterdam. 

N iet ten onrechte," schrijft "El~ 
seviers Weekblad" verder, "spra

ken wij daarom reeds vorige >veek 
van de noodzaak om nu te geraken 
tot reconstructie van het Kabinet en 
betwijfelden wij toen al of als gevolg . 
van de actie-Oud een geheel nieuwe 
regering mogelijk. of. noodzakelijk zou 
worden. M~ uitzondering van enkele' 
kennelijk·· zwaldte ftgwren. wall'en· in: 
het Kabinet een aanmerkelijke kennis 
van zaken en veel toewijding voor de 
landszaak"• vertegenwoordigd;: 'Waa-r 
het aan Olrtbrak was.. een: ZOI'gvuldig 
en precies uitgewerkt . zakelijk pro-

In deze bijeenkomst zal Mr. 
N. E. H. van ESVEI,D, voorz. 
van de Raad van Arbeid te 
Rotterdam, een inleiding hou. 
den over het actuele onder
werp 

"DE SOCIALE VERZORGING 

VAN DE ZELFSTANDIGEN", 

wasma;, ~genheld zal be· 
stàall totl ~achtènwi!ISeling. 
Voorts zal de heer Joh, H. C. 
CORNELISSEN. lid van de 
Twe006 Hamer; een. causerie 
lmuden over 

":MIDDENSTANDSAANGE

LEGENHEDEN IN DE 
gramma. . 

De afgelopen week heeft geleerd, 
dat het aantal politici, dat van de 
huidige impasse gebruik wil maken 
om zich aan de verantwoordelijkheid 
te onttrekken zeer gering is en dat er 
integendeel bij de meeste partijen 
bereidheid bestaat om de verantwoor• 
delijkheden van het moeilijke tijd~ 
perk, dat wij tegemoet treden, te 
aanvaarden. Daarmede is de grond
slag geschapen voor een geestelijke 
reconstructie van de regerin~, die 
niet zozeer tot uitdrukking kan ko
men in grote nieuwe namen in het 
Kabinet, maar in een geheel gewijzig~ 
de-geestelijke· -achtergrond."· 

ze, "dat is het hem juist. Als ik 
het ergens goed heb, ga. ik weg". 
Dat klopte met haar antecedenten. 

D. at is zo op het eerste· gezicht' 
een 1zinneloos motief: Maar bij 

nader bekijken is het niet zo gek 
als het lijkt. 

Want het ergens goed hebben, 
dat legt een band, dat geeft ver., 
plichtingen, dat beperltt' je· vrij.; 
he id. 

En daal", hebben wij des Pudels: 
Kern: de vrijheid. Niet onze vrij
heid, niet'dè''VTijh'eid tèzamen met 
verantwoordelijkheid, maar de on
gebonden vrijheid. zonder. 

Hier komen wij bij een algemeen 
verschijnsel van deze tijd: de 
vlucht voor de verantwoordelijk
heid, die zich uit in velerlei vorm. 
En dit nu lijkt me een der diepere 
oorzaken van het problèem der 
huishoudelijke hulpen te zijn. 

Want een· huishoudelijke taak 
doet een beroep ·op·:îemands gevoel 
van verantwoordelijkheid; een ver
antwoordelijkheid, die ziçh niet 
laat afbakenen. 

Kan een arbeidscontract, dat 
juist wel wil afbakenen, hier 

verandering in brengen? 
Als een paar van de · kinderen 

mazelen hèbben en meneer komt 
later dan anders thuis en het eten 
en de afwas en de kleintjes naar 
bed brengen allemaal in de war 
loopt, dan· kan je met je arbeids· 
contract in je tas wel zeggen: ik 
heb van de week al . twee keer 
overgewerkt, het is mijn tijd, dag 
mevrouw. Maar als je niet hele
maal onverschillig-· bent, dan . vind • 
je zo iets toch vervelend. Het prikt 
ergens in je verantvvoordelijk~ 
heictsgevoel en daar hou je niet 
van. Bij je ponsn:J.achine overkçmt 
je dat niet. 

Werken moet je nu eenmaal, om~ 
dat je verdienen wilt, maar ver~ 
der wil je vrij zijn, zonder ·zo iets' 
hinderlijks als· veramtwoordelijk-

TWEEDE KAMER" 

Wij wekken U op, deze bijt-elt· 
komst bij te wonen en dàar
door bij te dragen tot verster
king van de politieke weer
baarheid van de vrijzinnige 
middenstand. 

MEN NOTERE DE GEWIJ· 

ZIGDE DATUM: 

15 FEBRUARI 

üeid. En daarom zoek je een baan, 
vvaarin je daar geen last van hebt. 

J. H.S. 

,Neigint tot. zelfmoord ..... 
Mén schrijft ons: 
In een drukbezochte bijeen· 

komst tè. Haarlem van de Groep 
Kénnemeriand"Zuid van de Vrou
wen in de v.v.D. vertelde Mr. G. 
V<>OW over de sfeer van het Ka~ 
merwerk. Het is moeilijk om de 
veelVoud van·idêeên, die Mr. Vonk 
ons te overdenken gaf, te resume
ren. Iede-r· ziet, de- sfeer, ook van 
het Kamerwerk uit zijn eigen ge-. 
ziehtskring en levenservarin~. 

Spreker heeft "Vroeger de Staat-
kunde gediend en · kwam in 194&, 
na zijn intree in de Kamer, meer 
direct in aanraking met de poli
tiek. 

Hij ontdekte daarbij twee polen: 
n.l. de. macl:itvorming en de kunst 
van het öereikbare, of anders ge~ 
zegd: de partijpolitiek en het al~ 
gemeen· belang. De liberale begin
selen ' gaan· O}J'den duur steeds op 
in het algemeen belang, en hebben 
dus de . neigi1rg zelfmoord: te pl&
gen. 

B1j · het Kamerwerk kan de 
waarheidsfactor nooit verwaar
loosd worden, omdat deze welis
waar niet behoort tot tet geschre
ven recht, maar wel tot de con
ventionelè wetten. 

Sp.reker· behandelde daarna de 
sfeer van de verschillende politie
ke partijen. De sféer van de· par• 
tijen vormt ook de sfeer van het 
Kamerwerk; want aan alle· soorten 
werk. onderwerpen de partijen te~ 
zamen zich vrijwillig. In de zeer 
geanimeerde nabespreking werd 
veel aandacht besteed aan de hui
dige politieke· vraagstuldum en 
aan de opMerking., die 1\lr. Vonk 
had gem:aaki, . dát it&' de allerfelste 
sttijd! in cl& Ifflmer, de.' vrouwen 
eigenlijk niet. tbtdir horen. 
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Henri de Lagardère · 

leeft 

Burgerrecht brengt dit blijde be- horen over een communist! Maar DEN HAAG VERGADERDE 
richt en tevens de namen van het toch constateert Burgerrecht ten 
comité van aanbeveling. rechte: .,deze namen komen altijd De afdeling Den Haag heeft een 

Deze dames en heren zijn. . . . maar weer in een zelfde bundeling voor druk bezochte ledenvergadering. ge-
u hebt het natuurlijk al geraden? de dag, indien het erom gaat de cul- houden onder voorzitterschap van mr; 
Want Henri de Lagardère IS niet F. G. van Dijk. Het aantal bestuurs-
doodt HlJ"" leeft - 66k in dit comité turele ideologie van achter het ijze- leden van de afdeling werd geste. ld 

Neen, Henrl. de Lagardère IS ren gordiJ"ri te propageren". van aanbeveling: H M. van Rand- op elf. Enige candidaten voor de va-
niet dood. Hij leeft nog altijd. wijk, prof. Jan Romein, mevrouw dr. Toch zullen o.i. deze mensen niet catures in het Hoofdbestuur werden 

U herinnert zich wel de "vriend- A. Romein-Verschoor (Godin cp de bewust hand- en spandiensten ver- gesteld. Het concept-werkprogram 
schappelijke culturele betrekkingen Radio Olympus), jhr. Sandberg <Am- richten voor oom Jozef en zijn Ne- werd ter bestudering aan verschillen• 
tussen Nederland en Rusland" en de sterdamse museum-specialiteit), Sam derlandse .Procuratiehouders. Maar de commissies gegeven, die hierover 
dames en heren, die deze culturele de Wolff (Eerste naar ancienniteit op het is juist de handigheiçl of beter de rapport zullen uitbrengen. In het 
banden propageerden? Wel, wist u de Radio Olympus) en.... u voelt kunst van oom en zijn onderooms, tweede gedeelte van de vergadering 
dat er nu ook een Vereniging Ne- hem alweer aankomen, nietwaar?.... dat hij dergelijke onmiskenbaar in- heeft de heer D. W. Dettmeijer, voor-
derland-Polen plus een maandblad, Victor E. van Vriesland. te 11 e ct ue Ie verdoolden op de~ zitter van de V. V.D. geineenteraads· 
gewijd aan de culturele betrekkmgen Communisten? Deze mensen? manier uitbuit. Zondagavond weer fractie, een rede gehouden over de 
tussen belde landen, bestaan? Stel u voor!. U moet Sam de V/olff Radio Olympus .... voelt u? gemeentepolitiek. 

-------------~-------------------~----------~---------------~-------
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Duidelijke doelstelling en krachtige leiding gevraagd 
El' gèbeurt heel veel waarvan'de ge

wone burger weinig begrip heeft. Zo 
zal hij ook niet veel kunnen begrijpen van 
wat er in de laatste weken met betrek
king tot de vorming van een kabinet heeft 
plaats gehad. Hem is zo duidelijk voor 
ogen gesteld, dat het onverantwoordeliJ'k 
was van mr. Oud en zijn fractiegenoten om 
de verwekker van een kabinetscrisis te 
zijn omdat dé omstandigheden niet toe· 
liet~n, dat Nederland geen kabinet zou 
hebben. En als hij daar eenmaal goed van 
doordrongen is, dan ziet hij dat de po
gingen tot het vormen van een nieuw ka
binet nu toch waarlijk niet met een ver
bijsterende snelheid worden voltr?kken. 
Men krijgt namelijk allerminst de mdruk 
van het betrachten van enige haast bij die 
arbeid. . · 

Merkwaardig is ook, dat van de critiek 
op mr. Oud weinig meer wordt gehoord. 
Zou het misschien niet zo zijn, dat velen, 
die aanvankelijk ernstige bezwa;ren ha~: 
den, gaan· inzien, dat onze fractie het ~IJ 
het rechte- eind heeft gehad? Natuurlijk 
Za.1 men niet tot een ·openlijke bekentenis 
daarvan kunnen komen. Maar wie de ge
beurtenissen en het gescm-ijf der .laats~ 
weken rustig overweegt, zal tot geen an- · 
dere conclusie kunnen komen dan dat mr. 
Oud de· spijker op ·de kop heeft geslagen, 
dat het rumoer om hem is verstomd en 
dat er blijkbaar zeer ga,arne van de ge
legenheid, ·die de kabinetscrisis biedt, ge
bruikt wordt geinaakt een poging te doen 
om tot stand te brengen wat tot dusverre 
was nagelaten. 

H:!t rooms-katholi~~e dagbl~d ~ Tijd 
heeft Zaterdag J.l. een m dit ver

band uiterst levenswaardig artikel ge
schreven. Het blad begon vast te stellen, 
dat er weer een week voorbij was ge
gaan, "terwijl de kabinetsformatie prac
tisch geen stap is gevorderd". Het wees 
dan op het merkwaardige verschijnsel, dat 
terwijl er in directe zin lange tijd niets 
werd gedaan aan de samenstelling van 
het kabinet, niet de formateurs alleen 
bezig waren een program op te stellen, 
maar dat "het gehele oude kabinet daar 
uit volle borst aan mee deed". Over dit 
laatste geeft het blad dan een beschou
wing, die wij gaarne overnemen. De Tijd 
zegt letterlijk: · 

"Slechts dan kan men het oude kabinet 
niet van bemoeizucht betichten, maar ook 
lilleehts dan loopt het geen gevaar mon
àikenwerk te doen, dat door de opvolger 
terstond terzijde wordt geschoven, wan
neer het niets anders doet dan een pro
gramma voorbereiden voor het nieuwe ka
binet., dat het straks zelf hoopt te oz;ijn. 
Maar als dit zo is, dan is er voor de 
woede, die velen aanvankelijk zijn gaan 
koeE~teren jegens de heer Oud, nauwelijks 
nog reden van bestaan. Immers, men nam 
het de heer Oud zo bijzonder kwalijk, dat 
hij het had bestaan in deze tijd, in deze 
noodtoestand van het land, een kabinets
crisis te. verwekken. Maar op het ogenblik 
krijgt men de indruk, dat die kabinets
crisis de regering en de formateurs in het 
bijzonder per saldo niet zo onwelkom is. 
In de eerste plaats staan zij nu voor de 
noodzakelijkheid· op zo kort mogelijke ter-

. . 

mijn een ·nieuw· urgentfeprogr~ . op te 
stellen, te{Wi.il zij daar als oud kabmet ~P 
onverantwoordelijke wijze mee talmden, m 
de tweede plaats geeft de c~isis de g~
leaenheid dit karwei wat vriJer en VnJ
m~ediger en wellicht ook wat grondigex
te verrichten. Als men het niet met elkaar 
eens kan worden, kan men van elkander 
scheiden zonder er een crisis voor te be
hoeven te verwekken, want de crisis is 
er al"."') 

Wij maken er onze lezers nogmaals op 
attent: in het bovenstaande waren 

niet wij, maar was het r.k. dagblad De Tijd 
aá.n het woord. Dit blad stelde op deze 
wijze de zaken in een hel~er. daglicht .. 

De Nieuw Guinea-kwesbe 1s de onmid
dellijke aanleiding geweest van het stellen 
der motie-Oud, maar in de debatten zelf 
is toen ook de ongerustheid tot uiting ge
komen welke in onze fractie leefde met 
betrekking tot enige cardinale ·punten van 
beleid. Zeker, . onzerzijds worden en wer~en 
de moeilijkheden waarvoor e~ regenng 
in de huidige omstandigheden 1s gestel?, 
niet .onderschat. Wij hebben alle begnp 
voor de gew~ige moeilijkhede~ waarvoor 
de ooWindslieden bij voortdurmg · WQrden 
geplaatst. Wij menen, dat wij in de prae
tischa poh"tiek ook getoond hebben daar
voor het juiste besef te hebben. Daarnaast 
hebben wij niet onder stoelen of banken 
gestoken, dat voor enkele ministers bij ons 
de grootste waardering bestaat, ho~~el 
wij natuurlijk onze opbouwende entlek 
niet achterwege hebben gelaten. P~r slot 
van rekening is een parlement er met om 
een kabinet te bejubelen, maar heeft het 
tot taak mede te pogen de behartiging 
van 's lands zaken op zo goed mogelijke 
wijze te doen plaats hebben. Maar bij ~lle 
eritiek onzerzijds is altijd in aanmerking 
genomen de enorme zwarigheden die over· 
wonnèn moeten worden. Evenwel moe~t 
de heer Oud in zijn laatste verklaring 
vaststellen, dat er op hoofdpunten van 
beleid door het kabinet was gefaald. En 
die hoofdpunten hebben wij.!llede in aa:t;t
merking genomen, toen W1J onze mobe 
indienden. Toen hebben wij niet alleen 
gelet op het Nieuw Guinea-probleem, ma~r 
hebben wij de gehele politieke toests;nd m 
onze beschouwingen betrokken, zoalS mr. 
Oud zeide. En om nu even in herinnering 
terug te roepen waarop de heer Oud toen 
wees: hij zeide, dat de zorgelijke inter
nationale toestand de motieven om het 
kabinet het vertrouwen op te zeggen ver
sterkte. En daaraan voegde hij· toe: "Wij 
zijn niet gerust op het defensie-beleid; wij 
zijn niet gerust, dat het kabinet de kracht 
zal hebben ons volk te overtuigen, · dat 
zware offers in de civiele sector zullen 
moeten worden gebracht." 

* • * 

Stormen zijn losgebarsten ?ver die. ver
klaring van onze fracbe-voorzltter. 

Minister Drees liet zich daarbij niet on
betuigd. Wij schreven reeds eerde~ over 
diens weinig gelukkige optreden m dat 
debat. Maar wat is nu het merkwaar
dige? Dat al die woede ten spijt het in 
de laatste weken ·voor iedereen duidelijk 
is geworden, dat op die hoofdpunten van 

beleid, waartegen mr. Oud zijn critiek 
richtte, inderdaad niet was gebetwd wat 
reeds lang gebeurd had moeten zUn. Want 
wat er zo al uitlekt van al het geheim
:r.innige, dat zich in deze weken afspeelt, 
duideüjk is, dat nu reeds enige weken lang 
wordt gewe.rkt aan defensieplannen en aan 
plannen tot opvanging van de economi
sche, financiële en sociale gevolgen daar
van. De heer Oud had wel heel erg raak 
geslagen met zijn verklaring! En alle 
woede blijkt woede geweest te zijn om de 
onmachtige positie waarin men was ge
steld. Men had geen argumenten om de 
heer Oud terug te slaan en toen moest het 
maar gevonden worden in een "protest" 
tegen de wijze van spreken van de heer 
Oud, die "beneden de waardigheid van de 
Kamer en beneden de waardigheid van 
de heer Oud" was, zoals minister Drees 
dat uitdrukte. Ons, en niet alleen ons, 
maar het gehele Nederlandse volk, is 
thans duidelijk waarin dit weinig geslaag
de optreden zijn diepere grond vond. 

* * 
Laten wij er niet meer over zeggen. 

het heeft weinig zin zich te verheu
gÈm over zulke dingf:ln. Daarvoqr zijn de 
tijden te ernstig .. De door ons gevoerde 
actie is immers niet ingezet om gelijk te 
krijgen, maar omdat wij zeer ernstig be
zorgd waren over de gang van zaken. Het 
was nodig om het noodsein te plaatsen. 
Wanneer wij in de wereld rond zien, dan 
blijkt, dat de positie der Westerse wereld 
'il zeer moeilijke is. Veel tijd is al verloren 
gegaan en er is geen tijd meer te ver
liezen. Nederland ook moet zich volledig 
instellen op de zéér zware tijden waarin 
wij ons bevinden. Wij moeten ons de kei
harde werkelijkheid realiseren en daaruit 
moeten de consequenties worden getrok
ken. Ons gehele leven mo.et ingesteld wor
den op hetgeen direct vereist is. Wij moe
ten het uiterste geven aan de Westerse 
defensie en wij moeten ons daarvoor de 
nodige offers op economisch, financieel en 
sociaal gebied getroosten. Wanneer op 
't ogenbük aan zulk 'een program wordt 
!!ewerkt dan is dit al een winstpunt in 
deze crisis, dat van niet hoog genoeg te 
s-.:üatt.en betekenis is. Laten wij ons op
zettelijk gematigd uitdruken: het is het 
laatste ogenblik waarop het gebeuren kan. 

De offers, die gebracht zullen mc;>eten 
worden, zullen zwaar zijn. Heel moeilijke 
tijden staan dan ook voor de deur voor 
ons volk. Bij het verdelen der lasten zal 
rechtvaardigheid betracht moeten worden 
en men moet niet willen pogen bepaalde 
groepen uit te schakelen. Wij beseffen zeer 
wel, dat degeen die meer heeft ook meer 
kan bijdragen. Maar men beseff~ goed ~at 
onze strijd tegen het communisme niet 
enkêl een strijd is om de mater!e. Het 
gaat niet om het behoud van een "goede 
boterham·· in de eerste plaats. Het gaat 
voo1·al om het behoud onzer hoogste gees
telijke waa:r~~n, onze christelijk~. bescha
ving· onze VI'lJheden, onze menselijke rech· 
ten. 'En voor het behoud daarvan dient 
iedere Nederlander wat over te kunnen 
hebben. 

*) Men zie ook de persstemmen die in de "On
parlem(.ataire Flit.;e;:.'' zijn verwerkt. 

(Vervolg op pag. 3) 



1'r FJ:RRVAIU 1H1 - PAG. Z 

ONPARLEMENTAIRE FLITSEN 

HET OUDE BDNE~HOF KWIJNT IN ZIJN VERLATENHEID 
Mr. Oud krijgt de pers steeds meer op zijn hand 

"Onparlementaire flitsen" moeten wij onze rubriek ditmaal wel 
noemen, wijl het porlement, dat ons onders de wekelijkse stof in 
rijkelijke hoeveelheden oanvoert, plotseling verstek heeft laten gaan. 
Sinds 24 Jonucui ligt het O\lde, vertrouwcle Binnenhof, naar gelang 
van de wisselende weèrsomttondigheden, nu eens grauw en verla
ten, terwijl een gure wind met regenvlagen de enkele passanten 
dieper in hun kragen doet duiken, dan weer stil zich koesterend in 
een voor korte tijd doorbrekend vroeg voorjaarszonnetje, dat een 
ogenblik de illusie zou kunnen wekken van een wat frisse zomerdag, 
r->1aar dan zonder de anders bij hele outobusladingen naar deze his
torische plek aangevoerde binnen- en buitenlandse toeristen. 

Deze voor de hand liggend~ vra-
gen zijn in de meeste d.agbla· 

den aan uitvoerige beschouwingen 
onderworpen en over het algemeen 
in voor het demi3sionaire Kabinet 
niet al te vriendelijke zin beant
woord. Oók niet in een deel van de 
R.K.- pers. Opvallender nog dan het 
commentaar van ... De Maasbode" 
(die in het a.lgemeen niet aan de 
uiterst "progressieve" zijde :;taat), 
was dat van .,De Tijd", welk blad, 
althans in zijn hoofd- en parlemen
taire artikelen, veelal dichter bij de 
P.v.d.A. dan bij de K.V.P. staat. Geen va et vient thans van ministers, kamerleden en journalisten.· 

De vele zware en altijd wat geheimzinnig aandoende deuren van de 
Rid~erzaal - het tijdelijk verblijf nog steeds van de Tweede Kamer 
- blijven gesloten en de portier vcan het Eerste Kamergebouw staart 

T hans schreef "De Tijd" eehtet· 
in een hoofdartikel <van 10 

Februari) o.a.: Men verklaart doZQ 
wonderlijke handelwijze natuurlijk 
in · genen dele met een verwijzing 
naar de opdracht a~n het demis~o
naire Kabinet, nl. alles te blijven 
verrichten, wat het in 's lands 9elang 
noodzakelijk acht. Zulk een opdracht 
behoeft stellig niet te impliceren, dat 
een demi~sloMir ~binet het ih 's 
lands belang noodZllkelijk acht een 
compleet programma voor zijn op
volger in gereedheid te brPngen. 
Veeleer lijkt zulk een interpretatie 
op bemoeizucht, die een aftredend 
Kabinet kw~lijlt pa~. En aangezien 
men dit v~n een Kabinet niet ~an 
veronderstellen, ziet men in de ge
beurten~wn. van de afgelopen week 
niets an~ dan .~ hernieu~ lle· 
vestiging van het' stellige voornE-men 
van het oude ~binet ·om te blijven 
zitten. Sle<)hts dan kan men bet oude 
Kabinet niet van bemoeizucht bt
tichten, maar OQk $lecllts· dan loopt 
het geen geva~ nwnnikenwerk te 
doen, dat door de opvolger terst<md 
ter zijde wordt geschoven, wanneer 
het niets anders doet dan een pro
gramma voorbereideu voor het nieu
Kabinet, dat het strakl zelf hoopt te 
zijn. 

rneloncholifölk uit het roQm van zijn loge. . 
Het politieke "hart. van Holland'' schijnt niet meer te kloppen ...... 
althans niet hier. 

P olitiek wordt er in deze dagen en 
weken echter nog genoeg bedre

ven: in het Kabinet van de ministel'
president, waar de formateurs de ene 
bespreking na de andere entameren; 
aan de tafeltjes van de Witte; door de 
wachtende journalisten, die . op . poli
tiek "wild" jagen en niet minder in 
de kolommen van de dag- en week
bladen. 

Wat die wachtende journaiisten 
betreft was het de eerste twee weken 
het gebruikelijke beeld bij Kabi~ts
crises: op alle politiek-strategische 
punten journalistieke w;lchtposten, die, 
zodra hun "wild" zicb vertoonde, op 
fietsen of motoren en in auto's een 
achtervolging inzetten, met alie · Joetie 
en kwade kansen van dien. 

Dat is · in het algemeen het werk 
v;m de jongeren in het vak. De "pro~ 
minenten", de parlement;l.ire of Ha~~ 
se redacteuren van de grootste lande
lijke dagbladen, die hun belangrijke 
relaties hebben in parlementaire en 
departementale kringen, vertoeven in 
deze dagen veelvuldiger dan ande~ 
op de "Witte", waar zij deze relaties 

. kunnen ontmoeten en van gedachten 
wisselen met politici en oud-politici. 
Aan de stamtafel der journalisten wor
den ministers gewogen en te licht be
vonden, kabinetten naar buis gestuurd 
en nieuwe geformeerd. 

Dit jaar echter is de jacht voortij,. 
. dig gesloten. Er kwam, geheel in 

® lijn v11n deze ~;m compromissen zo 
rijke tijd, een gentiemen's agreement 
tot stand tussen jagers en opgejaag .. 
den. De opgejaagden beloofden dage
lijks te zullen laten mededelen, wie 
zij ontvangen hadden en wanneer de 
formateurs belangijk nieuws zoud~n 
hebben te melden, zouden zij de parle· 
mentaire redacteuren ga(lrne in hun 
Kabinet ontvangen: Van de andere 
kant kon thans worden besloten, het 
posten en volgen te staken. 

Op Dinsdag 6 Februari vond nu een 
samenkomst met de parlementaire re
dacteuren plaats. De beide Kabinets
formateurs, dr. Drees en mr. Van 
Schalk, zaten achter de tafel, maar w11t 
d.e woordvoerlier, dr. Dre~. vertelde, 
was - hij erkende het zelf - eigen· 
lijk niet veel nieuws meer voor de 
pers. Hij bevestigde, dat het demis
sionaire Kabinet bezig was met de 
vaststelling van een .,urgentiepro
gram" yoor de dekking van de (waar .. 
schijnlijk nog wel ongeveer te ver
dubbelen) defensie-uitgaven, het in 
evenwicht brengen van de betalings
balans en het sluitend maken van 
de begroting. De :maatregelen, c:lie 
daartoe genomen zouden moeten wor
den, zouden moeten worden gezocht 
in algemene bezuinigingen op de be
grotingen, beperkingen op het gebied 
van publieke, semi-publieke en ook 
particuliere investeringen, consump
tiebeperking en maatregelen op fis
caal terrein. De vaststelling van dat 
urgentieprogram aan de hand van een 
door departementale topfunctionaris-

sen opgemaakt rapport, tot welkar l'a
menstelling reeds op 5 Decemoet" ot'
dracht was gegeven, zou, zo :leeolde 
:formateur dr. Drees tevens mede, ga&n 
yóór cl(! Kabinets-formatie. 

Dat waren op zichzelf zeker 
belangrijke mededelingen, maar 
"nieuws" bevatten zij toen echter toch 
niet meer, want dank. zij d.e speurz;n 
van de pers had men dit alles al haar~ · 
fijn in de kranten kunnen lezen. 

* • .. 
waarom dan tOch deze perscon-

ferentie? Was dit om de wel 
zeer bijzondere figuur te veront
schuldigen, dat een dem!sslona!r Ka
binet tot in fi!llilsae3 een progl'lml 
&ilifl opstellen voor . be,t n$euwe, ~og 
·te formeren Kabinet? Was bet om er 
toch vooral nog eens de nadruk op 
te legg~ dat reeds dit Kabinet op
dracht tot het ontwer~n van zulk 
een Program had gegeven en dat het 
in deze arbeid slechts is gestoord 
door een ongewenste crisis? Of was 
het om langs een omweg het publiek 
er vast op voQr te bereiden, dat er 
niet op moest worden gerekend, dat 
in de &!BJnenstelllmt van het Kabinet 
enige wijziging van betekenis zou 
worden aangebracht? 

is, van..;onga-af, dol op 
plaat:ifl~kÜiçfn, ..W, plaat
jes in a~l4l krcmtlm, tiJd.. 
schriften, boeken, cinécws 
en bioscopen ter wereld 
zijn hem lief. P'~atjes kiJ
ken i11 veel gemak.Jcelijker 
dan boeken lezBn. Biosco .. 

pen zijn veel minder moeilijk dan Shakespearq. lk hebi 
in dat leven van mij, wel een paar millioen plaatjes ge
keken. Een nuttig leven. En hofWeel mij daarv1tn bijge
pieven zijn? Dat gaat u niet an. U mqet niet onbeschei
den ~ijn. 

Deze burger heeft ook alle plaatjes van ~ kabinet,,.. 
crisis gezien. Alle gezichtjes van alle adspirantje11. GZun.. 
dere en ernstige. En die leuke journalisten.·. . . E c h t e 
journalisten, jongens,. met 1·egenjassen en bloknoten en 
balpunten. Jongens van sta-vast. Stelt u zich eens voor 
dat er geen journalisten w.aren . ... 

Maar één van die plaatjes heeft tliep.e indruk op m,ij 
gemaakt. Ere wien ere: Tilanus, glwnde'l', -met hoogst·
deszelfs rijwiel aan de hand. Géén planzende 11le11. Geen 
haastige stap in zo'n lage, lange auto. Dat deed den 
burger in deze burger oprecht deugd. De regent met de 
fiets. De staatsman bij de bicyclet. Goed Holland op z'n 
degelijkst, op z'n eenvoudigst, op z'n eerzaamst. Ik h o u d 
van Tilanus zoals hij op mij aangestormd komt op zijn 
velocipée. 
. . Nietwaar, medeburgers, we waren dat bijna ontwend. 

Wij waren al zo ver dat wij de grote man vereenzel
vigden met de glanzende slee en dat wij ons geen hoge 
burger konden voorstellen op de tram tussen niet-zo-hoge 
burgers of op de fiets. Laten we eerlijk wezen. 

Die lange, glanzende, ruisende, pijlsnelle die beh6órt 
bij de uitzonderlijkheid of niet? 

Voor gene- en admiralen met een vaan op de lakneus. 
En paps "haastig de omstanders groetend", zakt weg in 
de kussens ...• 

Nu is Tilanus mijn bu1·gher-betrouwen op de wá1•e 
democratie, glimlachend op zijn pl:lat:je, komen herstel
len. Daar ben ik blij om. Dat is 11 oe d geweest, uit
nemend. goed, voor het hart van 

DEZE BURGER 

Maar, zo vervolgde het katholie-
ke orgaan, als dit zo is, dan i8 

er voor de woede, die velen aanvan
kelijk zijn gaan koesteren jegens de 
heer Oud, nauvveliJks nog reden van 
bestaan. Immers, men nam het de 
heer Oud zo bijzonder kwalijk. dat 
hij het had bestaan in deze tijd, in 
deze noodtoestand van het land, een 
Kabinetscrisis te verwekken. Op het 
ogenblik krijgt men echter de in· 
druk, dat die Kabinetscrisis de Re
gering, en de formateurs in het bij
zonder, per saldo niet zo onwelkom 
is. In de eerste plaats staan zij nu 
voor de noodzakelijkheid op zo kort 
mogelijke termijn een nieuw urgen
tieprogramma op te stellen, terwijl 
zij daar als oud Kabinet op onver• 
~twoordelijke wijze mee talmden 
(aldus nog steeds "De Tijd"!), in de 
tweede plaats geeft de crisis de ge
legenheid dit karwei wat vrijer en 
vrijmoediger en wellicht ook wat 
grondiger te verrichten. 

* • • 

Vrijwel hetzelfde betoogde "El
spviers Weekblad", toen . het 

(eveneeQS op 10 Februari) schreef: 
In feite komt het er op neer, dat de 
heer Oud hei Kabinet aanleiding 
heeft gegeven om zich te 'bezinnen 
en dat het Kabinet daar niet onhan
dig gebruik van màakt om een nieuw 
l;>eswk te ontwerpen. Gebonden aan 
oude beloften en volhardend in een 
systeem van verdoezeling van feiten, 
heeft lult Kabil'let~Dree$ nlnunflr de 

. moed geh~d met name <ie arbeide~. 
l)evolldn.r op 4e hoogte te stellen. 
van de ware toestand van zaken. Van 
de huidige crisis wordt nu gebruik 
gemaakt om eindelijk met de waar
heid voor de dag te komen. Dat 111 
niet .zozeer "raar" als wel "slim". 
Lieden met gezond verstand, zo 
merkt .,Eisevier" verder op, zullen 
echter zonder twijfel inzien, dat bet 
noodprogramma niets met de Kabl .. 
netseri$ te maken heeft en dat het 
de Regering-Drees Ol}SterteliJk zou 
hebben gemaakt, indien zij het nood· 
programma had opgesteld op het 
tijdstip, waarop c!at nodig was t$ 

ronduit de juiste oorzaak :1)M erkend. 

• • + 

En orn nu met een onverdacht 
progresslet Weekblad te ei.ndi• 

gen; Zelts "De Groene .Amaterdi!.Jll.
mer" toonde reeds onmilid~llijk n~ 
het conflict in de Kamer de zaak 
eveneens in breder verband te k\l&o 
nen zien, toen het in een hooldarti• 
kei onder de tit!!l "Paardemniddel" 
o.a. opmerkte: "Toch i$ er voor çijt 
alles een in hosere zin logische ver
klaring. Men heeft naar een paarden
middel gegrepen om<;iat het in wezen 
niet ging om een vete tussen de he
ren Oud en Stikker, en in wezen ook 
niet om Nieuw-Guinea. Het ging in 
wezen om de Nederlandse politiek 
('11 de onderlinge verhoudingen daal'
in. Veel belangrijker dal) alle pe:r
IJOonlijke kissebisserijen, ve!ll be
langrijker dan meningsverschillen 
over zaken als Nieuw-Guinea, is de 
hoofdzaak: de her-oriëntatie der Ne
derlandse politiek, in het licht de:r 
thans internationaal en nationaal 
geldende omstandigheden, en de sa
menstelling der Regering, waarin die 
her-oriëntatie wordt weerspiegeld". 

Het blad eindigde zijn 'beschouwing 
aldu$: "Het betekende heel wat meer 
dan incidenten-met-gevolgen. Het 
betekende, dat de hele tot dusver ge
volgde Nederlandse staatkunde, ver
moeid, gekraakt in de tang der In· 
donesische en Atlantische problemen, 
opnieuw moet worden bekeken. Alle 
incidenten, de Regeringscrisis incluis, 
zijn niets dan scheve symptomen van 
een reële nationale politieke crisis. 
Deze is het, die om een oplossing 
vraagt". 

Wij zijn bet nog nooit zó eens ge
weest met "De Groene"! 



1 
VAN 

Opgelost 

H ot conflict biJ het Concertgebouw in Am
sterdam is opgelost. Het communiqué, dat 

ia uitgegeven om daarvan mededeling te doen, 
bewandelde de gulden middenweg. Daaruit bleek, 
dat beide partijen water in hun wijn hadden ge
daan. In het belang van onze muziekcultuur 
kan men over deze oplossing slechts teweden 
zijn, Wanneer, zoals uit het communiqué blijkt, 
de verhouding orkest-bestuur der N.V. de 
o n d e r g r o n d van het conflict is geweest en 
b e 1 de partijen erkennen, dat in de bestaànde 
verhouding verandering dringend wenselijk is, 
dan mag men ook wensen dat de scheiding van 
de N.V. en de exploitatie van het orkest binnen 
niet al te lange tijd haar beslag krijgt. Dat 
schiJnt dan grotere Jekerheid te bieden. 

Merkwaardig blijft het overigens dat een 
conflict, spontaan, zou men zeggen, aan de orde 
gekomen bij de vraag of tijdens de gestoorde 
concerten het kunstenaarschap het merendeel 
Vàl'l de musici dwong het podium te verlaten, 
eeu ondergrond blijkt te bezitten. Meti krijgt 
nu toch· wel de indruk dat het optreden van 
de heer Paul van Kempen gerede aanleiding 
heeft kunnen geven bestaande wrijvingen "op 
aoberp" te stellen. De commentaren van de bla· 
~n, die met de houding der van het podium 
vertrokkal musici instemden, liet ook al aan
stonds .weinig twijfel bestaan op dit punt en 
dat bracht een extra onzutvèl'e noot in de 
wanklank vAn het geheèl. · 

Van IJOhlJilige kant wordt het nu vootrèäteUI 
dat het orkest met winst utt dit conflict te 
voorschijn is gekomen, namelijk met de toe• 
zëgging, dat de overheid met het bestuur det 
:N.V. éè1l géwljzigde verMuding orkeêt~N.V. 
actief onder ogen gaat ziea. Deze winst, W'aft-
neer zij deugdelijk · blijkt, kan dan overigens 
slechts ons gehele concertleven ten goede komen. 
doCh als Whist Tá1t di t eönf1ict beschouwd, 
trekt ziJ een duidelijke scheidSlijn tussen de OP* 
rechte en voorgewende verontwaardiging, door 
enkele persorganen met zorg aangekweekt. Mea 
kiilgt niet de indruk dat deze schèidslijn precies 
door het midden gaat en dat de "ondetgrond" 
steun gaf aan de grootste portie: verstoor4heid 
op de leiding van het bestuur in het algemeen. 
In hoeverre het zuiver wàS deze verstootdl'lê1d 
te camoufleren met zuiverheldsopvattingen, zo
als kennelijk door zeer velen is gedaan, worden 
bij deze uiterlijk bevrëéli~de · o}>lossing dan 
maar niet verder in het geding gebracht. 

" .. . 
Crises (l) 

Vootal gedm'ende de laatste waken is het 
wel duidelijk geworden, dat het West-Euro

pese socialisme aan een crisis onderheVig Is. Dit 
heeft Zleb niet alleen geuit in ons eigen land, 
het Is tevens waa.meembaar irt ändere · landen. 
zoals Engeland, Duitsland en Itali8; Beziet men 
deze ontwikkeling in grote lijnen, dan kan ..Vor
den gecortcludéerd~ dat het ne.-ootiogse ifóCI.aUa
me er niet in is geslaagd de na-oorlogll'e 't'l'a&g'• 
st.Ukken ~oldöende ondél' dê krrle te krijge~ Het 
blUft een zoeken en twrten, hétgeen to\ grote 
11lne-rl!jke IP~èn héé!t reteld. ~et zU toeg~ 
glrtl'ê!l, dat .in ons èigert tarn! mêt betrekking tot 
de Partt van de Arbéid .niet openl\fk van een 
ci'Ulll kàn wonten gèSproken. Ortgetwijfèld. il 
Ma-t buitéh uit de eéltlieid bewaard ge~ea. 
Dit neemt evenwel niet \flg, dAt llch innerlijk 
belangrijke spanningen hebben vertoond, waar• 
van de ~getl op dett 6uur niet kunnen uit• 
blijvert. fit Mt bUttenland :&1~ Jdè!l op !iet ogen· 
blik, zoals reeds opgemerkt, een soortgel\1ké öftt.o 
wtkkeliftl. Het heeft ftttig zin om ziob fWel' 
dMe gebeul'!èililillèfi 6IJ rrmta 'fán èen t. enge 
el~*!\ politielte \flslfs tt 'f'ethe1&gen. Belangrijket 
11 èéhtw u ~teHà. dat de tibetale gedll.elite 
blei' eert kaM Krijgt, diè zu. te1têf in het eigen. 
Jaftd, tllét Gftg~ruikt vOOfli\1 aug laten gaan. 
:Moge hét enél'Siijds waar zijn, dàt rdeh in het so
ct&Ustlscllè kamp átromingen openbaren, die 
aftiWeBkè'A naar een meer radièale richting, aft• 
dcfnijds 11 wei gebleken, dat er ook eéll sttn
:mllig waarneembaar 18, die een open 001 llel'tt 
voor de noodzakelVfdléid om een 1n'Ug tè lllaaa 
toMen kapttaal ea arbeid. Het i• wel geblekeD; 
diLt het na-oorlogllli socialilHde het Slachtoffer is 
geworden van haat tweeitlaèbtlgheid, zich Uitend 
in het hinken óp twee gedac:!hten, n.l. het aan
bangen van de oude revolutic:nutaire methodèn en 
tegelijkertijd het propageren van een streven om 
toenadel'ing te zoeken tot de ~genaamde bur
gerlijke politieke beginselen. Hter ligt in het bij• 
21011der VGOI' de V.V.D. een belangrijke taak. . . "' 
Crises (11) 

H etgeen zich op het jongste congres van de 
Partij van de Arbeid heeft afgespeeld, is 

ongetwijfeld van een zeer grote politieke be
tekenis, Immers, hetgeen wij jaren achtereen 
hebben verkondigd is bewaarheid geworden, nJ. 

WEEK TOT WEEK 

dat de tweeslachtige houding van de Partij van 
de Arbeid haar innerlijk heeft verscheurd. Het 
moge dan waar zijn, dat een officiè1e crisis kon 
worden voorkomen, formeel is zij zeer duidelijk 
aan de dag getreden. De oude Marxistische revo
lutionnaire stromingen en die van de z.g. door
braakgedachte zijn openlijk met elkaar in botsing 
gekomen en het is wel duidelijk geworden, dat 
de "doorbraakpogingen" op een volledige mis
lukking zijn uitgelopen. Het zou van weinig stijl 
en zin voor realiteit getutgen om ons hierover 
uit te laten in de geest van degene die er zijn 
genoegen in schept zijn leedvermaak bot te 
vieren. Vooropgesteld dient te worden, dat de 
beroering die zich in de boezem van de Partij 
van de Arbeid afspeelt een uitweg vindt langs 
erkende democratische wegen. Het kan van be• 
lang zijn hierop de nadruk te leggea. Gelukkig 
kan nog worden geconstateerd, dat de Neder· 
landse socialistische beweging de kracht Vindt 
de meningsverschillen op een loyale wijze te be
spreken en te bestuderen. Hier is allerminst 
sprake van gekuip of het op een slinkse wijze 
verbloemen van de waarheid door bepaalde lei· 
dendé figuren op een dood spoor te rangeren. 
Geheel zonder leedvermaak kan men een open 
oog hebben voor het zoeken en tasten dat zich 
op het ogenblik binnen de rijen van de Partij van 
de Arbeid afspeelt. Het is sleehts te betreuren 
dat men eerder deze beroering niet heeft willeà 
•ien en dat men degenen die deZè beroering alt 
onafwendbaar voorspelden, met eea hautain P• 
baar heeft genegeerd. 

0 • • 

Crises (111) 

Helaas moet worden vastgesteld, dat hetret* 
sich op het jongste congres te Rottel'daa 

van de Partij van de Arbeid heeft afgespeeld, 
weinig bemoedigend is. Immers, zij die zich ge-
roepen hebben gevoeld èritiek te oefenen. demon· 
atreren allerminst een streven om met anders· 
denkenden tot een compromis te geraken. In· 
tegendeel, de critici in de Partij van de Arbeid 
heb~en niet onder !Stoelen of banken gestoken, 
dat zij een Zekere heimweé hebben· nut' het 
nude socia.lisme, z6als dit werd ppropageerd 
door de vroegere S.D.A.P. Wij kunn~n dit, poli• 
tiek gezien, allerminst als een winstpunt be
achouwen. In de socialistische kring heeft een. 
oude linkse groep de kop opgestoken, die 
blijkbaar de tekenen des tijds volkomen heeft 
misverstaan. Hierover kunnen wij ons allet
minst verheugen. Daartegenover staat, dat Zich 
binnen de kring der socialisten een drang nlial' 
een algemene heroritmtatie heeft geopenbaard, 
diP. voor onze partij van het grootste belang kan 
zijn. Is het. enerzijds duidelijk geworden, dat ea1 
mMr .. ·radicale stroming zich op het ogenblik 
manif.teert, anderzijds vindt deze stroming een 
t~genpool in meer gematigde ele.menteil, .die er 
aan gaàft twijfelen of het soctaliatn:e hun dat
létle ._tägt wat zu er J.ta dè' beftijding van 
hadden verwacht. Het kan niet a'fttférs, of ook 
Ut dè Pàl'tti van de Arbeid 18 · een stroming aan.. 
wêZtg, die hOe langer hoe meer rijp wordt VOOJ.' 
de ~tèdäêhte, dat slechts een synthese tuasea 
kapitaal en arbeid een uitweg kan brengen in 
de impasse van verschillende politieke en econo
lftllobe mOèiD.Ikheden. Velen van dezulken zullen 
eeh~ steediJ tl\èer betwaren gaan koesteten tè
gen de P.v.d.A., 'Wanneer d~e toch tn een, al la 
het dan verwatêrd, soeialisttlèhl!l richting blijft 
VOortgaail. W'IJ denken aan hen, dit! vroeger vriJ• 
zinnig stemden. Steeds duidelijker zal hét wOi'den. 
dat bet .ocialisme onaanvaardbaar is voor iemand 
met vrijzinnige inborst. Socialisme en politieke 
vrij."fnnigheid horen niet bij elkaar. Het zijn . 
l)olen, dte elkanders tegenvoeters zijn. 

•••• 

Sport en Rip Kirby 

0 p het onlangs gehouden congres van de 
P.v.d.A. wèrden bij de besprekingen nogal 

·eens sporttermen gebezigd. 
Ir. Vos sprak van "Knock-out en harde linkse'' 

die :Dr. Drees aan Mr. Oud toegebracht zou heb
ben. 

Vetder vond de heer Vorrlnk dat de P.v.d.A. in 
dP Nieuw-Guinea-zaak "goed gespeeld" had. We 
waren blijkbaar op voetbalterrein gekomen, want 
Ds. Buskes was van mening dat H.V.V. "meer 
b&ck dan linksbuiten·• is. Ds. Buskes mag echter 
wel oppassen of hij is zelf meer buiten dan links. 

Verder bleek dat Mr. v. d. Goes Naters buiten-

spel heeft gepleegd, waarvoor hij gestraft is ge· 
worden. 

Maar ook Ir. Vos heeft zijn partijtje gespeeld. 
Jammer genoeg voor de P.v.d.A. heeft hij in 
eigen doel geschoten. 

En dan Prof. Schermerhorn. Hoewel hij nie1 
in het elftal gekozen is, kan hij het spelen met de 
bal maar niet nalaten. Hij draaft langs het voet
balveld alsof hij er bij behoort. Dan vergeet hij 
zichzelf, vliegt het veld op, geeft ,.een reuzelel" 
en de bal komt ,.meters naast het doel", gelijk 
dat in voetbaltaal heet. 

Zo'n trap is dan ontstaan "door een door rede- -
l~ik verstand gecontroleerde fantasie" en ofschoon 
mis, de aandacht is toch maar weer eens geves
tigd op dit voetbalwonder, dat door de elftal· 
oem\nii!Sié niet gekozen werd. 

Niet alleen de sport had de aandacht van het 
congres, ook de litteratuur vond belangstelling 
en met name de redactie van "Het Vrije Volk". 

Het ging o.m. over een stripverhaal dat iD 
H.V.V. voorkomt en dat de heer Voskuil, de on
aevaarlijkste sinds Dickens noemde. 

We kunnen op deze plaats niet breedvoerig de 
inhoud van de strip "Rip Kirby" vertellen "en 
wat we zeker niet kunnen, is de plaatjes die het 
verhaal verluchten, reproduceren en die spreken 
t:Hkwijls nog duidelijker dan de woorden. Het 
verhaal dat in de onderwereld speelt heeft in de 
teklt zinSheden als: 

,,Hij was de trein nog niet uft of ik pro
kerdé al, hem het geld te ontfutselen . ..• 
maar lilj gaf lauw •1oeae.- Slome" 

en 

"t:>oe niet zo dramatisch, onderkruipselt 
Je bent er lelijle iRgelufJd •••• " 

Het geheel Is door en door verderfelijk-e le~ur 
en vooral on!(èW'ènst voor een krant die dikwijls 
ook in handen "Win kindetett van rond ~èértlèlt 
jaar komt. 

Maar de hêêt Voskuil meent dat dit verhaat 
tegenover Di.ckens-lectuur verbleekt tot een Zon
dagsschoolverhaaltje. 

Op wat. voor soort. Zondagssch09l zou de heer 
VQilwll in zijn jeugd tocb wel geweèst zijn? 

<Vervolg van pag. 1) 

Er zal van ons volk dus veel gevraagd 
moeten worden. Naar onze mening 

moet er in zulk een tijd ook naar worden 
gestreefd, dat zoveel mogelijk groepen aan 
de regeringsverantwoordelijkheid reëel 

_ deel kunnen. hebben. Het is dus èen tijd 
voor een kabinet op zo breed mogelijke 
basis, met uitzondering uiteraard van de 
communisten. Dit achten wij· de meest ge
wenste oplossing. 

Wij moeten ter Uitvoering van het pro
gram een ploeg mensen in het kabinet 
hebben, die m zo breed mogelijke lägetî 
van ons volk vertrouwen '\Vêkt. liet gaat 
er niet alleen om, dat zij die de leiding 
· aiJbeD hard werken. ·Het pat er ook om, 
dat &ij duidelijk aangeven waarheen ~ 
koeraen en welke offeN zij vra.gen. In dit 
wrband willên ook wij herinneren aan de 
geda.chtenwisàelifigen in het Engelse La
gerhuis in de Mei-dagen van 1940, die het 
aftroden vaA het k&binet·Chamberlaln tot 
gevolg hebben gehad. Uit de Memoires van 
ChurchiU citeren wij de volgende woorden 
van Lloyd George, die Chamberlain o.m. 
toevoegde: ,.Het gaat er hier nu niet om 
wie wel en wie geen vrienden zijn van de 
Eerste Minister. Het gaat om dingen van 
veel groter draagwijd~. Mr. Chamberlain 
heeft offers gevraagu. liet volk is tot ellt 
offer bereid, mits het leiding krijgt, mits 
de Regeriug haar doelstelling duidelijk 
aantonnt en roits het volk overtuigd 1s, 
dat degenen, die aan het hoofd staan, ook 
zelf alle krachten inspannen." Over het 
laatste hebben wij ten aanzien van de af• 
getreden ministers niet getwijfeld. Moge 
het nieuwe kabinet, dat wij nog steeds 
met spanning verbeiden, echter niet alleen 
hard werkende mensen hebben, maar ook 
een duidelijke doels.telling. En moge het 
ook leiding geven. Dan zal ook ons volk 
tot grote offers bereid blijken. 
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DE VAART CER 

J.O.V.D. 
Zoals in een. Y!'rig· nummet' r()Cds 

is a;mgekondigd, belegt de af
deling Groningen der J.O.V.D. op 
Zaterdag, 24 Februari, een congres 
voor de drie Noordelijke provincies. 
Het congres vindt plaàts ·in restau
rant ,.De Oude Meet", Heerestraat, 
Groningen. Aanvang 3.30 uur· n.m. 
spreker· is de heer H. D. ·Louw es, Lid 
van de Eerste Kamer der Stateno. 
Generaal; met· het onderwerp · ,;On2:ê 
democratie, een verkregen doch be· 
dreigd goed". 

Een gezamenlijke koffiemaaltijd· en 
een . gevarieerd avondprogramma 
vormen de andere hoogtepunten van 
deze grootse bijeenkomst. . 

Wij roepen alle belangstellende 
jongeren op deze bijeenkomst bij te 
v;onen. , AaQJI1cldingen . moeten wor:.. 
den g~:~;onqen aan het sec;retartaa,t 
van de afd. Groningen, de beer 1'. c1e 
Vries, Mr. w · . :utenti-aät 13 A, 
GrcmiD&'en, tel. 25658. . . ~-
,.A~ . .ne <... . • . tuleden vragen 
wij ~an dit gcbe:uten in zo wijd .mo
~lijb .kring J»eken4beld te gevea:. 
opc:Jat .de roepstem van onze afdeling 
(lroningen .tot alle_ .Jongeren ~J 
doordringen. . . ' . · . 

lJij rekenen dan ook. op een grote 
opkomst, waardoor · V{eer enige ni~~ 
we ,J.().VJ;>.-atdelingen zullen kunnen 
V{órden · geçe;,nstituecrd, · 

OP Zaterdagmldda&', ·17 'Februari, 
. wordt te Emmen een J.O.V.D.· 

bijee*9mst gehouden, waarop · tot 
oprichtiniL ·zal worden overgegaan 
van de . Afdeling . z:o.-Drentf.. De 
~rgade~;:ing viildf plaats in .café. Te~ 
bé te Emmen. Alle nadere inlichtiil· 
gen zijn te verkrijgen bij de heer. lt, 
LIUlting, H 6, Nieuwlande (Dr.). Ook 
voor het bekendmàken van deze biJ· 
eenkom~ roeperi · wij de hulp der 
ouderen· in. Moge zódoeilde de nteui. 
we afdeling starten ·met een groot 
aantal leden. 

Jn Boskoop verkeren de voorbe· 
bereidingen tot oprichting van 

een J.O.V.D.-afdeling in vergevorder
de staat. Onze contactman, de heer 
W. J. Hooftman, Reyerskoop 26, Bos
koop, zal echter nog graag enkele 
adhaesie-betuigingen ontvangen. Jon
geren van Boskoop, blijft niet langs 
de kant staan! Stel U in verbinding 
rnet onze contactpersoon en de -.p. 
richting van uw J.Q.V.D.-afdeling is 
verzekerd. 

G cvraagd: contactpersonen ~ 
Zwolle, Hilversum, Apellfoom 

en Eindhoven. Gegadigden gelleven 
te schrijven aan: Secretariaat .J.O.V.D., · 
Van Tuyl va:n. Se,rooskcer~enplein 29 J •. 
Amsterdam-Z. 

G. VAN SCHAGEN, Secr. 
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DE PAPOEA'S ROEPEN NEDERLAND 
Bittere woorde1t 
die ons diep trejjen 

U hebt · mi~bien · niet geluisterd 
· naar ·de afscheidsrede van Johan 

Ariks, het hoofd van de Nieuw Gui
nea delegatie; Donderdagavond 18 Ja
nuari om 10.50 uur n.m. over de 
AVRO. Johan Ai'iks.vroeg .in die rede 
het Nederlandse volk EERLIJK te blij
ven. Dat vraagt de delegatie eveneens 
in het boekje "Pe Papoea's. Roepen 
Nederland". , 

Het is een triest en een. moeilijk-ge
val. Want zal dit Nederlandse volk 
nog in staat zijn de moeilijke en ge
vaarlijke taak op deze post aan de 
Pacific te volbrengen? Het merendeel 
van het Nederlandse volk, althans van 
zijn volksvertegenwoordiging beant
woordt deze vraag blijkbaar ontken
nend - het wil of het kan niet anders. 

Dat is heel ernstig. 
Weliswaar zei de afgevaardigde de 
Kadt ,.broederlijke gevoelens te koes
teren tegenover de ,bevolking van N.
Guinea, maar dat verhinderde hem 
niet ze zonder traan te laten gaan" 
(kameroverzicht in Trouw van 20 Jan. 
1951). Want wij kunnen- aldus deze 
volksvertegenwoordiger - de Papoea's 
toch niet blijven beschermen? Het 
einde van het conniet zal toch de ne
derlaag zijn. 

Natuurlijk -aldus redeneren de so
ciaal-democraten. ·Maar er is een tijd 
geweest, dat Nèderlandse volksverte
genwoordigers hun overtuiging trouw 
bleven zelfs tegenover een onontkoom-
bare nederlaag. · 

H et is ior;d en nûtti~ ~egenover de-
ze cymsche afwuzmg van· een 

anti-kolon.iaal een ander gel;;:id' tè stèl- : 
~en. En wel de ·droeve ktaebt "van èen 
der délegatie-leden, in vertrouwde 
kring g~uit. wij staan er voor in, dat 
hier geen spra~e Is van een gefor
ceerd politiek ;werkstukj~;, ~ar dat~ 
.het zó én niet. anders werd. gevoeld .. 
door deze eenvÓudige man en al . de 
tijnen. 

Toean - zo sprak hij :_. hoe móet 
dat toch? Wij zijn ongerust Men J_lèèft 
ons eerst gezegd dat er geen SPI'<!ke is 
van afstand van souvereiniteit en nu 
wil men een volki;stemming houden 
onder toezicht van de rep o eb 11k.· 
Die repoeblik haalt dadelijk .alle .op
roerkraaiers uit de boei . .Ztoe soesah; 
toean, kita orang delegatie rnalire (dat 
betekent soesah, toean, en wij van de 
delegatie zijn daar beschaamd over). 

Wij hebben veel doorgemaakt. De 
kampong, waarin ik woón, telde vroe
ger 600 zielen. Die zijn door de Jap 
naar Manokwari gebracht. En 500 zijn 
er gestorven. Wij ware11 zo gelukkig 
toen in '45 een nieuwe tijd aanbrak. 
En wat nu?" 

E n vlak voor deze man heenging, 
· herhaalde hij hoe ongerust hij 

was: ,.Toean Jezus is indertijd voor 30 
roepiah verkocht. En de republiek en 
de ondernemers hebben zoveel meer 
te bieden dan wij, de mensen van 
Irian, die ook zoveel minder zijn dan 
de Heer"~ 

Nogmaals, zij, die dez.e kltteht aan
hoorden en die kenners van land en 
volk zijn, staan er voor in dat dit uit
zonderlijk geëerd hoofd zonder enige 
bijbedoeling sprak. 

Wel, zó staan nu dezè meJ]Sen, die 
met zoveel anderen da;1rginds op Ne
dèrland hebben vertrouwd. Want eer
tijds, en voordat lieden als it. Scher• 
merhorn en de edelachtbaren Goed
hart en de Kadt als Oosterse deskundi· 
gen naar· voren kwamen, was het 
woord van de toean het woord van de 
K()mpeni en dus betrouwbaar als 
goud. Maat· die Kompeni liquideerde. 

CENTRALE LEIDEN GAAT 
VERGADEREN 

. De Centrale Leiden houdt op Zater_. 
• dàg 24 Februari: 2.15 in Hotel "De 
Zalm" te Gou~ een algemene leden.;. 
\yergadering. Agenda: 1. Opening, 2. 
Jaarverslag, 3. Financieel .verslag, 4." 
~estuursverkieztng. 5. Benoeming 

.. VrouWelijke . Vertegenwoordigster van 
Centrale in _vrouwe'ngroep, 6. Plan van 
de heer T. v. d. Berg A:t.. Pauze. 7. In· 
leiding door de hf!er F. den Hartog, 
~lid vari de Staten-Generaal over 
,,Land.l)oliwvraagstukken", 8. Rond· 
vraag. 

Het bestuur hoopt, dat vele partij
leden · uit de Centrale Leiden deze 
vergadering komen bezoeken. 

FKDSLAND. IS ACTIEF 

De heer zegering Hadders heeft het 
Zie, toean - zo vervolgde hij - toen ,,n).entorscbap" van het ProvQ\ciaal: 

de Hollanders zieh, ruim 20 jaar gele· Bestuur FrieSland aanvaard, zodat 
den, meer met Nieuw Ouinea gingen hier h,et bekende. plan v.d. Berg, ter 
bemoeien hebben wij Papoea's niet . ectiyedng dèr ·"Centrales" al gedeelte
onze eig:nlijke adathoorden n~r vo· · lijk tot uitvQering fs gekomen. 

ren gebracht. Want wij waren bang;. AFD. DANTUMADEEL 
dat zij opgepakt en als dwangmiddel · · 
gebruikt zouden worden. Die werke
lijke adathoofden zijn dus eerst n a 
de oorlog opgetreden en dat is de re
den dat er ook onder deze delegatie 
zijn, die geen bestuursambt kregen. En 
die eerst na de oorlog hoofd werden. 
En nu hebben wij God leren kennen 
en weten wij wat vredelievend samen
leven betekent. En moeten wij nu 
worden overgedragen? Wij voelen ons 
saperti ~jam, dipiara lantas didjoeal 
(wij voelen ons als een kip - eerst 
opgefokt en dan verkocht). Ik spreek 
niet voor mijzelf. Ik heb gekozen en 
toen ik dat deed, wist ik dat er gevaar . 
was. Maar ik spreek voor .. de Cbris
tenbevolking van pet eiland, want er 
zijn daar geèn Isiainieten en nauwe· 
lijks meer heidenen. 

Dat door storm ~ regen geen volle 
zaal kon worden · verkregen lag voor 
de hand en. het pleit voor een twintig
tal getrouwen die de elementen had
den getrotseerd enerzijds om de huis
houdelijke vergadering bij te wonen, 
anderzijds om te luisteren naar het 
met gekleurde lichtbeelden geïllus
treerde betoog van de provinciale 
voorzitter, de heer B. C. Algra Jr. 
uit Leeuwarden. Deze avond had het 
karakter van een "politieke Nuts
avond" en de voorlopige ervaringen 
hiermede waren zeer tevredenstellend. 
waarbij een onderwerp als ,,Persoon• 
lijke belevenissen in de Verenigde 
Staten en Canada" natuurlijk zeer 
actueel is. 

De aan het slot gehouden vrijwilli
ge _ colleetie . dek~· bijna het gehele 
tekort der afdeling en het Prov. Be· • 
stuur kan verheugd zijn over het feit 
dat dank zij zijn medewerking weer 
een afdeling op financieel gezonde, bf... 

Johan Ariks sprak voor alle Pa· 
poea's toen hij op de vraag van de 

man Mohammed Yamin ,.of hij dan 
geen merdeka (vrijheid) begeerdè", 
antwoordde: ,.er zijn verschillende 
soorten van vrijheid. Er is vrijheid om 
te leven, merdeka hidoep, - die bezit
ten w:iJ reeds, en op vrijheid om te 
moorden, te roven, te kidnappen en 
een schurk te zijn, stellen wij geen 
prijs". 

En deze delegatie zegt in · het slot 
van haar Dringend Beroep op ons 
.volk: 

,,Wij achten ons verplicht nog één 
ding duidelijk te zeggen: wij, Pa· 
poea's, zullen ons de Indonesiërs, 818 
het moet zonder Nederlandse hulp, 
van het lijf houden. Duizenden Jap. 
pen zijn door ons in de tweede we• 
reldoorlog gedood en de Indonesl• 
sche troepen zal het niet beter ver• 
gaan. 

Wij doen echter een hartstochte• 
lijk beroep op het Nederlandse volk 
ons niet in de steek te laten, ons 
niet te verkopen aan de Indonesiërs 
als waren wij koopwaar, ja vee -
ook niet terwille van de grote cul 
tuurondernemingen van Java en su. 
matra. Wij hopen dat het Neder .. 
landse volk zal weten te kiezen tus• 
sen God en de Mammon. Volk van 
Nederland, weest dit woord indach• 
tig, nu de beslissing over onze toe• 
komst in Uw handen wordt ge· 
legd". 
Volk van Nederland, wat werd uw 
antwoord? 

d. c. 

sis is geplaatst. Mogen er nog ver• 
schillende volgen. 

De aftredende voorzitter, de. heer 
W.. F. Feddema, .werd in warme be .. 
woordingen voor zijn :vele. werkzaam-. 

· heden voor de V.V.:D., hulde gebra~t 
door notaris Straatsma van Veenwou• 
den. 

VIJF MINUTEN VOOB TWAALF 

De afdelingen Haarlem, Bloemen• 
daal en Heems.tede; houden een opeq
bare vergadering op Vrijdag 16 Febr~ 
des avonds o:q1 8 uur· in RestauraPt 
Brlnkmánn; Gi:ote Markt· 9. te· Haar;; 
Iem. Sprj!ker zal zijn Drs. H. ,A. Kort
hals. Zijn onderwerp fs: ;;Vijf minu-
ten v~r twaalf". · 

's·GBAVJ:NBAGE BIELD 
.JAABLUKSÉ VEBGADEÏUNG 

De afdeling 's-Gravenhage hiehl 
onde:r: voorzitterschap van mr. F. CL 
van Dijk een goed bezochte jaarJ:ij~ 
se algemene ledenvergadering. Het 
jaarverslag van de secretaris werd 
goedgekeurd. De aftredende be
stuursleden mr. C. Greve, mr. C. K 
Seret en F. Rietveld werden bij a.
clamatie herkozen. Tot nieuwe btt-. 
stuursleden werden gekozen, eve11<o 
eens bij acclamatie mej. M. J. H. Ka
lis en mr. Th. Bàkker. 

De voorzitter bracht dank aan lll!'. 
H. J. Kessler, die wegens drukke 
werkzaamheden zijn functie als be· 
stuurslid heeft neergelegd. 

In het tweede ·gedeelte van de 
avond besprak wethouder Van Lut• 
tervelt het verkeersvraagstuk in 
Den Haag aan de hand van de ver• 
keersnota, welke dezer dagen aan de 
Gemeenteraad is aangeboden. 

AMERSFOORT VERGADERDE 

De afdeling Amersfoort hield een 
lèdenvergadering in hotel Frank. 
waar na afloop van de huishoudelijke 
agendapunten de heer -D. W. Dett
meijer, lid van ·het hoofdbestuur, 
eprak over "De democratie in ge. 
vaar"~ 
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I EN DIT SCHRIJVEN ONZE LEZERS: I 
Is Coöperatie een gevaar~ 

stand zelve om haar positie te ver
beteren. Door samen in te kopen, te 
fabriceren etc. kunnen tal van mid· 
denstanders al de voordelen comhi· 
neren van een eigen zaak te zijn en 
van · het eigen contact met de afne
mers met die van het in het groot 
inkopen, aanmaken, doelmatig ver• 
zenden etc. Het is heel wat beter, 
dat de "vrije" .middenstanders hier 
van de "onvrije" boeren. en tuinders 
gaan leren, dan tot hen verwijten te 
richten. 

H. D. Louwes antwoordt 
sceptische _ inzender, 

een 

Onder het opschrift "Anti-Middenstand", plaatste U een tweetal artikeltjes 
in Uw uitgave van 4 November J.l., in welke artikelen U de demago
gische propaganda van de verbruikscoöperatie aan de kaak ste.lde en de 
middenstand waarschuwde tegen de dubbelzinnige politiek, die de P.v.d.A. 
voert in de kwestie middenstand: coöperatie. 

Het gebruik van de woorden. "vrij" 
en "onvrij" in dit opzicht is overi• 
gens zulk een doorzichtig boerenbe· 
drog, dat men dit gel'U$t na kan Ja
ten; deze argumenten verlagen de• 
genen, die ze gebruiken. 

Met de strekking van deze artikelen kan ik mij volkomen verenigen. 
Zij, die zich de coöperatie als doet gesteld hebben, zullen niet rusten 
voor de gehele middenstand vernietigd is. Gelukkig, dat de V.V.D. zich 
volledig achter de middenstand plaatst! 
Of .... is dat toch niet het geval en speelt de V.V.D. dezelfde tweeslach
tige rot als de P.v.d.A.? Want wat moet men denken van het feit, dat' 
de Hee1· H. D. Louwes, lid .van de Eerste Kamer voor de V.V.D., tevens 
voorzitter is van het "Centraal Bureau" en voorzitter van de Nationale 
Coöperatieve Raad? En een uitspraak van deze Heer Louwes, dat de 
coöperatoren niet moeten rusten, voor zij 100 % van handel en industrie 
op hun gebied in handen hebben (m.a.w. niet moeten rusten voo1· de 
agrarische middenstand volkomen- vernietigd is), is toch wel wat anders 
dan behartiging van de belangen van de middenstand! 

Met het bovenstaande hoop ik te 
hebben duidelijk gemaakt, dat 

al of niet coöpereren een vraagstuk 
is met zeer veel kanten en een 
deugdelijk middel om op politiek 
gebied de schapen en de bokken te 
scheiden. Wil men dat wel doen, dan 
weet men in ieder 'geval wat men aan 
vele boeren en tuinders en ook aan 
mjj heeft. 

Ik ben er van overtuigd, dat duizenden vrije boeren en middenstanders, 
die de coöperatie zien als een groot gevaar voor welvaart en vrijheid, 
de V.V.D. dankbaar zullen zijn voor een duidelijke, principiële uitspraak. 
Nijkerk. D. VAN DE BUNT. 

Ik hoop ook, dat de heer Van de 
Bunt uit het bovenstaande zal be· 
grijpen, dat de coöperatie niet met 
onwaardige propaganda gediend be· 
hoeft te worden; zij is sterk door 
haar wezen, haàr werk, haar traditie 
en: daardoor kan zij ernstig en waar
dig argumenteren. Wanneer van die 
regel werd afgeweken, betreur 1k 
dat en. ik hoop, dat wij er over e.n 
weer in. zullen slagen elkander op 
ons best te nemen. 

H. D. Louwes 
antwoordt 

· Met de eoöperatie wordt in de 
politieke partijen dikwijls wat 

kiekeboe gespeeld, een spel, dat bU 
kinderen past, maar bij grote men
Sèn iets onoprechts heeft. Men is -
eh begrijpelijk ~ huiverig zich met 
dit vraagstuk in te laten, omdat het 
felle · controversen oproept. Toch 
moeten wij het feit vaststellen., dat 
afgezien van de Partij van de Ar· 
~id,. geen enkele politieke partij een 
pro~ of anti-coöperatie~politiek .voert 
«fn' dat· aalîhiHI!rèi's 'en ctegenstailders-· 
in .elke politieke partij · gevondt>n 
worden. Dit vraagstuk . moet daarom 
mijns inziens .zoveel mogelijk bult•m. 
de politieke sfeer blijven. Dat kan 
ook, omdat de coöperatiewet de co· 
operatie als een gèheel wettir stre
ven erkent en weinigen er behoefte 
aan hebben 'de Overheid op dit tè:r
t·etn, noch pro. noch contra ~n 
enigszins belangrijke rol toe ·te' den• . 
ken. 

• • • 

Zeer beknopt moge ik hier mijn 
eigen ~dpunt pog t9eliehten. 

a. Zeer vele . boeren en tUinders 
zijn evena!s ik van mening; dat hUn 
OOöperaties voor hen dezelfde bete.;. 
kenia hebben, die de Sociale wetgè• 
ving ~ · voor de arbeiders, name
lijk: ~kerheid. Dit bet~ft 
fiiet alleen hét gelde~ voor.deel, 
dat zij ervan genieten, maar ook de 
steun, die hun gehele. maatschappe• 
lijke positie ervan ondervindt. Door 
bun coàperatles vormen zij in hun 
midden tal van bekwame bestuur· 
dera, beliebikken zij over·· vele des· 
kundigen om hen bij te staan bij het 
voeren van het landbouwbeleid door 
hun organisaties, om hen ~ · verte~ 
génwootdigen In bedrijfschappen en 
vakgroepen, bij" handelsbesprekingP.n 
etc. Daarom kunnen en zullen de 
boeren en tuinders niet aflaten van 
bun coöperatieve bedrijvigheid en 
propaganda. 

·b. Dat de coöperaties streven naar 
100 % omzet op hun gebi~ is even 
natuurlijk als het dat is bij . iedere 
middenstander, bij Philips en biJ 
iedere gezonde zaak. Een zaak, 1ie 
zelfvoldaan Is en geen expansiedrang 
meer heeft, sterft af en dat geldt ook 
voor coöperaties. Deze 100 % is dus 
de gehele normale ,.streefomzet" van 
iedere energieke onderneming, de 
enige natuurlijke grens, die te trek· 
ken is en die toch nooit bereikt zdi 
worden, noch door de coöperatie, 
noch door het particulier bedri!fs· 
leven. 

e. Ook de coöperatie geeft brood: 
ir) de agrarische coöperaties in Ne·, 
derland werken ± 40.000 personen, 
het grote merendeel van hen met 
zeer behoorliJke. arbeidsvoorwaarde.'l. 
en belÓning, met grote arbeidsvreug• 

de. Coöperatie is dus allerminst al
leen maar "broodroof''. 

d. Wanneer een coöperatie haar 
werk g9ed doet, stijgt de welstand 
harer leden; deze meerdere welvaart 
blijft niet ,.in de kous'', maar uit zich 
o.a:. in meerdere aankopen voor be· 
drijf en gezin, in het .afsluiten van 
levensverzekeringen etc. Zo kan de 
c9öperatie d.e ene middenstander be· 
nadelen, maar daarnaast de omzet 
van de ander vergroten door de ge~ 
stegen koopkracht zijner op ander 
gebied coöpererende klanten. 
· e. Coöperatie ·is één der meest 

werkzqme middelen voor de midden• 

Gelukwens 

Westpolder, Ulrun1 
2 Februari 1951 

bij. het Lu&trum-eongret 
van de P. v.d.A.· - • 

Geluk .(lewenst! .:... vijf Jonge Sat"ea 
Zijn. vliegensvlug . voorbij gegcan! · · 

. Gij hebt ~en.. aanz,ien der gemeenachlap 
• ·Voortreffelijk U\q but geda.aft.! · · 

PersOnalistisch . @orgebroken 
Hebt gij U 1i90ît als socialist, - : · 

·In wat ons volk zich dacht en (!roomde 
Ook maai- ~én · ogenbl~k ver~t. 
Geluk gewenst/ - een blijder wml4, 
Een beter leven m besteaft 
Werd ons beloofd eft ~elfa deelachüg, 
n~~eer zijn wij voondt geg~ 
In huis en hof, in atad en lanü, 
In linnen- en provisiekast, 
Hoezen hebt gij ons eronomisch ' 
Niet alom in- en cangepast 

Geluk gewenst! .:... gij ·zèerl ons· &Paren 
Voor een denkbeeldig kapitaal, ' 
Of neen .:... want kapitaal is zondig -
Voorlopig nog vertraagd-fiscaal 
En Uw gehaaide schatbewaarder, 
Bleef daarin weer zichzelf gelijk: 
Nu hij ons arm ,en kaal geplukt heeft, 
Welaan, nu spaart hij ons weer rijk. 

Geluk gewenst! - hoewel nog velen 
Uw professoren misvsrstàan 
En, luidkeels Uw heer Vos misprijzend, 
In star behoud de boer op gaan 
En waarschuwend hun stem verheffen, 
Als Vos zo socialistisch spreekt: 
Pas, boeren-burgers, op Uw kippen 
Als deze vos de passie preekt! 

Geluk gewenst! - leidt gij ons verder 
Tot daar, waar gij de heilstaat ziet, 
En maak ons burgerlijk welvarend, 
In plaats vàn h.eel of half failliet, 
Al hebben dan Uw Vossianen 
Hun tranen openlijk geplensd 
Op zó'n partij voldane burgers, 
Wel, desondanks: geluk gew~l 

H. D.LOUWE$ 

"DUS"? 
(Ingezonden) 

In de rubrièk "Van week tot weelc" 
van 10 Februàri ·komt· éen stukje 
voor "Niet eerlijk", handelend· over 
de .politieke propaganda door de :radio, 
waarvan één zinsn:ede . niet onweer• 
sproken mag blijven. Sprekend ovér 
de Vereniging vàn Arbeiders .Radiu· 
Amateurs, de V ARA, zegt de schrij
ver van dit stukj.e: "Zoals de naam 
van deze vereniging reeds .zegt, vinclt 
zij . haar leden. voornamelijk in arbei• 
derskringen, d tp; (spát~ërin_g van mij 
C.J.S.> bij mensen .met een sociàlistl· 
sche levensopvàtting". Dit is in zijn 
algemeenheid stèllig onjuist. De 
schrijver zal toch ook weleens. ge· 
boord hebben van de Katholieke 
Arbeidersbeweging en van 't Chris
telijk Vakverbond? Gezwegen '1'.>;.{ 
van het feit, dat er ook ·vrijzinnige 

· en - dit alleen volledigheidshalve -
communistische arbeiders zijn, 

c. J. s. 

Onnodige verspilling 
(Ingezonden) 

De moeilijkheden van economi· 
sche aard zijn in ons land der· 

mate belangrijk, dat zij bij de rege
ringscrisis zwaar wegen. Zo vel'<cllen 
ons. de dagbladen. 

Onder dèze omstaridighede!.i i9 u
ker merkwaardig, dat er zo onr.oetA· 
lijk veel dagelijks verspild wordt. 

Laat miJ hiervan slechts enkele 
feiten aanduiden. 

Hier in Utrecht· is voor veel gel4 
een nieuw kantoor gebouwd. voor de 
ontvanger der rijksbelastingen. Dit 
kantoor was hoog nodig. Toen ik er 
een dezer dagen . van mijn fiets s:tatl~ 
te, kwam er iemand naar buiten.· die 
mij lachend vroeg. of ik "vandaag 
nog geholpen dacht te worden"·? 

Toen ik binnen kwam, bleken er 
zóveel mensen te staan, terwijl slechts 
twee loketten· open waren, daf ik wel 
moest heengaan. Er waren ook een 
paar mensen, die · al. tweemaal te ver· 
g~ gekomen ·waren; en . nu maar 
weèr ;,waeh~en'' tótdat ze . niet blij- . 
ven konden. . ' .. . 

•) • 0 

··Al die mensen vu, die ure•· ._ 
· · ven "%len verlu·en gaan; door

dàt -de ontVanger geen : organisatie 
weet te treffen, waarbij alle aariw~ 
zige lokettèn in -dienst' kunnen wor
den gesteld, vertegenwoordigen voor 
de gemeensehap een enorm verties 
Uil aaw.e arbeid. 

Jets dergelijk$ Vll.lt · op gt'9te . ~haal 
waar te nemen bij· de geze)ndheids· 
zorg. Di!'!nstmeisje.s, werk!lters e.~1 al· 
Ierlei · werknemers worden · In grote 
••ntallen .ontboden bij klinieken, 
artsen en tandartsen <hoogleraren tn· 
begrepen) op bepaalde ~vànpuren. 
En in heel ons land Zitten de wach· 
tenden ~· en utéa . te . zittèn, . totdat 
zJj . aan de beurt iJJn. . Ook hier gaan 
ontelbare uren ll!lttlre arbeid verlo
ren, doordat . de betrokken artsen en 
hoofden van klinieken el,' niet aa~ ~ 
dènken of niet bij machte zijn een 
O!:'ganisatie te treffen, waardool" de 
patiënten groepsgewijze opgeroepen 
worden. <Elk uur of elke twee uur 
een groep.) 

En zo is er meer, waarbij In deze 
tijd door eenvoudige daden onbere· 
kenbaar veel goeds kan worden ver· 
richt. 

L. U. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AFUELINGSSECRETABIS81CNt 

Vraagt bij onze admtnlstratle de 
tarieven voor extra-exemplaren \"68 
ma weekblad, voor elf' verbretdtna 
nà onze lteginselen en voor &Mt ·· 
werven ftll nieuWe abonnt'.. · 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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I EN DIT SCHRIJVEN ONZE LEZERS: I 
Spanningen- kwadratuur 

(Ingezonden) 

0 nze befaamde Christelijke, weten
schappelijke en technologische 

beschaving predikt naastenliefde, so• 
eiale gereehtigheid, vrede en harmo· 
nie. Maar desniettemin bevindt de mo· 
deme samenleving zich, dank zij ego
isme, materialisme, onrecht, strijd en 
disharmonie, in een kwadratuu~: van 
~n. De kwadratuur van de 
maatschappelijke spanningscirkel is 
m.a.w. sedert lang uitgevonden, hoewel 
men zich geen rekenschap geeft van 
deze jammerlijke staatkundige presta~ 
tie (of wanprestatie!) 

is dientengevolge omgekeerd evenre~ 
dig aan de doelstelling. De feiten spr~ 
ken duidelijke taal. Sedert het begin 
van deze eeuw is de taak van de staat 
en zijn bureaucratie voortdurend in 
omvang toegenomèn. Maar desniette· 
genstaande heeft onze Christelijke -
en z.g. op naastenliefde gebaseerde -
bèScl'laving twee wereld-oorlogen en 
eea wer~1dcritllt ontketend. terwijl 
ttiêns, slechtt: vijf jaren na Wereldoor• 
log II, Wereldoorlog tti in Azië reeds 
is begonnen. Maar ondanks deze on· 
menselijke en onbeschaafde prP..statie 
blijft "men" geloof hechten aan de 
wonderlijke genezende et). harmo~ 
niërende kracht van de staat en de 
staatsmaehine, die nóta bene niet an· 
dm zijn dan eén weèrspiegeling van 
nationale spanningen. Het geloof el\ 
bet vertrouwen in de almacht en de 
alwetendheid van de staatsmachine is 
het gevolg van geestelijke inflatie, die 
automatisch tot economische, politieke 
en staatkundige inflatie leidt, waarv:an 

toenemende spanningen het gevolg 
zijn, met de chaos, re\'olutie of oor
log als ultimr. ratio. Voor hen, dié niet 
ziende "progressief" blind zijn, is deze 
kwadratuur van spanningen begrijpe
lijk. Onbegrijpelijk is echter, dat de• 
genen die nlet ziende blind zijn, niet 
alles in het werk stellen om deze 
kwadratuur te verbreken. 

* • * 

Dat de na-oorlogse progressieve po~ 
litiek aansprakelijk ü voor de 

huidige cumulatie van spanningen 
wordt door de feiten - nationaal en 
internationaal - bevestigd. De staat• 
kunde, die in gezapige zelfoverschat· 
ting voortgaat op de weg naar voort• 
durende uitbreiding van de staats
machine, zal de kwadratuur van span .. 
ningen nimmer oplossen, integendeeL 
Deze kwadratuur kan slechts verbro
ken worden door beperking en verso
bering van de staatstaak, en het 1$ 
derhalve te hopen, dat de V.V.D. il'i 
het vervolg .zal weigeren deel te ne~ 
men in kabinetten, die tegenoverge• 
stelde staatkundige beginselén tljn 
toegedaan. 

1!:. H. 

Het· individu veroorzaakt ktaèhtens 
zijn doen of laten spanningen. Zolang 
deze natuurlijke spanningen zieh ont
wikkelen in de miri of meer beperktil 
particuliere sfeer zal het individu of 
de groep uit louter eigenbelang er• 
voor zorg dragen, dat die spanninget~ 
geen catastrophaal karakter dragen. 
Is men daartoe niet in staat, dan 
wordt men in de particuliere of pri· 
vaatrechtelijke sfeer automatisch het 
slaèhtotfer van zijn eigen tekortkoml.ft· 
gen. In de openbare publiek~ of staats~ 
rechtelijke sfeer liggen de verhoudin
gen echter g~heel and('r<l. en 

Nieuw • Guinea 
het internationale recht 

Z odra de staat of het z,g. landsbe-o 
lang in het geding komen at. ptö-· 

ducenten van nationale spanningen, 
worden de verhoudingen &n de 'V'ëtant• 
woordelijkheden plotseling vager éft 
onbegrijpelijker. De staat all nationale 
weerspiegeling van het doen en laten 
der burgerij moet uiteraard dezelfde 
spanningen veroorzaken als zijn. 011• 
derdanen. Naarmate de burgerij ge. 
looft in de almacht en alwetendheid · 
van de staat en de staatsbevoegdheden 
dienovereenk.omstig worcien Uitge.. 
breid, moetea de staatkundige span
ningen toenemen. Want naarmate 
staatstaàk en staatszaken zich blijven 
uitbreiden - ~relijk zij zich sinds eeu
wen uitbreiden - houdet'l de staat
kundige spanningen daattnede gelij
ken tred. Het individu of de bedrijfg.. 
leider, die in het geloóf ltt eigen ken
nis en macht zijn zaken tén koste vatt 
allerlei spanningen blijft uitbteidé1t, 
zal daarvan op een gel(even moment 
de wrange vruchten plukken. Zo oo1t 
de staat en de staatsmachinerie, die 
ziohzeJJ: overschat, met dit verschil, 
dat cie Wl(ange. staatkundige 'O'tuebten 
in hoofdzaak geplukt wOtdèn dóo .. 1e 
s&menl.evin&- maár niet dOor dê vet• 
antwoordelijke staabqienatét'l. 

* • * 

J uist omdat de ~~ 
hètd !ft de pal'tltruliel'*. sff!èr Mft 

eflgere gl'$'bién «ebOilden ia, kall de 
partièUliér, om ze te uuen. geen al 
~ gekke spl'óäfén mallen. Mar iD de 
.ttlltkUftdlge «eer lf dtf· veranWOOI'• 
delfj~ ~ IOCiilt, ea de voort• 
dtt'rëmft dBH!~ ftll· &. staldelalall 

<I111ezonden> 

T ot öu tóe ü een groot deel der 
diàeuSfies rondom Nederlands 

Nieuw Gtlillea vah· een vrij onzuivere 
gehalte geweest. In het socialistische 
kamp heeft men zelfs de ergerlijkste 
.,kapitalistische~> árgumenten. Zlen be• 
zigen ter verdedigfut van het losla~ 
ten van Nieuw Guinea. Het land zou 
ons te weinig bieden éft te veél koi• 
ten, ergo: loSlaten. Men voege· daarbij 
dat Amerika en Engeland hun At~ 
lantische verbondspartnar in zijn In· 
donèSische -Moeilijkheden oak · ni~ 
sUeds even elepnt térzijde staàn. TJJ. 
dénll de Nieuw Guinea conferent.e ..n 
•...oravenbqé ttloet Labour-Engeland 
nog een ongevtaagdè alde•memoi$ 
hebben gestuurd. Ditzelfde Engeland 
weet echtet nog altijd beter raad met 
s&uvereiaitèlflaS!Ilraties van- en op 
Zèlfstandfte g'~den dan wij. Men 
denke d!lrbij rüet aan Malakka ai• 
leen. Tijdens de teis.die de Britse mi~ 
nister common-wealth-zaken, Gordon 
Walker, in Zuid-Afrika maakt, heeft 
een belangwekkend d~ll~ plàats g~ 
had tussen deze soc~listisehe ministél" 
en de Zuid-Afrikaansé ~t'ewiièl' Ma· 
lan. Deze laatste eiste de OVel'draclt't 
van de Britse protectoraats~gebieden 
aan Zuid-Afrika. Men zou van de Ett· 
plse socialist op dèU ets . ~en ant• 
'Woord verwachten à la de· Sint~N'ico
laas-mentaliteit vaa Schermerhom 
c.s. Doch niets daar'O'àli. :Oe Bl'itse re
gering meent: .,dat geen volk, of. wlj 
er nu voor verantwoorde1jJtt zijt!. Gt 
niet (dit laatste is b.v. bij :NiéUw;. 
Guinea het geval!) eenvoudig weg ón~ 
dêr een ander bestuur mag worden 

Dit zijn concrete bezuinigings-onderwerpen 
<Ingezonden> 

Waar eendeels de veiligheid van Obi 
, land' belangrijke uitgaven eist 

en anderdeels d~ Minister van BèfM. 
tingen verklaard hêett, dat het lîiet 
mogelijk IS rióg méer levenesapptm uit · 
de maatschappij te persen, ölljft niets 
anders over, noodgedwongen; dan be~ 
:zWniging. 

. Hieronder mogen enkele onder
werpen volgen: 

·1. De bestrijding van de noodtoe~ 
atand op woninggebied is en wordt in 
Nederland uitgevoerd door in massa's 
eèngezinswoningen voor arbeiders te 
bouwen. Uitgerekend de duurste me
thod~ ten opzichte van bouwkosten 
(f 15000.- per woning behalve de 
gtond en een opbrengst van f 300.
p.j.) ten opzichte van de .beschikbare 
grond, en idem ten opzichte van de 
exploitatie (riolering, aanvoer van gas, 
electriciteit, politie bewaking enz.). 

In Denemarken, niet zo leeg g~ 
plunderd als Nederland door de Duit
sers en Oók socialistisch bestuurd, 
woont in Kopenhagen 95% van de be~ 

volking in flats. Deze bestaan meren
deels uit één zitkamer, één slaapka• 
mer, een keukentje en een douchehok. 
En men stelt zich hiermede tevreden. 
Maar in Nederland tal en moet ieder~ 
een zijn hele huis heblien; al moge 
Nederland er ook aan te gronde gaan. 

Voorgestelde oplOI!Sing; :De Staat 
geeft in den vervolge uitsluitend sub
sidies voor eenvoudiltè fiátgeboumn, 
uitgezonderd voor het platteland. 

2. Een heel eenvoudige "WerkneMer 
verdient minimum f 30.- p.w., de 
werkgever past f 28.79 p, w. bij voor 
directe sociale lasten, en als de man 
nu nog 6 kinderen heeft dan legt de· 
Staat er nog een kleine f 1000.- per 
jaar bij. Dat wil zeggen, dat dit gezin 
aan de gemeenschap een kleine f 4000 
p.j. kost. 

Voorgestelde oplossing: Nieuw aa~ 
gesteld personeel krijgt geen kinder• 
toeslag meer en voor hen, die het nu 
reeds ontvangen, wordt een aflopen• 
de schaal vastgesteld. 

3. Door middel van de wet-Drees c.s. 
krijgt iedere Nederlander van 65 jaar 
of ouder per jaar f 500.- of f 600.-

gesteld, torl(lel' dat het hier u1t tea 
volle ove'r iS gètèadpleegd''. Ik weet: 
niet of de Enplse regel'irlg al ant
woord ontvangen .heeft uit Ned6rlánrl 
op de aide-meMolre. Zo niet dan :tou 
een clterltig van Cordon Walleer's rede 
één allesZins auteige memoriehUlp 
kunnen zijn! 
Hoo dit laatste Oók zij, het I& van het 
allergrootste belang, dat nor stellig 
ihternàtionaal Recht, de Heer Walker 
gelijk heeft •. Erkenrting van het 111elf• 
besçhikltingsrecht yan · <n!)g) . onzelf• 
standige volkeren brengt mede, dát' 
men de souveteiniteit over de door 
deze volkeren bewoonde gebleden niet 
overdraagt aan anderen dan deze vol
keren zelf, tonder dat ZUlks in over
eenstemming z~ Zijn met de uitga. 
sproken wil van de betrokken volke· 
ren. Van de V.N, mag evenzeer 'Wor
den verlangd dat deze tégel wotdt 
toegepast. Niet alleen Nederland is lid 
van de V.N., doch ook de tot R.L 
onthoofde "vredelievende" (zie Am
bon!) Rl.S. 

over de statuil van Nieuw Guinea 
is tot heden te veel gedacht en ge
sprOken; Ook door de R.I. en de Ne~ 
detlandse socialisten, in imperialis~ 
tiallhé en bedenkelijk .,kapitalistisch" 
&'aftdoende termen. 

Het is een blttete historische ironie 
dat het Netletland van na 1945 zo wei
nig de gelding van het Internationale 
Recht heeft vermogen in te roepen, 
da~de Reeht tol· de ontwikkelf.nl 
waarvan NederBnd sinds Hugo de 
Groot èe\twet'l lbg zijn grote bijdra
gen geleve!'d heeft. 

Mr. Dr. C. BERKHOUWER 

tenminste als hij niet to dom is g~ 
weest om wat opa}~ te leggen voor de 
oude dag, immera dan krijgt hij min
der of niets. Nu zijn er 400.000 perso
nen, diè it1 Nèderl•nd dit bedrag jaar~ 
lijks cadeau lttijg$11; terloops zij opge• 
Inei'kt, dat dit natuurlijk ook het zelf· 
de aantal stemmen betekent bij de a.s. 
verkiezingtin voor de socialisten. Dit 
zullen zij - wederom - zolang ont~ 
vangen àl& dè Zélfstandigen in staat 
zijn deze enórme bedragen op te bren~ 
gen . 

V oorgê!ltèldé oplossing: Zij die niets 
betaalden voor het pensioen ontvan
gen slechts een gedeelte van bedoeld 
bedrag, zij die volledig hun premie 
hebben betaald ontvangen het gehele 
bedrag en de leeftijden daartussen in 
naar verhoudirig van de betaalde pre~ 
mies. 

Voor een politieke partij zijn con
crete bezuinigingen een stekelig on~ 
derwerp, waarbij eensdeels lanó.sbe
lang en anderdeels partijbelang we· 
gen. 

Hiertoe behoort moed, tact en in· 
zicht. 

Amersfoort. 
Mt. P. A. VAN I)ltll!:$1'; 

Effectenzegel hij 
"Splitsing" 

(Ingezonden) 

Het artikel onder de suggestieve ti· 
el "Pik in, Piet!" in no. 14f> van 

27 Januari geeft mij aanleiding tot 
enkele opmerkingen aan het adres van 
de "men" die het U schreef: 

De geachte schrijver stelt dat 
temand aandelen United States Steel 
bezit, en wel twee stukken elk à tien 
shares. Ieder van deze stukken zou nu 
gesplitst zijn in drie nieuwe stukken. 
Maar z6 heeft de zaak zich niet ta.. 
gedragen. Van splitsing der stukken 
is geen sprake geweest; aan elk stuk 
zijn twee nieuwe stukken toegevoegd. 
Het - onveranderd gebleven - kapt· 
taal is "uitgesmeerd" over driemaal 
zoveel stukkim als er tevoren beston· 
den (z.g. "splittlng-up"), 

In verband blèrmede heeft zijn bank 
hem f 180.- in rekening gebracht, on• 
der mededeling dat de zegelkosten 
voo:r effecten 'Verreweg het grootste 
deel van deze onkosten vormen (waar-
6tn héeft de bànk niet gespecificeerd?) 
En de aàndeelhouder is deswege vet-
ontwàardigd; want hU heeft niet om 
.,splitsing" lfèVt'aaltd. 

* • .. 
G aame neem ik dit aan. Er Ja ech-

ter wèl om gevraagd, n.l. door 
de directie van. de United States Steel 
Cy aan dê \tètllldering van aandeel· 
houders. En ik zou de schrijver nu wel 
willen vragen - op mijn beurt ver
onderstellende dat hlJ zelf de bewus
te aandeelhouder is - ot hij ziCh op 
die vergadering tegen de voorgeno
men handelwijze heeft verzet. In ie
der geval heeft de vergadering blijJc.. 
baar het voorstel van de directie aan• 
genomen, en zal hlj dus in de gevolgen 
moeten berusten. 

lndien hij,. wat ik sterk vermoed; 
niet de aandelen zelf bezat doch eet
tUleaten (dit laatste doet zich h.t.L 
vr.ijwel ateeds ,voor)* dan heeft hij 
zich bij voorbaat neergelegd pij de· 
houding die terzake .is aangenomen 
door het administratiekantoor, afwau 
de corresponderende aandelen in dé
p6t zijn en· moeten blijven. 

··* • * 
De schrijver heeft de indruk gekre-

gen, dat hij door de ontvanger 
van het Zegel ,.op schandalige .wijze 
is afgezet'\ en zulks namens en op laSt 
van de Minister van Financiën. 

Wanneer hij nu artikel 181 van de 
Grondwet even wil opslaan, zal hij 
zien dat in ons land belastingen niet 
worden geheven op Voorschrift .van die 
Minister, maar uitsluitend krachtens 
een wet. In ons geval is dat de Zegel. 
wet 1917, en op &rond dáárvan moee
ten de nieuwe stukken vóW de uillifte · 
wol'den JeZeield. 

Als het daarbij was ge'blnen, had 
de eigenaar nO(f meer JnOetea bete. 
len! 

De Minister heeft namelijk - zoal& · 
in een dergelijke si~ti(t gebrtukol';Jc 
Ül ""':" na indiening van een rekes& d•)'a' 
de bij de . zaak betroktien bankinstel· 
Jiag, ao veel mo&elijk kwijtscheldinl 
v.erleencl.. Teapvol&e daarvan moobt 
~t op de 2 nieuwe stukken tezamea 
verschuldigde zegelrecht worden ver• . 
minderd met twee-derde van het 
recht, dat destijds wegens het "oude" 
stuk is voldaan. .. . .. 
Jn het onderhaviJe geval Is het ze-

gelreebt eèn fractie van de ver
koopwaarde, welke thans veel hoger : 
ü dan de waarde die het "oude" stuk: · 
destijds bij de zegeling bezat; er moest . 
dus worden bijbetaald. . 

Het zou mij te ver voeren onl nader . 
bi bijzonderheden te treden. llaar ik . 
geloof te hebben aangetoond, dat aaa : 
eisen van billijkheid waarliJk wel is .· 
voldaan. . 

Tenslotte kan ik nog mededelen, dat · 
de eigenaar van twee stukken Uniteel 
States Steel, elk à tien shares, als gè
volg van de "splitting-up" en na de 
vermindering kraclltens de kwijtschel
ding, terzake van de vier door hem 
ontvangen nieuwe stukken f 100.80 
aan zegelrecht heeft moeten betalen · 
(plus nog f 4.-, indien hij niet de ori• . 
ginele aandeleq bezat, doch certifica• 
ten>. 

J. J. A. PHAFF, 
Hoofdinspecteur-tit. 
t.1an 's R.iJks Belastingeta' 



VBUUEW EN »E.MOCUTIE 

Een Europees leger - Nu oj nooit! 
(Door onze militaire medewerker) 

:Frankrijk heeft dus een uitgewerkt plan voor ·een Europees leger inge· 
dieud. Het werd tijd dat eindelijk bet gepraat vervangen werd door een 
concreet pI a n, door een o p z e t. Het is uitsteken(}, .dat dit thans juist 
van Frankrijk uitgaat. De voornaamste punten: 
1. een Fra.nsman opperbevelhebber onder Elsenhower; 
2. een gemeenschappelijke oorlogsbegroting der deelnemers; 
a. gelijke unif<~rm, gelijke opleiding voor de soldaten; 
4. de legereeQheid: de brigade van 4000 tot 50QO man van één nationaliteit; 
6. meerdere brigades van v e r s c h lil e n d e natlona.Uteit vormen de 

divisie; 
6. het b(lofdkwartler bestaat uit officieren van versehUlende nationaliteiten. 

D it is een gezonde basis. En het 
is even gezond dat Engeland 

niet deelneemt. Engelands belangen 
liggcm in zijn Commonwealth. Enge• 
landtl l-eger moet niet opgaan in een 
vastelandsleger. Wij wezen hierop al 
in een vorige beschouwJ.ng. · 

Gemeenschappelijke begroting, ge
lijke uniform, gelijke oplf'iding (maar 
dan niet alleen voor de soldaten, maar 
ook voor officieren en stafofficieren) 
'lijken ons hoofdpunten. Zij m o ~ t en, 
en op korte termijn, verwezenlijkt 
worden. Dat is zeer goed mogelijk. 

Men denke aan de wijze, waarop de 
oorspronkelijk geheel zelfstandige en 
elkaar zelfs vijandige legers van 
Hannover, Pruissen, Saksen, Beieren, 
Wurtemberg, Baden via het Bonds· 
leger tot één D u i t s leger werden 
gevormd. 

* * 1): 

D e tegenstand was ook hier fel. 
Bismarcks opzet leek onbereik

baar. Het leger van de "Duitse Bond" 
bracht onder Oostenrijks leiding, de 
eerste poging tot samengaan. In 1866 
brak de strijd om de hegemonie in 
die Bond uit tussen Oostenrijk en 
Pruissen. Het leger van de Duitse 
Bond (behoudens Weimar, Meekien
burg en enkele kleine staatjes in het 
Noorden) ging met Oostenrijk mee. 
Bij Langensalza werden Hannover en 
Hessen-Kassei tot capitulatie gedwon
gen. De Saksers werden met de Oos
tenrijkers bij Sadowa beslissend ge
slagen. Beieren en de andere Zuid
Duitse staten werden na enige cmbe
langrijke -ontmoetingen eveneens uit
geschakeld. 

Vier jaar later waren alle Duitsers 
Noord van de Main reeds in één le
ger verenigd. De twee Beierse korp
sen en de Wurtemberg-Badense troe
pen waren nog zelfstandig en droe
gen eigen uniformen. Zij vormden 
met een Pruissi.seh korps het leger 
van de kroonprins. 

Na 1871 gingen ook de Zuid-Duitse 
legers geheel op in het Duitse leger, 
één uniform, één opleiding, één doc
trine. 

(Copie voor deze rubriek uiter
lijk Vrijdagsmiddags zenden 
naar: mej. Joh. H. Springer, 
Alexanderstraat 16, Haarlem). 

De moeders 

moeten worden 

ingelicht? 

ons nummer van 2 December 
bevatte in de Vrouwen•Ko

lom een artikel omtrent de orga
nisatie van de Nederlandse Raad 
der Europese Federalisten. Met 
name. werd daarin uiteengezet hoe 
de Contactgroep voor vrouwen 
werd samengesteld. Deze groep 
wil het contact zijn tussen de Ne
derlandse Vrouwenverenigingen 

D e Duitse eenheid, zoals Bis
marck haar zag en doorvoerde, 

eiste een leger, dat eveneens een een
heid vormde, hoezeer hier en daar 
uit te~ndelen .gevormd . (Sal".sers, 
Beieren, Wurtembergers). 

De Europese eenheid stelt een 
zelfde eis.· 

Frankrijk is, ook krachtens traditie, 
het centrum, waarom de militaire 
eenheid zich moet vormen. 

In de politieke en economische een
heid West-Europa, kan Duitsland niet 
ontbreken ~ zonder Duitsland :.s een 
sterk West-Europa niet denkbaar. 
Maar zonder Duitsers is een sterk, 
voldoende weerbaar Europees leger 
evenmin denkbaar. 

Het tempo bij de opbouw van dat 
leger was tot nu toe hopeloos ver
traagd. Zelfs de kleinste staten, over
gevoelig voor "onaantastbare souve
reiniteit", droegen het hunne tot die 
vertraging bij. · 

Dit behoeft niet fataal te zijn, voor
al nu Moskou o.i. tegenslag boekte 
èn ten aanzien van het inschakelen 
der Oosteuropese satellieten èn ten 
aanzien van de verre de raming over
treffende voorzieningen voor de 
Chinese legers in Korea. 

WE1$t-Europa wint dus tijd. Indien 
die tijd weer wordt verdaan met pra
ten en onderhandelen over nationale 
en pietluttige gevoeligheden, en in· 
dien de deelnemende staten niet in
zien DAT ALLE ANDERE BEHOEF· 
TEN SECONDAffi MOETEN ZIJN 
AAN DE MILITAIRE BEHOEFTEN •. 
wordt nog niets gewonnen. · · 

De wijze, waarop b.v. in Neder· 
land het N.V.V. dade).ijk onge

vraagd verklaarde, dat de levens
standAArd der arbeiders in geen ge
val omlaag mocht als gevolg van mi
litaire uitgaven, is tekenend voor de 
mentaliteit en de eenzijdigheid van 
deze Verbondsleiders. 

Op 15 F'bruari en volgende dagen 

.en de Raad. Men heeft al deze 
verenigingen in staat gestelrl op 
eenvoudige en practische manier 
ingelicht te worden over deze. zo 
belangrijke beweging. De vele 
werkende vrouwen, al dan niet 
academisch gevormd, worden op 
deze· manier bereikt en vele be
sturen van plutselljke afdelingen 
van deze organisaties zullen nu de 
kans aangrijpen om een spreker 
te krijgen over dit onderwerp en 
ongetwijfeld zullen daarop interes
sante discussies "Volgen. Maar ver
volgens gaan deze hardwerkende 
vrouwe11 terug naar haar drukke 
werkzaamheden en slechts weini
gen zullen er toe komen, wat zij 
gehoórd hebben verder uit te dra· 
gen. 

Is dit nu de enige weg om deze 
belangrijke zaak te doen door
dringen tot de vrouwen van Ne
_der.land? 

In "Nieuw-Europa" van 1 Jan. 
j.l. vinden wij een verklaring 
waarom aldus werd gehandeld: 

"Toen enkele :laren geleden 
<1946) schuchtere pogingen wer
den gedaan om vrouwen te mobi
liseren zich warm te maken voor 
het. Europese federalisme, bleek, 
dat het merendeel der vrouwen 
hiervoor weinig of niets voelde. 
Ja, erger zelfs, zij vonden, dat zij 
daarmee niets te malten hadden. 
Totdat dan de federalistische ini
tiatiefneemsters vrouwen ontmoet
ten, die op het gebied van geor
ganiseerd vrouwenleven in Neder
land geen onbekenden waren en 
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zal d\ts b).ijken boezeer bet ·west. 
Europa ernst is :inet de vormin'g van 
dit Europese leger. Wordt het Franse 
plan niet in zijn volle consequenties 
aanvaard en snel uitgevoerd, dan kan 
men o.i. alle verdere gedachten over 
een Europees leger en EuropesP een
heid als wensdromen beschouwen .. En 
in de arellieven deponeren. 

van Oorlog "De Militaire SJ;lectator". 
Hoe dit tijdschrift gewaardeerd 
wordt, moge uit de volgende unec
dote blijken. Op 'n wedstrijd in her
sengymnastiek wordt aan een der 
deelnemers gevraagd: "leest u de 
"Militaire Spectator"?" De deelnemer 
antwoordt hierop bevestigend, waar
na de vraag volgt: "hoeveel jenever
merken kent u dan?" 

"Er heerst 
zelj~enoegzaamheid 

in militaire kringen" 

Sedert dien is, tengevolge van het 
feit, dat de Welfare in Indonesië 
haar werkzaamheden staakte, het 
aantal advertenties van jeneverstoke
rijen in· het blad aanmerkelijk alge• 
nomen, maar de verdere inhoud 
heeft weinig verbetering onde1 gaan. 
Nog steeds wordt een belangrijk ge
deelte gevuld met advertenties en 
een groot deel van de overige inhoud 
kan gevoegelijk met het praedicaat 
onbelangrijk bestempeld worden. 
Onze ervaringen in de moderne oor
logsvoering zijn nu niet Zó groot, dat 
wij ons kunnen veroorloven op dit 
gebied eigen theorieën op te bouwen. 
Wanneer er in dit blad evenveel 
plaatsruimte besteed wordt aan de 
bespreking van een tactische oefe
ning op de Veluwe als aan hetgeen 
in die maand in de gezamenlijke bui
tenlandse vakpers verscheen, is dit 

·wel een aanduiding, hoe de juiste 

(Door onze militaire medewerker) 

Û nder dit hoofd betuigt een o.ffi-
cier ons instemming met het

geen wij 41chreven - en ter be~>trij
ding van de militaire medeWtlrker 
van de .,Nieuwe Courant", die ons 
vele antwoorden schuldig bleef -
over "Leger en Militaire Wetenschap ·• 
(20-1-'51). Hij is van mening dut wij, 
behoudens een enkele uitzondering, 
zelfs geen militaire publicisten van 
nationale faam bezitten. 

Hij schrijft het volgende, waarin 
wij ·enige bekortingen moesten aan
brengen: 

verhoudingen enigszins uit het oog 
worden verloren." 

"Hiervan getuigt duidelijk het offi
ciële orgaàn van het Departement 

De zelfgenoegzaamheid, die uit 
de opzet van de "Militaire Spec

tator" blijkt, is kenmerkend voor de 
geest, die onder een groot deel van 
de hogere officieren heerst. Men ver
liest gaarne uit het oog, dat ons leger 
maar een klein onderdeel is van de 
grote Atlantische strijdmacht, en men 
kan zich maar heel moeilijk losma
ken van het beperkte territoriale 
idee, dat vóór 1940 ons militaire den
ken beheerste. 

DEJONG'S 
momiADE 
OIOCOL\DE 
IIAGELSIAa 
De eenige ~date! 

uit wijze ervaring puttende, zei· 
den: "Wij kennen dèze reacties! 
Gij moet het ook anders doen". 
En zo is de weg der Contactgroep 
geleid langs gebaande wegen". 

Tot zover dit citaát. Het bewijst 
niet dat wat in 1946 niet lukte, ook 
onmogelijk is in 1951. In 1946 had 
de grote massa der vrouy.ren nog 
zoveel te stellen met het inhalen· 
van het tekort aan voeding en 
kleding, in de oorlogsjaren ont
staan, dat zij voor weinig anders 
belangstelling hadden. Maar nu 
we steeds weer horen over d~ mo
gelijkheid van een derde wereld
oorlog, is er alom de angst, dat 
we deze hel nog eens moeten 
doormaken en ·nu kan de Contact
groep ook rekenen op de belang
stelling van de grote massa der 
vrouwen. Daarbij denk ik aan de 
zeer grote groep der vrouwen, 
wier taak binnen de vier muren 
van haar huis ligt. En welk een 
taak! Men kan gerust zeggen, dat 
het de zwaarste, maar ook de 
mooiste is, die :rnen zich kan dèn .. 
ken, de opvoeding van de volgen
de generatie van Nederlandse 
staatsburgers. Wie . de jeugd heeft, 
heeft de toekomst, men vergeve 
mlj dit veel gebruikte citaat! 

"Moeder, mag de lamp op, ik 
heb· zo'n mooi boek, ik wou graag 
lezen." 

"Neen jongen, we moeten zui· 
nig zijn met licht, ga eerst nog 
maar wat bul.ten spelen.'' · 

Jan gaat naar buiten, vecht een 
Tobhertje met z'n kameraden en 

Die zelfgenoegzaamheid blijkt ook 
het deel te zijn van meerdere militai
re medewerkers in onze dagbladen. . 
Zij ontzien zich niet kritiek ~tit te i 
oefenen op buitenlandse legeeaan
voerders met roem en grote ervaring, 
en dan op een wijze, die zeker geen 
blijk geeft van deskundigheid, stu
die en belezenheid." 

Een andere vorm van zelfinge
nomenheid vindt men in het 

feit, dat elke militaire autoriteit vrij. 
wel zonder uitzondering "uiterst te
vreden" is over het verloop van mi
litaire gebeurtenissen. Men wil of 
4!\lrft tegenover de pers niet erken
nen, ·dat iets niet volgens plan ver
liep. 

En zo er al iets wordt toegegeven, 
(Vervolg op pag. 8) 

kOBlt terug met een volkomen aan 
flarden gescheurde trui. Moeder 
diep ongelukkig, ziet geen kans 
meer om de trui te repareren en 
zegt: "Hoe kon je nu toch zo wild 
aljn! Wat moeten we nu begin
nen? De wol is zo verschrikkelijk 
cluur geworden, Moeder kan geen 
nieuwe trui meer voor je breien." 
Daarop barst Jan uit: "Waarom is 
alles zo akelig tegenwoordig, er 
mag niks en er kan niks meer." 
Wat antwoordt daarop de moeder, 
die weet hoe er gewerkt \Vordt 
aan de federalisatie van Europa? 

Werkelijk, lezeressen, het is van 
't allergrootste belang, dat de moe
ders worden ingelicht! Hoe dat 
kan? In de eerste plaats door be
grijpelijke uiteenzettingen in de 
bladen, die de huisvrouwen lezen. 
Ik denk aan de veelgelezen dorps
en: streekblaadjes in de vele klei
ne plaatsen in ons land en aan de 
gecombineerde provinciale pers. 
Dan ook aan de populaire week
en maandbladen als "Ons Gezin", 
.,Libelle", "Margriet" e.d. Komen 
daar reacties op, dan moet de Con
tactgroep klaar zijn met korte, 
heldere uiteenzettingen in de 
vorm van vlugschriftjes en bro
chures, die op een vraag worden 
toegezonden. Zo moet de steen 
aan het rollen worden gebracht, 
en zo kan worden bereikt, dat het 
pessimisme verdwijnt en de moei
lijkheden van deze zvvare . tijd 
moedig onder het oog worden ge
zien. 

EEN HUISVROUW 
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(Vervolg van pag. 7) 

ligt de oorzaak vrijwel steeds in 
V'Oorvallen, ontstaan buiten de wii 
van enige militaire commandant. 

Hebben bijvoorbeeld bij de recente 
alarmoefeningen allè commandanten 
blijk gegeven volkomen voor hun 
taak berekend te zijn? Zo ja, dan 
hebben wij een ideaal leger, maar zo 
deze vraag ontkennend moet worden 
beantwoord, welke maatregelen zijn 
dan getroffen ter verbetering? 

Want juist dit wil men in deze tijd 
van de legerleiders horen: worden de 
fouten onderkent en wordt er voort
durend aan dè verbetering van het 
leger gewerkt?" 

C ommentam· lijkt ons oved>odig 
- de "Spectator" verdient in

derdaad ook naar onze mening wei
nig waardering als militair-weten• 
schappelijk tijdschrift en de legerlei· 
ding is (of kan thans gelden: w a.s?) 
geenszins van zelfgenoegzaamheid 
vrij te pleiten. 

v.h. Bakker & Zn. 
Ridderkerk 

Teehnisehe 

rubberartikelen 
I 
I \.. ____ _ ____ _) 

~ 

d 
Profiteert 
ten volle e 

DOORZETTEN! 
(Ingezonden) 

H et is nog geen zes jaar geleden dat 
de gedenkwaardige woorden van 

Eisenhower: "Heraus aus den Ruhr, 
heraus aus den Kriegl" door de aether 
neerdonde~:den op de bevolking van 
het Ruhrgebied als een schrikkelijke 
bedreiging, maar tevens als een laat
ste appèl op de bewoners zich niet 
langer te scharen achter een kleine 
groep Duitse fanatici. 

Op deze harde woorden zou weldra 
verstommen het hooglied van de ar
beid in de oorlogsindustrieën van Es
sen, in de staalwerken van Bochum, 
in de kolenmijnen en hoogovens van 
Hamborn, in de havenwerken van 
Duisburg-Ruhrort! Maar wel een 
bezieling brachten zij voor de uitge
t;>utte, ondervoede en verkleumde be· 
volking onzer lage landen! 

Thans hebben weer onder geheel 
andere omstandigheden de woorden 
van Eisenhower geklonken. Ook ons 
land lieten zij, naar wat wij zo drup· 

N.V. 
Machinefabriek 

IJZER- STAAL- EN 
METAALGIETERIJ 

'I 

v.h. BAKKER & Co. 
RIDDERKERK 

• 

HBU, 

U wel 
van ons? I 

I 
I 
I 

Een vraag die misschien wat vreemd aan. 
doet... Maar toch een zeer beg~:ijpelljke 
vraag, Immers de Bank kan U velerlei· 
diensten bewijzen, die U tijd en geld bespa· 
ren en die Uw welvaart verhogen. 0111J 
boekje ,.Rekening Courant ook voor U" 
vertelt U omtrent de voordelen, die U kunt 

hebben van een relatie met ons. 

I HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

L AMSTERDAM· DEN HAAG· ROTTERD-AM .J ----
USMIT 

SLIKKERVEER 

pelsgewijze vernemen, niet geheel on· 
beroerd! 

Snel volgden de gebeurtenissen in 
de laatste weken elkaar op: ontslag 
generaal Kruls, strubbelingen in de 
Partij van de Arbeid met daarop vol· 
gende uittredingen, motie-Ou,d, ont· 
slagaanvrage minister Stikker, gevolgd 
door die van het gehele Kabinet. 

En weer wordt als steeds in ons land 
gekramd en gelijmd, gepast en geme
ten, gerekend of niet een partij een 
zetel te veel, een andere niet een ze- · 
tel te weinig zal krijgen (zie b.v. het 
artikel "Herstel en vernieuwing" in 
de Nieuwe Courant van 29 Januari 
j.l.). Want dan is het toch maar be
ter een bekwaam man te doen ver· 
vangen door een halve kracht! 

Is het niet een weinig belachelijk, 
de tijdsomstandigheden, die ernstiger 
zijn dan ooit te voren in aanmerking 
genomen, niet meer dan ergerlijk? 

Zelfs zag ik ergens geadviseerd de 
Nieuw-Guinea-ltwestie nu voorlopig 
maar in een hoekje te bergen! 
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Zeker tot Indonesië ze op een voor 
haar geschikt moment weer voor de 
dag haalt. 

Wij waren anders weer juist op weg 
ons zelfrespect weer wat terug te win· 
nen. 

Enige rechterlijke uitspraken, zorg
vuldig overwogen en geformuleerd, 
maakten de Regering duidelijk hoe• 
zeer zij tegen de Ambonnezen onrecht 
beging. Zelfs als zij gecasseerd moch• 
ten worden zullen bet nog monumen
ten in onze rechtspraak blijven! 

Toen de motie-Oud! Geèn der aan
wezige leden onzer fractie zwichtte 
voor .het ministriële dreigement. Al• 
le hulde! Wij durven thans onze brui
ne Ambonnese broeders weer eerlijk 
in de ogen te zien! 
· Maar nog zijn we-niet waar we moe

ten zijn! Nog wordt gekramd en ge
lijmd, gepast en gemeten, gerekend en 
Nieuw-Guinea wellicht in een verbor· 
gen hoekje! 

Doorzetten tot het eind! 
Mr. J. K. LEOPOLD. 
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W E E K B L A D V A N D E V 0 L K S P A R TIJ V 0 0 R V R IJ HE I D E N D E M 0 C R A T IE 

ZO BREED MOGELIJK! 
wanneer de kloek broedt, dient men 

haar niet te storen. Het is om die 
achtenswaardige reden, dat wij ons stil ge
dragen hebben tijdens de broedperiode 
van het kloekenpaar Van Schaik-Drees. 
Nu zouden wij ons ook wel weer van 
verder commentaar daarover kunnen ont
houden omdat middelerwijl al weer een 
ander met de vorming van een kabinet is 
belast, maar het is ons toch wel moeilijk 
om geheel te zwijgen over de mislukte po
gingen van de hèren Van Schaik en Drees. 

Wij hebben namelijk bij hun formatie-po
gingen de zelfde halfslachtigheid gezien, 
die kenmerk was van het kabinet, dat als 
gevolg van de motie-Oud is heengegaan. 
Er was geen forse aanpak van de zaak 
waarvoor men was gesteld. Wij doelen met 
deze woorden niet op het program. Daarop 
kunnen wij zelfs niet doelen, want dat 
program is ons in het geheel niet bekend. 

Wij denken echter aan hetgeen gedaan 
lijkt om de personen voor een nieuw kabi
tiet bij elkaar te krijgen. Wat wij daarvan 
gemerkt hebben is niet anders dan het 
streven der beide formateurs om de oude 
club - koste wat kost - bij elkaar te 
houden. En wanneer men dan al poogde 
om aan het kabinet het aanzien van een 
kabinet op bredere basis te geven, dan 
werd dat op een manier gedaan, die strijdt 
met al wat op breedheid van opvatting 
lijkt. :Men wendde zich dat!- tot een enke
ling, die van een andere richting was of 
heette te zijn en die zou dan - zo hebben 
wij het althans begrepen - aan de oude 
club worden toegevoegd. 

Is het dan verwonderlijk, dat zo weinig 
resultaat werd geboekt? Is het niet zo, 
dat iemand - op die wijze voor een ka
binet gevraagd - van oordeel kon zijn, 
dat hij in z'n eigen oude functie van meer 
nut kan zijn dan in dat ministersgezel" 
schap? 

Wij willen niet uitvoerig over die zaak 
zijn, maar willen toch wel zeggen, 

dat het ons niet verwondert, dat de po
gingen van de heren Van Schaik en Drees 
niet slaagden. In deze tijden van ernst eist 
een formatie-poging bredere aanpak. Wij 
zijn dan ook verheugd, dat de nieuwe 
formateur, mr. Steenberghe, de zaken 
anders aangevat heeft. Deze heeft zich 
duidelijk van het begin van zijn pogingen 
af op het standpunt gestel!~., . dat in de 

huidige omstandigheden eerst verkend 
moet worden hoe bij de diverse groeperin
gen in het parlement de kaarten liggen. 

Dat lijkt ons heel verstandig. Het systeem, 
dat de heren Van Schaik en Drees toe
pasten, het systeem namelijk om de voor
mannen van een paar partijen in te scha
kelen en van de andere groeperingen de 
leiders buiten spel te houden, was, gezien 
de tijdsomstandigheden, wel uitermate 
zwak. Thans dient het er om te gaan, dat 
het Nederlandse volk in zo breed moge
lijke lagen vertrouwen kan stellen in 't te 
vormen kabinet en in deszelfs leden. Zulk 
een kabinet moet dan ook op zo breed mo
gelijke basis berusten. Daarmede in strijd 
is het om, zoals de formateurs Van Schaik 
en Dr·ees deden: hun sympathiën blijk
baar aan enige parlementaire leiders te 
geven, terwijl zij de andere11. niet hoorden. 

Dat dus mr. Steenberghe onmiddellijk een 
andere wijze heeft toegepast, kan ons dan 
ook slechts verheugen. Uiteraard weten 
wij niet hoe zijn pogingen zullen aflopen, 
maar dat hij begonnen is de fout van zijn 
voorgangers te herstellen en eerst zo 
breed mogelijk contact is gaan zoeken, 
wilden wij toch niet zonder meer voorbij 
gaan. Hij is. daardoor begonnen de uitvoe
ring van de hem toegedachte taak op een 
zuivere grondslag te ·stellen. 

De heer Steenberghe is een bekwaam 
econoom, hij heeft zich vroeger een 

goed minister getoond, hij heeft èen zeer 
grote internationale ervaring en hij is een 
man, die met de politieke strijd van de 
na-oorlogse jaren niet van doen heeft ge
had. Dit zijn alle factoren, die er toe 
medewerken om in hem een man te zien, 
die onder de huidige omstandigheden één 
dergenen moet worden geacht die men 
met vertrouwen de formatie-pogingen ziet 
ondernemen. 

Wij staan voor de oplossing van zeer 
zware pro.>blemen. Is dan niet in de eerste 
plaats van belang, dat daarbij een màn 
leiding zal geven, die door zijn kennis en 
zijn ervaring vertrouwd is met belangrijke 
vraagstukken? Is het niet van het groot
ste gewicht, dat wij mensen aan de kop 
hebben, die buiten Nederland gekeken 
hebben en over grote internationale erva
ring beschikken? En men mag het onzes 
inziens verder slechts gelukkig prijzen, 

dat de heer Steenberghe een man is, die 
ook het politieke leven kent en ook weet 
wat het ministerschap is, terwijl hij ander
zijds "politiek niet belast" is en in zekere 
zin als een man van buitenaf komt in deze 
na-oorlogse tijd. 

En wanneer deze man dan verder start 
op een wijze, die aangeeft, dat hij objec
tief wil staan en zijn beraadslagingen zo 
breed mogelijk wil uitstrekken, welnu dan 
hebben wij er geen behoefte aan om te 
verzwijgen, dat wij dat met instemming 
gade slaan. 

Voor ons is thans ook niet de vraag of 
deze man liberaal is of niet, en wij be
kommeren er oris evenmin over of h\j 
ondernemer is of niet. Dat zijn bijzaken, 
die voor het wezen der zaak niet beslis
send zijn. Hoofdzaak is, dat wij een Nedet·
lander van formaat hebben, waarvan wij 
verwachten; dat hij krachtig zal zijn en 
streven zal naar een nationaal kabinet. 
Aan deze man willen wij daarom beginnen 
vertrouwen te geven. Het is wel jammer, 
dat men, zulks doende, ervaren moet dat 
sommigen daarachter alweer partij-poli
tieke bedoelingen zien! Jammer, mede 
omdat zulk wantrouwen ook aantoont, 
dat er in ons land al veel te velen . "ver
politiekt'' zijn. 

wanneer wij beginnen met .mr. Steen-
berghe ons vertrouwen te geven, 

dan behouden wij ons uiteraard alle oor
deel voor over het kabinet, dat, naar ge
hoopt mag worden, door hem zal worden 
geformeerd. Over een eventueel kabinet
Steenberghe oordelen wij pas als wij pro" 
gram en leden daarvan kennen. Alleen 
willen wij wel zeggen te hopen, dat een 
nieuw kabinet niet meer te lang zal uit
blijven. Er is al te veel tijd heen gegaan. 
Nederland ziet met spanning uit naar het 
moment, waarop een nieuw kabinet de 
zaken zal gaan aanpakken. 

Wij hebben er geen twijfel over laten 
bestaan, dat wij aa,n een kabinet, dat op 
zo breed mogelijke basis rust, verre de 
voorkeur geven. In ons vorige nummer 
hebben wij het nodig genoemd, "dat zoveel 
mogelijk groepen aan de regeringsverant. 
woordelijkbeid reëel deeJ kunnen hebben". 
In dit verband willen wij ook iets zeggen 
over de formule 5:5:5. Zoals men uit de 
pers zal weten, heeft mr. Oud deze cijfers 

(Vervolg op pag. 3) 
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Militair-zijn is een noodzakelijk vak geworden 
Maar: geen militarisme door militarisering! 

(Door onze militaire medewerker) 

V an een del' hardwerkende en 
goedwillende jongeren in ons 

leger ontvingen wij een beschouwing, 
welke wij eigenlijk al lang hadden 
verwacht. 

Zij bepleit een stelling, welke ook 
van socialistische zijde al onderkend 
werd, zoals blijkt uit de rubriek Jon- · 
gerenleven van ,.Vrij Nederland" 
<3-2-'51). Th. Booy waarschuwt, en 
niet ten onrechte, nu ,.Europa garni
zoensstad wordt" als volgt: 

"Het politieke toneel van de 
diverse Enropese landen zal de 
komende tijd in het teken van 
de bewapening staan. Het eco
nomisch leven zal hevig door de 
militaire nitgaven worden be
invloed. Het' sociale leven zal e1· 
de gevolgen van dragen. De pers 
zal enorm veel schrijven over 
generaals en troepen en wapen.~ 
en manoeuvres en militaire con
ferenties. De nieuwsberichten 
zullen steed.~ en steeds weer aan
dacht vragen voor militaire za
ken en consequenties van die 
militaire zaken. Kortom: het· 
hoge midden van onze cultuur 
zal als blikvanger de soldaat 
hebben. 

Er is geen andere weg. Maar 
laat men twee dingen goed be
denken: als deze militarisering. 
van onze maatschap-pij niet be
gekid wordt, begeleid en zo no
dig gecorrigeerd, door een be
weging, die het militàire aan
vaardt, maa.r het militarisme 
hardnekkig bestrijdt, dan be.ant
woordt over enige jaren de jeugd 
van Euroi>a vrij behoorlijk 4a1l 

het jeugdideaal van Baldur oon 
Schirach. Europees gesproken 
bewapent men een jong ge
slacht, dat geestelijk veel te leeg 
en te mager is om wapen$ te 
dragen en eindeloos met militai
. re bèschouwingen te worden ge
confronteerd. Denkt slechts aan 
de jonge generatie van Duitsland 
en Italië". 

En: 

Laten wij Europa bewapenen, 
maar dat zien als een miserabel 
en gevaarlijk bedrijf. Laten wij 
ook onze eigen wapens l;l'l<'e

zen. En laten ·· · wij · toch hét 
sjofelste colbertpakje mÓ&i'èr 
achten dan de fijn;ste: > u~
form, meer van het boek en. 
de vulpen houden dan van de 
sten-gun. En dromen van het 
Europa, waa1· de paTlementen 

. niet meer in de eerste plaat3 
over wapens en troepen .spreken. 
Dromen van het Europa, waaT 
kamerleden en senatoren de be
groting van Oorlog in een ogen
blik af kunnen doen en daarna 
in den brede gaan spreken over 
onderwerpen ars hulp aan be
gaafde onbemiddelden en sub· 

. sidiëring van wetenschappelijk · 
werk. 

H et gevaar van een toenemend 
militarisme is verre van denk-

beeldig. Het lijkt ons daarom nuttig 
naast de waarschuwing van Th. Booy 
de volgende beschouwing van een 
jongere officier op te nemen. Hij 
IChrijft: 

Het is een schrale troost te 
" . weten, dat de gemiddelde Ne

derlander een goed .soldaat is, maar 
zolang men er niets aan doet om die 
soldateske eigenschappen te J<bmule
ren, heeft men aan deze wetenschap 
weinig. Daarmee bouwt men geen 
leger op. Ook niet met goedbedoelde 
pogingen om ,.Leger en Volk" dich
ter bij elkaar te brengen door het· 
houden van ouderdagen en dames
comité's polsmofjes te laten breien. 
Het enige resultaat daarvan is, dat 
het leger verburgerlijkt en alle 
eigenschappen voor burgerlijke deug
den ook als ideaal in het leger gaan 
gelden. Het leger is een autoritaire 
instelling, waar wel plaats is voor 
burgerdeugden: moed, beleid f':'l 

trouw. maar niet voor burgerlijke 
deugden zoals vrijheid, gelijkheid en 
middelmatigheid. Daarom moet het 
leger niet tot het volk afdalen, maar 
het volk moet tegen· het leger opzien 
en tegen de soldaten van dat leger." . . .. 

D e kranten staan vol sporteve-
,., nementen en iedere Neder-

lander kent namen zoals Fanny Blan
kers-Koen en Kees Broekman, maar 
niemand weet, wie de beste .geweer· 
schutter van het leger is of de beste 
handgranaatwerper. Vóór de oorlog 
bestonden er onderscheidingstekenen 
voor diegenen, die in een bepaalde 
tak van de militaire training een 
graad van buitengewone geoefend
heid hadden behaald. En een soldaat 
droeg zijn scherpschuttersster met 
gerechtvaardigde trots. Na de oorlog 
zijn deze onderscheidingstekenen niet 
meer teruggekeerd en worden de 
vaardigheidSproeven niet meer afge-
nomen:' .. 

staan van alle dag. Het woord "veld
dienst" heeft een magische klank 
voor hem, waarin alle verlangens 
van zijn man-zijn opgesloten liggen: 
actie, avontuur, spanning. En hij 
vindt een samenleving, waarin lijn
trekkerij tot een cultus u verheven, 
even weinig avontuur als in het bur
gerleven, en als enige spanning de 
poging zolang mogelijk buiten straf 
te blijven. Het leger geeft de soldaten 
niet veel kans om ergens trots op te 
zijn, en zolang dit niet het geval is, 
kan men ook niets anders verwach
ten dan de tot nu toe behaalde resul-
tate11." 

H oe langer de diensttijd wordt, 
,., des te · dringender worden 

deze problemen, want zolang de sol
daat geen gelegenheid krijgt om iets 
bijzonders te presteren. voelt lri.t zijn 
diensttijd als een noodzakelijk kwaad 
en ontaarden de gesprekken steeds 
weer in het welbeke»de ,.kankeren". 
Hetzelfde geldt voor. alle gegradueer
den, op wie de sleur der dagelijkse 
dingen in even grote mate drukt. 
Deze sleur moet dus doorbroken 
worden, niet alleen door R.A.O.-voor
stellingen en filmavonden, maar door 
het dienstrooster· zodanig in .te rich
ten, dat de man gelegenheid krijgt 
zich ten volle aan zijn taak als milf
tair te geven. niet alleen individueel, 
maar ook in groeps-, pelofons- en
hoger verband." 

D e verlenging van de diensttijd. 
" mag niet betekenen, &t het 

oefenprogramma . .Wel' een· langere 

litaire leven, dle de lijntrekkerij in 
de hand werkt met alle gevo!ges 
van dien. 

In het kort, men moet de soldatea 
ervan overtuigen, dat ook het sol• 
daat-zijn een - zij het dan ook tij
de!Jjk - vak is, en eerst als men dat 
bereikt heeft, kan het leger waarde· 
ring van het volk krijgen, instede 
van het ,.medelijden met de arme 
soldaten"." 

A !dus deze jongere officier. 
Juist in verband met die be

schouwing in "Vrij Nederland" trot 
ons dit artikeltje bijzonder 

Het is volkomen begrijpelijk dat 'n 
beroepsofficier in deze richting denkt. 
Maar de legerleiders en de reg&ing 
in deze democratische gemeenschap 
moeten scherp voor ogen houden, dat 
een veel langere diensttijd (2 jaar!), 
een intensieve opleiding, een toene
mende wereldbewapening, 't primair 
stellen van de defensie, het g<!vaar 
meebrengen van een v e re r i n &. 
NIET van het plichtsgetrouw en zo 
goed mogelijk militair zijn, maar 
WEL van het militarisme, zoalB 
dit bijvoorbeeld in Duitsland be
stond. 

Het vinden van de juiste midden
weg is. uiterst moeilijk. Want hei mi
litaire werk is - en laat dit nu ronc:t
uit gezegd zijn - een werk van ver-
nieliac en ventktl&iilg, van het 
moedwillig veroorzaken van cloocl ea 
verminking, van het toepassen van 
weweld in zijn verscbrfkllelijkste 
vormen. 

Elke Maandag staan de couranten 
vol over de voetbalprestaties van 
Ajax en Willem II, maar geen pelo
ton van het leger krijgt de kans :tij!t 
krachten op militair gebied te meten 
met een ander. Weliswaar krijgt het 
beste peloton van elk bataljon een 
vaantje, maar verder gaat de "com
petitie" niet." 

'tijdsruimte wordt uitgesmeerd, doch K ipling heelt het, ra\lW en ruw. 
het moet zo worden. dat de soldaat, eens als volgt gesteld: ,.speaking 
nadat hij voH:edig afgericht is. ook de roughly, you must empJO)' either 
resultaten van deze opleiding door blackguards or gentlemeJI, Gl'. best at 
oefeningen in grotei" verband daad- all, blackguards commanded by gent
werkelijk kan zien, waarbij de wer- lemen, to do butcher's work with ef· 
kelijkheid zo dieht mogelijk benaderd ficiency and; dispatch'' (ruw gezegü 
wordt. Op deze wijze Jean men ook 
in vredestij4 de militair He!de voor moet men ot scmurken of gentlf'men . . .. 

I n het diepst. van zijn hart ver
'" waeht elke recruut weer, dat 

als hij eenmaal ·in de kazerne is, een 
onderbreking komt in zijn sleurbe- · 

"zijn" onderdeel bijbrengen; dit 'be- · gebruiken, ot, · nag ·beter, schurken 
hoeft niet ~1 te geschieden door aangevoerd ckior gentlemen, om sla
hem te bermneren aan wapenfeiten gerswerk te verridlten met doeltref.;. 
in het verleden. Het fs juist de be· fendheid en spoed). 

'trekkelijke actieloo«heid van het mi- En daar is nog niet zo lang gelede~! 

is maar een burger en misschien is. het daa.rom, dat hij ni~tt 
goed begrijpt waarom meester Schokktng Staatsraad' geworden tS. 

Niet dat hij dit meester Schokking niet gunt; dat moogt ge 
. niet denken. Ik kèn meester Schokicing niet eens en .bovendien 
gun ik het een ieder dat hij Staatsr:aad is. . . ,. 

MaaT ik wilde het zó, ·en op z'n burgerbu.rgerlwlát steUen: 
walRineer meester_Schokk.ing nooit. minister :was .geweest. war,tneer 
hij dus nog Amsterdams wethouder was toen de .'!'acature tn de 
Raad van State moest worden vervuld, zou hu dan óók tot 
Staatsraad zijn benoemd? 

Ja? . . . 
Dan heb ik niets gezegd. Dan vind tk het opperb€st. Dan 

kreeg de beste man de plaats die hem toekwam. Dan is. er slechts 
reden tot vreugde in mijn bu:rcwrhaft . . . . .. 

Nee? · .. . . 
Zou hij niet zijn benoemd wanneer hu geen mt1J,Mter wqs 

geweest? . . .. . h 
Is het dan misschien zó dat pas utt en door ZtJn mtnistersc ap 

bleek dat meester Schokking d e man was voor de vacature? 
Heeft hij als minister pas de hocw eîgenschappen kunnen ont
plooien die door zijn wethouderschap onder de korenmaat 
moesten blijven? 

Ja? 
Dan heb ik nÜlts gezegd. Dan juich ik zulk een 'henoeming 

uit heel mijn volle burgerhart hartelijk toe. 
Nee? 
Heeft hij als minister geen grotere eigenschappeT/i getoond 

dan hij als wethouder bezat? 
Dan kom ik tot de slotsom dat meester Schokking lid van 

de Raad van State is geworden omdat hij (zoals onze melkboer
zeg"en zoo:) "nou eenmaal een báán hebbe most." . 

Critiek hierop? 
Die ligt niet in de lijn van de bescheidenheid, die zo•er ken

merkend is voor 
DEZE BURGER. 

versehenen dat boek "Happy ~ 
sey" doer generaal Sir. Adrian Carten 
de Wlart, een vechter, die overal 
ging vechten om de vreugde '9all 
het vechten - aanbevolen ter lezilla 
en alom geprezen in deze humanist!
sehe wereld. En onwillekeurig d:ea
ken wij aan Alfred de Vigny's ,,ser
vitude. et Grandeur militaire" .... 

Laat ons daarom in deze tijd vall 

het helaas noodzakelijke Geweld 
goed en dagelijks voor ogen houde,n: 
het militair-zijn is voor onze jeugd 
een noodZakelijk v a k geworden. èat 
zo goed mogelijk .geleerd en beoefepd 
moet worden. Maar het blUft als zo
danig een noodzakelijk KWAAD. dat 
n o o i t ·mag uitgroeien tot vere1ing 
van het militarisme door brede lagett 
van ons velk. 

STALEN MEUBELEN 
.,GISO"·LAMPEN 



VAN 

Op de troon 

Een zeer interessante lezing ove~: de verhoudin
in het Amerikaanse en Nederlandse bedrijfs

leven werd onlangs gehouden door de heer Henry 
M. Laws, adviseur van de E.C.A. van het bureau 
van de speciale vertegenwoordiger in Parijs. Tij
dens deze onlangs in Den Haag gehouden rede, 
zeide de heer Laws het m11ar ,.frankly and blunt
J.y" te willen. zeggen~ Hij had inderdaad het recht 
aldus te spreken, aan,gezie!l hij in de Verenigde 
Staten reeds. 40 jaar in het bedrijfsleven was en 
:dch in voldoende mate op de hoogte had gesteld 
t~ver de gang van zoken in ons land. Nu wil~en wij 
wet onmiddellijk verklaren, dat w.IJ de visie van 
de heer Laws critieldoos willen overnemen. 

Per slot van rekening is voor een gefundeerd 
oordeel een meer uitvoerige studie nodig -dàn de 
beer Laws heeft kunnen verrichten. Het lciui. 
evenwel de moeite waard zijn te onderzoeken in 
hoeverre hij gelijk heeft, indien hij verklaart, 
dat onze arbeiders niet altijd op de juiste wijze 
zijn geoefend en dat men in ons land nog lang 
niet genoeg gebruik heeft gemaakt van de on
geschoolde arbeiders. Merkwaardig is zijn oor
deel, dat ons land ondernemers heeft, die te veel 
op een troon zitten, die een prachtig bureau en 
een aardige secretaresse hebben; maar veelal 
hun arbeiders niet kennen. Nu willen wij wel 
zeggen, dat wij zeer veel ondernemers kennen, 
voor wie dit beeld echter geenszins opgaat. Dat 
zijn hardwerkende mensen, die hun bedrijf door 
en door kennen. Het Nederlandse bedrijfsleven 
heeft waarlljk in de wereld zijn goede naam niet 
verworven door parade-paardjes, zoals de heer 
Laws die heeft gezien en voor ons uitschildert. 
Evenwel moet men aannemen, dat, wanneer de 
heer Laws op dit feit de aandacht vestigt, hij 
-van dezulkelil wel is tegen .gekomen. Voor dezen 
.-aat het niet aan om het door de Amerikaan 
gedane verwijt zonder meer voorbij te gaan. Door · 
bet toepassen van de nodige zelfcritiek is nog 
Diemand slechter geworden en het kan voor de 
betrokkenen in dit opzicht zeker aanbeveling 
verdienen, de hand in eigen boezem te steken. 
Ken mag dan echter met dankbaarheid vast· 
stellen, dat zij over het algemeen dan ook prach· 
tige voorbeelden van andere gezindheid in het 
Nederlandse bedrijfsleven aantreffen; zoals .ge.. 
zegd: de naan:t van ons bedrijfsleven in de ,wereldc
ls goed en dat ia een gevolg van het· feit, da\
bter altijd hard gewerkt is ·door ondernemers . 
die hun taak verstaan. 

Oniuist 
·Een arts uit De Lier had niet gestopt, ·toen een 
. lid van ·de jeugdverkeersbrigade in PE!lft het 

stoPteken had gegev~n .. Daarvoor moest hij zich 
dezer dagen verantwoorden voor de Kantonrechter, . 
De ambtenaar van het O.M. verklaarde, dat de 
Jeugdverkeersbrigalf,e geen verkeerspolitie is en 
rliet het recht heeft het verkeer te laten stoppen. 
Andersz.ij4s noemde hiJ het niet aardig van weg
tebruiketS, tlin geen gevolg te gweri aan het stop
teken, dat een goed hulpmiddel is voor onze )eugd. 
Wij hebben ons over deze uitlating van de ambtc
aaar van het O.M. zeet verbaaSd,· om,dat wij haar 
Diet alleen onjuist, docll voorts gevaarlijk aebten. 
lmm~rs. door een 4ergelijke uitlati!lg komt de ge. 
hele Jéucdverkeerlbrigade in de lueht te hangen 

(VerYOlg van pag. 1) 

a,a.ar voren gebracht in de redevoeringen, 
élie hij de laatste week heeft gehouden op 
onze - zeer geslaagde - vergaderingen 
te Dordrecht en Amsterdam. De h~r Oud 
doelt hiermede dus op een kabinet waarin 
5 K.V.P.-ministers zitting zullen hebben, 
5 ministers uit de P.v.d.A. afkomstig en 
YOorts 5 ministers uit de kringen der 
,.derde maeht", de A.R., de C.H.U; en de 
V.V.D. Uiteraard heeft ook deze gedachte 
al weer tegenspraak uitgelokt. Die 5 mi· 
aisters voor de "derde macht" vinden 
10mmigen te veel. 

Nu is dit geen zaak van koopmanschap, 
noch van gecijfer. Het gaat er over of 
men bereid is de politieke invloed. van de . 
~,derde n1acht" juist te zien en daaruit de · · · 
consequenties te trekken wanneer men 
Irtreeft naar een kabinet op zo breed mo· 
gelijke basis. Dan moet toch g~consta

teerd worden dat die "derde macht" in de 
Tweede Kamer over 30 zetels beschikt, wat 

WEEK TOT WEEK 

en men vraagt zich met een angstig gevoel af, 
waar het heen moet, indien elke automobilist het 
stopteken van een jeugdverkeersbrigadiertje zou 
gaan negeren, omdat deze niet het recht heeft het 
verkeer te laten stoppen. Mag dan de ambtenaar 
van het O.M. wellicht op juridische gronden gelijk 
hebben, zijn uitlating druist 'dan wel geheel en al 
in tegen de bedoeling, waarmee de jeugdverkeera. 
brigade is ingesteld. Wellicht is het mogelijk de 
gevaarlijke situatie, die na de uitlating van de ge
noemde ambtenaar van het O.M. is ontstaan, op 
een of andere wijze te ondervangen. · 

Putten 
G eijjk men in de dagbladen beeft kunnen leze13, 

hebben twee Duitse ambtenaren dezer dagen 
op het raadhuis van Putten officieel aan de burge. 
meester elil (ie bevolking hun· verontschuldigingen 
aangeboden voor de zeer onsympathieke houding 
van de Duitse douane-ambtenaren tijdens de pel
grimstocht, die verscheidene Puttenaren verleden 
jaar naar Ladelund maakten. Het heeft ons getrof· 
fen, dat enige dagbladen het verslag van dit Duitse 
bezoek aan het gemeentebestuur van Putten heb· 
ben gepubliceerd op een wijze, die van een zeker 
gevoel van spot en sarcasme getuigden. Het be· 
hoeft wel geen uitvoerig betoog, dat ook wij ons 
zeer hebben geërgerd, toen wij destijds het bericht 
vernamen van de wel zeer onhebbelijke en gevoel· 
loze houding, die de Duitse douane-ambtenaren 
zich tegenover onze -landgenoten dorsten aan te 
matigen. Het kon niet anders, dat hierdoor weer 
zekere haatgevoelens moesten worden gewekt. 
Hiertegenover staat evenwel, dat ieder mens niet 
alleen de plicht heeft zich na een gemaakte fout 
te verontschuldigen, maar dat hij als mens even• 
eens het recht heeft, dat een dergelijke veront
schuldiging met begrip wordt aangehoord en geac· 
cepteerd. Het lijkt ons daarom weinig stijlvol, de 
officiële verontschuldiging namens de DUitse amb· 
tenaren . te aanvaarden in een sfet!r van spot en 
sarcasme. De houding van de Duitse ambtenaren 
bewijst in elk geval, dat de goede factaren in de 
mens ook in Duitsland aanwezig- zijn. Het Past 
ons dit te zien als een lichtpunt en het past ons 
bepaald niet, waarlijk goede bedOelingen in een 
twijfelachtig daglicht te stel~en. 

Treurig~ opf)atti~, 

A Is een jong mens heengaat, is dat een droe
. vig ~eit, dat men met eerbied dient te be

zien. Als een jonge man, in de bloei van zijn leven 
sneuvelt in dienst van het vaderland, of gelijk in · 
Korea geschiedt, in dienst van de strijd tegen de 
ruwe agressie -of de overheersing, dan is dat een 
feit, waarbij men met ontbloot hoofd een ogenblik 
stilstaat.. Maar he,laas is de verruwing van de gees. 

. ten. zo, -dat ,N-ederlanders zich niet ontzien hebben 
de nabestaanden van de Nederlanders, die deel 

-uitmaakten van het Korea-detachement en die 
gesneuveld zija in de zware striJd, welke daar 
woedt, brieven met beledigende inhoud te zenden. 
Zulke zaken getuigen van een treurige opvatting 
waarbij men niet eens meer de dood ais een rem 
ziet voor het uiten van haatgevoelens. Een ieder 
is in GllS land vrij om te denken over het gaan van 
Nederlandse militairen naar Korea, . hoe hij wll. 
WJj achten het noodzakelijk, dat. ook ons land zljn 
deel heeft in de verenigdé strijdkrachten, welke 

meer is dan de P.v.d.A., die er 27 heeft 
en wat slechts 2 minder is dan de K. V.P. 
heeft. En nu kan prof. Romme zeggen, 
dá.t deze derde macht niet bestaat uit men· 
sen van één politieke ricltting, zoals dat 
bij K.V.P. en P.v.d.A. het geval is, maar 
het wil ons toch voorkomen, dat dit er . 
toch niet toe zal kunnen leiden om het ge· . 
tal van 5 voor de "derde macht" terug te 
drukken. Immers, ·het verschil in politieke 
richting, dat zich binnen de "derde macht" 
openbaart, komt ook in die 5 ministers van 
de "derde macht" wel tot uitdrukking. 

·Dat probleem lost zich op dit vlak op. 
De 5 ministers van de .,derde macht" zou~ 
den bestaan uit mensen van A.R., C.H. en 
V.V.D., ·uit verschillende politieke rich
tingen dus. Maar . ;men zal toch moeten 
inzien, dat het een wonderlijke zaak is om 
drie partijen, die tezamen over meer zetels 
beschikken in het parlement dan de P.v. 
d.A., in een kabinet op brede basis minder 

daar strijden tegen communistische methoden en 
terreur. Maar wij weten ook, dat er anderen zijn, 
die daar anders over denken. Dat zij echter zo 
opgezweept zouden zijn door lieden, die met gif 
spelen, dat zij na het sneuvelen nog eens extra 
grof zouden worden tegen nabestaanden, dat toont 
aan, dOor welke· opvattingen deze lieden bezield 
zijn. Opvattingen, welke wij treurig vinden en die 
meer pleiten tegen het door hen voorgestane dan 
welk ander argument ook. 

Ambtenarij 
Een zakenman in Amsterdam had in 1946 tele· 

foon aangevraagd,_ doch aan zijn verzoek OJ:Jl 
aansluiting kon èrh, ·overigens begrijpelijke wijze, 
in verband met materiaalschaarste, overbelasting 
aan kabels . enz., niet worden voldaan. Vier jaar 
later in Augustus 1950 verhuisde hij naar een 
stadsdeel, waar het met de aansluitingen gunstiger 
was gesteld. Hij wendde zich opnieuw tot de tele· 
foondienst, waarb~ hij zijn verzoek van 1946 in 
herinnering bracht en tevens verzocht thans voor 
een aansluiting in aanmerking te mogen komen. 
Op dit verzoek kreeg hij ten antwoord, dat er geen 
ader vrij was, zodat aan zijn wens niet kon wor
den voldaan. De zakenman legde zich rustig bij 
deze feiten neer en wachtte verder af. Enige weken 
geleden bemerkte hij, dat in het straatgedeelte, 
waar zijn zaak gevestigd iB, een nieuwe telefoon
kabel werd aangelegd. Hij sprak met het aan 
deze kabel werkende technische personeel, dat hem 
verzekerde, dat hij nu zeker voor aansluiting in 
aanmerking kwam. Hij begaf zich daarop onmtti· 
dellijk naar de afdeling abonnementen, waar e"n 
ambtenaar hem te woord stond en hem bij voor
baat reeds mededeelde, dat hij niet voor aansl•Ji• 
ting in aanmerking kwam. Toen de zakenman de 
ambtenaar een en ander nader uitlegde, antwoord· 
de deze laatste, dat door de tekenkamer alles 
nauwkeurig werd bijgeheuden en dat dus het be
zoek van de zakenman aan zijn afdeling geen 
enkele zin had. Toen de adspirant-abonné vroeg, 
ot de ambtenaar ·dan in ieder geval een aanteke
tiing wilde maken om bet geval alsnog te onder
zoeken, zeide -c:le ambtenaar, dat dit geen ertkele 
Zin had, zich weer op de tekenkamer beroepende 
, ~ weigerende een notitie over de aanvrage te ma· 
ken. Onverrichter zake ging de adspirant-abonné 
naar huis, in de stellige overtuiging, dat hier iets 
acheet zat en zich. ergerend en verbazend· over de 
litroethèid vaa de ambtenaar, die elke medewer
king en service te't een nader onderzoek weigerde. 
Dies zocht de zakenman het hogerop, waar hij de 
meest vlotte medewerking ontmoettè en waarbij 
bleek, dat er aders plenty waren in zijn straatge
deelte, dat er ook geen voorrangsaanvragen waren, 
met het gevolg, dat hij onmiddellijk aansluitiflg 

. kreeg .. Had bij zich op de loket-ambtenaar verla
ten, dan had hij wellicht wie weet hoè lang op 
aansluiting moeten wachten, temeer, omdat de 
Technische Dienst hier tenslotte voor het raadsel 
stond, waarom bij niet automatisch aan de beurt 
was_ g~komen. Al met al weer een staaltje van 
ergelijk tormal.isme en ambtenarij, die blijkbaar 
het kenmerk is Ván ooze tijd. Het is werkelijk no
dig, dat wij dergelijke m.i.sstànden blijv~n signale
ren, anders ziet :bet.er naar uit, dat Moeder Over
heid en haar -onderhorigen gaan inslapen. Activi
teit . en initiatief -zijn in de omstandigheden, waarin 
wij op het ogenblik leven. broodnooig. Moge de 
overhe}.d, doch in het bijzonder haar dienaren, ein
delijk eens breken met de loketjesgeest 

ministers toe te denken. Wij begrijpen dat 
nog steeds ~iet. Alleen willen wij wel zeg~ 
gen, dat men niet meer, zoals men dat in 
het verleden heeft gedaan, de hoofdmoten 
moet toedelen aan K.V.P. en P.v.d.4., ter
Wijl men de . andere Mk iets laat toe· 
komen. Een brede basis is niet een smalle 
basis plus nog iets, maar een brede basis 
is een brede basis. 

Tot slot echter nogmaals: moge een 
nieuw kabinet niet te lang meer uit· 

blijven. En nogmaals onze verwachting; 
moge het zo breed mogelijk zijn samenge· 
steld. Elke partij zal daartoe offers moe
ten brengen ~et betrekking tot de door 
haar gestelde doeleinden. Dat zal niet te 
vennijden ~ijn. Maar de nationale een
dracht dient thans vooropgesteld te wor· 
den en die is het brengen van offers waard 

lt. 

.. 
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In Amsterdam en Dord'recht ; spraken 
Oud en Vonk voor stampVolle zfl;len 

Oud: ,,Uit deze .crisis trede een breed kabinet naar voren" 

"Wij hebben jaren geleefd op onverantwoorde wqze" 

De .. huidige politieke situaÜ.e 
was het onderwerp, waarover 

mr. P. J. Oud en mr. G. Vonk op ee~ 
door de afdeling Amsterdam vari_ onze 
Partij 'gehouden openba't·e vergade
ring in het Minerva-pavil;,oen hebben 
gesproken. Zij vonden oij de vele 
hond.erden aanwezigen, die over twee 
zalen moesten worden vardeeld, een 
aandachtig gehoor. 

Mr. Oud sc.hetste nog eens uitvoe
rig hoe in de loop van de laatste ja
ren het vertrouwen van zijn fractie 
in de Kamer in het belPid vah de 
regering was verzwakt, hetgeen 
thans tot een kabinetscrisis heeft ge
leid. In de eerste plaats stelde hij 
voor het steeds bergafwaarts gaan 
minister Van Maarseveen verant
woor:delijk en hij noemde het een 
groot ongeluk dat door de regering 
ingenomen standpunten zo dikwijls 
<:an veranderingen onderhevig zijn 
geweest. Hij besprak de liberale po
litiek t.o.v. Indonesië, welke politiek 
steeds gericht is geweest op het ge
ven van volledig zelfbeschikkings
l'echt aan alle Indonesische volken, 
welke gedachte tot op de huidige 
dag is gevolgd. Van dit zelfbeschik
kingsrecht is niets terecht gekomen 
en zonder meer is de eenheidsstaat 
geproclameerd. Tegen de bij dèze 
ontwikkeling der feiten rloor de re· 
gering aangenomen houding heeft de 
V.V.D.-fractic steeds geprotesteerd, 
l'eeds in Mei. 

Het ~~obleem Nieuw-Guim;a is 
er biJ gekomen en had tot ge

volg, dat geen volledig vertrouwen 
meer in de regering kon worden ge
steld. Indien de regering meende 
haar eenmaal vastgestelde beleid niet 
te kunnen volhouden, had zij zich tot 
de Staten-Generaal moeten wenden. 
Dit is een grondbeginsel van ons 
constitutioneel recht. 

Veel onvriendelijkheden, aldus mr. 
Oud, zijn over ons hoofd gegaan. Meh 
mag echter de V.V.D. nooit verwijten 
lichtvaardig een kabinetscrisis te 
hebben veroorzaakt. Alleen in uiter
ste noodzaak moet men daartoe over
gaan .en voor de V.V.D. IJestond thans 
.aanleiding de regering haar vertrou
wen niet meer te geven. Het is nu 
ook wel gebleken dat de positie van 
bet kabinet uitermate zwak was en 
dat het niet meer tegen de proble
men bleek opgewassen. Slechts in 
één ding is de regering onverander
lijk gebleven: in haar veranderlijk
heid. 

. 'IIJBIID IN 
DIMOORATlE 
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Men heeft. nu getracht . de . ~aak 
v~or te.' l!telle~ als ' was . èr een 

controverse stikli:er"-Ötid. 'liet is ech
ter 'n tegenstelling tus5en de V. V.D.
fractie en' de regèrfng. Wamieer men 
het vertrouwen in' 'n kabinet opzegt, 
dan weegt men alles mee. Spr. gaf 
nogmaals uiting aan de· hoge waar
dering, welke de v.y.D.-f1·actie steeds 
voor het beleid van de minbder van 
Buitenlandse · Zaken · he.eft. gehad. 
Deze heeft zeer bèlangi'Ult werk ver
richt en heeft 't aanzien l'an Neder
land in de wereld aanmerkelijk ver
hoogd. Als V.V.D.-lid heeft hij steeds 
hecht op de · grondslagen der partij 
gestaan en uit niets henben wij ge
merkt dat dit minder zou zijn ge-

Mr. P. J. OlJD 

worden. Indien mi-. Stikker in een 
nieuw te vormen kabinet zóu wiltcri 
en kunnen· • · op'treden, dan · zou de 
V.V.D.-fra.ctie zicli daarin van harte 
verheugen. In dit vèrbaod . vergeleek 
mr. Oud de positie van een minister 
met die van een kamerlid; Is een 
minister tegen een bepaald politiek 
beleid, dan zal·hij voor zichzelf moe
ten uitmaken wat in de gegeven om
standigheden het zwaarst weegt, zijn 
portefeuille beschikbaar stellen of 
het beleid laten doorgaan. En wan
neer hij zich bij dat beleid neerlegt 
mag bij van zijn afwljkt'nde ziens
wijze. naar buiten niets laten blijken. 

Over een nieuw te vormen kabi· 
net zeide mr. Oud, dat de V. V.D. 

een kabinet op brede basis gewenst 
acht, liefst een nationaal kabinet op 
een ·program van samenwer~ing. 
Hiervoor is in de eerste ·plaats ver-

. 'trouwen nodig. Spr. herinnerde aan 
zijn bekende suggestie tot de vor
ming van een derde macht, zodat, 
naast katholieken en socialisten, ook 
de andere partijen vertegenwoordigd 
zullen zijn en de verdeling van de 
ministerszetels wordt 5 : 5 : 5. Thans 
hebben de twee grote partijen he.t 
heft in handen en de rt.:st telt voor 
hen niet mee. 

Over het afgetreden kabinet 
sprekend zeide mr. Oud dat zijn 
vertrouwen daarin ook geschokt 
was omdat het niet met de nodiqe 
versoberingen was gekomen. De 
laatste jaren hebben wij geleefd 
op een wijze, welke wij ons niet 
kunnen veroorloven. Er is daarbij 
o.m. vergeten dat sociale voorzie
ningen slechts dan vemntwoord 
zijn, indien zij ook in economisch
opzicht kunnen worden verantwoord 
Anders' zal het huis der sociale 
voorzieningen in elkaar storten. 

0 ver: de uitkomst van c:e infor~ 
matleve opdracht van de heer 

Stikker. :~;ei de· spr., dat. de?.e zich hier-

bij op een ·1-eële basis heeft gèstèld, 
aan de noodzakelijke defél1Sie-uit~. · 

· · breidii1g heeft gedacht é1i geen· poli- · . 
tiek van potverteten wilde. een ken
schet~ing, in de periode 3933/37 door 
minister Colijn uitgesproken. In de
fensief opzicht moeten wij het uiter
ste doen en naast Amerika en Rus
land in West-Europa een sterke der
de macht ·scheppen. PotverterEm kan 
men enige jaren volhouden, maar 
een staatsman moet naar een volgen
de generatie kijken. Men moet ook 
de moed hebben inpopulair te dur
ven zijn. 

De keuze van de nieuvr aangewe
zen formateur, mr. Steenberghe, 
juichte mr. Oud toe. Men mag het 
als .een voorrecht beschouwen 
hier iemand te hebben die de 
laatste jaren geen actieve politie!'!: 
heeft bedreven, zodat bij deze 
de gevoeligheden, waaraan men zo 
moeilijk ontkomt, afwezig zijn. Zo 
iemand zal in zijn opdracht gemak
kelijker kunnen slagen. ·Als voor
beeld greep spr. terug naar 1913, toen 
het Cort van der Linden, . die zich 
twaalf jaar buiten de àctieve politiP.k 
had gehouden, gelukte een van de 
voortreffelijkste kabinetten tot ·stand 
te brengeri, die ons land heeff beze- · 
ten. Mr. Oud, die jaren met mr. 
Steenberghe in een kabinet heeft 
samengewerkt, schetste de formateur 
als een man met sterk realiteitsbesef. 

Wanneer uit deze crisis een breed 
kabinet te voorschijn treedt dan zou 
spr. verheugd zijn de onbewuste oor
zaak te ûjn geweest van een kàbi~ ' 
·netscrisis, die met het afschieten van 
een/klappertjespistool begon. 

Voor de rede vàn mr. Oud gaf 
, mr. Vónk eën uiteenzetting van 
de motieven, die hebben geleid tot 
de houding van de fractie van de 
V.V.D. in de Kamer. Hij noemde ook 
het probleem Nieuw-Guinea en ver
klaarde dat de V.V.D. in geen ellKel 
opzicht kan medewerkP-n aan de 
overdracht van dit gebied. Mr. Vonk 
critiseerde eveneens 't beleid der re
gering, die zonder raadpleging van 

Mr. G. VONK 

àe Volksvertegenwoordiging nooit 
van een eenmaal ingenomen stand
punt had mogen afwijken. De V.V.D.
fractie is geheel homogeen en staat 
pal achter mr. Oud. De kabinetscrisis 
wijst volgens spr. uit hoe nodig het 
was dat deze regering heen ging. Ook 
achtte hij bewezen dat het verwijt, 
door dr. Drees tot mr. Oud gericht, 
misplaatst was. Dit .is geen constitu~ 
tioneel piü·lementà'ire . manier van· 

(VerVolg op pag. 5) 

Dat . was een goede vergadering 

.. 

in Amsterdam, goed om p{
lerlei reden: om de belang
stelling,. die even groot als 
aandachtig was, om hoe 
Vonk en Oud de dingen zei
den en om w a t zij gezegd 
hebben. 
Het "hoe"· was 1·ustig, klaar, 
welsprekend, vooral zonder 
zweem van demagogie. 
Het "wat" was voor 't groot
ste deel belangwekkend ge
noeg om er aandachtig naar 
te luisteren. 
Hetgeen de vollP zaal en de 
kleine zaaltjes, waar de na
komers bij de luidsprekPrs za
ten, dan ook deed. 
Honderden burgeressen en 
burgers die. de, verantwoorde
lijkheid door de tijd van de 

. ernstigen ge~ist, duidelijk in 
hun wezen droegen. 
Ik heb die zaal goed beke
ken. Zij . was niet gevuld met 
het soort "kapitalisten' waar
inede de nogal-domme niet
zeer-progressievim ons gaar
ne vereenzelvigen. Het kwam 
mij · voor, dat de zorgen om 
de toestand des lands en om 
die van de wereld hier 
7'vaarde1' drukten dan die 
om de zwaarte van de geld
buidel. Een vrome wens niet
temin dat ook eens de besten 
der arbeidersbevolking, der 
tegenstanders desnoods, zou
den zijn komen luisteren naa1· 
wat die baarlijke liberalen nu 
wel te zeggen hadden. Het 
ware een wezenlijke, per
soonlijke, eis de1· democratie 
het hoor en wederhoor toe te 
passen. Zó zonnig is het niet 
gesteld. Maar wellicht maken 
wij ons zelve wel . aan ·de 
zelfde. nalatigheid schuldig. 
Hoe dan ook:. men kreeg 

goed~ waar voor zijn gratis 
toegang. 
Een genoegen naa·r de bewo
gen Vonk, vurige?' dan wij 
hem waanden, te luisteren. 
Een nog groter genoegen Oud 
te beluisteren: een hoge klare 
stem, altijd met de lichte 
tongval van de Noord-Hol
lander die hij is. 
Een weldoend geluid: het 
eerlijke respect voor Stikker 
dat geaccentueerd werd door 
de oprechte verklaring dat 
men toch, in de fractie, lieve,· 
gezien had, dat hij, om het 

Kabinetsstandpunt inzake 
Nieuw-Guinea, reeds eerde1· 
de portefeuille-kwestie zou 
hebben gesteld. En óók om 
het . eerlijke vertrouwen in 
Steenbe'rghe "een man van de 
realiteit" en bovendien: een 
schoon schip in de bewogen 
wateren de1· actuele lands
politiek. 
Het reeds eerder geuite ver
langen naar een 5-5-5 rege
ring werd met klem, nog eens 
geuit; de ontrafeling van de 
potverte1·ings-mentaliteit trof, 
in ham· helderheid, doel. 
Zo werd deze Amsterdamse 
politieke avond er een van 
hoog gehalte, waarvan een 
indruk van eerlijkheid en op
rechtheid en verantwoorde
lijkheidsgevoel bijbleef. 
De ove1·tuiging ook dat het 
hoog beginsel van vrijheid en 
democratie veilig is bU de 
leiders onzer partij. 
En dat onze partij als zo
danig wèl zal varen met deze 
leiding. 
Dit was een. goede vergade
ring. 

E. 
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VRIJBEID EN D,EMOCKATIE 

"RAAR" 
(Uit Elseviets Weekblad) 

D? hee1· Drees heeft de 
jongste politieke impasse 

in Nederland "een rare ka
binetscrisis" genoemd. Deze 
fliLalificatie ging in de juiste 
richting, maar was . onvol
doende. Men heeft naar ons 
gevoel naar blijkbaar na-oor
logse Nederlandse gewoonte 
oolc deze kabinetscrisis ge
bruikt om het volk voor de 
(lek te houden. 
Wij bedoel~n daar dit mede:, 
De toestand in N eqerland is 
slecht - en slechter dan hij 
behoefde te zijn - omdat wij 
Indië op een verkeerde wijze 
zi,irt kwijt geraakt en vijf jaar 
lang een verkeerde politiek 
hebben gevolgd. · 
De overheid echter stelt het 
voor alsof het nu zo beroerd 
;Jaat door de oorlog op Korea 
en de communistische bedrei
ging. 
De juiste oorzaak werd ver
doezeld. 
Op het ogenblik, waarop de 
hce1· Drees met zijn demis
sionnaire ministers een nood
programma voo1· het Neder
landse volk aan het opstellen 
was, spreekt hij van 'n "rare" 
kabinetscrisis. Maar dat is ge
heel onjuist. De kabinetscrisis 
is in h.et geheel niet raar; het 
bleek wel zonneklaar dat de 
heer Oud groot gelijk had om 
de 1·egering een stok tussen 
de benen te steken en tot 
een heroriëntatie te dwingen. 
"Raar" is slechts, dat dit 
noodprogramma niet veel 
eerder is · opgesteld, want er 
is letteTlijk. geen enkele om
standigheid, die tot dit nood
programma dwong, of zij was 
minstens jaren van tevoren 
al te zien. 
Nog één stap verder en het 
gaat er op lijken dat de hee1· 
Oud de oorzaak van 't nood
programma is. 

f 
. • 

I-~~· ette komt het. er op neer, 
dat de hee1· Oud het kabinet 
aanleiding heeft gegeven om 
zich te bezinnen en dat het 
k.abinet daar niet onhandig 
gebruik van maakt om een 
nieuw bestek te ontwerpen. 
Gebonden aan oude beloften 
en volhardend in een systeem 
van verdoezeling van ·feiten, 
heeft het kabinet-Drees nim
'J1l.C1' de moed gehad met 
name de a1·beidersbevolking, 
op de hoogte te stellen van 
de ware stand va11- zaken. 
Van de huidige crisis wordt 
nu gebruik gemaakt om ein
delijk met de waarheid voo1· 
de dag te komen. Dat is niet 
zozee1· "raa1·" als wel "slim". 
Lieden met gezond verstand 
echter zullen zonder twijfel 
inzien, dat het noodprogram
ma niets met de kabinetscrisis 
te maken heeft en dat het 
de reg.ering-Drees onsterfelijk 
zou hebben gemaakt, indien 
zij het noodprogramma had. 
opgesteld op het tijdstip, 
waarop dat nodig was en 
rqnduit de juiste oorzaak had 
erkend. 

(Vervolg van pag. 4) 

handelen, aldus mr. Vonk, die ten 
aanzien van het probleem Nieu·w·
Guinea nog deed opmerken dat bet 
de communisten en de extremisten 
zijn, die de band met Nedf'rland wil
len verbreken. Vele Indonesiers wil
len dit echter niet. Het is uitgcsloten 
dat Nederland later hi::;torisch ver
antwoord kan worden geacht als men 
zou toegeven. En tenslotte zeide spr. 
zich .nog dagelijks te verheugen dat 
deze kabinetscrisis zich nu heeft 
VOOJï.~Cdaan. . 

Ook in Dordrecht 
J1l Dordrecht hebben Oud en 

Vonk eerder reeds gesproken~ 
Daar was de toeloop zó groot, dat de 
deuren van de zaal van Kunstmin 
te half acht moesten worden ge
sloten, hoewel nog steeds belang
stellenden toestroomden. Uit wijde 

D~ ~Jijde Boodsuhap van het Liberalisme 
Een Getuigenis uit de Vereni.gde Staten 

The Christian Register" (foun-
" ded 1821:' the oldest religious 

jom·nal of~ continuous publication in 
America) van December 1950 bevatte 
een hoofdartikel· van de hancr van 
Barry C. Meserve (San Francisco) 
over de boodschap van bet libet"alis
me. Hieronder willen . wij het getui
genis· vari deze redactetlr van het 
vooraanstaande Unitarische ~)maand
blad. in VE)rkort(J vorm doorgeven: 

"Liberal(Jp ;h~bbei} dE), neiging,· om
trent hun geloof en op·;attingen be
peesd te 2;ijn. Grootgebr:otcht in eer
bied . voor afwijkende overtuigingen 
en geschoold in ie kunst, om tegen
strijdige gezichtspunten te bègrijpen 
en zo mogelijk te verzoenen, verlie
zen zij h~t v~rtrouwen in. de stellige 
waarheid van hun. eigen standpunt. 
Dit standpunt is niet zo vaag en on~ 
omlijnd als de 'meer dogmatisch in
gestelde bestrijders van net liberalis
me ons willen voorspiegelen. 

Hieronder volgen enige fundamen
tele gedachten, waarachter zich naar 
onze overtuiging alle liberalen zon
der reserve behoren te stellen: 

Het belangrijkste probleem voor 
de huidige liberaal is niet 

zijn verstand, maaT zijn wil. Door 
zijn respect voor ançlermans over
tuigingen, heeft hij bijna vei-getim, 
da~ hij zelf degeen is, die het ant
woord bezit, dat de mensheid in 
een nieuwe eeuw van veiligheid, 
vrijheid en vrede kan binnen 
leiden. 

Temiddt,m van de huidige botsin
gen der ideologieën is de liberaal de
geen, die het juiste inûcht bezit, ter
wijl de anderen in meerdex·e of min
dere mate tekort schieten ten ll!mz!en 
van 's mensen hoogste verlangens· en 
diepste behoeften. 

Wij bezitten m ons liberale geloof 
de sleutel tot de . redding der· moder
ne mensheid. Laten wij dEeze z~:ker
beid niet verwaarlozen, noch vN·ge
ten. Door deze zekerheid worden wij 
gesterkt, om onze blijde boodschap 
over gans de aardbodem te verkon
digen." 

B ovenstaand getuigenis vertolkt 
onze diepste overtuigingen. 

Amerika is thans het belwerk van 
het liberalisme. Daar leeft het libe
ralisme als de stuwende overtuiging 
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des volks. Een liberalisme, dat zich 
niet bewust is van zijn fundamenten 
en dat niet leeft uit zijn in wezen 
religieuze oorsprong, is niet bezield 
en is niet tot bezieling in staat. Ge
lukkig voor ons volk maakr het libe
ralisme in Nederland een regeneratie 
door. Nieuwe. scheuten en veel jong 
groen vertonen zich aan de oude 
boom. De wortels zuigen nieuwe sap
pen op, om de aloude stara tot nieuwe 
en verjongde kracht te doen her
leven. 

Daarom zal de bovenstaande ge
loofsbelijdenis van een Amerikaans 
liberaal weerklank vinden in onze 
gelederen. 

Liberalisme is méér dan een poli~ 
tieke opvatting, het is .een fundamen
tele levensovertuiging, wèlke uit
straalt op alle terreinen des levens: 
niet alleen in politiek ~n economie, 
maar evenzeer in religie en lévens
houd~rig: Het liberalisme is _: wij 
herhalen de woorden van orize Ame~ 
rikaànse geèstvérwant - de · sleutel 
tot de redding der mensheid. 

P. D. VAN ROYEN 

* The American Unitarian Asso.: 
ciation is een door en door vrij
zinnig en humanistisch kerkgenoot
echap, dat zich in een grote bloei 
verheugt. "Unitarian" heet deze 
kerk, omdat zij niet in de Drie
èenheid Gods, doch in Zijn Een
heid gelooft. Met dit geloof stelt 
zij zich tegenover Roomse en Pro
testantse orthodoxie en plaatst zich 
op universeel-monotheïstische ba
sis. 

Wij geloven, dat de mens slechts in 
vrijheid tot zijn volle morele en gees
telijke wasdom kan opgroeien. Het is 
slechts in vrijheid, dat riJpe en ver
antwoordelijke mensen de fundamen
tele en eeuwenoude problemen van 
het menselijk bestaan aankunnen: 
armoede, sociaal en economisch on
recht, raskundige, godsdienstige of 
nationale vooroordelen en ons meest 
gevaarlijke probleem: dè oorlog .... 

Daarom nemen wij stelling tegen 
iedere .·vorm. van. ·. tyrannie over de 
menselijke .geest en over bet mense
lijk lichaam: de tyrannie van het fas
cisme en de tyrannie van het com
munisme; de tyrannie van het groot
kapitaal, van onaantastba.re privile
ges en van hebzucht; de tyranni<J van 
iedere theorie, welke de ene groep of 
klasse der maatschappij als superieur 
beschoJJwt ten , aanzien van 11ndere 
groepen of klassen .... 

DE ONDERGANG VAN HET KONINKRIJK 

W ij · verzetten Óns tegen aile ~e-
ringen en instellingen, die (1, 

volmaakte samenleving trac.hten te 
verwezenlijken door middel van haat, 
vrees en dwang. Want '\vii geloven, 
dat het goede slechts in vrijheid ge
kozen kan worden, om waarlijk goed 
te kunnen:. iijn. · · 

Wij zijn er van overtuigd, dat op 
de lange baan persoonUjke vrij
heid, het inzicht en de goodwill 
van de gewone mensen meer ons 
vertrouwen waard zijn, dan de ge
heiligde .dogma's of openbaringen 
van een élite-klasse of élite-partij ... 

Wij geloven, dat de toekomst beter 
kan en moet zijn, dan verleden en 
heden. Dit houdt in, dat de kwalen 
van onze tijd weliswaar ernstig en 
gevaarlijk zijn, maar niettemin te ge
nezen. Dit alles geloven wij niet ten
gevolge van "wishful thinking", doch 
op grond van ons beste inzicht. 
Trouw aan deze beginselen wijst de 
weg naar werkelijke redding der 
mensheid en verraad aan deze be
ginselen naar haar even reële onder
gang; niet in het hiernamaals, doch 
hier op aarde, waar wij èn onze kin
deren zullen leven. 

omtrek van de Merwestad waren 
de mensen gekomen om Oud en 
Vonk te horen spreken. Vertegen
woordigers van de grote bladen en 
van de plaatselijke pers waren -
evenals in Amsterdam het geval 
was - in ruime mate aanwezig. 
Beide sp1·ekers zeiden in Dordt 
ongeveer het zelfde als in Amster
dam, al werd in de hoofdstad 
uiteraard ook aandacht gewijd aan 
de nieuwe fase in de pogingen tot 
kabinetsformatie. Ar was in Am
ste?·dam de belangstelling verheu
gend groot - gezien het feit dat 
Dordrecht zoveel kleiner · ts, was 
de toeloop dáár nog verheugender 
als teken hoezee1· onze partij steeds 
groter aandacht krijgt van het kie
zersvolk. Het waren niet alleen 
voLle, doch zeker ook den sprekers 
en hun beginselen goedgezinde za
len, die hen met applaus begroet
ten en die met grote aandacht 
luisterden nam· wat zij te zeggen 
hadden .. 

1 n "Elseviers Weekblad" wijst de 
§§-redacteur in een artikel uit 

Djakarta Qp de noodzaak, waarvoor 
het zich inzake Nieuw-Guinea ge
plaatst .. zal :z;ien, De noodzaak van 
kiezen of. delen. 

Met prijzenswaardige objectiviteit 
stelt <in~ :t:edacteur het vóór en te
gen van • eventuele. overdt·acht van 

· Irian a~~è Republiek tes:enov\lr èl· 
.kaar. Bij(: vermeldt de. red.eneri, op 
grond waarvan velen thans zeggen: 
laat Nederland Nieuw-Guinea nu 
maar loslatèn, da~ het in zijn zwak4 

heid en in zijn armoede toch niet tot 
bloei kan brengen. En laat het pro
beren, wanneer door de overdracht. 
de goedwillende krachten in Inàone
~ë zijn versterkt, uit alle. macht te 
werken aan een goede en vruchtbare 
Nederlands-Indonesische \·erhouding. 

Daartegenover stelt hij: dat Nieuw
Guinea de enige plaats in gans het 
Oosten is, waar nog de ~ederlandse 
vlag waait. Zou de realiteit van Ko
rea en Indo-China llterk genoeg spre
ken, om met name de Amerikaanse 
kentering der inzichten omtrent Oost
Azië duurzaam te doen 7.ijn; :tàu men 
in Engeland het farizeïsme genoeg
zaam overwinnen om wat men nut
tig vindt voor Malakka, de Straits, 
Singapore, Broenei, Serawab en Wt:st
Borneo ó6k verstandig te •rinden voor 
Nieuw-Guinea; zou Nederland nu 
eens toch de kracht opbrengen, om, 
moeilijkheden in Indonesië trotse
rend, vast te houden aan de plicht 
jegens de Papoea's èn de kansen vast 
tè houden op het geleidelijk ontwik· 
kelen der economische mogelijkheden 
van dat grote land Nieuw-Guinea ... 
dan, ja dan .... 

A an deze objectieve uiteenzetting 
en dit tegen elkancter afwegen 

aller voorwaarden en mogelijkheden 
gaat vooraf een even realistische 

, schildering van de oorzaken, die ge· 
'leid hebben tot de situatie waarin 
ons volk thans verkeert en die haar 
welhaast calamiteus karakter vooral 
hedt verkregen door het '··erlies van 
lndoneGië. 

"Nederland" - zo concludeel't de 
schrijver op dit punt - "t,ad op dit 
ogenblik het gezondste, sterkste en 
welvarendste land van West-Europa 
kunnen zijn. Indonesië zou thans het 
rijkste en voorspoedigste gebied van 
gans Oost-Azië moeten zijn. Dat wa
ren zij ook geweest, was niet hun 
verhouding in December 1949 rauwe
lijks verbroken. Was in stede van die 
breuk een redelijke en barmonbche 
staatkundige ontwikkeling gesteld, 
dan verkeerden beide landen thans 

in een uitermate krachtige positie en 
vormden zij samen in een vernarde 
wereld een zeer stevig bolwerk." 

0 p dezelfde dag, '-1. aarop deze 
beschouwing in "Elseviers Week

blad" verscheen, vroeg Prof. Gerret
son in ,,De Telegraaf" de aandacht 
zijner lezers voor het boek .,Indone
sia" door Prof. Gerbrandy bij een der 
grootste Britse publicatiefirma's in 
het licht gezonden. 

Prof. Gerretson wijst daarb1j an-
. dermaal op de sinistere betekems van 
hetgeen hij noemt ,.De staatsgreep 
van Chequers". Dr, Van Mook bc
pchtte hierover destijds ln zijn boek
je "Indonesië, Nederland en de We
reld". 

.,Wij (n.l. Schermerhorn, Loge
mann, ·Van Mook en de Britse pre
mier Attlee) bereikten gezamenlijk 
het inzicht, dat wij inderdàad het 
recht van Indonesië op onafhanke
lijkheid moesten erkennen." . 

J?rof. Gerbrandy voegt hieraan toe: 
"Zonder raadpleging van de Ko

ningin, zonder overleg ·met de Sta
ten-Generaal, zonder zelfs het Ne" 
derlandse volk in te lichten werd zo, 
in een vriendelijk babbeltje mèt de 
partijgenoot-premier van r.en volk, 
dat in het Oosten steeds onze jaloerse 
vijand geweest is,' besloten tOt de li· 
quidatie van het KoninKri,jk." 

G edàne zaken nemen geèn kèer. 
Toen het plan opkwam, een 

parlementaire enquête-commissie in 
te stellen om het beleid der Neder• 
landse regering in de oollogsjaren te 
onderzoeken en te beoordelen, neb
ben wij in "De Vrije Amsterdammer" 
er aanstonds op aangedrongen, dat 
dit onderzoek zich óók <.ou uitstrek
ken over de periode, waarin het ka
binet-Schermerhorn zondel' uit nieu
we verkiezingen voortgesproten. volks 
vertegenwoordiging 's l:.mds zaken 
bedisselde. 

De Parlementaire Enquête-commis• 
sie heeft deze opdracht inderdaad 
gekregen .. 

Wij wachten in spanning haar oor
deel af over hetgeen te Chequers is 
geschied en over de comm.entaar, die 
Prof. Gerbran<Îy daarop thans ·geeft. 

de R. 



VRUHEID EN DEMOCR~.TIE 

De Van Iependaalweg 
redactioneel beleid ten congresse ver
dedigde met dit systeem 11(\g erg in· 
genomen ook. "Vergelijk eens ~. zo 
riep hij uit - de verkiezingsuitslagen 
in die gebieden, waa1· ,.Het Vrije 
Volk" aan de spits gaat en waar -het 
zijn invloed moet delen met anuere 
bladen. Kijk -eens naar Rotterdam, 
Amsterdam en Friesland." 

.,De Commissaris kan me nog meer vertellenu 

Wat hier volgt heeft niets met 
wegenaanleg of wegenbouwpo· 

litiek te maken. Ook niets met ver
dwijnend landelijk schoon. De Van 
lependaalweg is .... , maar nee, nu 
moet ik u eerst een heel verhaal ver
tellen. 

In "Het Parool" zet de heer Voor• 
dewind, oud-commissaris van politie, 
de reeks herinneringen voort, waar
van bij het eerste deel in een veel• 
gelezen boek reeds heeft gepubli· 
ceerd. Zijn feuilletons verschijnen 
cnder de titel "De commissaris ver· 
telt verder". 

Dit is blijkbaar stof, die er bij de 
lezers ingaat. En zo begon het socia· 
listische zusterorgaan "Het Vrije 
Volk" een concurrerende rubriek on
der het weinig poëtische motto:: "De 
commissaris kan me nog meer ver· 
tellen". 

Erg vriendelijk klonk dit niet. 
Maar veel vriendelijkheid jegens po
litie en justitie was dan ook niet te 
verwachten van de man, aan wie de 
redactie van "Het Vrije Volk" het 
lebrijven dezer contra-memoires had 
toevertrouwd: Wim van Iependaal. 

D at zou tot daaraan toe zijn. Een 
dichter maakt van zijn hart 

geen smoorkuil en in het woud des 
dichters zingt elk vogeltje zoab het 
gebekt is. 

Bedenkelijker was, .. dat Vlln Iepen
daais mémoires -in 'weinig gekuiste 
taal niet alleen de belevenissen, n1aar 
ook de gedachten en gevoelens ver· 
tolken van een deel der onderwe
reld, waarvan fatsoenlijke en zich 
van hun verantwoordelijkheid be
wuste. ouders hun kindeten liefst zo 
lang mogelijk verre houàen. 

Het bedenkelijke hiervan is ver
moedelijk ook de redactie van "liet 
Vrije Volk"- zich plotseling bewust 
geworden.· -Althans Van Iependaais 
publicaties knapten ·eensklaps af zon-. 
der dat de lezers van het' rode· or
gaan van de zijde van de auteur, dan 
wel van die der · redactie iets om
trent de oorzaak van het afknappen 
mochten vernemen. 

Op het partijeongres is gewezen 
ep dit ln tweeledige zin zonderling 
nrac:hljnsel: dat zulke 11\ldtken in 'n 
pzinsblad, als "Het Vrije Volk" wil 
aJJn. werden opgenomen en dat de 
reeks zo, abrupt ·werd ·.afgebrolum. 

$ • .. 

V olgens de persverslagen in 
andere kranten antwoorddè de 

h~ofdre~cteur van "Het ''rije Volk'', 
de ·gulle socialistische commentator 
Voskuil, bierop dat het echrijven de
~r art'tketen aan Van Iependaal was 
opgedragen enkel op het •rertrouwen 
ln zijn auteursreputatie. 

De redactie had ze dus niet vooraf 
tn hun geheel kunnèn bekijken en is · 
bij 't geleidelijk binnenkomen ervan 
klaarblijkelijk toch wel een b~etje 

geschrokken, zodat de publicatie ge
ruisloos werd stopgezet. 

In de uitvoerige verslagen die "Het 
Vrije. Volk" zelf van het çongres 
.geeft, wordt omtrent dit punt alleen 
gezegd: "Inderdaad staan ir: · het ver
haal van Van Iependaal dmgen, die 
ln een boek niet, maar in een krant 
wel storen. Aan de andere kant heeft 
de schrijver talloze waarderende 
brieven ontvangen onder meer van 
tamelijk wat juristen". 

Op zichzelf is dit geval niet van 
veel betekenis. Maar het is wel weer 
een typisch staaltje van de wijze, 
waarop 't socialistische hoofdorgaan 
zijn lezers voorlicht, die lezers die 
immers grotendeels geen 'lndere 
krant lezen en van wie nu maar ver· 
wacht wordt-dat zij als gekken zul
len prijzen wat de grote heren wij
zen. 

.. . . 
oe hoofdredacteur van ,.Het 

Vrije Volk" is blijkens zijn slot-
wdorden uit de rede, waarin hij zijn 

Dáár krijgen de kiezers die eenzij
dige voorlichting, . die alles wat de 
tegenstanders van het socialisme te 
berdè brengen zoveel mogelijk weg
moffelt en alles wat de P~v.d.A., be· 
treft in een roodgouden zonnetje zet, 
dat blijkbaar alleen schijnt op de 
weg, die de redactie van "Het Vrije 
Volk" ook ten aanzien van het geval• 
Van Iependaal bewandelde • 

De Van Iependaalwegl 

deR. 

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATtE 

Beschrijvingsbrief voor de 
Jaarlijkse Algemene Ver~adering 

té houden op Vrijdag 16 en Zaterdag 
17 Maart 1961 in het Gebouw van 

Kunsten en Wetensellappen, 
Mariaplaats 27, te Utrecht 

De vergadering zal beginnen op: 
Vrijdal!'avond te 8 uur; 
ZateJ:dag.morgen te 10 uur. 

AGENDA: 
Vrijdag 18 Maart des avonds 8 uur. 

1. Opening door de Voo,rzitter. 
De openingsrede van Mr. P. J. Oud 

zal van 8.06-9 uur docir de radio 
worden uitgezonden over Hilversum 
I, golflengte 402 meter. 

In verband met deze uitzending 
wordt men verzocht te 8. uur pr~ea 
In de zaàl aanwezig te willen zijn. 

2. Begroeting der bu1tenl8lldse 
gasten. · -' . 

3. Verslag van de Commissie voor 
de Notulen van de Algeme. ne Ve .. rga• 

, deri~g van 31 Maart ~n .~·April .lllóO 
te trtrecht. · ' 

4. Benoeming van de Notulencom• 
missie ·voor de vergadering ·-van 16 en 
17. Maart 1951. . . .. 

5. Jaarverslag van de Secretaris. 
Dit jaarverSlag wordt Jsa· 1 l'ilü.rt 

19ji1 aan de afdelingen en central.ea 
toegezonden. · 

6. Rekening en Verantwoording en 
Jaarverslag van ·de Penningmeester. 

-7. Verslag van de- commissie van 
voorlichting over de Reltening .<1n 
Verantwoording van de Penntngmees-o 
ter .over het jaar 1950. . ' 

8. Besprek1ng van het beleid van 
·bet Hoofdbestuur. · 

9. Benoeming van een commissie 
·van drie' leden ter voorlichting van de 

. , . Al~eme_ne Verga9ering . bij de J>ehan
del!ng van de Rekening en Ver8llt
. woording . van de Penningmeester over 
het jaar 1951. 

10. Behandeling vàti het concept
Reglement op de . CandldaatstelU:ng 
l'oor Leden van de Tweede · Kamer 
der Staten-Generaal. 

Toe 1 i c h tin g; 
Het ttoofdbelituur heeft' het wensè· 

lUk geacht naar aanlelding van de bU 
de Kamerverkiezingen van het jaar 
1948 oJ)~ediUie ervaringen enkele wU• 
ztgingen te brengen ln de procedure 
voor de eutdidaatstelUng voor Leden 
van de Tweede Kamer der Staten• 
Generaal. Set Hoo'fdbestuur Mètt em 
nieuw regtement biervoor ontworpen, 
hetwelk op lt Januari jl. bereids aan 
de afdelingen en Centrales is toege
Z(mden •.. 

Binmm t;vee wèlten na ontvansst 
v-.n delle. lleeebrUvingsbdef kunMn de 
afdelingen en Centrales bU de Secre
taris schriftelijk wijzigingsvoorstellen, 
vergezeld V8ll een scht'ittelijke toe
lichting, indienen. 

De Partijraad zal op 3 Maart a.s. 
vergaderen om zijn advies over het 
concept-Verklezingsreglèment en de 
eventueel lnge'wmen wijzigingsvoor
stellen uit te brengen. 

In verband hi!èrtnede k1,1nnen deze 
wijzigingsvoorstellen bij de Secretlll'is 
worden ingediend tot uiterlijk 26 Fe
bruari 1951. 

11. Behandeling van het concept· 
Werkprogram. 

Toellchtin g: 
Het concept-Werkprogram werdJ 

reeds op 16 Januari jl. met een bege.: 
leldetld schrijven aan de afdelingen en 
Centrilles gezonden. Voor het indie
nen van wijzigingsvoorstellen geldt 
hetzelfr.e als hieromtrent In de toe• 
lichting op punt 10 van de Agenda is 
verm<:'ld t'èn aanzien van het eoncept
Verkte"ini!'Rreglem0nt op de ('~ntli• 
ilaat~t~lllng voor r.eden van de Twee
de Kamer der Staten-Generaal. 

AGENDA: 
Zaterdag 17 Maart des morgens 10 u. 

Voortzetting van de behandeling 
vait het concept-Werkprogram. 

12. Benoeming van een onder-Voor· 
zitter. 
·Wegens periodieke aftreding van 

de heer Mr. H. van Riel te 's-Gra· 
venhage, die zich herkiesbaar heeft 
gesteld, m<>et in de vacature van het 
on !Ier-voorzitterschap - worden voor· 
zien. 

Als enig candidaat is gesteld: Mr. 
H. van Riel te 's-Gravenhage dóor de 
afdelingen 's-Gravenhage en Rijswijk. 

Aangezien tegen-candidaten ontbre· 
ken, zal deze benoeming overeenkom• 
atlg art. 68 'Van het .A,J_s:emeen Regie• 
ment ZO!\ der schriftelijke , stemming 
ge•r,hiP~~n. 

13. Benoeming van een Penning• 
meester. 

Aangezien de heer J. L. Piereon 
Azn. wegens persoonlijke omstandig
heden ontslag heeft genomen als pen• 
ningmeester, moet in de vacature van 
het penningmeesterschap worden 
voorzien (Jaar van aftreding: 1952). 

Als enig candidaat is gesteld: S. J. 
van den Bergh te Wassenaar door het 
Hoofdbestuur. . . 

Aangezien tegen-candidaten ontbre• 
ken, zal deze benoeming overeenkom· 
stig art. 68 van het Algemeen ltegle
ment:.sonder- ,IJchJ'if~ijke· atemmin-' 
geilehfeden·. · .· · ' ·· · :- · .·-

14. Benoeming van een lid van het 
Dag-elijks Bestuur. 
~egens O!ltslagp.eming om g<')zond

heidsredenen van de heer Mr. W. Kok 
t~t~ Hengelo ·(0.), moet in een vacature 
bi het .D~~.gelijlpl Bestuur worden 
voorzien (jaàr van aftreding: 1954), 

·candida:a:t ·gesteld zijn voor hét lid· 
maatsahap van het Dagelijks Bestuur: 

J. van Holten te Bloemendaal. door 
de afdeling Bloemendaal;- JL · p, Hooi• 
b,oom .te Ede, door de· afdeling Am• 
h~; . lt. M. Koornneef, te DÇI,om, . , 
door de afd. :OOörn: ·: H. J. Slinlten
berg te 's•Gravenhage,. door de· alde• 
llng. Heemstede: Ir. P .... Q, . Tlriqn te, 
BI'Jemendaal, door de afdeling Bloe
mendaal; T. J. Twlin~tra te De Bilt, · 
door de afdeling Zeist. 

15. Benoeming van vier leden v8ll 
het Hoofdl>estuur. 

Aan de beurt van periodieke aftrè
ding als lid van het Hoofdbestuur 
zlin: Mevrouw S. A. Th. Goudswaat'd· 
I"nipscheer te Leiden· en. de heren:· · · 
R. Th. J. le Caveller -te Amstet'dam, 
Prof. Dr. E. R. s' Jacob te Gronln· 
gen, L. Spaanderman te Hilversum, 
~=~~.leb allen berkiesb!lar hebben ge--

. l'!andidaat gestéld voor bet lidmaat• 
schap van hst Hoofdbestuur :ntn: ·lt. 
Th. J. Ie C'!avelier te Amsterdam (af· 
tredend). door de afdelinl!'éll Amllter· 
dam, 's-Gravenhage en RijsWijk: Me-
vrouw S. A. Th. Goudswaard•J(nip· 
scheer te Leiden (aftredend), doM' 
de afdelingen 'a•Gravenhage en RUs
wijk; Prof. Dr. J!l. H. s'Jacob te.Gro
ningen laftrerlend), door de afilelin• 
8'en 's-Gravènhage, Rijswijk en ·Ze1st: 
H. M: Koornneef te :Doorn. di)OI' , de 
s:tdel!ng DOom: J. c. J. ll'tens te 
N~",.:JP.. d"'"' .. ~e ~f~-e-lh,gen ~,...r,..ulo, 
Lochem. Neede, Ruurlo ên Winters• 
wijk: P. Merkeliin te H!lver-'.'""' """r 
de !>.fdelingen Boskoop en Gouda; L. 
Snan'\dermPn te Hilversum (aftre-· 
dend), d"",. d" afdelin~en 't<·Graven· 
hn.ge en R{iswiik; Jr. P. C!. Tirtnn te 
Rh>Pmendaal, door de· afdeling Héem-
steile. . . -.. , 

1R. Besnreklng . van het beleid vlm 
de Kamerfracties. 

Het veriHent aanbeveling. dat ", __ 
P'"~"~riH!!dPn van afill"llngen. die bU 
dit punt Rpeclale onderwerpen ter 
~mrPI·e willen brengen. hiervan vóór 
10 M"R.rt a.s. meded~llng doPn aqn 
het AlP,'"rneen S<·~rl'fl•.ri,.at. z"it"• de 
KP'Y!P~Inllo" i'e ""n'""<"enheid hebben 
zi<'h VN•r te bereid,,n, · 

17. ~::n,,;H"f" ilf\o~ ile VooMit+Pl'". 
Het r.roofdhn<h•m· van ile V.V.D. 

P .. T. nrm. Vonrzltfqr 
J'. RUTGERS. Secretaris. 

N.B. 
De vergadering op Zaterdag zal op 

een daa,.toe geschikt tijdstip worden 
geschorst, teneinde de aanwezigerf -In 
de gelef'enheld te .stellen de lunch te 
gebrul'<en. Er ·bestaat gelegenheld 
tot deelneming aan een gemeens<>hap· 
pelljke l"'"Ch !n het Gebouw van Kun
sten en Wetenschappen tel!'en de prijs 
vnn f 3.- per persoon. Jn"len mPn 
hieraan wenst deel te nemen, moet 
mf'n .,lch tilterHik 13 M~art a.s. bij 
hE't All"emeE'n Se"retarlaat opgeven. 

Voor lrwles tE' tTtrE><>ht In de n11eht 
van VrlidAP.' np Zaterdag gelleve men 
zelt te zor!"en. 
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AMSTERDAMMERS! 

Op Dinsdag 27 Febr. 1951 zal 
de Afdeling Amsterdam in een 
der zalen van ,Bellevue", in· 
gang Marnixstraat, te 20 uur in 
vergadering bijeenkomen. 

In deze vergadering zal o.m. 
de agenda van de jaarlijkse al
gemene vergadering der Partij 
op 16 en 17 Maart '51 te Utrecht 

. te houden, worden besproken 
en waar o.a. zal worden. behan
deld het concept werkprogram· 
ma en het concept wijziging reg
lement op de candidaatstelling 
voor leden van de Tweede Ka· 
mer der Staten-GeneraaL 

Voor belangstellenden zijn de
ze concepten op aanvrage op 
het Bureau der Afdeling ver
krijgbaar. 

"lis bet 
representatief is ... " 

(Ingezonden) 
net stuk van de heer J. J. A. 

Phaff, hoofdinspecteur tit. van 
's Rijks Belastingen, in 'Uw nr. vari 
17 Febr, mag niet onweersproken 
blijven. Om het kort .te maken, zal ik 
slechts op één enkele bewering in
gaan_ De rest is trouwens weinig ter 
zake dienende en alleen geschikt als 
pcging om een kwade zaak wat goed 
te praten. Zijn Edelgestrenge zegt o.a.: 
"Van splitsing der stukken <t.w. van 1 

aand. United States Steel) is geen 
sprake geweest; aan elk stuk zijn 
twee nieuwe stukken toegevoegd. 
Het - onveranderd gebleven - ka• 
pitaal is .,uitgesmeerd" over drie• 
~al_ zoyeel! :stukken ais . er te voren 
beStQJlden .... " 

Reeds op het eerste gezicht is ds 
tweede zin in tegenspraak met de 
eerste. De tweede zin immers, op 
zichzelf volkomen juist, stelt het 
simpele feit vast, dat ieder aandel!l 
een zoveelste part in een ondern~ 
ming voorstelt; dus als eerst één aan" 
deel van de duizend éénduizendste 
part vqorst~lt, en men splitst 't aan
deel in drieën, dan is da~a ieder 
"nl,euw!' aandeel voortaan één. drie-• 
duizendste. Aangezien buiten . het fi-3~ 
cale terrèin driemaal drieduizendste 
gelijk is aan éénduizendste, is er voor 
de oorspronkelijke bezitter van het 
ongesplitste aandeel nà de splitsing 
in zijn bezit totaal niets veranderd~ 

e " e 

D e eerste zinsnede echter zegt 
ongeveer a.v.: Als Jan een an~ 

pel bezit, en die wor-dt In vieren gë .. 
deeld <dat is gemakkelijker dan in 
drieën), dan wordt aan de OQI'spron• 
kelijk-e appel van Jan driemaal êén• 
kwart appel toegevoerd. Als ik ten• 
minste Nederlands versta. Daarna 
zou Jan dus 1% appel bezitten, en 
dus ,moet hij zegelrecht betalen over 
de nieuwe drie kwarten, met een 
extra gunstje voor zijn oude appeL 

Om te laten zien hoe absurd deze 
:fiscaliteit is, diene de splitsing van 
aand. General Motors.· Omdat deze een 
nominale waarde hebben, en de fis· 
cus nog net kon uitrekenen, dat 
tweemaal .vijf dollar gelifk is aan 
éénmaal $ 10, behoeft hier bij de 
splitsing geèn zegelrecht te worden 
betaald!. Dat het bij de zgn. aandelen
zonder-nominale-waarde in wezen 
precies hetzelfde is, krijgt Pikinsky 
pas in de volgende klas. 

Of de zegelWet bij de splitsing van 
aandelen zonder nominale waarde 
w~rkelijlt . juist · {s toegepast, waag ik 
niet te beoordelen, nadat ik in mljn 
praktijk van cliënten al zoveel non.;
sens-aanslagen heb gezien, die latèr 
weer ongedaan moesten worden ge
maakt. Maar zelfs als het formeêl 
juist is, dan blijft het toch nonsens 
om op gesplitste stukken zonder no•. 
minale waarde zegel te laten betale>i 
Het fiscale betoog van de hoofdirt<o 
specteur-titulair is werkelijk wat zi~ 
lig, als het representatief is voor de 
fiscale mentaliteit. 

Bloemendaal ,JUSTUS MEYER 
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ten-ge~&elligheidsvereniging, met 
een stichtelijk woordje betreffen
de een analoog onderwerp. 

• • • 

(Copie voor deze rubriek uiter• 
lijk Vrijdagsmiddags %enden 
naar: mej. Joh. H. Springer, 
Alexanderstraat 16, Haarlem). 

N adat namelijk een groeiend 
aantal jonge vrouwen reeds 

enige tijd de college- en practi
cumzalen mee bevolkten en de 
meisjes-studenten al een tijdlang 
in een eigen club waren georgani
seerd, bestond sinds 1911 voor haar 
ook de mogelijkheid een echte stu
dentenkroeg als haar eigen club
lokaal te beschouwen. 

Degenen die deze mogelijkheid 
aanvaardden, waren zich allen min 
of meer bewust van de verant
woordelijkheid en de problemen 
die haar houding meebracht. En 
van de pogingen om die moeilijk
heden· op te lossen getuigen de vol
gende, in letwat studentikoos jar
gon gestelde uitlatingen die een 
van haar in de U.S.A.-almanak 1924 
schreef: 

Waar behoren 
de vrouwen 

h . ? t uzs. 

G een wonder dat er na de lezing 
van Mr. Vonk voor de V.V.D.

vrouwen van Kennemerland druk 
werd nagepraat over zijn opmer
king "dat in de allerfelste strijd in 
de Kamer de vrouwen eigenlijk 
niet thuis horen". Ook de Amster
damse Vrouwengroep en met name 
haar bestuur had hierover haar 
mening en verzocht ondergeteken
de in deze haar tolk te zijn, het
geen zij thans wil proberen. 

.,Burgerlieden beschouwen ons 
als overmoedige waaghalzen: 
welke vrouw waagt zich in de 
buurt van mannen die met bier 
omgaan! Volgens hen is de stu
dentenkroeg een oord waar de 
jongens gevaar lopen aan slechte 
neigingen toe te geven. Hun 
ideaal is, de studenten tot vol
maakt brave lieden op te fokken 
- maar al te zeer zijn ze van 
't onmogelijke daarvan over
tuigd: ze beginnen er niet eens 
aan, houden zich op een afstand". 

Reeds meer dan een kwart eeuw 
geleden richtte zij zich tot haar 
vrouwelijke medeleden van U.S.A., 
de gemengde Amsterdamse studen-

* • • 

D e .,overmoedige" studente heeft 
een ander ideaal en het wordt 

haar duidelljk .· "dat we niet voor 

Ons Tweede Kamerlid, de beer R. · 
Zegering Hadders, zal op Zaterdag 
24 Februari, 's middags half drie in 
Hotel Klein-Haar te Ruurlo een 
spreekbeurt vervullen voor onze On
der-Centrale De Graafschap, over: 
"De politieke toestand van heden". 

Ongetwijfeld zal hiervoor, in ver· 
band met de recente gebeurtenissen 
op politiek gebied en de nog slepen
de kabinets-crisis, grote belangstel
Jing bestaan. 

Assen hield een 
belangrijke 
vergadering 

In Assen werd onder voorzitter-· 
schap van de heer J. Machielsen, een 
vergadering gehouden van leden en 
genodigden van de afdeling A1.sen 
van de V.V.D. Nadat enkele huishou
delijke mededelingen ~ren gedaan 
hield de heer H. D. "Louwes, lid van 
de Tweede Kamer, een inleiding over 
het onderwerp: "Gevaren • voor onze 
democratie en hoe die af te wen• 
den". 

Hij kwam tot de conclusie, dat het 
grootste gevaar voor de democratie 
niet In de eerste plaats van buitenaf 
komt, b.v. vanuit de totalitair gere
digeerde staten, doch meer van bin
nenuit. Het gebrek aan idealisme, het 
niet opbrengen van een ideologie, 
waarvoor men zich wil inzetten, .acht 
aprekcr het grootste gevaar voor onze 
democratie. De Ingewikkeldheid van 
de staatsproblemen op allerlei gebied 
maakt, dat een groot deel van ons 

' volk zich niet bewust meer met deze 
problemen bezighoudt; waardoot· het 
contact tussen volk en volksvertegen
woordiging vermindert. Gezocht 
moet worden naar middelen om onze 
democratie weer levende Inhoud te 
geven. Nationale bewustwording, het 
zich boven alle splitsingen uit één 
weten als Nededanders, die zich zelf 
willen zijn en blijven, is volgens spr. 
dringend nodig. In verband hier-

• 

mede onderwierp de heer Louwes 
ons tecenwoordig kiessysteem, het 
onderwijs en de sterk doorgevoerde 
centralisatie van ons overheidsappa
raat aan een nadere beschouwing. 

Op deze belangrijke inleiding volg
de een diepgaande en breedvoerige 
gedachtenwissellng, w~arbij de be· 
~ngrijkhekl van het gestelde pro
bleem nogmaals duidelijk naar voren 
kwam. 

Nieuw offensief: 
Welkom Schoort! 

De posingen van de centrale Den 
Helder om in de gemeente Schoorl 
een afdeling te vormen zijn met suc-
ces bekroond. · 

Op Woensdagavond 14 Februari 
werd hiertoe een openbare vergade
ring uitgeschreven, waar velen "aete 
de présence" gaven. 

De voorzitter der centrale, de heer 
Blaa:uwboer, opende de vergadering 

. en toonde met cijfers aan, dat hie1· 
toch een afdeling reden van bestaan 
had. · 

Mr. Dr. Berkhouwer hield hierna 
een causerie over "Vrijzinnige poli· 
tiek". Met vele voorbeelden gaf hij 
een schets van. het regeringsbeleid na 
1945 en hoe daarbij de mot'!ilijkheden 
in strijd met allerlei verkläringen, in 
feite groter i.p.v. kleiner werden, 
hetgeen dan ook uiteindelijk aanlei
ding is geweest tot de vEel bespro
ken en bestreden motie-Oud. Vervol· 
gens lichtte spreker de doelstellingen 
van de Y.V.D. duidelijk toe. 

De vragen, welke nam· aanleiding 
van zijn betoog werden gesteld wer
áen uitvoerig besproken, waarna tot 
een huishoudelijke vergadering werd 
overgegaan. 

Een aantal personen meldden zich 
als lid aan, waarvan enige dames 
gaarne nader contact met de vrou
wenorganisatie zouden hebben. .ioo 

Het voorlopig bestuur werd ge
vormd door de heren C. M Winder, 
Hartman-Kok en de dames Coolhaas 
en C. A. v. d. Schalk. 

alles iets doen, maar iets zijn moe
ten, dat we niet zozeer een taak, 
dan wel een roeping hebben. Geen 
vooroordeel mag ons in de weg 
staan ...... " 

"En dan? Onze roeping te zien; 
geen taak dan die uit de roeping 
voortvloeit. Geen vertogen over 
"drankmisbruik", geen gekijf over 
verkwisting en luiheid, geen uiter
lijk braafheidsvertoon. Eenvoudig 
dit: dat wij onszelf zijn". 

Tot zover de theorie. De prak
tijk vereist begrip voor anderer 
behoeften, moeilijkheden en idea
len, in de studentenkroeg evenzeer 
als in 's lands vergaderzaal. Of nu 
.,drankmisbruik" of partij-opwin
ding de gemoederen verhit, zodat 
de taal er wel eens minder gekuist 
uitkomt, een vrouw moet op het 
juiste moment aan één oor doof 
kunnen zijn. In de oorlog heeft zij 
wel eens haar houding moeten be
palen ten opzichte van mannen die 
het zeer zeker minder goed met 
haar meenden dan haar collega's 
in de Kamer. En dan stond menige 
vrouw haar mannetje! 

De taak van de vrouw in de Ka
mer is in wezen geen andere dan 
die in de huiskamer: voor anderer 
welzijn zorgen, opruimen en op
geruimd zijn, sfeer scheppen. 

Mr. Vonk en alle vijf en negentig 
mannen in de Tweede Kamer, 

aanvaardt de vijf vrouwen zoals 
u uw eigen vrouw in de huiska
mer aanvaardt: als kameraden die 
met u samen willen werken, die 
de sfeer pogen te scheppen, ook 
voer u, die bereid zijn uw verant-

De Veluwe is óók 
actief 

Op ·initiatie! van de afdeling Epe, 

werd ·Zaterdag lÓ J'ebr. eén conta~ 
bijeenkomst belegd, waarv.Jor waren 
uitgenodigd: de besturen van de af
delingen Apeldoorn, Epe, Hattem en 
Heerde en de V.V.D.-vertegenwoordi
gers in de gemeenteraden van dlê 
gemeenten. 

Ondanks de ook hier heersende 
griep, was de opkomst zeer bevredi
gend en waren de aanwezigen van 
mening, dat dergelijke contacten zeer 
nuttig zijn en we doen het dan ook 
nog eens vaker. 
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woordelijkbeid te delen ten op
zichte van de u toevertrouwden. 
Die misschien ook wel eens de 
rem aanzetten, moeten aanzetten 
op uw passies, als u meer aan uw 
eigen populariteit of (partij)-be
lang denkt dan aan het algemeen 
welzijn. De tijd van 't afstand hou
den, van de gescheiden werkkring, 
is voorbij. Het gezamenlijk werken, 
als collega's, heeft bezwaren, zoals 
ook het te geringe contact bezwa
ren had. Niets is volmaakt. Maar 
de klok kan niet teruggezet wor
den. En de vro'IW va'1 he<ian sneu
velt liever in de strijd dan weg te 
kwijnen in een lVvr_., torentje. Als 
ze het nodig vindt trekt ze zich 
wel terug in een bomvrije schuil
kelder, vanwaar ze verbaasd, maar 
ik hoop ook glimlachend, toeziet 
hoe mannen die kameraden moes
ten zijn, elkaar opstoppers toedie
nen. 

HERMIEN MANGER. 

NASCHRIFT. 

Ter vermijding van misverstand 
wil ik even mededelen, dat mr. 
Vonk niet gezegd heeft, dat vrou
wen niet in de Kamer thuis ho
ren, integendeel; maar dat hij op
gemerkt heeft, dat, wanneer de 
strijd op zijn felst is en het er grof 
toegaat, de vrouwelijke kamerle
den daaraan niet m~doen, het
geen hij juist acht. 

De discussie tijdens de bedoelde 
bijeenkomst ontstond voornamelijk 
doordat een der aanwezigen zijn 
woorden niet goed begrepen had. 

J. H.S. 

DE VAART DER 

J.O.V.D. 

In principe was reeqs besloten tot 
het oprichten van een onder-centrale, 
als de centrale Arnhem daarmee ac
coord kon gaan. Tot zover waren de 
besprekingen gevorderd toen de se
cretaris van de Centrale Arnhem, de 
heer J. K. Fredrikse, voorzichtig om 
de deur kwam kijken en dank :áj _ 
zijp. - even onverwachte als ge~ 

waardeerde - aanwezigheid,' kond~n 
verder spijkets met koppen geslagen 
worden. 

Z oals in een der vorige nummers 
van "Vrijheid en Democ1·atie'' 

reeds uitvoerig werd vermeld, vindt 
Zaterdag, :U Februari te Groningen 
een grote J.O.V.D.-bijeen!;;:omst plaats 
voor de drie Noordelijke provincies. 
Het congres wordt gehouden in Rest. 
"De Oude Meet", Heerestraat, Gro
ningen. ·Aanvang 3.30 uur n.m. Spre• 
ker is de heer H. D. Louwes, lid van 
de Eerste Kamer; het onderwerp 
luidt: ,.Onze demoeratie, een verkre• 
gen, doch bedreigd goed''. 

Wij doen een beroep op alle jonge
ren, 24 Februari in Groningen aan
wezig te zijn, terwijl wij d.e ouderen 
verzoeken in zo wijd mogelijke kring 
aan dit congres bekendheid te geven. 
Enkele nieuwe J.O.V.D;-afdelingen 
kunen dan het resultaat zijn! In· 
schrijvingen moeten worden ge:-:on· 
den aan het secretariaat van de afde
ling Groningen der J.O.V.D.: Mr. W.~ 

d~ Sitterstraat 13A, Groningen. 

Zo bestaat er dus nu op de Noord
Veluwe een jong onder-centraletje 
met als .zetel .. Epe. Getraéht zal wor· 
den het onderlinge contaCt te ·ver
stevigen en .nieuwe banden aan té 
knopen, ook met die plu1<tsen op de 
Noord-Veluwe, waar (nog) geen 
V.V.D.-afdelingen bestaan. 

Het correspondentie-adres van deze 
onder-centrale is: C. A. Stecnmeijer, 
Heerderweg 64, Epe. 

~ .................................. . 

AFIJELINGSSECBETARISS:EN: 

Vraagt bij onu adrntntstratle de 
tarieven voor extra-exemplaren vaa 
)n& weekblad. voor d• verbreidint 
van onze beginselen eD voor . het 
werven van nieuwe abonné's. 

~ ................................... . 

· Jn Bitskoop.en Delft staan wij met 
de oprichting van afdelingen zo 

ver, dat daar voorlopige besturen 
zijn gevormd. Ook de ouderen in 
déze plaatsen verzoeken wij de jon
geren op de J.O.V.D. attent te maken. 
De secretariaten zijn gevestigd: 
Boskoop: H. Hooftman, Reyerskoop 69. 
Delft: F. Wagenmaker, Kon. Eroma
laan 91. 

G evraagd: contactpersonen te 
Apeldoorn, Zwolle, Eindhoven 

en in Twente. Gegadigden gelieven 
zich te WPndcn tot het Alg. Secreta• 
riaat der J.O.V.D., Van Tuyll van S... 
rooskerkenweg 29 I, Amsterdam-Z. 

G. VAN SCHAGEN, Secr. 
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Het beleid van 
de Minister van Financiën 
E r is reden een kort 

ogenblik stil te staan bij 
het beleid; dat de MinisteT · 
van Financiën heeft gemeend 
te moeten voeren sedert het 
einde van de oorlog. Aan kri
tiek, en hier wordt de des
kundige kritiek bedoeld, 
heeft het hem niet ontbro
ken en met name is meeT 
dan eens de aandacht geves
tigd op de zg. goedkoop-geld
politiek. Nog onlangs werd 
dit punt behandeld in een 
publicatie van de Stichting 
tot daadwerkelijke. bestrijding 
van het lnflatiegevaar: "De 
spiraal van prijzen en lonen 
en de betalingsbalans". Op 
overzichtelijke wijze wo1·dt 't 
vraagstuk hier van de mone
taire zUde benaderd en met 
nadruk wordt gewezen op 't 
gevaar van een verder voort
gaande inflatie. 

E ch,te1· pleiten ook economi-
sche argumenten voor 

een hoger rentetype. De taak, 
die de :overheid thans ve1'
vult is veel en veel uitge
breider dan vroeger. Wij wij
zen slechts op het volgende: 
uitge~e:i.dere bevolkingscen
tra, . waardoor per hoofd van 
de bevolking de kosten van 

. ·wegenaanleg, gas-, water- en 
electriciteitsleidingen zijn ge
stegen, bete1·e sociale voor
zieningen, er wordt veel meer 
m~derwijs gegeven, enz., enz. 
Dit altes moet betaald wor
den ttit de winsten, <iie door 
het bedrijfsleven èn de han
del gemaakt worden. De be
lastingen, die dus voor een 
groót deel het midàd zijn 
waardoor dit alles b<:taa!d 
moet worden, moeten dus ook 
noodgedwongen hoger ZiJn 
dan vroeger. Indien men dus · 
na aftrek van de belastingen 
nog een redelijk gedeelte van 
de inkomsten uit rente wil 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. N.V. 

lnternationale.J hankzaken..... 

Voor Uw zaken met Azië be
schikken wij over 1 7 kantoren 
in Indonesië en eigen ves.ti· 
gingen in Bombay, Calcutta, 
Bangkok, Singapore, Hoog" 
kong, Kobe, Tokyo. · 

Inlichtingen versttekken onze. 
kantoren in Nederlánd: 
AMSTERDAM. Smgel 250 
ROTTERDAM, Matbenesse~l. U' 
DEN HAAG. Lange Vijverberg 11 

IIATIOI'ALB B.UDBLSBAIIK 11.1. 

overhoude1t, dan moet dus ook 
het rentetype stijgen met. de 
toenemende luxe, die wij ons 
willen veroorloven van duur
dere stedenbouw, betere we
gen, betere sociale voorzie
ningen, beter onderwijs, enz. · 
Niemand zal deze verbeterin
gen ongedaan willen maken, 
integendeel, maar dan moet 
de mogelijkheid er ook zijn 
om · deze te ktinnen handha
ven. 

Nederland staat met het lage 
1·entetype vrijwel alleen. , 

Indien het ernst is met de 
Eu1·opese samenwerking,· dan 
mag Nederland op een zo 
essentieel punt geen uitzon
deringspositie innemen. Aan 
de ene zijde voortgaande li
beralisatie van het handels
verkeer, aan de andere zijde 
dreigt muntverzwakking door 
voortgaande geldcreatie. E1· 
dreigen hier spanningen te 
ontstaan tussen het economi
sche en het financiële "Qekid. 
In de loop der tijden is de 
functie van Minister van Fi
nanciën sterk veranderd. Van 
hoogste comptabele ambte-
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naar, van Opper-kassier, is 
hij een figuur geworden, die 
soms meer nog dan zijn 
ambtgenoot van Economische 
Zaken, in staat is dh·ect in
vloed uit te oefenen op de 
economische ontwikkeling. 

D? vraag wo1·dt gesteld of 
het geen zin heeft het 

financieel-economische beleid 
ook in handen te leggen van 
de Minister van Ecónomische 
Zaken, wi:w;nadst een Minis· · 
ter van de Schatkist zou kun
nen fungeren, wiens taak op 
het comptabele terrein ligt. 
Risicodragend kapitaa! en la
ge rente, industrialisatie en 
een te sterk aangedraaide be
lastingschroef verdragen el• 
kam· slecht, om nog maar te 
:zwijgen van de nieuwe be
lastingce?·tificaten, die ons 
doen denken aan de kip met 
de gouden eieren, waardoo1· 
de dreiging van een verdere 
devaluatie zeer 1·eëel wordt. 
Ook hier het roer om, een 
zeer zware taak, maar die 
vergemakkelijkt kan worden 
door eenheid in het financië/.e 
en het economische beleid. 

• rijst door kenners 
Wessanen s '. óók ver· 

lt"d gevraagd, IS nu 
·:a~t verkrijgbaa~. Elke h:oo;~-
is zorgvuldig u•tgezoc • 

tdl Kies die Wessanen s 
beproe . . . U ·het beste \ 
rijst, dan k•est 

DEJONG'S 
moCOIADE 

CHOCOIADE 
HAGELSlAG. 
De eenige echte! 

N.V. Lijm~ en 
Gelatinetabnek 

l:<aonel:l."merk 
TWEE TORENS 

Tel. IQ6~363 - De Jf t 

0000000000000000000000001 
AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Onze administratie is gaarne bereid 
met U te spreken over de mogelijk· 
beid van uitbreiding van onze lezers
kring. 
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VRIJHEID BN 
DEMOCRATIE 

Zaterdag 3 Maart 19S1 -Ho. 150 

Zouden wij het 

nog halen? 
(pag. 5) 
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UTRECHT! 
' ' . . " . ~ . ' ' ' ' 

Of. •.•. in ieder Beval aan de radio! 
·Er was eens een tijd- en heus het is 

nog niet zo lang geleden - waarin 
men het liberalisme dood verklaarde. Wat 
door de liberalen werd voorgestaan zag 
men als oude koek, wat de liberalen zeiden 
was bet aanhoren niet meer waard. Het 
hoogtepunt van die sprookjestijd vormde 
de peliode onmiddellijk na onze bevrijding 
van de Duitse overheerser, de glorietijd 
dus van Schermerhom en zijn nieuwlich· 
ters. Wie zich toen nog politiek-vrijzinnig 
durfde noemen, was het aankijken nauwe
liJks meer waard; hij kon alleen no~ be
lá.ngstelling trekken: als fossiel, overge
bleven uit een ver verleden. 

Gelukkig dat zich enige dier fossielen 
hebben' 6eráden ovér de' vraag welke nîeu
vfe toepássing aan het vrijhèids~l 
k~ll . woid~p 'gegeve~. gelukkig dat: ·zv·. 4e 
vporbereidènde . arbèid voor een nieuwe 
liberale partij hebben verricht, gelukkig 
WaS het, dat mr. Stikker op hun verZoek 
bereid werd gevonden mede die nieuwe 
partij te stichten en er het voorzitterschap 
van te bekleden. Juist vijf jaar geleden 
speelde zich dit af. Toen kwam de Partij 
van de Vrijheid tot stand, welke als uit
gangspunt van het door haar opgestelde 
Beknopt Program stelde: "De eerste be
ginselen van een op Christelijken grond
slag berustende samenleving als de Ne
derlandsche zijn: de vrijheid, de verant
woordelijkheid, de sociale gerechtigheid." 
Het liberalisme in Nederland begon langs 
die weg zijn periode van hernieuwde opa 
gang. Onze partij - als gevolg van de 
bundeling van alle liberale krachten thans 
de Volkspartij voor Vrijheid en Democra
tie geheten - staat nu midden in de pu
blieke belangstelling en ook in die der 
politici. 

Het verhaaltje over de dood is ver
stomd. Onze tegenstanders kunnen slechts 
'\•aststellen, dat wij de dood hebben over
leefd. Onze twee grote mannen, Oud als 
politiek leidsman van fractie en partij en 
Stikker als minister, dwingen respect af 
door hun grote kunde en prachtige arbeid. 
Hun houding in de Nederlandse politiek 
is van grote betekenis. 

Het is goed, dat wij ons de positie van 
onze partij voor ogen stellen nu wij 

op 16 en 17 Maart de jaarlijkse algemene 
vergadering van de partij zullen hebben 
in het Gebouw van Kunsten en Weten
schappen te Utrecht. Niet dat wiJ deze 

\•ergadering zullen· moeten maken tot een 
soort tevredenheidsfeest over hetgeen tot 
dusver werd bereikt. Maar wel . om uit 
de bereikte resultaten en de opgedane 
ervaringen de kracht te putten om onze 
arbeid voort te zetten. En vooral ook om 
te beseffen, dat wij bij voortduring onze 
gedachten moeten·· richten op nadere ·uit
werking van onze ~ginselen en op haar 
toepassing in de praktijk. In dit opzicht 
biedt de agenda goede punten, waarbij wij 
in het bijzonder denken aan de behande
lin~van het concept-Werkprogram, waar
in de . concretisering is opgenomen van 
een prachtige hoeveelheid stof. 

Onze partij heeft een belangrijke taak 
· bi het Nederlandse politieke leven en het 
'fà daarom· zo verheugend~ dat talrljkè coin~ 
11\~ ···~ t\jd· ·gêwerirt hebbe~.,M,n 
dé opstelling van dat. concept-Werltpro· 
gram. Deskundigen op velerlei gebiéd heb
ben de vraagstukken bestudeerd en heb
ben hun bijdragen geleverd. Daarna is 
het geheel aan de afdelingen voorgelegd 
en wij weten, dat ook daar weer het con· 
cept met de nodige zorg is bestudeerd; 
zelfs hebben verscheidene afdelingen op 
haar beurt weer commissies benoemd. 

Wie dit alles overziet mag vaststellen, 
dat er in alle geledingen van onze partij 
een diep besef is van de positieve bijdra
gen, die onze partij dient te leveren aan 
de Nederlandse politiek, vooral wanneer 
wij mede denken aan de arbeid, die . op 
onze studie-conferenties word41 verricht, 
welke conferenties~ door honderden zijn 
bezocht. 

"' * 
zo mogen wij zeggen, dat er in onze 

· partij een krachtig leven is. Wie, zo
als wij, in de gelegenheid geweest is, de 

.laatste tijd op vergaderingen te spreken, 
weet ook uit ervaring hoe er steeds weer 
een intensivering van de arbeid plaats 
heeft. Zeker, wij weten, dat er nog ge
weldig veel te doen is. Maar dat mag ons 
niet weerhouden om de algemene lijn der 
ontwikkeling te zien. Die gaat krachtig 
omhoog. En waar dan nog verbeteringen 
zullen moeten worden aangebracht, daar 
zullen wij de arbeid ook moeten .aan
vátten. Daarbij mag men er van overtuigd 
zijn dat die arbeid vergemakkelijkt wordt 
door de successen die elders en op ander 
terrein zijn bereikt. 

OP Vrijdag 16 en Zaterdag 17 Maart 
zullen wij weer te Utrecht bijeen zijn. 

Lateu velen aanwezig zijn om mede. te 

leven op deze hoogtijdagen van onze partij. 
De afgelopen jaren hebben algemene ver
gaderingen te zien gegeven, die wel zeer 
bijzonder waren en die dan ook uitermate 
druk waren bezocht. De gedachtenwisse
lingen hebben daar op hoog peil gestaan. 
Fel en hartstochtelijk is daar vaak ge
sproken, gevolg van de bewogenheid over 
de geweldige problemen die aan de orde 
waren. Wij waren toen bezig met wat ons 
dagelijks bezig hield. Nu zal dat weer ge
schieden bij de bespreking van het beleid 
der Kamerfracties. Maar daarnaast staat 
dan, zoals wij boven al schreven, de be
handeiing van het concept-Werkprogram, 
waarin wij een leidraad zullen vaststellen 
voor· de in de toelwmst te volgen politiek. 
I?~:rrnede zullen wij l;).ereiken dat wij eigen 
irizichtèn vèrdiepen en ·dat wij aäri ons 
·~Ilt ·dUidelijk zullen 1llaken wat van ons 
~~ worden verwacht: Dat is van niet te 
onderschatten betekenis. 

Er zal dus op ons congres hard ge
werkt. moeten worden, in het volle 

besef van de betekenis van hetgeen wij 
doen. • 

Zeker zullen weer honderden afgevaar
digden en andere leden aanwezig zijn. 
Maar laten zij, wie het niet mogelijk is te 
komen, medeleven met hetgeen gebeurt. 
Voor hen willen wij ook te dezer plaatse 
de aandacht vestigen op het feit, dat de 
openingsrede van mr. Oud op Vrijdag 
16 Maart, dès avonds van 8.05 uur-9 uur 
zal worden uitgezonden door de radio over 
Hilversum I, golflengte 402 meter. 

De opening van het congres kan ieder 
dus medemaken. Men verzuime de kans 
niet! 

Hoe lang nog? 
Wij zijn reeds de zesde week van de 

kabinetscrisis ingegaan en men 
vraagt zich met zorg af: hoe lang nog? 

Het is mr. Steenberghe niet mogen ge· 
lukken een kabinet te vormen. Gevolg 
van nog onvoldoende doorgedrongen reali
teitsbesef? Wij weten het niet. Laten wij 
alleen hopen, dat het thans prof. Romroe 
moge gelukken een kabinet op brede basis 
samen te stellen. 

Reeds eerder betoogden wij, dat dan 
elke groepering een offer zal moeten bren· 
gen met betrekking tot de door haar ge
stelde doeleinden.' Moge elke groepering 
tot zulke o-ffers bereid bl\iken! 
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IN DE STAD: GERINGER CONCENTRA.'liE-YERMOGEN 

STAD EN LAND, HAND IN HAND -
NAAR EEN KRACHTIG NEDERLAND 

tiet zal de aandachtige lezer stellig niet ontgaan zijn, dat in onze be
schouwingen telkens de nadruk gelegd werd op de betekenis van het 
platteland als bron van volkskracht. We wezen in dat verband op de 
groei der steden tengevolge van het bevolkingsoverschot ten plattelande., 
(de trek van het lànd naar de stad), op het gevaar van emigratie (van 
plattelanders, die naar het buitenland emigreren en zo niet meer hun 
belangrijk aandeel in de aanvoer van nieuw bloed in de steden hebben) 
en op het hoge percentage geestelijker leiders, dat van het platteland 
afkomstig is. We zijn ons echter. _,olkomen bewust, dat het begrip platte
landsbevolking veelomvattend is. Of ànders geformuleerd: er zijn grote 
verschillen in de plattelandsbevolking van ons land. De bevolking van 
het Zeeuwse platteland ·verschilt van die van de Friese wouden, die van 
het Noordhollandse van die van de Peel en zo verder. Het is gevaarlijk 
te spreken over achterlijke streken, al weet een ieder wel, dat de levens
omstandigheden in verschillende plattelandsgebieden in de loop de1' 
eeuwen oneindig verschilden. We beschikken nog altijd niet over vol
komen betrouwbare intelligentie-tests. Nemen we bijv. het feit, dat de 
destijds ten onzent gehanteerde legertests stellig geen weergave lever
den van de werkelijk zuivere intelligentie der geteste recruten, maar 
stenig ten zeerste beïnvloed waren door wat we noemen de algemene 
ontwikkeling van de proefpersonen. Bij een hoog ontwikkelingapeil van 
de geteste werd het intelligentiequotient onmiskenbaar beïnvloed, indien 
er sprake was van weinig of gebrekkig onderwijs werd het evenzo ge
drukt. We komen op deze kwestie straks nader terug. 

opvatting, dat het platteland een 
bron voor volkskracht is, wel wat in 
het nauw. Immers het staat wel vast, 
dat de gezinsrijkdom ten plattelande 
groter is dan in de steden. Van Kop
pen zegt. daaromtrent iD zijn boekje: 
"Het dogmatisch karakter, het nau
wer verband tussen geestelijkheid en 
gelovigen en het feft; dat de· Booms
Katholieken een belangrijk deel van 
de plattelandsbevolking uitmaken, 
zullen wel redenen zijn, waarom deze 
groep krachtiger dan welke andere 
ook zich tegen de geboortebeperking 
verzet." Hij maakte deze opmerking 
bij hetgeen Dr. Van Binte over de 
vruchtbaarheid per 1000 gehuwde 
vrouwen van elke godsdienst vond, 
n.l.·> 

Geret .. Kerken 
Ned. Herv. Kerken 
Ev. Luth. Kerken 
Doopsgez. Kerken 
Remonstr. Kerken 
Rooms-Kath. Kerk 

167.&3 
130.66 

92.62 
72.54 
60.28 

I n Engeland heeft Dr. c. Burt ge
constateerd, dat de stad me~ haar 

laag geboortecijfer een hogere mate 
aan intellect herbergt dan het platte· 
land, terwijl Lewls vond, dat het aan
tal zwakzinnigen van de stad en die 
van het platteland zich verhouden 
als1:2. 

In ,,De polen van hd lntelleet" 
merkt Luning Prak o.m. op: 

"Noemen we de knapste 10 % 
recruten klasse A, dan tellen alle 
steden meer dan 10 % A's, enkele 
zelfs het dubbele. Maar diverse 
landelijke gewesten tellen maar 
3-4 % A's. De onnozelste 10 % 
recruten rubriceren we in klasse 
D. In enkele streken stijgt het. aan· 
tal dezer achterblijvers tot · ·!!5 %. 
Maar in de grote steden daalt het 
percentage tot 3-4 %." 

Waar blijven we nu met onze ver
..nderstelling, dat verhoudingsgewijs 
het platteland de meeste geestelijlte 
leiders oplevert? (Zie vorig artikel.) 
Tja, een moeilijkheid, die we niet 
over het hoofd zullen zien. 

Allereerst al willen we opmerken, 
dat ongeveer 40 % van de re<'ruten 
niet getest is, omdat zij wegens te 
kleine gestalte of op grond van me
dische bezwaren werden afgekeurd. 
Tweedens menen wij, dat de gebruik
t!.' tests allerminst de invloed v-1n de 
algemene ontwikkeling uitgeschakeld 
hebben. Chr. A. van Koppen merkt 
hieromtrent in zijn dezer dagen ver
schenen brochure t) op: "Russische 
onderzoekers kwamen omstreeks 1924 
tot de slotsom, dat de Amerikaanse 
tests niet deugden als middel (>m de 
intelligentie te meten. Het lager ont
wikkelingspeil in de Sowjet-Unie 
drukte de door deze Russen gevon
den intelligentiecijfers van hWl volk 
zozeer, dat onhoudbare uitkomsten 
werden verkregen. Er bestaan gege
vens, die erop wijzen, dat ook de 
Nederlandse Legertest hieraan niet 
ontkomen Is. 

D e Legertest viel uiteen in een 
Intelligentietest en een test voor 

de Algemene Ontwikkeling. De re
sultaten van laatstgenoemde test droe
gen direct bij tot het bepalen v:tn het 
intelligentiegeval en wel op zodanige 
wijze, dat 10 % van het behaalde ln
tellirentiecijfer berust op die presta
ties. Bovendien doen verschillende 
vragen in de intelligentietest mede 
een beroep op de algemene ontwik
keling. 

Met correctie van de milieu-invloed 
kwam men tot andere uitslagen. Bijv. 

Gemiddelde Intelligentie 
grondwerker werd van 52.8 toen 69.69 
zeevisser 61.5 68.88 
landbouwer 6i.8 " 81.26 
onderwijzer 151.2 ., 133.11 
student 151.8 " 136.35 

De rangorde werd geheel anders: 
verschillende proefpersonen schoven 
verscheidene plaatsen omhoog en an· 
dere zagen zich meer dan eeJt num• 
mer lager gezet. 

Intussen moeten we ook de aan
dacht vestigen op wat Luning Prak 
constateerde bij een onderzoek over 
500 jongens in Brabant '>. 

208.83 

W e staan dus voor dit probleem: 
verschillende onderzoekers to

nen aan de hand van statistisch ma
teriaal aan, dat geboortebeperkiDg 
ongelukkigerwijs werkt als intelli• 
gentie-test, de geboortebeperking ten 
plattelande geringer is dan in de gro
te steden en dienovereenkomstig ten 
plattelande verhoudingsgewijze meer 
grotere gezinnen voorkomen dan In 
de steden en anderzijds het platteland 
in belangrijke mate de geestelijke lei
ders levert. 

Een vergelijking tunen LQ. en het 
aantal kinderen per gezin leidde tot· 
deze. staat: 

I.Q. Gem. aant. kind. 
per gezin 

121-130 
111-120 
101-110 

4.57 
5.17 
5.59 
5.95 
6.28 
6.75 

91-100 
81-90 
71-80 

Met andere woorden: Het I.Q. daalt 
bij toemune van het aantal kinderen 
per gezin. Vandaar de ult$praak van 
Luninr Prak: ",n verrassend snel 
tempo beeft de geboortebeperking 
aanhangers gevonden en ongelu:~ki
gerwljze functionneert zij als een in
telligentie-test" 3). 

* :(: * 

0 ok andere onderzoekers kwa
men tot soortgelijke constaterin

gen. Met dit al komen we met onze 

%it er maar mee. 

Hoe komen we hier uit? 
Dr •. Van BJnte maakte destijds d§lze 

opmerking: "Het verStandelijk poten
tieel achten wij ten plattelande gro
ter en krachtiger dan in de stad. Het 
is een conclusie, die na een 14-;Jarig 
\lerblijf te midden van het platteland 
en na veel studie getrokken wordt . 
Moet worden, intellect-tests ten 
spijt" 5). 

Men zal dit wellicht een allesbehal
ve wetenschappelijk verantwoorde 
bewering vinden. Inderdaad, het is 'n 

Met een hele, grote, onverteerbare kabinetscrisis in zijn maag. 
De eon schijnt over de stad. 
De klokken van Amsterdam klinken klaar en helder nu de 

lucht wat ruimte m04kt voor de lente. 
Zo, uit zijn hoge venster gezien, strekt de wereld zich pro

bleemloos voor het oog en het hart van deze burger uit. De 
daken van Amsterdam zijn van een bekoorlijk steeftrood en 
boven de gracht, onder hem, zwieren zwenkend de meeuwen. 

Maar Steenberghe heeft bedankt. 
Ik hoor de monotone roep van een man op de hoek van de 

straat. De bloemenman van 's burqers lw11rt~e. Zijn 11olle mafl.d 
i.~ een vers gelia"k, één plek poëzij in het zonlicht op de smalle 
straat: tulpen van allerlei tint in een rand van donzige wilgen
katjes. 

Maar Steenberghe heeft bedankt. 
En nu begint het vrij kwartier van de school. De kinderen 

stormden naar buiten en het driftig, jong geluid van hun spet 
komt door mijn open raam binnen in mijn kleine 1Dt!Teld en 
vervult haar met de zorgeloze vreugde van uUes wat jong en 
goed is in de wereld. Een best geluid. De schoonste muziek op 
aarde. 

Maar Steenberghe heeft bedankt. 
Ik denk aan de hele wereld. En dat er, ergens in de Stille 

Zuidzee, op een wit strand, mensen lopen in de zon onder de 
palmen langs de schuimige branding van de zee. Zij weten. 
misschien niet eens waar Nederland ligt. Zij hebbqn misschien 
nog nooit van Vader Willem en professor Pikinsky gehóórd. 
Laat staan dat zij zorgen zouden hebben om wat mijn goed 
burgerhart benart. 

Maar Steenberghe heeft bedankt. 
Zo wordt dit een grauwe morgen in de eerste voo,.jaarszon 

Het zwerk gaat schuil achte1· wolken burgerzorg. Wie luistert 
nu naar de klaterende stem der kinderen? En wie lust het in 
deze zorg bloemen voor zijn raam te zetten? 

Steenberghe heeft bedankt. 
Wie zal nu de parlementaire hoop-en-toeverlaat gaan worden 

voor het angstig hart van 
DEZE BURGER? 

mening, die niet door Van Hinte be
wezen werd aan de hand van cijfer
materiaal. En toch zijn wij van me
ning, en precies op dezelfde gronden, 
dat Van Hinte volkomen gelijk heeft. 
,We willen er echter alleen enkele din· 
gen aan toevoegen. Laat ontslo~en ge
bieden, streken, waar men eeuwen 
achtereen geïsoleer·' geleefd heeft, 
inteelt ontstellend groot was, zullen 
een geheel ander beeld vertonen dan 
het platteland, dat al eeuwen betrok• 
ken is bij handel en verkeer, en des
ondanks toch het karakter van het 
platteland behield. 

A Is het om de meting van het 
intellect gaat, moeten we be

denken, dat allere~rst al diverse func
ties daarbij gemeten worden. 

We spreken over kennis, paraatheid 
van kennis, het denkproces, waarbij 
de twee eerstgenoemde nodig zijn en 
belangstelling, concentratie. fantasie. 
tlecundaire fWlctie, vermogen tot ab
straheren, tot totaalconceptle, enz. 
evenzeer een belangrijke rol spelen. 
Het gaat dus om een totaal van in· 
tellectuele functies. 

Gaat bet om een beschouwing van 
de eindresultaten van de vorming 
(opvoeding en onderwijs), dan weten 
wij, dat niet alleen de intelligentie de 
doorslag gegeven heeft, maar vooral 
ook de wilskracht een belangrijke 
rol vervulde, de omstandigheden als 
rustig kunnen studeren,· veel frisse 
lucht, weinig afleiding, enz., enz. niet 
zonder grote betekenis geweest zijn. 

* * * 

W ie, als wij, jaren achtereen 
werkte tèn plattelande en daar-

. na m de grote stad, weet, dat er juiSt 
ten aanzien van het hierboven ge
noemde grote verschillen bestaan 
tussen stads· en dorpsklnderen, bet 
stads· en plattelandsmilieu. Het zijn 
vooral die verschillen, welke in vele 
gevallen het eindresultaat beïnvloe
den. Een enkel voorbeeld: nagenoeg 
alle onderwijsteleurstellingen in de 
steden kunnen voor verreweg het 
overwegende deel geschreven worden 
op de rekening van het te geringe 
vermogen tot concentratie of als men 
anders wil van de te grote afleid· 
baarheid. Op het gebied van kennis 
en paraatheid daarvan, is het stads
kind het dorpskind vér voor en is de 
stad rijker aan mogelijkheden. 

Hetzelfde doet zich voor ten aan
tien van het denken op abstract ni• 
veau, dat het stadskind gemakkelij· 
ker valt dan het kind ten plattelande, 
dat lang blijft denken in de sfeer van 
het concrete, het aansch•mwelijke 
(vandaar mogelijk het hoge percen
tage bedrijfsleiders, waarover we 
reeds. een vorige maal spraken), maar 
Ietten we op de wilskracht, op het 
doorzettingsvermogen, dan valt het 
iedere dorpsonderwijzer op, dat de 
plattelandsjeugd verbeten aan zijn 
taak bezig is gedurende een periode. 
1n welke het stadskind i>l zeker vijf 
of meermalen even moest rusten. 

Daar een belangrijk aa.'1tal factoren 
bij de intelligentie-test aan de me
ting ontsnappen en anderzijds v~
seheidene functies onmeetbaar zvn, 
moet men o.i. wel tot de cónclusie 
komen, dat bij de huidige stand van 
zaken tegenstrijdigheden als waar
over ons artikel handelde, niet uit
blijven kunnen. En dat een niet door 
cijfers bevestigde bewering als die 
van Dr. Van Hitlte, in feite de waar
heid dichter benaderen kan, dan de 
talrijke conclusies, welke getrokken 
kunnen worden uit het. voorhanden 
zijnd41 materiaal. 

V.M. 

1) De daling van het nationale in
telligentiepeil (R.K. Weeshuis, Til
burg). 

~) De polen van het intellect i Am· 
sterdam, 1948). 

3) School, beroep en aanleg (Gro
ningen, 1932). 

4) Zie Koppen, pag. 21. 
5) Stad en Land <Wereldlliblio

theek, 1943), 
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Psyclwlogie 
De burgemeester Jean Paul David, van Man. 

tes aan de Seine, heeft blijk gegeven een 
bekwaam psycholoog te zijn. Zo heeft hij o.m. 
een anti-communistische propaganda ontworpen, 
waarbij hij gebruik maakt van grote sluitzegels, 
die worden geplakt over de hoeken van com· 
blWlistische aanplakbiljetten. Op deze sluit· 
&eJels staat de pakkende en suggestieve leuze 
tt> lezen: ,.Thorez moet vrij!" Gelijk bekend, is 
Thorez, een van de kopstukken van de Franse 
communistische partij, nog steeds de gevangene 
van Moskou. De tekst van de sluitzegel sugge
reert thans met dezelfde woorden die steeds door 
de communisten zelf woroen gebezigd als een 
van hun geestverwanten door de "kapitalisti· 
ache regering'' is gearresteerd, dat Thorez op 
het matje is geroepen. De burgemeester heeft 
nog meer van dergelijke vondsten en zij lijken 
ons in psychologisch opzicht zeer geslaagd, om· 
dat hij zich van dezelfde taal bedient als zijn 
communistische tegenstanders. Een taal, die 
door de massa het makkelijkst wordt verstaan 
en daardoor ook zeer licht aanspreekt. Met een 
dergelijke eenvoudige methode brengt men de 
massa eerder op de hoogte van de waarheid en 
drukt men de communistische helden sneller in 
een hoek dan met vele hoogdravende en ge
leerde beschouwingen. Burgemeester David 
apreekt in ieder geval rechtstreeks en zonder 
onnodige omwegen tegen zijn medeburgers, zodat 
~ meteen weten waarom het gaat. Deze !lletho· 
de kan eveneens voor ons land zeker aanbeveling 
verdienen. 

J( wanselen 

V olgens Dallin, i!en Russisch vluchteling, heeft 
het woord .,Blet" in Rusland de laatste tiJd 

oppng gemaakt en doet het wonderen. Dit wool'd 
heeft betrekking op het verhandelen en vt>rkwan· 
88Jen van allerlei verbruiksartikelen "achter Ut" 
toonbank" en het betekent zo ongeveer hetzelfde 
all het organiseren van de zwarte markt. Dit alles 
atr.at te lezen in het boek van Dallin geJ1aamd: 
.,llet nieuwe Sowjet-rijk". Uit zijn beschrijving 
blijkt o.m., dat de omvang van deze .ongeoorloofW:
handelspraktijken en omkoperijen verbazingwek• 
kend is. Volgens de schrijver,. die secretaris is van 
aa Bond voor Vrij-Rusland en als zeer deskundig 
tn de Russische aangelegenheden woràt be• 
ll(lbou.wd, is de Sowjetregering van het :oestaan 
van deze praktijken volledig op de hoogte, doch 
oeemt er geen maatregelen tegen. Zij be.ct·houw& 
.,Blet" als een hulpmiddel om de normale gar.t 
van zaken te bevorderen. Als voorbeeld haalt ülj 
de Russische huisvrouwen aan, die in de winkel 
d~ kleren die zij wensen te kopen, niet kunne•' 
kJljgen en daarom haar toevlucht nemen tot 
,,biet". Met arbeiders en vooral arbeidsters uit do 
telttielfabrieken schijnt gewoonlijk wel wat te !lt:· 
glnnen te zijn. De vuilnisman verwacht van de g~;:
wone burger een fooi, omdat "zijn wagen anders 
te vol is, zodat hij alleen maar de vuilnisenm1ers 
van de hoge ambtenaren en van de re~ringsge• 
bouwen kan leeg maken". Een timmerman smok· 
kelt zoveel hout mee naar huis als hij nodig heeft 
em alles op te knappen en kleermakers weten hun 
toewijzingen altijd te verhogen door gekwallS(>l. 
De politie houdt wel eens razzia's. maar Zt»dra zij 

een tevoren vastgesteld aantal arrestanten heeft 
ingerekend, houdt zij op en .,biet" herneemt al zi;in 
rechten. Toen wij het bovenstaande in ,,De VolKse 
krant" lazen, waaraan wij een en ander ontlenen, 
konden wij ons niet onttrekken aan een glimlacp, 
denkende aan het misbaar dat de beren commu· 
nisten maken als zij het hebben over de gang van 
zaken in de .,kapitalistische samenleving". 

Uit dit Russische voorbeeld blijkt in elk geval 
weer duidelijk, dat een mens maar een mens blijit, 
ook al wordt hij gedrild en beïnvloed in e<!n come 
rhunistische heilstaat. Economie is nu eenmaal eer. 
moeilijk vak en het blijft moeilijk zelfs al bestu• 
deert men het door een rode bril. 

Salaris 
De Franse communist Thorez beeft ontangs·ruet 

alleen door zijn "reis., naar Rusland de aan• 
dacht op zich weten te vestigen, zijn salaris als 
parlementslid wordt in Frankrijk eveneens veel 
besproken. Zo hebben de leden van de Franse 
Assemblée onlangs hun honorarium verhoogd van 
10.000 tot 117.300 francs (1280 gulden) per maand. 
Nu gebiedt de objectiviteit er onmiddellijk aan toe 
te voegen, dat, gezien de dure Ievensstandsard in 
Frankrijk, een dergelijk bedrag niet buitensporig 
hoog kan worden genoemd. Anders ligt evenwel 
het geval bij Thorez, die het dubb~le salaris -
maandelijks 2560 gulden - in de wacht sleepte in 
verband met het feit, dat zijn echtgenote eveneens 
lid van de Assemblée is. Nu vinden wij dit niet 
zo erg, ware het niet, dat de communisten steeds 
hun mond vol hebben over de cumulatie van in• 
komens, in het bijzonder als het gaat om vereni· 
ging van functies op politiek terrein. Uit dit staal• 
tje blijkt opnieuw, hoe zeer het spreekwoord: ,.let 
wel op mijn woorden, maar zie niet naar mijn da· 
den", op de communistische broeders van toepas
sing is. Het zou zeker aanbeveling verdienen als 
dergelijke staaltjes onder de Nederlandse arbei· 
ders - en vooral onder de met de communisten 
sympathiserenden - wat meer bekendheid kregen. 

Denta~ol{ie 

D e heer Voskuil hield Zaterdagavonrt 24 Febr. 
zijn gebruikelijke commentaar voor de V.A. 

R.A.-microfoon. Hij sprak in hoofdzaak over de 
kabinets-crisis. 

Naar aanleiding van de rède, welke Mr. Oud in 
Amsterdam gehouden heeft en waarbij deze, in 
verband met de· opdraeht aan Mr. Steenberghe tot 
vorming van eèn nieuw kabinet, de benoeming in 
1913 van Mr. Cort van der Linden tot formateur • 
in herinnering bracht, zei de heer V. dat in hem 
een ondeugende geda~hte cm~P'""l'n ,., ···~~ ·T;l 
vroeg zich af of het misschien de bedoeling van 
de heer Oud was om even als ~n llllJ ecu r'-o."• •• ,g 
zonder socialisten samen te stellen. Mogen we eerst 
even in herinnering brengen dat de samenstelling 
van het toenmalige Kabinet zonder socialisten, aan 
laatstgenoemden zelf te wijten was. Hun waren 
twee zetels in de regering aangeboden, maar de 
socialisten wensten niet aan de regering deel te 
nemen. niettegenstaande mannen als Vliegen voor 
aanneming van de portefeuilles gepleit hadden. 

De heer Voskuil gaat in zijn commentaar dan op 
deze ,.ondeugende gedachten" voort om tot de con• 
clusie te komen dat het deze keer niet lukken zal 

om een regering zonder de socialisten te vormen. 
Maar waarop grondt de heer V. deze onderstel· 

ling ten opzichte van de "ware bedoeling" van 
Mr. Oud? Er is geen enkele aanleiding toe. Lezen 
we niet in ,,Het ~rrije Volk" waarvan de heer V. 
de hoofdredacteur is, in het verslag over de ver. 
gadering van de V.V.D. in Amsterdam: 

Mr. Oud verdedigde nog eens uitdrukkelijk 
waarom hij het liefst een kabinet zou zien met 
vijf katholieke ministers, vijf socialistische en 
vijf ministers van de zogenaamde "derde macht,. 
bestaande uit mensen van V.V.D., C.H. en A.R. 
Hier is door Mr. Oud uitdrukkelijk vastgesteld 

in een openbare vergadering dat hij het liefst een 
kabinet zou zien met vijf socialistische ministers. 

Dit heeft de heer V. ook ~elezen, toch wil hij Mr. 
Oud in de l!éhoenen schuiv:en plarui.en .te hebben 
de socialistè(l uit te sluit((iq. · 

Dit waren geen ,.on~ende gedachten" van de 
heer Voskuil, dit was demagogie en nog wel voor 
de volle honderd procent. 

Na tien jaar 
0 nder zeer grote belangstelling is Zondag de 

Februaristaking van 1941 te Amsterdam her· 
dacht. Tien jaren zijn inmiddels weer verlopen, 
nadat Nederlandse mannen en vrouwen van een 
geheel uiteenlopende gezindheid in Amsterdam 
demonstratief protesteerden tegen de onmenselijke 
Jodenvervolging, die door de Duitse bezetter ook 
in ons land werd toegepast. Dappere Nederlanders 
uit een geheel verschillend politiek en economisch 
milieu stonden destijds schouder aan schouder en 
trotseerden de grootste gevaren. Gevaren zo groot. 
dat zij vaak van hun leven niet zeker waren. 
Thans Zijn tien jaren verstreken. De eens zo sterke 
en uit de nood geboren eenheid is .verscheurd. De 
communisten hebben deze Februari-staking oP 
hun eigen wijze willen herdenken en zo kon het 
gebeuren, dat men Zondag j.l. in de hoofdstad 
twee afzonderlijke stoeten kon waarnemen, welker 
formatie werd ge~nspireerd door een en hetzelfde 
doel. Het is wel zeer pijnlijk dit na tien jaren te 
moeten constateren. Pijnlijker nog is de omstan·· 
digheid, dat een groep Nederlanders, die tijdens 
de bezetting bun leven waagden om te strijden 
voor de vrijheid en teg~n de dictatuur, thans zelf 
een stelsel aanhangen en pr.opageren, dat zo mo
geli;k nog erger en .perfider is_ dan·het voormalige 
Duitse Nazi-dom. Uit deze ontwikkeUng blijkt we• 
derom, hoe zwaar en moeilijk de weg naar de 
ware vrijheid is, die het mensdom nog zal moeten 
afleggen. Ook ons geslacht zijn de desillusies ia 
dit opzicht niet gespaard gebleven. OpnieJ..!W is do 
vrijheid in gevaar. Thans wordt zij bedreigd van 
een zijde, waarvan men dit tien jaar geleden voor 
onmogelijk had gehouden. Reeds door de eeuwen 
heen heeft men het kunnen zien, dat de ware vrij• 
beidsstrijders nimmer voor teleurstellingen ge
spaard zijn gebleven. Niettemin heeft de gedachte 
van de vrijheid ook in dit tijdsbestel de beste 
papieren en de wereld zal niet behoeven te wan. 
hopen, mits een ieder naar vermogen er toe bij· 
draagt, de vrijheld metterdaad te verdedigen. De 
korte episode, zoals die thans achter ons ligt, moge 
dan teleurstellend zijn, zij staalt de wil tot door· 
zetten en overwinnen en een dergelijke mentali• 
telt is in deze dagen ongetwijfeld onmisbaar. 

Een laatste woord 
(Ingezonden) 

I n het nummer van lT Pebnlarl 
j.l. Lb ik getracht uiteen te 

aetten wat er gebeurd is door de 
.,splltting-up.. bij de United States 
Bt~l Cy, en wat daarvan de gevol
pn waren voor het effectenzegel. 

tea.. of aaa .,fbeale mentaliteit" is 
hier misplaatst. De heer Meyer 
vindt noch mij, noch de fiscus op 
zijn weg; zija betoog richt zich te

narissen opgemaakt rapport, tot 
welker .ramenstellinq reeds op 
5 December opdracht was ge
geven, zou. zo deelde dr. Drees 
tevens mede, gaan vóór de 
Kabinets-forma.tie." 

i1t het geheel niet om of er van 
5 December af een ambtelijke com
missie aan het we:rk was. Op zich.. 
zelf was dat ai ve.el te laat. Het 
bezwaar was ·echter dat het kabi· 
net-Van Schaik·Drees geen be• 
slissingen had genomen op de vi
tale punten van regeringsbeleid. 
Het gaat bij het beoordelen van 
regeringsbeleid om beslissingen of 
h.et uitblijven van besli&s.l.ngen. En 
dan rijn wij van oordeel, dat wij 
t.a.v. de defensie en de daarmede 
samenhangende maatregelen op 
economisch, financreel en sociaal 
gebied de besli&singen reeds lang 
genomen. hadden moeten zijn. Het 
o.i. nogal belangrijke argument 
daarvoor is, dat de noodza.ak van 
de opbouw onzer defensie zich niet 
in December is gaan demonstreren, 
maar nu reeds enige jaren duide
lijk is. Als de heer W essel dat niet 
ziet zullen wij verder geen pogin
gen doen hem dat duidelijk te 
maken. Hij leze dan de dagbladen 
eens om zich op de hoogte te. steL• 
len van de uitermate zorgelijke 
situatie waarin -wij leven. 

Het ingezonden stuk van de beer 
Justus Meyer .,Als het repreaenta· 
ttef is ...... " tn het num:ner van 24 
Februari doet m\1 tot mljn Spijt be· 
merken, dat ik er niet in geslaagd 
bt:n alle misverstanden uit de wereld 
te helpen. 

Indien het effectenzegel geheven 
werd over het kapitaal, zou de rede
llering van de heer Meyer volkoman 
Juist zijn. Immers, wanneer de be· 
tasting terzake eenmaal was vol· 
daan, zou er geen aanleiding bestaan 
om bij vergroting van het aantal 
aandelen iet..s te heffen: want het 
kapitaal is even groot gebleven. 

Echter belast de wet nu eenmaal 
niet het kapitaal, doch de effecten. 
Krijgt een aandeelhouder die 2 stuk· 
ken had - en houdt - er 4 bij, dan 
Is er zegelrecht schuldig wegens die 
t toegevoegde stukken. 

Dit is de kern van de fiscaal-tech
lllsche aangelegenheid, die ons bezig 
houdt. Het gaat louter en alleen om 
een consequentie van de Zegelwet, 
die in dit geval met juistheid is toe
repast. 

Elke redacbte aan ,,ieta pd pr .... 

pa do wet. 
J. J. A. PHAFF. 

De situatie waarin 
wij leven 

{Ingezonden) 

I n het blad van 17 dezer betoogt 
de heer K(orthals), dat tot nu 

toe "inderdaad niet was gebeurd 
wat reeds lang . gebeurd had moe··. n 
zijn", n.l. het werken "aan defensie
p,annen en aan plannen tot opvan
ging van de economische, financiële 
en sociale gevolgen daarvan". En nu 
zou door de kabinetscrisis, die de 
heer Oud "onbewust" (zie -verslag 
rede van mr. Oud te Dordrecht, 
N.R.C. van 17 Februari 1951) heeft 
veroorzaakt, het demissionaire kabi
net een taak ter hand hebben geno
men, d1e het al veel eerder ter hand 
had behoren te nemen. 

In hetzelfde blad van 1 '1 dezer 
treft men onder de titel "Onparle
mentaire Flitsen" een artikel aan, 
waarin o.m. het volgende wordt op
gemerkt: 

,.De vaststelling van dat urgen
tie-pro.'1ram aan de hand van een 
door departementale topfunctio-

Deze mededeling was - volgell$ 
de schrijver van de "Onparlemen
taire Flitsen" - zeker belangrijk, 
doch niet nieuw, want .,dank zij de 
E' · '7'-, van de uers had men dit 
alles al haarfijn in de kranten kun· 
1 ......... - _(!zen·'. 

Hieruit blijkt m.l. duidelijk, dat 
de opmerking van de heer K<ort
halt), n.l. "dat op die hoofdpunten 
van beleid...... ind-erdaad niet was 
gebeurd, wat reeds lang gebeurd 
had moeten zijn", niet juist is. •.ren 
:hoogste kan men aanvoeren, dat 
door de kabinetscrisis, het voltooien 
van een reeds aangevangen taak is 
bespoedigd. En daarvan kan men m.i. 
het 't d~missionaire kabinet geen ver. 
wijt maken, noch geeft een en ander 
aanleiding, de V.V.D.-fractie daar
voor een pluim op de hoed te stek-en .. 

Dr. Ir. W. WESSEL. 

Naschrift: Wij zouden de inzen· 
der willen aanraden het stuk van 
de heer K. nog eens goed te lezen. 
Dan zal hij begrijpen, dat hij ten 
onrechte de twee in het begin tus• 
sen aanhalingstekens geplaatste 
zinsbrokken van de heer K. aan 
elkaar koppel&. Het gaat er voorts 

Tenslotte geloven wij dat verder 
geen bewijs nodig is voor de ste:
ling; dat dank zij de door de V.V. 
D.-fractie veroorzaakte crisis men 
zich op die hoofdpunten is gaan 
beraden en tot besliss:ngen is ge
komen. Ook dat is in de dagbladen 
meer dan overduidelijk te leze" 
geweest- Red. 
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"Uit de afdelingen" 
GOUDA HAD EEN MOOIE AVOND 

Op 19 Februari belegde de afd. Gou
da een feestelijke propag:mdn.-avond, 
die om velerlei redenen een groot 
succes is geworden. 

In de eerste plaats was de zaal uit
verkocht (ruim 350 bezoekers) en 
moesten wij nog belangstellenden te
leurstellen. In de tweede plaats ver
wekte de heer H. A. Korthals met zijn 
propagandistisch woord een groot 
enthousiasme, zo zelfs dat hem werd 

. verzocht na afloop van lwc feeste-
lijke gedeelte van het programma nog
maals het woord te nemen en zo heeft 
na de jolijt, het ernstige woord van 
Drs. Korthals de hoorders tot diepe 
bezinning gebracht, en hun de geva
ren, waarin · onze ~aats.-happij thans 
verkeert zo scherp voor ogen gesteld, 
dat zijn toehoorders, zich bij hernieu~ 
wing hebben voorgenomen nimmer 
lol' te laten onze beginselen van vrij
heid en sociale gerechtigheid, van ver
draagzaamheid en van recht, zoals de 
spreker dat op suggestieve wijze nartr 
voren bracht. 

In de derde plaats heeft "De Speel
doos", 'n Gouds amateurgezeJschap de 
volle zaal een programma ''oorgezet, 
zo vlot, zo geestig, zo stijlrijk als men 
zelden hoorde en mede dit optreden, 
in de vrolijk met bloemen getooide 
zaal, heeft de stemming in Gouda djp 
gemaakt om de vruchten te plukken. 

Staande de vergadering gaven zich 
bereids nieuwe leden op, en het be
stuur heeft de vaste overtuiging, dat er 
nog meer zullen volgen. 

Dit alles is de winst van deze avond. 
Het bestuur is tevreden, maar het te
kent aan, dat op 5 Maart de oud-voor• 
zitter Mr. J. W. Rutgers uit Haarlem 
in "Centra!" zal spreken voor de af· 
deling. 

Laat de zaal dan weer te klein zijn, 
V.V.D.'ers. · 

' 

\ Vergadering Centrales 1·. 
· Arnhem en Nijmegen 

De Centrales Arnhem en Nij
megen zullen op . Zaterdag
middag 10 Maart vergaderen 
in. Maison . Verloop, Bouri
ciusstraat 7 te Arnhem. Aan
vang der vergaderingen te 
15 uur. 
In deze vergaderingen zal de 
beschrijvingsbrief· van de AI
gemene Vergadering van de 
Partij besproken worden. Na
dat de beide Centrales hun 
huishoudelijke punten van de 
agenda's zullen hebben be
handeld zal de beschrijvings
brief van de Algemene Ver
gadering in gezamenlijke ver
gadering besproken worden. 
De Besturen van de beide 
Centrales wekken alle leden 
van de Afdelingen in Gelder
land op deze vergadering bij 
te wonen. 

STATEN- EN RAADSLEDEN 
KWAMEN Bt.JEEN 

Het Bestuur der Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de V.V.D. 
kwam onder voorzittérschap van D. 
W. Dettnieijer te Utrecht bijeen. Be
sloten werd op 2 en 3 Juni een stu
dieconferentie te houden te Woud
schoten. Er werd van gedachten ge
wisseld over· de inhoud van het· 
nmandblad J;>rovincie en Gemeente, 
waarbij de heren K. H. l'Jrandt en J. 
Th. van de Voorde, redacteuren van 
dit maandblad, een uiteenzetting ga
ven van hun opvattingen over de in
houd van het blad. Besloten werd 
een commissie samen te stellen om. 
een advies uit te brengen over ·het 
subsidie-vraagstuk.· 

APELDOORNSTERS KWAl\lliN 
TEZAMEN 

De Vrouwengroep Apeldoorn hield 
een bijeell'komst. Na een welkomst
woord van de presidente gaf zij het 
woord aan de spreekster voor deze 
avond: mej. C. Mallinckrodt die een 
ca1.1serie hield over de sociale zorg in 
de laatste vijftig jaar. 

Spreekster wees er op dat het een 
liberale regering was cUe de eerste 
sociale. wetten had ontworpen, n.l. de 
wet op de Kinderarbeid en anderen. 
Het was een prettige en leerzame 
avond en er werden veel vragen ge
steld en beantwoordt. 

De presidente dankte de spreekster 
voor haar duidelijke uiteenzetting en 
behandelde nog enige huishoudelijke 
onderwerpen, o.a. de ingekomen 
proefles van de V.I.R.O.-cursus en 
wekte de dames op hierop in te teke
nen. Er werd een afspraak gemaakt 
om met een vijftal dames 19 Febr. 
naar Zutphen te gaan om op uitnoni
ging van de afd. Zutphen een cause
rie bij te wonen, we.lke gehouden 
werd door mevr. Hartgerink-Coo
mans. Na een afscheidswoord van de 
presidente ging ieder zeer voldaan 
huiswaarts. 

De dames die op uitnodiging van 
De Vrouwengroep, afd. Zutphen daar 
aanwezig waren, waren vol lof over 
de prettige ontvangst der dames en . 
hebben genoten van de prettige en 
onderhoudende wijze waarop mevr. 
Hartgerink-Coomans haar onderwerp 
naar voren bracht. 

CORNELISSEN SPRAK IN 
HARLINGEN 

De heer J. G. Cornelissen, Tweede 
Kamerlid der V.V.D., trekt zo nu en 
dan eens naar het hoge Noorden en 
bespreekt op bijeenkomsten van krui
denier, slager, groentenhandelaar, 
manufacturier enz., de diverse huidi
ge middenstandsproblemen. Dinsdag
avond 20 Febr. kwam hij op verzoek . 
naar de Friese havenstad Harlingen 
en hield daar voor een 25-tal bezoe
kers een causerie. De voorzitter van 
deze bijeenkomst, de heer W. D. Jan
zen <V.V.D.-raadslid) was na afloop 
de tolk der aanwezigen, door spreker 
hartelijk dank te brengen voor zijn 
duidelijke uiteenzetting. 

VOOR ONDERLING CONTACT 

Om te komen tot meer onderling 
contact tussen de Staten- en Raads
leden in onze provincie, werden on
der leiding van J. J. G. S. Falkena, 
oud-burgemeester van Heerenveen, 
kringsgewijze bijeenkomsten gehou• 
den te Heerenveen, Franeker ~n 
Dokkum, waar diverse politieke, ge
meentelijke en provinciale vraagstuk· 
ken werden besproken. Algemeen 
was men, na deze bijeenkomsten, van 
oordeel, dat deze wijze van bespre· 
king, niet alleen de V.V.D.-band ver· 
stevigt, doch ook een bredere kijk op 
diverse vraagstukken geeft. 

FRIESLAND BLIJFT AC'IIEF 

In ons blad van 10 Febr. stond bo·· 
ven een berichtje uit Dantumadeel 
"Friesland is actief", wij willen hier
van maken, Friesland blijft actief. De 
heer B. C. Algra Jr., onze actieve 
p;·ovinciale voorzitter, zal, gelijk in 
Murmerwoude, zijn persoonlijke be
levenissen in de Verenigde Staten en 
Canada (met gekleurde lichtbeelden) 
mededelen aan V.V.D.-leden en sym
pathiserenden in de afdelingen Fer
werderadeel, Hennaarderadeel, Rau
werderhem, Idaarderadeel, Oostdon
geradeel en Achtkarspelen en Corn~
lissen zal het middenstandsvraagstuk 
bespreken in onze afdelingen .Frane .. 
ker en Dokkum. 

EN NOG EEN NIEUWE AI<'DELING! 

Om te komen tot de oprichting 
ener V.V.D.-afdeling in Zuidlaren 

· moesten eerst diverse ·sprekers het 
woord voeren. Dit is dan ook ge
s.:hied met als resultaat 'n ~rote afd , 
een der grootste reeds van Drente. De 
heer R. Zegering Hadders sprak voor 
leden en sympathiserenden in het 

·laatst van verleden jaar over· Land
bouw- en · Middenstandsproblemen. 
Op diezelfde avond werd een film 
gedraaid inzake export van het Frie
se Stamboekvee naar het buitenland 
(Afrika), hetgeen bijzonder de aan
wezige veehouders op prijs stelden. 

Op 1 Febr. spraken voor Midden
standers (bijna de gehele Midden
stand in Zuidlaren is lid der V.V.D. 
geworden) en kleine boeren; de heren 
Cornelissen, lid dèr Tweede Kamer 
der Staten-Generaal en Oldebannlng, 
secr. Drents· Landbouw Genootschap. 
Beide sprekers hadden een aandach
tig gehoor. In de Middenstandsvereni
ging Zuidlaren e.o. zal getracht wor
den nogmaals de heer Cornelissen 
bereid te doen vinden een èauserie 
te houden, daar op deze avond van 
twee sprekers niet alles wat midden
standsproblemen betrof tot zijn recht 
kwam. Op de 19 Febr. gehouden le
denvergadering werd het bestuur ge
kozen, dat er thans als volgt uitziet: 
L. Piers, cand. notaris, Zuidlar.-,.n, 
voorzitter; A. Brunsting, kassier Boe
renleenbank, Zuidlaren, secr.-pen
ningm.; A. Nijdam, schilder, Zuidla
ren; H. Scheper, veehouder, Zuidla
ren; Th. Sants, veehouder, Zuidlaren. 

ALWééR EEN: PEIZE 

Wanneer men besluit de heer R. 
Zegering Hadders uit Emmen uit te 
nodigen een causerie te houden (en 
deze is altijd bereid), dan weet men 
ook, dat de te houden vergadering 
goed bezocht zal worden, want de;.e 
spreker, alom bekend door zijJl 
spreekbeurten voor Volksonderwijs 
en Staatspensionnering, trekt door 
zijn woord en innemendheid de hoor
ders tot zich. Zo ook weer tn Peize. 
Er moest en zou een afdelin~ komen 
van de V.V.D. Die kwam er, danlt ;dj 
de medewerking van de herèn Ebbin
ge, Luinge, Kregel; Stratilig, Wilkeus 
e.a. en lest best de heer Zegering 
Hadders. Het is een avond gE'worden 
zoals zovele waar genoemde spreker 
het woord voert, n.l. een goed ge
slaagde. Diverse landbouw- en mld
denstandsvraagstukken werden onder 
een aandachtig gehoor door de heel: 
Hadders behandeld. 

Het bestuur van deze nieuwe, gro
te afdeling is als volgt: H. Ebbinge, 
caféhouder, raadslid, Peize, voorz.; S. 
Luinge, kassier, Zuideinde B 299, Pei
ze, secr.; J. Heins, sècr. landtJ.veren., 
Peize, pcnningm.; J. Luinge Azn, vee
houder, B 312, Peize; G. Kregel, vee· 
houder, Peizerhorst A 53, Peize. 

CORNELISSEN KOMT NAAR NORG 

Op Woensdag 14 Maart a.s. dea 
avonds te ongeveer 19.30 uur zal voor 
leden en sympathiserenden der VVD 
in Norg de heer Cornelissen, lid der 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
een causerie houden inzake de mid
denstandsvraagstukken, zulke; na een 
inleiding van de heer R. A. de Vries. 
Houdt U nu reeds deze avond vrij! 

DE "SCHERMEER'' UIT ZIJN 
POLITIEKE iSOLEMENT VERLOST 

De reeds sedert enkele jaren her
haalde pogingen om in de Schermer
polder, die onder zeven gemeenten 
Lehoort, een afdeling op te richten, 
werden met succes bekroond. In een 
geanimeerde vergadering werd het 
woord gevoerd door mevr. Holzmüller 
Teengs en Mr. Dr. Berkhouwer uit 
Alkmaar. 

De spreekster van deze avond ging 
uitvoerig in op het feit, dat de vrou
wen het actief- en passief kiesrecht 
niet voor niets gekregen hebben en 
zij dit daarom ook naar beste weten 
en op verantwoorde wijze dienen te 
gebruiken. 

Hierna voerde Mr. Dr. Berkhouwer 
het woord en schilderde voor het aan
dachtig gehoor op breedvoerige wijze 
de oorzaken en gevolgen van de kabi· 
netscrisis. Vervolgens ging hij in op 
het beleid van de regering sedert 1945 
met zijn geleide economie, zijn natio
nalisatie en de socialisatie. Hij gaf met 
voorbeelden uit de internationale po
litiek de tweeslachtige houding der 
socialisten weer. Spreker wees erop, 
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dat de V.V.D. steeds een waarschU· 
wend woord heeft laten horen en had 
aangedrongen op bezuiniging. Aan het 
s1ot van zijn betoog zette hij de be· 
ginselen van de V.V.D. uiteen, welke 
ondanks afbraakmethodes in ons volk 
verankeren en steeds meer waardering 
vinden. 

Bij de verkiezing van een bestuur 
werden gekozen: H. Davelaar, voor
zitter; .p. M. Bürmann, secretaris-pen
ningmeester; W. Schermerbarn (dit is 
niet Willem de Prater); J. Kieft en 
Mevr. Borst. 

De voorzitter van de centrale de 
heer Blaauwboer wees op het grote 
belang, dat nu ook in de Schermer 
een afdeling was en sprak de wens 
uit, dat nog vele leden zich zouden 
melden. · 

De heer Bünnann, die deze avond 
leidde, dankte de aanwezigen, spre• 
kers en het Centrale Bestuur voor hun 
aanwezigheid. · 
(En een hartelijk welkom in onze 
kring! - Red.) 

DE ROTTERDAMSE JONGEREN 

De afdeling Rotterdam van de J.O. 
V.D. hield een bijeenkomst, waar D. 
W. Dettmeijer sprak over "Overheid 
en Cultuur". · 

EEN BESTUURSVERGADERING 

De Bestuursleden der Kamercentrale 
Dordrecht van de V.V.D. houden een 
vergadering op Woensdagavond 7 
Maart 1951, om 8 uur, in het Parkhotel 
aan de Westersingel te Rotterdam. 

CONTACT IS NUTTIG 

De Kring Friesland van de Vereni· 
ging van Staten- en Gemeenteraadsle
den in de V.V.D. heeft een zeer geani· 
meerde vergadering gehouden, welke 
druk bezocht was. Als spreker trad 
op de voorzitter der landelijke vereni
ging, de heer D. W. Dettmeijer uit 
's-Gravenhage. Uitgesproken werd op 
deze bijeenkomst, dat geregeld contact 
op vergaderingen als deze nuttig zijn 
en steun betekenen voor onze raads
leden bij het verrichten van hun vaak 
moeilijk en verantwoordelijk werk. 

· 's..QRAVENHAGE's EERSTE · 
DEBAT-AVOND 

De afdeling Den Haag hield haar 
eerste debatavond onder leiding van 
mr. D. J. van Gilse. Een zeer geani• 
meerd debat had plaats over het stel
sel van de evenredige vertegenwoor• 
diging, het lijstenstelsel en het dis
trictsstelseL 

r 

\. 

Dordrecht geeft ons 
een standje 

Mijne Heren. 
Het verslag van de avonden 
iri Dordrecht en Amsterdam 

·waar de Heren Oud en Vonk 
gesproken hebben over de 
politieke toestand van dit 
ogenblik, heeft onze afdeling 
slechts matig kunnen bevre
digen. 
Waar Dordrecht verschillen
de dagen eerder de avond 
gehouden heeft en aldaar alle 
afdelingen uit de Centrale 
Dordrecht waren uitgenodigd 
en ook bijna opgekomen wa
ren, had. toch wel iets meer 
over deze avond gezegd mo
gen worden. _ 
Verschillende leden hebben 
reeds opmerkingen gemaakt 
omtrent Uwe berichtgeving. 
Hoogachtend, 

.B. Bos Azn., 
Pennm. Afd. Dordrecht, 

V. V.D. 

Dordrecht heeft, wij erken
nen dit gaarne, in zekere zin 
gelijk, al hebben wij toch wel 
onze ijverige vrienden daar 
recht doen wedervaren door 
te schrijven dat de opkomst 
daar nog verheugend-groter 
was dan in Amsterdam. Maar 
bij deze erkenning onzerzijds 
van hun gelijk mogen zij be
denken dat het iedere week 
weer de grootste moeite kost 
onze te geringe plaatsruimte 
zodanig te gebruiken, dat 
iedereen tevreden kan wor
den gesteld. Intussen! Wij in
casseren beschaamd 't standje 
en beloven beterschap. - Red. 
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Zouden wij het nog halen? 
De macht van de minuut 

Dr. S. Elsinga te Haarlem schrijft ons: 
On1 land is in nood. Wij hebben samen een schuld van meer dan 
25 milliard gulden. d.i. voor elke Nederlander - vcin de baby tot 
de grijsaard - tussen de f 25()0 en f 3000. Deze schuld neemt niet 
af, doch vermeerdert, want wij hebben tegenover onze schuldeisers 
in het buitenland stijgende tekorten door een niet sluitende beta
lingsbalans. Een tekort van meer dan een milliard. De gulden is nog 
geen 30 cent meer waard van wat deze vóór 1940 was. el'! daalt 
voortdurend, wat zich o.a. in de stijgende prijzen weerspiegelt. De 
belastingschroef is al dol gedraaid - op naamkaartjes wordt al 
15% weeldebelasting geheven - en bij verdere wentelingen zal 
geen resultaat worden verkregen. Hier· en daar hoort men stemmen 
om de lonen, salarissen, honoraria te verhogen. Doet men dit, dan 
zal de waarde van de gulden verder dalen en zeer waarschijnlijk 
meer dan men de beloningen verhoogt, zodat niemand er beter van 
wordt, integendeel. Als een mene tekel aan de wand herinner ik 
mij het biljet van 4 millioen mark, dat ik na de vorige oorlog in 
Duitsland ontving en dat vrijwel geen koopwaarde had. Ook denk ik 
aan een kennis, die voor een kwartje van de Nederlandse grens naar 
Wenen reisde. 

GEEN WELVAARTSPOLITIEK 

Na de laatste wereldoorlog is e1· 
geen welvaartspolitielt gevoerd. 

Men heeft volstaan met de verdeling 
van de aanwezige armoede, doch heeft 
deze armoede niet willen erkennen. 
Overal is "de Staat" met subsidies 
bijgesprongen en de Nederlander 
heeft het resultaat gevonden op zijn 
belastingbiljet, op de omzetbelasting, 
speciale heffingen enz. Hij heeft ook 
begrepen, dat hij voor elk· nieuw ge
bouwd huis een gedeelte van de huur 
mee moet betalen 

Reeds lang is de waardige houding 
bij het begin van de "Marshallhulp" 
verdwenen. Deze kwam naar voren 
in de uiting: "Wij willen van anderen 
alleen het strikt nodige ontvangen en 
liever voor onszelf zorgen." Nu ziet 
men graag verdere aalmoezen tege
moet. 

Nu de gulden steeds meer wankelt, 
heeft sparen geen zin meer, integen
deel het is een gevaarlijk bedrijf ge
worden. Desondanks heeft men m
dertijd een Spaarraad opgericht en 
een Spaargids uitgegeven, wat 2 mil
liocn per jaar van de Nederlandse 
burger heeft gekost. Het schijnt, dat 
men nu heeft ingezien, dat men vis
sen aan de bomen en bloemen aan de 
zee heeft gevraagd. 

Na de eerste wereldoorlog hadden 
wij een staatsschuld van ongeveer 2 
milliard. Ofschoon Nederland destijds 
tegenover het buitenland economisch 
zeer sterk stond, achtte men een der
gelijke hoge schuld voor de toekomst 
niet verantwoord en verschillende 
bezulnigingskabinetten wisten inder
daad de schuld niet onaanzienlijk te 
verminderen. Na de tweede wereld
oorlog konden wij de "weelde" nau
welijks op en verteerden snel het 
weinige, dat wij nog over hadden. En 
zo kwamen wij economisch aan de 
rand van de afgrond en dwalen daar 
nog wat rond. Wij zijn bovendien zo 
ethisch en zo weinig economisch ge. 
weest, dat men er niet aan gedacht 
heeft voor deze ethiek de nodige 
economische grondslagen te leggen 
en - naar men terecht heeft opge
merkt - paleizen in moerassen heeft 
gebouwd. 

VERONTSCHULDIGING ZOEKEN 

Men zal voor onze levenshouding 
excuses zoeken en vmden, doch 

zelfs bij zorgvuldige groepering zal 
men hiermee niet uit de klem gera
ken, waarin wij vastzitten. Slechts 
zorgvuldige bezinning over de mid
delen, die ons kunnen helpen, zal 
vruchten kunnen geven. Bij de keuze 
van deze middelen zal men het doel, 
n.l. 't scheppen van welvaart, scherp 
in het oog moeten houden. Want van 
een grotere welvaart hangt nu alles 
ef. Wat moet er terecht komen van 
onze sociale wetgeving, van onze 
öuderdomspensionnering ~n van onze 
geestelijke cultuur, als de gulden 
steeds minder waard wordt? 

Nu is er een oude wijsheid, die in 
de geschiedenis altijd weer haar 
deugdelijkheid heeft bewezen, n.l. dat 
het enige middel om welvaart te 
kweken is: productieve arbeid. Ik wil 
hieronder alle arbeid ve!'staan, bet 
gehele arbeidsfonds der Nederlandse 
bevolking. Omdat de juistheid van 't 
bovenstaande steeds weer geble"ken 
is, spreekt het vanzelf, dat de meest 
productieve arbeid de grootste wel
vaart schept en de minst productieve 
armoede oproept. Nu zijn er - in de 
grote lijn gezien· - voor productieve 
arbeid twee zielkundige motoren 
werkzaam n.l. vrees en eigenbelang, 
In een dictatoriaal geregeerd land in 
hoofdzaak vrees, in een democratische 
gemeenschap voornameU.ik eigenbe
lang. Ik sluit hier de ideële werkers 
uit en bedenk, dat de mens neg steeds 
een in de eerste plaats egoïstisch we
zen is en dit nog wel enige tijd zal 
blijven. 

NAAR DE SLECHTE KANT 

l\1 aar dan spreekt het ook van-
zelf, dat men alleen dan pro

ductieve arbeid, die op meer wel
vaart gericht is, kan verwachten, 
wanneer de werker naar verhouding 
van zijn prestatie wordt beloond. Als 
de goede werker hetzelfde ontvangt 
als de minder goede of de slecht.,, 
wordt 't resultaat van de arbeid steeels 
meer riàar de slechte kant verscho
ven en kweekt men armoede. Daar
om moet er beloning naar prestatie 
zijn om welvaart te kweken. En bier 
stuit men nu juist op weerstand en 
wel op theoretisch-politieke gronden. 

Voor mij ligt de Regeling der· lo· 
nen en arbeidsvoorwaarden voor de 
Bouwbedrijven van 12 Nov. 1945, het 
laatst gewijzigd in Maart 1948. In art. 
8 leest men, dat het loon van werk
nemers boven 18 jaar als volgt is 
vastgesteld - daar beneden is het 
vrij. 

.• 
Van 18-19 jaar. 40 % van het in 

art. 7 vastgestelde bedrag. 
Van 19-20 jaar 50 % 
Van 20-21 jaar 60 % 
Van 21-22 jaar 65 % 
Van 22-23 jaar 75 % 
Van 23-24 jaar 80 % 
Van 24-25 jaar 90 %. 

Is hij 25 jaar dan ontvangt hij het 
volle loon. Daarmee is dan zijn loon 
- en vaak zijn levensperspectief -
afgesloten. Het gevolg is, dat een 
werknemer, die zich bij de werkge
ver aanmeldt, slechts zijn leeftijd be
hoeft op te geven. Daarmee is het 
loon bepaald, waarvan niet mag wor· 
den afgeweken. Een goede werker 
ontvangt dus evenveel als een slech· 
te, een ijverige een gelijk loon als 
een luie. Het is, voor wie in de mens 
geen engel ziet, ieder duidelijk, clat 
op deze wijze de minst productieve 
de leiding krijgt en stelselmatig de 
armoede wordt gekweekt. 

EEN GESCHIEDENIS 

Hoe is men op de gedachte ge-
komen om de arbe1d te oriën

teren in de richting van de minl5t 
productieve werker? Hieraan is een 
geschiedenis. verbonden. Het is een 
tragische omstandigheid, dat een 
historisch tijdperk altijd de erfenis -
ook de minder aangename - ont
vangt van een vroegere periode. ·En 
zo oogst onze tijd_ de wrange vruch
ten van een verdraaide ethiek en een 
verwrongen economie, die honderd 
jaar geleden in verband met de af
schuwelijke arbeidsverhoudingen be
grijpelijk en waardeerbaar waren, 
doch voor onze levensomstandighe
den niet langer juist zijn en voor 
ieder in hoge mate nadelig, ook voor 
hen, waarvoor ze bedoeld waren om 
hen te helpen uit de poel van ellen
de, waarin ze verkeerden. Een acnt
tienurige arbeidsdag zonde1· zelfs 
Zondagsrust, kinderarbeid op zeer 
jeugdige leeftijd, vrouwenarbeid, dh 
veel te zwaar was en veel te lang 
duurde en dit alles onder de slechtst 
mogelijke omstandigheden en tegen 
de geringst denkbare beloning. Maar 
een theorie, die bij deze verhoudin
gen paste, kan niet meer gelden voor 
omstandigheden, die gelukkig gron
dig gewijzigd zijn. 

Is het mogelijk om de totale m·
beidsproductivitcit van het Nederlau
se . volk aanmerkelijk te verhogen, 
zodat de gulden weer een vaste waar
de krijgt, de betalingsbalan<> sluitend 
wordt, de meeste prijzen dalen en er 
weer een ·beter levensperspectief ont
staat, ook voor onze geestelijke cul· 
tuur? Inderdaad is dit mogelijk. 

EéN MINUUT UITWINNEN 

Hebt u wel eens uitgerekend, 
hoeveel er gespaard kan wor

den op het fonds van productieve 
arbeid, als per man-uur étin minu•1t 
wordt uitgewonnen? Bij een 8-urige 
werkdag, een 48-urige werkweek en 
48 werkweken per jaar komt men op 
40 man-uren voor één werker per jaar. 
Als men het aantal werkers in Ne
derland maar op 3 millioen stelt -
wat zeker aan de lage kant is, in 
werkelijkheid is het 3.6 millioen -
komt men tot een besparing van 120 
millioen man-uren, waarin heel wat 
productieve arbeid kan worden ver
richt. En bespaart men niet één, 
maar vijf of tien minuten, dan ver· 
krijgt men nog heel andere getallen. 
Wie dit onmogelijk acht - er is nog 
veel meer mogelijk - moge ik ver· 
wijzen naar het laatste nummer van 
het tijdschrift "Interne Bedrijfsorga• 
nisatie", waarin een interview wordt 
gepubliceerd met een Amerikaan, de 
heer Lyhne, efficiency adviseur, die ;n 
reis in Nederland heeft gemaakt en 
tot een oordeel kwam, dat door het 
tijdschrift als volgt wordt weergege
ven: "Men springt hier een beetje 
slordig met de tijd om, zo 7ei hij. AlS 
treffend voorbeeld noemde hij ons 
een test, die men had gedaan naar dè 
werkzaamheden op een bepaald mo
ment in een montage-afdeling. Het 
schrikwekkend resultaàt was, dat 
47 % van de arbeiders naar gereed· 
schap of materiaal zocht, 26 % niets 
deed en 27 % inderdaad aan het 
werk was. Ook de verhouding tussen 
de arbeide:.:s, die direct bij de pro
ductie betrokken zijn en zij, die er 
indirect aan meewerken, is vaak on· 
gunstig, Het zou goed zijn hiernaar 
een grondig onderzoek in te stellen. 
om te beoordelen of sommige func. 
ties wel absoluut noodzakelijk zijn, 
of zij kunnen worden gecombineerd 
met andere of geheel kunnen verval· 
len. . ~.,. 

Op onze vraag, of het gemiddelde 
Amerikaanse bedrijf veel groter is 
dan het gemiddelde beàrijf in Ne
derland, antwoordde de heer Lyhne, 
dat men in EurQPa vaak geneigd is 
slechts te denken aan de enorme 
Amerikaanse ondernemingen, wier 
faam hier is doorgedrongen. In de 
realiteit echter heeft 90 % der on· 

dernemingen 500 of Jr).inder em
ployé's. Deze bedrijven hebben zich 
dan gespecialiseerd op slechts enkele 
producten. De efficieJ.lCY staat er po
sitief op een hoger peil dan bij be
drijven van dezelfde grootte in ons 
land. Dit is des te meer jammer, zé!,'t 
Mr. Lyhne, omdat de Hollandse 
arbeider. hard 'kan en wil werken. 
Wanneer de,·efticiency. beter o:ZQU. zijn, 
dan zou hij ongetwijfeld· met·· minder 
moeite meer kunnen produceren. Dit 
is uitsluitend een kwestie van de 
leiding.'' 

DE SCHULH 

'"cràaad, de schuld 'ian dit on-
i productief werken ligt vaak min

der bij de werknemer dan bij de or
ganisatie. En in dit opzicht - en 
vooral in de studie van de arbeid ··
i<; Amerika ons ver vool'uit. Reeds 
ongeveer een halve eeuw is men daar 
bezig de arbeid te richten op 
het meest productieve doel, zomlPr 
dat de werkman daaron1H lijdt. In 
dit opzicht is Nederland 1:-epaald ach
terlijk. Een kenner van de bouwmj
verheid merkte eens op, dat, als in 
Amerika het plan voor een gebouw 
klaar was, alles klopte en metselaar 
en timmerman, schilder en electri- · 
cien geen ogenblik op elkaar behoef
den te wachten. 

Er zijn intussen veel meer kanten 
aan de arbeidsstudiën dan de orga
nisatorische zijde en met alle hebben 
de Amerikanen zich zorgvuldig be~ 

ziggehouden. Emerson bewerkte de 
bedrijfsleiding, Garmt 't loonsysteem, 
Gilbreth de z.g. bewegingsstudiën. 
De laatste verklaarde, dat hij door 
verbetering van de arbeidsmetl1ode 
een korting van 50 % op de tijdsduur 
verkreeg. Fremont wijdde aanda~ht 
aan de gereedschappen en bracht 
veel verbeteringen op dit gebied. En 
er is nog veel meer, waaraan aan· 
dacht werd besteed. Zo wijdde men 
zich aan vermoeidheidsstudiën en 
aan de groepsgeest (teamwork). 

De aanvankelijk voor mij onbegrij· 
pelijke bewering van een socioloog. 
dat de productie van een Amerikaan
se arbeider ongeveer vier maal zo 
hoog was als die van een Nederland
se krijgt na dit alles een bijzondere 
betekenis. En tevens, dat zijn wel
vaart zoveel hoger ligt. En toch staat 
de Nederlander lichamelijk en gees· 
telijk niet achter bij de Amerikaan. 

In het bovengenoemd tijdschrift 11 
een klok afgebeeld, die één minuut 
vóór twaalf staat. Zouden wij het 
nog halen? 

.UI-UUIDUUIIUUUUIIIIIIIDUDIIUIUIHIIUIUIUIIIIIIIIIIUIU. 

Ocdanh infaiftg 
t.lmin.ng 

CIIIYB88BBL BBVIKB.&.I.It 



De meeste stakingen hadden p,laats 
in de mijnbouw 

Men moet maar afwachten wat er van tereebt komt 
Iemand omschreef eens de jeugd als de periode waarin je zeker wist 
nooit zo dom te' zulten zijn als je vader. Het is evenwet niet alteen de 
opgroeiende knaap die daarvan overtuigd kan zijn, maar ook de nog 
weinig beproefde politieke partij; ook zij weet soms heet zeker dat ze 
nooit vervallen zal in de domheid en &l.echtheid oon haa1" voorgangsters, 
maar dat ze regelrecht op een betere toekomst attn zal sturen. Blijkens 
haar. uitlatirn7ea ea haat be1óftea verkeerde de Engelse Làbour partij 
na de oOTlog nog ,in dit gelukkige, onbezorgde stadium der 4dolescentie: 
attderen hadden vaak gefaald, .maar zij zou de wereLd ee.ns iets heel 
,anczèTs laten zien. Een belangrijk deel van het nieuwe, dat :re bracht, 
zou bestaan in de nationalisering van de grootste bedrijven. :Men twij
felde niet aan het succes. In 1946 zeide h.v. Herbert Morrison: ,,Het eigen
lijke probleem van het staatsmanschap op het gebied 'VIm industrie 
en economie is, om de moeilijkheden aan te zien kernen en een cat«
strophe te vermijden. We zijn vast besloten om ons onder deze regering 
.met te laten overvallen door de blinde .economische .krachten". 

kerll!, dat tw.eemaal zo groot is .als 
vóór de oorlog ,en hun weglopen uit 
het mijnbedrijf. Daardoor gaat bet 
aantal van hen, dat in de mijnen 
:werkt, steeds achteruit. Wat wèl toe
neemt is natuurlijk het administrà~ 
tieve personeel, dat begin 1947 een 
38.000 man telde, maar dat binnen de 

drie jaar was gestegen tot 38.800 
man! 

Zelfs al waren het ab11enteïsme en 
het weglopen uit de mijnbouw .de 
enige .oorzaken der lage productie. 
dan zou het nog de moeite waard 
zijn de .oorzaken ervan grondig te 
laten napan. Maar volgens tedmt• 
sche experts 'komt er nog meer. bij: 
o.a. zou de centralisatie ·veel te !4I'oot 
zijn, en behoorde de hele mijn~uw 
te worden gereorganiseerd. Maar 
aaDgezien bij ll&tionalisatie het pres
tige der partij nauw betrókkeo .11,. 
verwierp de regering een conservaw 
tieve metie, die aandrong op een 'Ofl• 
partijdig onderzoek vaa het gev41!1'
de beleid: het zou de National Coal. 
Board maar van zijn werk houden! 
Omdat er. toch iets gedaan moest 
worden om een eind te maken , aan 
de catastrophale toestand deed de re
gering kort geleden een beroep op 
de gemeenschapsZin van de .uljn· 
werkers. Begin Januari had Attlee 
een onderhoud met het bestuur van 
hun vakverbond. 

Toen de kolenmijnen waren ge
nationaliseerd - het was de 

.eerste grote industrie die aan de Staat 
kwam - was men vol vertrouwen 
in de uitslag. In de eerste plaats iott 
de verhouding tussen arbeiders en 
lelding veel beter worden: de eer
sten zouden met veel meer piezier 
werken . nu geen d1reeteur of 1!lge
naar, beladen . met de vloek van het 
winstbejag, langer "tussen de be· 
drijfsleider en zijn kameraden, de 
mijnwerkers" .zou staan. Er gebeur
de echter niets van dien aard. De 
arbeiders zelf waren er orrthutst 
door: iemand, die in 1949 sprak na
mens vele mijnwerkersafgevaardig
den zeide: "Het !iB waar, dat we niet 
weten waar w.e <nu> staaa of 1n wel
ke ricllting we &aan. Oaze verbijst&o 
r.blg is des .te greter, i!mdat we had· 
cien verwaeht dat de nationalisatie 
een heel andere toestand zou schep· 
pen dan er thans heerst". De onvot• 
daanheid uitte zich in stakingen~ 
verreweg de meeste stakingen, die 
zich de laatste jaren în Engelan4 
vQOt"deden, hadden plaats dn de ·mijn
bouw. 

Is er plaats voor Overheidszorgî 

Behalve prettiger ·verhoudingen 
tussen leiding en .arbeiders 

voorzag .de Labour Party «)k, juUlt 
door die verhoudin,g, eett gr~tere 
productie en, omdat de Staat ;niet 
:naar winst streefde, ook goedkoper 
kolea. Ook daarin was de Labour 
Party tele~o~rgesteld - en ·boel In de 
winter van 1947 was er een tE!kort 
aan 'koten dat millioenen men&en 
werkloos· mta'kte 'è1\ het 'land .op eeR 
verlies yan 100 mintoea pond ·kwaul 
te maan. Willilt mettegeoataande è 
~ meebulisatle, die èe be• 
lastingbetalers mlllioenen kostte, 
&lng .fle ;ndwrtie ~ IW:'lrgek
laeD bij v.ó6r de Ol»"leg. toen .de mij. 
aen ~MW ia par:ticlllier 1aezit waralo 
Bovendien was een deel van de 
brandstof slechter, zodat het minder 
warmte vertegenwoordigde. Nu had 
W lliellltllur _. ode ....._ ~ftie Jia.. 
tional Coal Board) het zó uitgere • 
kend, dat de uitgevoerde kolen een 
pond per ton meer op zoude.n bren· 
gen dan de kolen voor billQenlantl$ 
gebruik, die :ongeveer tegen kostprUil 
g~ w.den - een prijs die iB· 
tl.llllell tll Wil" .htc 'boW!n . de vroege~. 
Maar 4e ~ ,was zo laag ge
~. a.t de wtvoer steeds ver 
beaedea. de DI'8Ûlg ·bleet a1 d~ ex· 
part 'het ~nds gebwik h1 'VeJll 
mindere mate subsidieerde dan men 
gedaeàt _bad. Deze winter :werd bet 
nog qer: Na een ontkenning in Sep
tember :zag het ministerie wan Brand
stof en Electriciteit zieà in Novem
ber al gedwongen om in Amerika 
kolen te kapen: iets wat bet laad 
schatten kolt. 1!lD het ·ergste Is: als 
in 1950 elke , ,mijnwerker .ev~nveel 
kolen had gepmduceerd als in 1939, 
dan zou de .productie van goeie 
k~teü ~ool voldoende zijn ge
weest voo,r eigen gebruik. 

• • • 

ne voornaamste moeilijkheden 
~ de Cml! Boarà tobt .is 

het absenteïsme van de. mijnwer• 

De Landelijke Middemtandscom· 
· missie van de Volkspartij voor 

Vrijheid ·en Democratie heeft 'te Am· 
sterdam de vel'tegenwoordigers van ft 
plaatselijke ·midde:nstandsoommissie en 

/ belangstellende partijgenote& gelegen
heid gegeven ·tot een opbouwende dis· 
cussie -over twee actuele onderwerpen. 
~ voonittér., Mr. 3. BUTGERS, 

sprak een woord van welkom tot' de 
velen, die naar Amsterdam waren ge· 
komen. Beraadslaging over gemeen
•Chappelijke belangen van midden· 
stand en 'V.V:D. is nuttig en noodzake· 
tijk. De vraag, wat men ·onder midden
stand moet verstaan, heeft opnieuw 
betekenis gekregen, nu het ·onlangs 
verseheften boek van Dr. E. J. 'Tobl en 
Drs. Luijcl!:x over ,.Herkomst en toe
komst van de middenstander" de op
vatting bevestigt omtrent de hetero
gene l'amenstelling ·van de midden-
8Wld. Meer dan àriekwart van de 
middenstanders verdient niet meer 
dan f '5000.- per jaar en 18% blijft 
zelfs beneden f 2580.-. Deze 1)ijfers 
deen 4e vraag ·rijzen, ~ kleine zelf· 
staadigen met ceea 'iftlromen beneden 
f 1500.- ·W4!!11~ de elgenH,tke m.iddea
ftaRtt 'kutmen ·worden .gerèkaKl, ·het-

heeft met tJ ·van de eerste voor-
. jaarszondag -genoten. 'Deze Zon

dagmiddag ~leven 1ie dossiers ge
sloten en maakte hij, evena1s ·Vele 
medejongeren (en ouderen) zijn. 
eerste wandeling langs Meyend<:l 
door de duinen over het strand 

naar Scheveningen. De r.on en áo;; 
ruivere lucht maakten de mensen 
blijmoedig. Nog zelden za:g hij 
zoveel blijmoedige gezichten alll 
deze Zondag. Er is deze middag 
weinig over Stalin, Rákosi, LiD 
Piao, Peng The-hoeai of andere 
grootheden gesproken. 

Er is alleen maar genoten, ge
wandeld, gekwetterd en pedraafd. 
En gelijk ~ de zon, kwamen de 
gedachten aan verre, zonnige lan
.den als een stil verlan~en. Ge
dachten aan Zuidelijke kustplaat
sen en steile begroeide bergen. 
Zulke gedachten kunnen goed 
doen. Ze kunnen be~er zijn dan 
de werkelijkheid. Deze jongere 
heeft deze middag ook s,enoten. 

geen van practiscbe betekenis Js met 
bet oog op het wetsontwerp inzake de 
kinderbijslag voor ldeine .zelfataodi· 
gen. 

Mr. N. E. H. VAN ESVEW. voor• 
zitter van de Raad van Arbeid 1e Rot
terdam, sprak over "de sociale ·ver
uJ.'&i,Dg :vu 4e :lE!~ilen'!. 

D e inleider me~:kte op, .dat de a 
onze kring terecllt gehulQigàe 

vrijheid ·van denken wel eens tot een 
grote verdeeldheid van mEllliqea 
leidt. Dit treedt duidelijk aan het licht 
bij de bestudering van het onderhavi· 
ge vraagstuk. Men kan prachtige theo· 
rieën ontwikkelen over sociale ·pro· 
blemen, welke zeker een belangrijk 
onderdeel van .het rejferi:ngsbeleid vor.· 
men. maar bij de toepauing wordt 
men. eerst goed met de .pr.aetiscbe 
moeilijkheden geeoofronteerd, zoaJa 
liPzeker uit eigen .ervaring kan verkla
mn. Voor. hetzelfde dilemma .komt 
men te staan b.ij de uitwer.Jdng :vaa 
bet denkibeeld om de middeustaud Ja 

gewandeld, gekwetterd en gè
fuoaafd. 'In Scheveningen waren 
v.eèl -mensen. ·De terrassen zaten 
vol. Er zijn veel :rOODnWaf.els ge
geten. Dat is .goed. In Set\e:venin
gen behoort men r-oomwafels te · 
eten. Er zijn oGk veel patates frit~s 
gegeten. Dat is ook goed. Room
wafels en patates frites zijn een 
symbool voor de groei van de Be
nelux. 

De eerste mantelpakjes fleurden, 
flaneerden en flirtten op de bou
levard. Zelfs de kabinetscrl.~is wil!C 
even vergeten. Dat bemerkte bij, 
teen bij rustig op een beschut 
plaatsje in de hoogte \'an 7.ijn 
kopje thee zat te genieten. Zag Di; 
ooit iemand zo van de zon geni<!
ten als deze middag mr. Van 
Schaîk? Hij hoopt dat de endere 
kabinetsdoktoren <~ok in de zon 
gezeten hebben. Dan zal het alle· 
maal wel goed komen. 

A.D. OLESCENS 
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ne ,(communistische) secrutaris 
begon met te zeggen, dat het 

•beroep vrucbteklos zou zijn als bij 
met lege handen terug moest gaan. 
En in dat opzicht was het onderhoud 
dan ook een groot succes: de mljn• 
werkers kregen een loonsverhoging 
van f 2.50 à f 3.50 (dit alleen komt 
de belastingbetalers alweer oo 60 
lnillioen gulden per jaar). Daartegen
.o:ver stond, dat ze nu zo goed waren 
om zo nodig het aanstellen van bui· 
tenlandse mijnwerkers toe te slaan; 
verder zouden ze absenteïsme en wil· 
de .stakingen trachten tegen te gaan 
(maar hoe?), en ze zouden soms wat 
tanger werken. Het enige waar men 
houvast aan heeft is de toestemnung 
'tot bet te werk stellen vaa vreem
delingen; wat er van de rest tt:reeht 
komt moet men maar afwacnten. 
Toen de mijnwerkers beloofden dat 
·de . instelling van een werkw~ van 
vijf dagen ,geea achteruitgang in de 
productie zou brengen, hebben ze . 
Zich niet aan hun woord gehouden. 
Het is ae vraag of de socia1istisehe 
propaganda wel het soort merUJen 
gekw:eekt heeft dat eea socialiiltiseäe 
staat boven alles nodig heeft om te 
slagen. 

....................................... 
AFUELINGSSIIK.."RJ!lTARI88t!:Na 

Yru,gt bU onu admlntatratle eh 
tarteven .voor .extra-exemplaren ,._ 
)D.I weekblad, voor df verbretcUnc 
ran onze DeR'inaelen en Yoor 118& 
werven van nieuwe abonn•'L 

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

liet .socia4l verzekeringsbeatel op te 
:Demen. De Amdamentele Vt"aag Jaiel1bij 
is: verdraagt het wezen van de vrije 
zèlfstandige middenstand zioh met so
eiale zekerheid? Zo ja, dan volgt eea 
•tweede vraag: is er wellicht p1aata 
!VOOr .een zekere overheidlzorg? 

Na een uitvoer.ig, ;belangwekbad 
Woog kwam mr. Van Esveld tot de 
volgende conclusies: 

l. Het -Uberale ~rineipe -k. 
hier geen concreet antwoorwl 
geven; 

2. Het zijn de practijk 4m .r. 
daardoor verkregen ervartng, 
welke moeten aantonen we~t 
wensetijk is; de practijk en dè 
ervaring leren echter f'eeds, dat 
bi1men de kring van zelfstandi
gen al de meest tegenstrijdige 
verlangens leven; 

3. De groep zelfstandigen ia 
gedeclasseerd dooi zwalcke broe
ders en de gelukzoekers, die voor 
de andere groepen der .~~e~men
leving .ongeschikt .zi,in; 

4. De .wmeutelU." '*' • 
#/'l'()q der uljstaflld.Wien .V ....._ 
~r :zo het1erocJeen, dot --... 
""f]felea, '!DeUce 2lOOJ" de cu cllte-
110rie (4c zt.Mbte~ ·~ .,... 
tHml't !1\Jft, tx>er een ndere eete
IJO'F'ie hoogst ot1.ef'tlodig en 1'em
'11Mm4 VOOJ" 'het eigen ini~ 
zió.n; 

5. De vrb'"heid vau de eigea 
zorg moet naar luJa.r ~ 
.waarde t.Dor.dea geschat; de zege. 
Gia9en der ~ale zeokerileiä 
m.o.eten 'IIIDM de ubf•tsnditlea 
daarom batist Riet worden ouer
.echat; 

6. In het algemeen kan ieb 
worden gezegd voor een ouder
domsregeling, lLlsmede voor een 
voorziening inzake bHjvende in
validiteit en blijvende werkloos
heid; men -map .evenwel niet ver
geten, dat de . hoge kosten hier-
· van automatisch het :zwaarste 
komen te drukken op de groe
pen, die het ktt.fl-nen betalen ea 
die voorzieningen dus niet be· 
.hoet:en; men kieze de organist&• 
tie, -welke zoveel mogelijk bij .de 
aard en de vrijheid van het be
roep p~~St. 

Een levendip, interessante gedach
tenwisseling ia .op deze inlei4illg ae
volgd. 
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Copie voor deze rubriek uiterlijk 
Vrijdagsmiddags te zenden naor: 
Mej. Joh. H. Springer, Alexan
derstraat 16, Haarlem. 

De ~eur draaide 
verkeerd 

H et is best mogelijk,. dat heel 
wat meer vrouwen zich met 

woningbouw bemoeien, cian wil 
weten. Bescheiden als vrouwt~ll 
:lijn, bazuinen zij dat echter nit't 
110nd en wij moeten er rlan maar 
toevallig achter komen. Zoudt l1 
dat toeval niet een handje willelt 
helpen en ons waarschuwen waar 
er van die bescheidene zielen 
werken? 

In "Raad en Daad". het maand· 
blad van de U.V.V. <dat leest U 
toch?) moesten wij de Vrouwen• 
bouwcommissie te Tiel ontdekken, 
tot welke zelfs de voorzitster van 
onze Vrouwengroep aldaar, tevens 
gemeenteraadslid, mevrouw A. H. 
van Versendaal-Hol, mede hP.t 
initiatief heeft genomen. 

Zij heeft er over verteld aan de 
secretaresse van de Tielse vron• 
wengroep en die stuurde ons daar 
de volgende weergave van toe: 

Bij het begin van de oorlog be· 
stond in Tiel, zoals ook elders, de 
Vrouwelijke Vrijwillige Hulp, die 
nog tijdens de oorlog in het ge
heim werd omgezet in de Uni~ 
van Vrouwelijke Vrijwilliger~ 
Hiervan werd 't bestuur gevormd 
door mevrouw W. Cambier van 
Nooten-van de Hardt Aberson, 
presidente (burgemeestersvrouwl 
en ik als vice-presidente, met als 
leden vrouwen uit verschillen(le 
:11rouwenverenigingen. 

Toen wij na de oorlog i11 -j 
zeer verwoeste Tiel terugkwamen 
en we aan de herbouw begonnen. 
hebben wij getracht contact te 
zoeken met Wederopbouw, opdat 
bij de herbouw alles zo practiscn 
mogelijk zou worden ingericht. 

Het leek ons juist nu mogelijk om 
de invloed van de vrouwen tt> 
doen gelden bij het bouwen van 
woningen, maar het had geen re
sultaat. 

Toen echter van Gemeentewege 
nieuwe huizen werden gezet, beu
ben we ons verstaan met B. en W. 
en de gemeente-architect, wat naar 
het ons leek wel enig resultaat 
zou hebben. 

We hebben toen een bouwcom
missie opgericht, die alleen uit 
Vrouwen bestond. Het bes~uur 
werd gevormd uit afgevaardigden 
den van alle verenigingen. zoals: 
Chr. Vrouwenbond, R.K. · Vrou
wenverenigingen, Vrouwen van ne 
P.v.d.A. en Veren. van Huisvrou
wen <waaruit ik kwam alS presi
dente). Wij bezochten nieuw ge
bouwde woningen en bespraken 
ciaarna met de arcbiteet de oJ. 
minder practische dingen en ver
zochten hem dit te verbeteren en 
in de volgende fe bouwen buizen 
in toepassing te brengen. In theo
rie was àä alles prachtig. maar 
de praktijk leerde wel weer an
ders: b.v. het heeft ons heel wat 
moeite. gekost een naar de ver
keerde' kant draaiende kelderdeur 
bij de volgende huizen de goede 
kant uit te laten gaan. Wij dien
den verder van advies bij het 
plaatsen· van de ltasten. Waar we 
wensen hadden, speelden lle 
sleehte financiële omstandigbede n 
ook een grote rol, tot zelfs een 
doorgeefkast was onuitvoerbaar. 
We versaeen echter niet en zullen 
blijven aandringen. op verbeterin
gen, hoe simpel ze ook zijn. Lang
zaam, maar zeker, zullen we dan 
ook resultaat boeken. 

VriJdapdddag 16 llaal't 1951 
om 14~ uur in Gebouw Kunsten 
en Wetenschappen, Maria{JJaats 27, 

Utrecht. 

BI.JDNKOJIST VAN DE 
,.VBOtJWEN IN. DB V.V.D." 

Alle -VrGUwel1jke partijleden zijn 
hartelijk welkom. 
Ter besparing van kosten ge
schiedt deze àankondlging uitslui• 
tend in het weekblad. Er worden 
dus geen rondzendbrieven hier
over uitgestuurd. 
Wie wensen ot wenken voor deze 
vergadering heeft, zende die zo 
spoedig mogelijk naar de secreta
resse: 

JOH. H. Springer, 
Alexanderstraat 16, Haarlem. 

Overal in Nederland •••• 

Ergens maakt de lieve lente 
Zich nu -voor haar bruiloft kituiT 
In een jurk vol tierlantijntjes • 
En met golfjes in heur haar, 
NU, terwijl het buiten 1Dinterl 
En de kachel binnen brandt 
(Voor zover wij kolen hebben) 

Overal in Nederland. 

Ergens wacht het jonge le11en 
Op een beetje zo?mesehijn., -
En men hoort soms hoe de vogels 
Al aan •t kwinkeleren zijn -
NU, terwijl het ouwe leven 
't Nieuwe weert met hand en tand, 
En het pijpestelen regent 

Overnl in Nederland. 

Ergens moet het nu toch dToog zijn, 
Niet zo klef en niet zo nai ...• 
Ergens vindt toch elke kater 
Tegen deze tijd een kat •••• 
NU, terwijl in Februari 
Nooit tevoren (schreef de krant) 
Z o v e e l regen is gevallen 

Overal in Nederland. 

Ergens lopen nu de blaadjes 
Van de eerste meizoen uit, 
Ergens in de wijde wereld 
Is de lente nu de bruid, 
NU, juist nu de stormen blazen 
Op ons Scheveningse strand 
En inplaats van Drees de griep heerst 

In ons dierbaar vaderland .••. 

B1'ammet;e. 

"Uit de afdelingen'' 
ARNHEMVERGADERDE 

De Afdeling Arnhem hield haar 
Ledenvergadering ter bespreking van 
de beschrijvingsbrief van de Algeme• 
ne Vergadering en ter behandeling 
van de jaarstukken. 

Hoewel de opkomst door het zeer 
slechte weer ongunstig beïnvloed was 
kan van een zeer geslaagde vergade
ring gesproken worden. 

Het jaarverslag van de secretaris en 
dat van de penningmeester werden 
besproken en goedgekeurd. Middelen 
werden beraamd om het ledental weer 
op te voeren en het aantal abonné's 
op Vrijheid en Democratie te, vergro• 
ten. Daarna werd de beschrijvings
brief uitvoerig besproken en werden 
naar aanleiding van de discussies ell>' 
kele amendementen opgesteld voor 
het nieuwe Reglement op d'e candi· 
daatsteUing voor Leden van de Twee
de Kamer der Staten-Generaal en voor 
het Tweede Concept Werkprogram. 

Wanneer de min of meér zuiver 
huishoudelijke agenda sommige leden 
weerhouden mocht hebben deze ver
gadering te bezoeken dran is ook nu 
wel weer gebleken dat ee~:~ vergade
ring van een parlij waar leven in zit. 
nooit saai behoeft te zijn en dat zij. 
die niet gekomen zijn wat gemist heb
ben dat waard was het mee te maken. 

ASSEN DEED EEN GOEDE KEUZ& 

De afdeling Assen van· de V.V.D. 
kwam in huishoudelijke vergadering 
bijeen met genodigden. Bij de· opening 
vestigde de voOI'Zitter, de heer J. Ma
chielsen, er de aandacht op. dat op 
initiatief van het bestuur der afdeling 
getracht wordt om te komen tot op
richting van een. afdeling van de Jon
geren Organisatie Vrijheid en Demo
cratie (J.O.V.D.) en tot een nauwer
contact tussen de vrouwelijke leden 
en sympathiserende leden van de par• 
tij. Tevens werd m-ededeting' gedaau• 
van het feit, dat door de sul:il-ceflbale' 
Assen als candidaten voor het bestuur 
van de Centrale Drenthe zijn aanbe
volen de heren J. Machielsen en F. 
Faber te Assen en Th. Santes te Mld
laren. 

Mr. H. van Blei te 'S~ 
vice-voorzitter van de V.V.fJ., heelt 
hierna een beschouwing gehouden 
over "de algemene lijn van onze bui
tenlandse politiek". Op zeer duidelijke 
wijze gaf spreker een; everzicht van 
de principes, welke aan de buiten
landse politiek ten grondslag liggen en 
welke tevens haar wezen bepalen. 

In de buitenlandse politiek; aldus de 
heer Van Riel o.a., heeft het recht 
geen absolute betekenis. Wel is dit het 
geval bij die partij, welke iets te ver
liezen heeft, in mindere mate echter 
bij de partij, waarbij dit niet het geval 
is. Alleen indien er een bepaalde 
macht is, welke het recht eventueel 
kan afdwingen, zal het mogelijk zijh 
om te komen tot een grote mate van 
stabiliteit. Spnke:r vond verder gele
genheid om in zijn beschouwingen de 
tegenwoordige wereldsituatie te be
trekken. waardoor deze van zeer grote 
deskundigheid getuigende inleiding 
wel zeer actueel werd: Het grote aan• 
tal vragen en naar aanlefding daarvan 
de gevoerde besprekingen waren wel 
het bewijs, dat de afdeling Assen met 
het uitnOdigen van de heer- Van Hiel 
een zeer gelukkige keus had gedaan. 

KENT U ZELVE, 
MIJNHEER FABIUS ...... 

Terwijl de heren mr. Oud en mr. 
Vonk te Dordrecht spraken, werd in 
Haarlem het woord gevoerd door drs. 
Korthals. De afdelingen Haarlem, 
Bloemendaal en Heemstede hadden 
een openbare vergadering belegd, 
welke uitste'kend geslaagd is. Ook 
hier hadden de besturen van de orga
niserende afdelingen het genoegen, 
dat de heer Korthals kon spreken 
voor een geheel gevulde zaal. De spr. 
heeft de positie van de fracties in het 
parlement jegens het kabinet-Van 
Schaik-Drees uiteengezet. Duidelijk 
maakte hij hoezeer ook de fracties 
waren verrast door de diep teleur• 
stellende resultaten van de Ronde 
Tafel Conferentie en hij schilderde de 
dwangpositie waarin onze fracties 
toen waren geplaatst. Vervolgens be
sprwk hij de beschamende Ambon
kwestie, die de Tweede Kamerfractie 
er in Mei van het vorige jaar toe 
heeft gebracht een motie in te dienen 
waarin het beleid der R-egering werd 

afgekeurd. Ook in de Ambon-zaak is 
het Kabinet-Van Schaik-Drees niet 
opgetreden zoals verwacht had mogen 
worden. Tegen het om hals brengen 
van het zelfbeschikkingsrecht is on· 
voldoenqe opgetreden. Het parlement 
heeft echter de afkeurende motie van 
mr. Oud toen niet aanvaard. Met 
betrekking t_ot het beleid ten aanzien 
van Nieuw-Guinea is de Regering ul 
weer gaan deviëren. Dat de door de 
fractie ingediende motie tot resultaat 
heeft gehad, dat het Kabinet is af
getreden, achtte spr. verheugend. Er 
is nu. tenminste een kans, dat er een 
krach'iger kabinet komt. 

In deze vergadering is de heer Fa
blus, de schrijver van de zo~enaamde 
vertrouwelijke nieuwsbrieven, in de
bat gekomen met de heer Korthals. 
De heer Korthals heeft hem uitvoerig 
beantwoord. De heer Fabius moet 
zich maar niet teveel in debat bege
ven met. mensen, ·die de zakerL kennen. 
.Hij moge· dan S<m:lS een; '\V~t-~1 W:kt:~~ 
ia. ogen van hen, dl.e n~e~ . voldpeJlde 
op de hoogte kunnen zijn, de zake
lijke beantwoording van drs. Kortlmm 
liet van zijn theorieën maar bitter 
weinig over. 

GOEDE VERGADERING IN 
WASSENAAR 

\_ 

In een ledenvergadering van de af
cfeftng· Wassenaar sprak vorige week 
het Tweecfe Kamerlid drs. H. A. Kort
haltJ; De vergadering was goed be
:~:ocht en de rede van de heer Kort
hals werd met zeer grote aandacht 
belnisterd. 

Na afloop van zijn betoog heeft een 
groot aantal. leden vragen gesteld en 
het was reeds laat toen deze intere~>:o 
s&trte· vergadfl'ing werd gestoten. 

DE DERDE MACHT 
(Ingezonden) 

l a het uwnmer van 24 ~'ebrua11 
werdt ~ àat Prot. Romme 

heeft. ~ dat de Deràe Macht 
niet bestaat uit mensen van één poli
tieke, richting, zoals dat bij K.V.P. en 
P.v.d.A. het geval is. 
· ~r.. zo. vragen wij ons af, hoe 

ll'OGt: fs de JIO}iti'eke eensgè:.>indhei•l 
if' de P.v.d.A., waar men de oude 
S.D.A.P.-ers. aantreft naast •le niea
welingen van de doorbraak,;edachte, 
de partij waar naast elkaar lid waren 
burgemeester <fAiJiy en Ir. Vos, en 
waar de jongste gebeurtemssen heb
ben aangetoond, dat er sp~nningen 
hèersen, die welllcht op grotere me· 
ningsverschillen duiden, dan de ver
schillen van mening over de grote 
vraagstukken in de Derde Mr.cht. 

Treffen wij in de K.V.P. ook niet 
vogels van zéér diverse pluimage 
aan? Zou in een ander land, bv. Bel
gië, waar de greep van de Kerk niet 
zo sterk is als hier, omdat daar prac
tisch de gehele bevolking Katholiek 
is, de K. V .P. kunnen bestaan zoals 
hier? Of zouden dáár de Katholieken 
zich verenigd hebben in een arbei~ 
derspartlj, een centrum en een rech
tervleugel? 

Zeker, de K.V.P. en de P.v.d.A. heb
ben elk één beginselprogramma, maar 
de opvattingen daarover lopen nog al 
wat uiteen. De Derde Macht heelt 
daarentegen drie begfnselprogram· 
ma's, maar een nauwkeurige bestu
dering zal WelHebt leren, dat de op· 
vattingen niet zo heel Vèr uit elkaar. 
liggen. 

Zo beschouwd is· de Derde MMht 
een tenminste even grote realiteit als 
de twee andere partijen. 

Bd. 

Teneinde ten deze ieder mlsver~ 
stand uit te sluiten, willen wij er on
zerzijds op wijzen, dat de Derde 
Macht nooit ls bedoeld als Mn partij. 
De drie partijen hebben te grote ver
schillen van principiële aard om dje 
maar voorbij te zien. Het gaat er 
slechts om, dat deze drie partijen, 
A.R., C.H. en V.V.D. een vorm vin
den van elkaar beter verstaan waar- · 
door de politieke invloed van deze 
partijen beter tot gelding kan komen. 
Gedrieën tezamen een lijn volgen bij 
bepaalde practische vraagst1:.kken en 
situaties zal nu eenmaal rncer kans 
op goed resultaat bieden ::l.an wan· 
nocer de drie partijen los van elkaa'' 
haar weg gaan. - Red. 
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VliJHElD EN 
DEMOCRATIE 

Ambonnezen komen 

naar Nederland 
(pr.g. 2) 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRAT'IE 

WAPENSCHOUW 
ferwijl de nog steeds niet . opgeloste 

Kabinetscrisis- ook Romme's stre· 
ven naar een Kabinet op de allerbreedste 
basis is mislukt! - de gemoederen bezig 
houdt, maakt de Volkspartij voor Vrij
heid en Democratie zich op voor haar 
jaarlijkse algemene vergadering. 

Dat zo voor twee belangrijke aange· 
legenheden tegelijkertijd onze aandacht 
wordt gevraagd, moge oppervlakkig ge
zien niet meer dan toeval zijn, -- wie 
dieper schouwt ontdekt ook hier iets van 
samenhang en oorzakelijk verband. Pe val 
van het Kabinet-Drees-Van Schaik is niet 
maar een door menselijke willekeur of gril 
van het politieke lot veroorzaakt inci
dent: met de linksgerichte socialist J;r. Vos 
kunnen wij de op 24 Januari ontstane 
crisis slechts zien als een noodzakelijke, 
voortspruitende uit de ve~lszins deplora
bele toestand des lands en uit de onmacht 
van het demissionnaire Kabinet om h~t 
land uit deze toestand te verheffen. Haar 
lange duur is niet enkel hiervan het he· 
wijs: een zeven weken aanhoudend ziekte
proces, waarbij deskundigen alleen nog 
maar om de juiste diagnose en de. toe te 
passen therapie worstelen, is evenzeer een 
symptoom te meer van de ernst der 
kwaàl als van de critieke situatie waarin 
zich heel ons parlementair-politieke leven 
bevindt. 

Een oud adagium zegt:. donnez moi de 
bonnes finances et je vous donnerai 

de bonne politique. Het lijdt geen twijfel, 
dat alleen langs de weg der parlementaire 
politiek ons land zich uit zijn zware zorgen 
omhoog kan werken. Onverbiddelijke voor
waarde daartoe is echter dat die poliitek 
zich daarbij laat leiden door economisch en 
financieel-technisch gezonde beginselen. 
Dat het juist hieraan sinds onze bevrij
ding heeft gehaperd, kunnen zij, die voor 
de ten deze gevoerde politiek in de eerste 
plaats verantwoordelijk zijn, moeilijk er
kennen, - zij worden er door de harde 
feiten wel toe gedwongen, hoe aarzelend 
en verhuld hun erkentenis thans nog 
moge luiden. Doch zelfs waar bijv. libe
ralisatie in zekere zin en op allerlei ter· 
reinen als onvermijdelijk wordt erkend 
en nagestreefd, daar blijft liberalisatie 
door een bewind, dat principieel anti-li
beraal is, een term die mist de kracht, 
welke alleen kan uitgaan van een formule 
die op zichzelf uitdrukking is van een 
klaar en vast beginsel. 

!';: * • 

nat onze Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie onder deze omstandig

heden hàar gewone jaarlijkse algemene 

vergadering houdt moge toevallig heten, 
dat zij deze vergadering.in hooggespannen 
verwachtingen tegemoet gaat niet. Zij is 
zich niet alleen bewust, dat zij rustig over 
zich heen kan laten gaan alwat haar be
strijders haar ten aanzien van het ont
staan der Kabinetscrisis verwijten. Voor 
haarzelf en voor het land is van oneindig 
groter betekenis, dat de loop der dingen 
zelf in brede kringen het inzicht heeft 
gewekt; dat wijziging van het regerings
beleid in een richting als zij krachtens 
haar beginselen bij voortduring heeft he· 
pleit en zal voortgaan te bepleiten inder
daad onverm~jdelijk is. 

onze jaarvergadering van 16 en 17 
Maart zal daarom meer dan ooit 

het karakter dragen van een geestelijke 
wapenschouw, die haar betekenis ontJ.eent 
niet enkel aan het getal van wie haar als 
afgevaardigden en belangstellenden be
zoeken, maar ook - en méér - aan de 
geest die daar openbaar ~~1 worden en aan 
het geluid dat daar zar RUnken. en 'wèèl'
klank zal vinden tot ver buiten het ge
bouw waar zij wordt gehouden. Ja tot ver 
buiten de kring van haar leden. 

Immers boven de zakelijke dingen uit 
die daar hun beslag moeten krijgen, zal 
deze jaarvergadering door liberaal Neder
land gezien worden als een symptoom van 
het ook hier te lande groeiende vertrou
wen in de levenskracht van het liberalis
me en in de waarde en de doeltreffendheid 
der liberale politiek zowel voor onze natio
nale samenleving als voor heel de wereld. 

' Die levenskracht komt tot uiting in de 
geschriften van liberale denkers, die in 
voor velen onverwachte getale in de laat
ste jaren verschijnen en aan de liberale 
ideeën nieuwe gestalte, aan de liberale 
politiek nieuwe fundering en inhoud geven. 
Zij openbaart zich ook in de groei waarin 
de liberale partijen zich in tal van landen 
mogen verheugen en in een toenemend 
internationaal verbondenheidsbesef. Van 
dit laatste zal de aanwezigheid op onze 
jaarvergadering van afgevaardigden van 
de Belgische Liberale Partij en van het 
Liberaal Vlaams Verbond getuigenis af
leggen. 

* $'. $ 

nat de openingsrede van onze voor-
zitter, mr. Oud, ook ditmaal door de 

radio zal worden uitgezonden verheugt ons. 
Met nadruk echter dringen wij er bij onze 
lezers op aan: meent niet, dat ge met 't 
beluisteren van deze radio-uitzending kunt 

volstaan. Uw plaats is Vrijdag 16 en Za· 
terdag 17 Maart in het Gebouw voor 
Kunsten en Wetenschappen te Utrecht! 
Mede van U hangt het af, dat deze ver
gadering wordt wat zij beoogt te zijn en 
zeker zal zijn: een ontwijfelbare demon
stratie van die liberale geest, levenskracht 
en levensdrift die in ons volksleven zal 
werken als een stuwkracht op de moeilijke 
weg naar een betere toekomst. 

De afgevaardigden onzer afdelingen, de 
belangstellende, meelevende en zich van 
hun taak bewuste leden zullen op dit con
gres niet enkel het woord hunner voor
mannen kunnen horen. Zij zullen ook in 
de gelegenheid zijn daar hun vertegen
woordigers in het Parlement, in de Staten 
en de Gemeenteraden te ontmoeten, van 
wie zeker niet ·één zal verzuimen de jaar
vergadering tè bezoeken. 

· vrijheid en Democratie - dat zijn de 
· · grote waarden voor welker behoud · 

het Liberalisme overal ter wereld strijdt. 
In die strijd betekent de jaarvergade· 

ring onzer partij een wapenschouw, waar· 
aan deel te nemen voor liberaal denkend 
Nederland plicht en voorrecht is. 

G. A. DE RIDDER 

Welkom! 
De Belgische Liberale Partij zal op onze 

jaarvergadering vertegenwoordigd zijn 
door de heren: 

Roger Motz, Voorzitter; . 
René Dreze, Algemeen Secretaris; 
A. Leuridan, Algemeen Penningmeester. 
Het Liberaal Vlaams Verbond zal een 

afvaardiging zenden in de persoon van 
de heren: 

J. Hoste, oud-minister van Openbaar 
Onderwijs, Senator 

Victor Sabbe, gewezen volksvertegen
woordiger, Voorzitter van het Liberaal 
Vlaams Verbond; 

A. Maertens, Voorzitter van de Voor· 
uitstrevende Liberale Volksbond van 
Brussel, bestuurslid van het Liberaal 
Vlaams Verbond. 

Wij roepen deze Belgische geestverwan .. 
ten bij voorb!l'at een hartelijk welkom toe! 

, ~ 

Op ter Algemene verg.adering! 
In Utrecht: 16 en 17 Maart 
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Ambonnezen l{.omen 'naar Nederland! 
Een oud-Indisch hoofdofficier schrijft ons uitvoerig en 
vooral "waarschuwend" met het oog op de duizenden Am

bonnese militairen en hun gezinnen, die hier worden ver
wacht. Dit artikel bevat stukken uit de brief. 

Wie hun "zang'' én hun "taal" kent ••.• ! 
Laat men er rekening mee houden, dat het hier Oosterse mensen betreft 
met een Oosterse mentaliteit en die (dat wist in het oude Indië iedereen) 
een gebruiksaanwijzing behoeven. Bovendien - en dit werd vaak ver
geten - zijn in de Ambonnese soldaat en klein-ambtenaar uit de jaren 
1930-1940 andere en vaak minder goede eigenschappen tot ont
wikkeling gekomen dan in de generatie van 1900 tot 1920. 
De Ambonnees heeft, evenals de bewoners der Molukken en Kleine 
Soenda-eilanden (behalvë Bali, Lombok en Soembawa), niets gemeen 
met Javanen, Sumatranen en andere Maleise rassen. Hij is een kroesharig, 
donke1· Alfoers(Papoea)typè -.druk, levendig, vrijmoedig, een "opge
wonden standje", gauw op zijn timen getrapt, rancuneus en veel-eisend. 
Zijn "saya competeer" (mij komt toe) was in heel Indië bekend. Hij is 
pienter, kan makkelijk leren, is gauw "over het paard getild" en voelt 
zich als Ch1'isten een bevoorrecht ras (en dat is de schuld van onze 
voorouders, die hem op een christelijk voetstuk stelden, hoewel zijn 
christelijk vernis dikwijls maar hè el dun was). Hij denkt zich ver ver
heven bot·~n andere rassen, ook boven de Menadonees (de soms bijna 
blanke, geheel anders geaarde, maar eveneens christelijke en bevoor
rechte bewoner van de Minahassa op Noord-Celebes), die zich echter op 
zijn beurt weer boven de Ambonnees verheven acht. 
Beide rassen zijn voortreffelijké soldaten - de Menadonees kalm en be
heerst (ook in het gevecht),· de Ambonnees opgewonden en dol-dapper. 
Vroeger werden zij beiden als Ambonnees geboekt.· Tussen hen bestaat 
niet de minste overeenkomst en zij moeten, om het h e e l zacht te zeg
gen, niets ?Jan elkaar hebben. Desondanks werden zij in de marechaussee
brigade (kleinste eenheid van 15-18 karabijnen) op Atjeh "gemengd" -
4 Men., 4 Amb., 8 Javanen per brigade wàs inderdaad een "ideale tjam
poeran" (menging). 

D e Ambonnces was op Atjeh een 
prachtige vechtsoldaat, dapper, 

trouw, toegewijd aan zijn chef, pro
per, "makkelijk" in dieru,t en uitste
kend te gebruiken onder c!e toen ook 
als regel uitstekende rimboe-officie· 
ren (allen geselecteerd) uit de Van 
Heutsz-school. Daardoor wellicht 
kwamen velen -tot ile oouelll$ie, àat 
iedere officier en onderofficier bij dit 
ras kon worden ingedeeld. Dat was 
fout - en die fout heeft zich gewro
ken. Want de Ambonnees heeft zeer 
bijzondere eigenschappen, die lan6 
niet iedereen· "liggen". Ik heb hem 
ook als goeroe (onderwijzer), klerlr, 
commies, mantri, dus in een "civiele 
baan", en in de functie van fungerend 
co.ntroleur onder mij gehad. En merk· 
waardig: hoe hoog ik hem al:; soldaat 
aansla, hoe weinig ik hem als ambte
naar waardeer. Ik heb meer dan eens 
goeroes en mantris wegens onbe· 
trouwbaarheid ontslagen. 

jonge grut. Want die ouderen veroor
deelden niet slechts die rode inslag, 
maar vooral ook 't sterk verminderd 
plichtsbesef, mindere ..militaire kwali
teiten, gebrek aan eerbied voor oude· 
ren en kerk enz. Dit tekende zich in 
de jaren 1920-1930 ook al bij de ma· 
zechaussee-onderdelen .in Atjeh af. 

De Ambonnees begon dan O<Jk ·hier 
en daar zijn goede naam te vërliezen; 
Na het gebeurde met de "Zeven Pro
vinciên" (waar '()Ok Amb. tot de op
roerkraaiers behoorden) is het zelfs 
voorgekomen, dat een compagme 
Amb. in Meester Cornelis tot muiterij 
wou overgaan. Denk u dat in: een 
Am bonnese compagnie! 

Maar - en nu weer de typische 
Ambonnese aanhankelijkheid

de bataljonscommandant (niet de 
compagniescommandant), die tijdens 

zijn jarenlange· dienst in de buiten
gewesten bij de Ambonnezen zeer ,;c·· 
zien was, werd tijdig g~waarschuwd 
door .... een Ambonnees. Waarom? 
Wel, die jonge en verre van goede 
soldaat was de zoon van een v:m de 
be:;te brigadecommandantell, die ooit 
onder die hoofdofficier hadden ge
diend. Die ouwe heer had al zijn 
zoons de opdracht gegeven: waar en 
wanneer jullie onder. die toean ko· 
men, is hij jullie bapa (vader) ••· 
denk er aan! 

En dus waagde die jonge Ambon· 
nees zijn leven om bapa te waa:schu· 
wen . - hij zou onherroepelijk. vet'· 
moord zijn, indien zijn makkers dit 
,.verraad" hadden beme1·kt. Want als 
gevolg van de getroffen maatregelen 
liep de muiterij toen natuurlijk 
scheef - hoewel er nog 12 jongeren 
dt straat opgingen. Twee hunner ziJn 
toen zelfs uit het leger verwijderd. 

* * "' 

Zo zijn er talloze voorbeelden 
van de eigenaardige mentaliteit 

der Ambonnezen. Tussen 1930 en 1940 
werden zij door vele officieren als 
I<.stig en veeleisend en nls "matige 
soldaten" beoordeeld. 

Zo waren ze -- en zo zijn ze ver
moedelijk ook nu nog. Lastige kinde
ren met veel noten op hun zang. 
Maar wie die ,,zang" kent, wie bun 
"taal" spreekt en hun adat begrijpt .... 
ja, die heeft er nog altijd geen kin· 
deren aan. Voor zo één, zo'n bapa !a· 
ten zij zich vermoorden. Er:: wee de
gene, die zijn vingers naar zo'n bapa 
uitsteekt! 

Daarom dit verklarende 
waarschuwende woord. 

en ook 

Het zal niet eenvoudig zijn di~ 
paar duizend Ambonnese mensen 1n 
dit land en onder deze omstandighe
den seneng (tevreden) te houden. Er 
bestaat ol. kans op aHerhande on
aangenaamheden als gevolg van ver
keerd begrijpen, verkeerde toege
'lrendheid of "verwennerij'• dan wel 
even verkeerde "laat maar waaien''
c.pvatting. Zij komen in et:n volkom.m 
vreemd, koud, nat en akelig land. Zij 
zullen zich in alle opzichten moeten 
tehelpen. Zij zullen wellicht bespot 
of genegeerd worden. En dat nemen 
zij niet! 

Men dient er ol. dan ook zorg voor 
te dragen dat deze Am!lonse mensen 
vanaf het uur van aankomst uitslui
tend te doen krijgen met offlciel·en 

' 

Als soldaat (en dus onder disci
pline) is hij zeer toegewijd maar .... 
lang niet aan iedereen. lhj i!!, zoals 
alle Oosterlingen, uiterst gevoelig 
voor de ,.klap.bedreiging'' (hoewel 
de adat in qie kroesharige streken 
wel degelijk s 1 a a n als adatstraf 
kent!) en in 99 gevallen zal hij da11 
naar karabijn of klewang grijpen. 
Maar in het honderdste geval ont
vangt hiJ onderworpen een "haal uit 
dE. mok"- saya, ba pa (ja, vader). Zij, 
die op deze wijze ,. ba pa'~ voor hem 
zijn (en die dus vanzelfsprekend zelfs 
geen sla-ge b a ar behoeven te ma· 
ken) kunnen letterlijk alles van hem 
gedaan krijgen. 

kan bij brood (desnóóds met kaas) alléén niet in leven blijven. 
Hij heeft er wat ambrozijn voor de geest b ij nodig. Niet alleen 
het hard-gekookte ovale ei-en-ik doch dáárop, met losse hand 
gestrooid: het zoutende zout voor de ziel. 

E chter, er werd een te zwaar be· 
roep op de Ambonse bevolking 

gedaan - er werden te veel soldaten 
2n klein-ambtenaren ge•Jraagd, er 
had "inteelt" plaats en het van huis 
uH toch al niet sterke ras gmg zien
derogen achteruit (dit is ook bij de 
Timorees het geval). 

Maar bovendien: de Ambonnees· 
v,erd sterk over het paard getild. Er.. 
V'aar hij twistziek, voor kwade be· 
lnvloeding nogal vatbaar, snel bele
digd en haatdragend is, de.:.d zich het 
verschijnsel voor dat in rle jaren vap 
het eerste communistische gewroet 
(om en bij 1920) vele jongere Am
hónnezcn (ook in het leger) hiervaor 
vatbaar bleken. 

In dat leger openbaarde zich ver
der een zich steeds toesp1tsend ver
schilzicht tussen de oudere Amb. sol
daten en vooral het oudere Amb. ka
der (flls het ware de ,.vaders" en 
.,stamhoofden" der compagnie) en het 

En nu wordt er over ambrozijn-met-zout zo hier en gund.er 
gebabbeld. 

In Den Haag werd er zelfs een openbaar gesprek (volgens een 
àl te modieus woord: "op hoog niveau") aan gewijd. 

Wanneer de kanonnen aan bod komen loopt de boter gevaar. 
Wanneer Mars' maag gaat rommelen slaat de lieve Muzen 

de schrik om het hart. 
Eérst het naakte leven; dàn de geest .... 
En: zonder lijfelijk bestaan geen vlucht-des-geestes. 
Daar is,· vindt deze burger, maar weinig tegen in te brengen. 
Maar - om eris even een woordje tussen te werpen - voor 

iedere tien nieuwe soldatenpetten zou misschien een aardig 
schilderijtje van de met lege maag werkende kunstschilder bij mij · 
in het straatje kunnen worden aangekocht. En vraag dan niet 
wat voor tienduizend petten aan goeds voor de Muzen 
verricht zou kunnen tJorden. ' 

Deze burger weet zo goed als U en s'Jacob, dat die Pet zich 
tot alle denkbare demagogie leent. Maar dat mag 'm de pet 
niet (over de ogen) drukken. 

Er zijn - overdrachtelijk gesproken en symbolisch gezien -
wel honderdduizend petten in dit lage land die - als U weet 
wat ik bedoel - voor een schilderij, een vers, een symphonie 
en een boek inwisselbaar zijn. 

Het is een verschrikkelUke wereld waarin het kanon de 
mensen dwingt al hun aandacht aan de kunstboter te geven. 
Maar èrgens moet toch nog een plaatsje voor de kunst blijven, 
desnoods ~onder boter. Zij is zo gauw tevreden, de Muze. Z~j 
vraagt niet eens om een pet, deze lie~Je levensgezelUn van 

DEZE BURGER 

(of oud-officieren) en zo mogelijk oud
bestuursambtenaren uit hun land, die 
hun volkomen vertrouwen bezitten. 
Dat wil zeggen: die hen kennen, 
waarderen en begrijpen, en juist 
daarom een streng maar strikt rech!
vaar(dg vader voor hen zijn. 

Wij weten niet hoe de regering 
deze zeer moeilijke opgave denkt op 
te lossen. 

Maar wij zouden haar in overwe • 
ging geven de keus van de leiders 
uiterst zorgvuldig te doen geschieden. 
En daarbij vooral ook het advies en 
de daadwerkelijke medewerking te 
vragen van oud-officieren en oud
ambtenaren, wier namen wellicht ó6k 
nog onder de jongere Ambonnezen 
leven. 

Men denke in 's hemelsnaam niet: 
oeh, dit regelt zich alleJllll.al vanzelf 

. wel! Want dat doet het niet. En als 
die duizenden Ambonse mensen zich 
hier ongelukkig, ten achter gesteld of 
als verworpeling gaan voelen, dan zijn 
de akeligheden niet te overzien. 

Aldus deze brief. Wij menen de in· 
boud dringend te moeten aanbevelen 
In de aandacht van hen, die terzake 
de regelingen treffen. 

"De Liberalen zvn, waar 
iets goeds ODtwaakt, 

ware jjveraa:rs" 

.,Hoenderloo" werd 100 jaar 
geleden door Ds. 0. G. Hel
dring opgericht ten behoeve 
van verwaarloosde jongens. 
Tezel.fder tijd richtte Dr. W. 
H. Suringar te Eefde het be
kende ,.Nederlands Mettray" 
op met soortgelijke strekking. 
Waarom verenigden beide 
mannen zich niet in hun zelf
de streven? Dit was te wijten 
aan de uiteenlopende ,.eli
gieus-politieke opvattingen 
van beide heren. Ds. Heldring 
was een man van het .,Ré
veil", welke orthodoxe op
wekkingsbeweging later zou 
uitmonden in de A.R. en 
C.H. partijen. Dr. Suringar 
daarentegen was een chris
ten-liberaal, evenals een 
Thorbecke en een v. Houten. 

• Vijandschap tussen de beide 
vrienden der ontspoorde jon
gelingschap bestond evenwet 
niet. In 1856 bezocht Heldring 
de Met!ray *). Na dit bezoek 
schreef hij aan één zijner 
vrienden: 
,.Het heeft mij zeer warm ge
maakt, want er was zoveel 
goeds. De liberalen zijn, waar 
iets goeds ontwaakt, ware 
ijveraars." 
Deze woorden van een chari
tatief baanbreker uit het an
dere kamp mogen wij ge
denken, wanneer van socia
listische en Roomse zijde ge
smaald wordt op het zo wei
nig sociaal-voelende libera
lisme van 100 jaar terug. 
De V.V.D. onderscheidt zich 
in de eerste plaats van "de 
Vrijheidsbond" door haar meer 
positie1le. sociale strekking. 
Daarop-1. behoeven wij ons 
voor het getuigenis van Ds. 
Heldring niet te schamen. Het 
sociale ·besef van onze partij 
is geen nieuwigheid, om aan 
de rode broeders de wind uit 
de zeilen te nemen, doch een 
oorspronkelijk liberaal we
zensmerk. De V. V.D. wil 
trouw zijn aan dit oude we
zensmerk, waar van het "Ne
derlands Mettray" sedert 
1851 getuigt. 
· P. D. van Royen 

*) Dit ontlenen wij aan het 
"Zeeuwsch Dagblad" van 8 
Februari 1951. 
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Niet gehéél gerust 

Een groot aantal dienstplichtigen zullen dit 
jaar voor herhalingsoefeningen onder de 

wapenen geroepen worden. Een maatregel, welke 
noodzakelijk is om te komen tot een zo goed 
mogelijk parate troepenmacht. Het is echter ge· 
wenst (en daarop vestigde de N.R.C. dezer dagen 
in een hoofdartikel terecht de aandacht) dat het 
verloop van deze herhalingsoefeningen goed is. 
Het kan zelfs van beslissende betekenis zijn voor 
bAlt welslagen van de verdere leg3ropbouw. Sla~ 
gen deze herhalingsoefeningen dan komen dege
nen, die daaraan deelgenomen hebben, thuis met 
een g·oede indruk, zijn zij onvoldoende georgani
seerd, dan is er reden om te verwachten, dat er 
zwaar ,.gekankerd" zal worden over het feit, dat 
men voor wat rondhangen en rondlummelen on• 
der de wapenen is geroepen. Wij hopen van harte, 
dat de herhalingsoefeningen slagen, maar geheel 
gerust daarop zijn wij nog niet. Men mag ver• 
langen van hen, die met de leiding en de organi
st · · '! van deze oefeningen belr "!t zijn, dat zij het 
uiterste zullen doen om nutteloos doorbrengen 
In militaire dienst te voorkomen. 

Ten volle waard! 

De verhouding tussen Kunst en Overheld 
komt steeds meer in het centrum der be

langstelling te staan en het is noodzakelijk ook 
in onze kring de ontwikkeling ten deze met de 
grootste belangstelling en aandacht te volgen. 
Naast het thans opgeloste conflièt bij het Con
certgebouworkest, is er op het ogenblik het no• 
dlge aan de hand bij de Rotterdamse Kunststich· 
tlng. Op het ogenblik is er nog geen elndover· 
zicht te verkrijgen van het conflict tussen deze 
kunststichting en de gemeente Rotterdam, maar 
deze zaak heeft stellig aspecten, welke voor de 
algemene verhouding van kunst en overheid van 
belang zijn. Ook de verhouding welke in het to
tale beeld van de versobering welke de overheid 
in de toekomst zal moeten gaan toepassen op 
haar uitgaven, ten aanzien van de uitgaven, wel
lee de overheid zich dient te getroosten voor de 
kunst en de cultuur, vormt een punt, dat de be
langstelling l!i onze kring ten volle waard Is. 

Koude 'so'cialisatie' 

Het Vrije Volk van 1 Maart komt naar aan
leiding van de brochure van minister Lief

tlnek tot een bespreking van de bedragen die do"r 
de il'ldustriëlen uit de bedrijfswinst in het bedrijf 
worden gehouden, voor uitbreiding, ·iernieuwing, 
enz. Het schrijft de mogelijkheid, welke gelelel 
beeft tot het ·maken van deze winsten, in de voor
naamste plaats toe aan de loonstop, die op haar 
bt>urt de soberheid van het gehele volk tot ge~ 
volg had. 

Een hoog investeringspeil acht H.V.V. ook voor 
ck toekomst noodzakelijk, maar wenst de gedach• 
ten destijds door het Kamerlid Hofstra (P.v.d.A.~ 
gelanceerd, n.l. dat de bedrijven hun belasting met 
aandelen zullen kunnen voldoen, toe te passen. 

De redactie zegt daarvan: 
~ 

"Op deze wijze behouden zij het kapitaal 
dat zij voor investeringen nodig hebben in 
q. onderneming, maar plukt de gehele ge .. . , 
meensc:ihap, die off.-rs gebracht heeft, om het 
bijeen te brengen, er de vruchten van en 
komt aan de ()r}eTheid ab veTtegenwoordig
ster van dte gemeetl.Schap ook de bij die 
offeTS passende zeggenschap toe". 

Allereerst willen wij er op wijzen dat de schat· 
kist over contanten moet kunnen beschikken en 
aiet over een trommel met aandelen, welke steeds 
een wisselende waarde vertegenwoordigen. V ~rder 
blijkt hieruit weer eens de mening ;ran .,the man 
lb the street" dat het hebben van aandelen altijd 
weer een steeds spuitende geldbron is. Weliswaar 
sijn de afgelopen jaren gunstig geweest voor de 
bedrijven, waarvan de fiscus flink medegeprofi· 
teerd heeft, maar dan moeten ook de nodige reser· 
veE gemaakt en investeringen gedaan worden. Ook 
na de eerste wereldoorlog vertoonden de · bedrijfs
resultaten een gunstig beeld, maar er volgden 
weldra zeer ongunstige jaren. Om slechts één 
voorbeeld te noemen, het aandelenkapitaal van 
een onzer eerste klas ondernemingen, de Holland 
Amerika Lijn, ging geheel verloren. We willen 
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maar zeggen dat het plukken van vruchten zeer 
dubieus is. 

Wat de .,passende medezeggenschap" betreft, 
spreekt het vanzelf dat deze bedoeld is als ee!l 
stap op weg naar socialisatie en wat daarvan het 
gevolg is kunnen we in Engeland waarnemen. Ter 
ilrustratie het volgende. Kortgeleden dreigde daar 
een spoorwegstaking, de eis van de arbeiders was 
hoger loon. Aanvankelijk wilde de arbeidersregP.· 
ring daar niet aan hetwelk tot gevolg had dat een 
der bestuursleden van de werkliedE·ncrganisati~ 
zeide, dat nu de Staat de spoorwegen r;eannexeerd 
'bad en er exploitatie-verliezen zijn ontstaan, de 
arbeiders niet wensten het kind van de rekening 
te worden. 

Hier kon toch de gemeenschap niet een 1leel 
van de vruchten plukken van de bedrijfswinst, 
maar viel haar 't resultaat ten volle toe. Helaas was 
d.e winst in verlies veranderd en het resultaa<. is 
wel hogere lonen voor het personeel maar hogere 
tarieven voor de gemeenschap. 

Moet het in ons land ook deze weg op? 

Tact 

D e ,.oud-marineman" Churchill heeft in het 
Lagerhuis ernstige woorden van protest 

laten horen tegen de benoeming van de Ameri
kaanse admiraal Fechteler tot vlootvoogd van 
het Atlantisch Pact. Hij achtte de Britse natio· 
nale trots gekwetst en men kan zich zijn veront
waardiging ook wel enigszins indenken. Immers, 
Engeland heeft zich op de wereldzeeën een 
grootse en traditionele naam verworven. Een 
naam, die vertrouwen inboezemt als het er om, 
gaat een taak toe te wijzen op het gebied van 
de maritieme verdediging. Misplaatst kan deze 
trots zeker niet worden genoemd. Zij wordt niet 
gevoed door een overdreven eerzucht, maar be· 
rust op historische en vooral psychologische 
gronden. En het is juist op deze psychologische 
oorzaken, dat wij gaarne de nadruk zouden wil• 
Jen leggen. Op zich zelf lijkt het .,incident", 
dat heus wel tot een oplossing zal worden ge
bracht, het sop de kool niet waard. Toch vragen 
wij ons af of· de benoeming van deze Ameri• 
kaanse admiraal van voldoende tact getuigt. 
Het moet de wereld n.l. opvallen, dat het de 
vierde maal een Amerikaan is die tot een hoge 

·· · post werd geroepen in de gezl;l.lllenlijke Atlan~ 
tilrobe 'Yei'dediglngo. Hii!rdoor -•vqrdt .. de ~om!X),U• . 
ntstfsché' bewering; dat de Westerse wereld in 
toenemende mate in het kielzog van de Ver
enigde Staten verzeild raakt, voor vele opper
vlakkige beoordelaars aannemelijker. Daarom 
achten wij de benoeming in psychologische zin 
fout. Zij kan onjuiste indrukken wekken die het, 
koren vormen op de communistische molens. 
Propaganda en psychologie zijn nauw met elkaar 
verweven en het zou goed zijn, indien men ook 
in de .,grote politiek" tot een dergelijk inzicht 
zou kunnen komen. 

Oprecht? 

I
n de gemeenteraad van Delft heeft het 
· comm~mistische raadslid, de heer Heiligers, 

bij de algemene beschouwingen over de gemeen
tebegroting gezegd, dat "indien ons land zou 
worden aangevallen, de aanvaller, wie hij ook is, 
de communisten tegenover zich zal vinden." In 
dit verband onderstreepte hij de wens, geuit 
door het Chi'istelijk Historische lid dr. Kok, .,dat 
vele vrijwilligers zich zullen melden als de over• 
held een beroep op de bevolking moet doen." 
Helaas weten wij niet precies wat wij aan de 
verklaring van het Delftse communistische 
raadslid hebben. Volgens uitlatingen van enkele 
dagbladen schijnt men bij de communistische 
kopstukken de laatste tijd hier te lande een 
soortgelijke mening in het openbaar te verkon
digen als de ·Delftse partijgenoot heeft gedaan. 
Deze uitlatingen zijn wel zeer in tegenstelling 
tot die van ongeveer een jaar geleden. Daarom 
is waakzaamheid geboden en moet men het met 
de oprechtheid van deze verklaringen niet al te · 
nauw nemen. Anderzijds moet evenwel worden 
geconstateerd, dat het z.g. ,.Titoïsme" onder de 
Nederlandse communisten de laatste tijd in een 
toenemende mate op de voorgrond treedt. Voegt 
men hierbij de scheuringen en ,.zuiveringen" die 
internationaal in de communistische gelederen 
waarneembaar zijn, dan kan men zich hierover 
slechts verheugen. Het gaat er slechts om, dat 
men met de beide benen op de grond blijft staan 
en zich niet laat leiden tot een overdreven op· 
timisme. Niet uit het oog verloren dient evenwel 
het feit, dat de democratie degenen die aan het 

communisme gaan· twijfelen, dient op te vangen. 
Noch met een overdreven sceptische houding, 
noch met een overdreven optimistische, zal 
men in dit opzicht iets bereiken. Het gaat er 
slechts om al deze verschijnselen op zijn juiste 
waarde te toetsen en deze dienstbaar te maken 
aan de democratie. De tactiek van het schouder
ophalen brengt ons geen stap verder. Indien er 
verschuivingen in de communistische regionen 
waarneembaar zijn, dient de democratie deze 
zo veel mogelijk op te vangen. Immers, het gaat 
hierbij niet in eerste instantie om het ,.com
munist zijn", maar om aanhangers van een 
politiek stelsel, die tenslótte naar . andere en 
betere wegen zoeken. 

Cijfers 
H ower Byington, hoofd van de afdeling 

voor West-Europese zaken van het Ameri· 
kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, 
heeft verklaard, dat het ledental .van de West• 
Europese communistische partijen sinds de oor
log in verschillende landen tussen 30 en 84 pro
cent is gedaald. De communistische partij in 
Nederland zou, volgens dit rapport, 17.000 leden 
of 34 procent verloren hebben. Wij kunnen' de 
juistheid van deze cijfers niet controleren, doch 
gezien de ervaringen van de laatste tijd, zijn ook 
wij de mening toegedaan, dat het in de commu· 
nitische gelederen zowel nationaal als inter
nationaal rommelt. Het communisme maakt on
tegenzeggelijk een crisis door. Het zou evenwel 
in hoge mate onverstandig zijn ons door deze 
crisis in slaap te laten sussen. Passiviteit en een 
houding van afwachten is hier volkomen uit den 
boze en buitendien zeer gevaarlijk. Het gaat er 
tenslotte om dat de mensen, dle de communist!• 
sche ideologietin loslaten, er andere en betere 
voor ·In de plaats vinden. Ook onze taak is het 
voor de communistische leer iets beters te bren
gen en mee te werken aan de rijping van het 
itlzlcht, dat ·de democratie ook werkelijk iets 
beters geeft. Wij mogen nog eens herhalen dat 
het persoonlijke woord in deze van een onschat
bare betekenis is. De democratie vraagt de inzet 
van allen. Het ziet er naar uit dat de conjunc• 
tuur voor de democratie een gunstige wending 
gaat nemen. Opdat wij deze conjunctuur dan ook 
ter. dege benutten e1;1 niet vervallen in een laks·· 

, ~el~ .en onverschilligheid, omdat de vijand inner .. 
lJjk aan het verzwakken is. Daarom het ijzer ge. 
smeed nu, terwijl het nog heet is. 

Middenstand 
In het verslag van de Nederlandscha Midden• 

standsbank over 1950 treft men met be• 
trekking tot de toekomstige positie van vele 
middenstanders weinig bemoedigende woorden 
aan. De directie van de bank herhaalt de in het 
vorig jaarverslag gegeven waarschuwing dat 
men in de verschillende geledingen van de' mid· 
denstand ernstig rekening dient te houden met 
teruglopende ontzetten en winsten. Terecht wordt 
voorts gewezen op de nog steeds voortdurende 
verslechtering van de liquiditeitspositie van de 
middenstand. De financiering van voorraden, 
vorderingen en investeringen vereist, aldus het 
verslag, steeds grotere bedragen, terwijl de zware 
belastingverplichtingen bij velen het bedrijfs• 
kapitaal in snel tempo doet verminderen. Met 
deze laatste opmerking wordt wel .,des Pudels 
Kern" benadert. Wij zijn ons er van bewust dat 
ons land moet versoberen. Ook wij weten dat 
door geheel ons volk een offer moet worden ge
bracht. Met nadruk schrijven wlj ,.geheel ons 
volk". In feite is het echter zo, dat de midden• 
stander practisch voor alle lasten heeft kunnen 
opdraaien, waarbij hlj vooral ook in sociaal op• 
zicht tot dusverre steeds in een hoek is ge• 
drukt. Vele middenstanders moetcri zich met een 
inkomen tevreden stellen dat verre ligt beneden 
dat van de doorsnee arbeider in loondienst. 
Weer zullen van ons volk nieuwe offers worden 
gevraagd. De middenstand is echter reeds tot op 
het gebeente aangetast en wil men haar niet 
opzettelijk stuk maken, dan zal men met even• · 
tuele scherpere fiscale maatregelen ten aanzien 
van de middenstand de nodige consideratie 
dienen te hebben. De grens van de eenzijdige 
offers die de middenstand nu reeds jaren achter• 
een heeft moeten brengen, is bereikt. Moge dit 
nu eens in alle lagen van de nieuwe regering 
doordringen. Offers brengen, accoord, maar dan 
niet eenzijdig. Ten aanzien van de middenstand 
is de maat nu meer dan vol. 

Wie niet komen kan luistere naar Ouds openingsrede: 
Vrijdag om 8 uur door de radio 
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Vit de 

4FDELINGEN 
NIJMEGEN 

hield een Algemene Lcdenvergade
ling. Volgens Huish, reglement tra
den af: mr. H. P. Beets, W. van Dijk 
en mevr. H. Modderman-Ribbius, die 
~:~.lle drie herkozen werden. In de va
cature L. A. F. Pothaar werd be
noemd Ir. W. v. d. Ham. De heer D. 
W. Dettmeijer uit den Haag sprak 
ever: "Algemene politieke proble
men van deze tijd". Er was veel be
langstelling, ook van niet-leden. 

DE GRAAFSCHAP HAD EEN 
GOEDE DAG 

In een vergadering van de · afde
lingen uit de Achterhoek heeft Za
terdag ons Kamerlid, de heer R. Ze
gering Hadders, de volitieke toe
stand besproken. Ongeveer 70 aan
wezigen hebben met grote aandacht 
geluisterd naar de uiteenzetting van 
de heer Zegering Hadders over het 
ontstaan van de kabinetscrisis en de 
diepere oorzaken daarvan. 

Het ''lras, zoals de voorzitter, de 
heer J, C. J. Mens in zijn slotwoord 
opmerkte, een bijzonder geslaagde 
bijeenkomst, die het kader in de 
Graafschap ongetwijfeld gesterkt zal · 
hebben tot nog krachtiger actie voor 
onze Partij. 

Op 7 Maart volgt een vergadering 
In Varsseveld waar de heer Mens zal 
spreken en hopelijk zal aldaar die 
avond een afdeling worden opgericht 

NAARDEN-HUIZEN 
VERGADERDE 

Naarden-HuiZen hield zijn jaarlijk
se vergadering. Uit het._jaarverslag 
van de secretaris bleek, dat in de .af· 
gelopen periOde hét. le(Jental enfp. 
Jtins was teruggelopen. Verder: kWam 
tot uiting, dat' zowel de jongeren- ais 
de vrouwenorganisatie van de par~ 
tij, zich kunnen verheugen in een 
steeds groeiende belangstelling. · 

Uit het' verslag v~n .de. penning~ 
Jneesteres bleek, dat de financiën der 
afdeling gezon(l zijn. Het jaar 1950 
sloot met een batig saldo vàn 
~ 614.42. De periodiek aftredende Ie~ 

den de .. heer Mandersloot en de se
cretaris de heer Derks, werden · bij 
acclamatie herkQzen, zodat het be
stuur thans. bestaat uit drs. G. E. N. 
van Stigt, voorzitter, te Huizèn; de 
heer R. Derks, secretaris, Gr. Will.em 
de Oudélaàn 9 te Naarden; mevr. 
Bottema-Teenstra te Huizen en de · 
heren· inr. Bothenlus .Lohman, LeijdS, 
Mandersloot en Kottelbrink, allen te 
Naarden. Besloten werd in samen
werking met de afd. Bussum een 
openbare bijeenkomst te beleggen irt 
de GOoise Boer op 14 Maart om 8 
tmr, · waar de heer J. G. Flink te 
Bussüm een inleiding zal houden 
over het vraagstuk: "Waarheen 
leidt ons de··huidigé belastingpol1tiek 
en kan daarin verandering ....een 
Kebracht?" 

GOED)<; AVOND IN APELDOORN 

Op 27 Februari hield de afdelin1~ 
Apeldoorn een geslaagde ledenverga
dering. Behalve veel leden waren 
ook gasten uit. Epe aanwezig. De 
heer J. van Mourik sprak over áe 
opvoeding, van. de jeugd tot goed~ 
staatsburgers. De aanwezigen luister
den met aandacht naar. l,et heldere 
betoog en er werden nog enige vra-
gen gesteld. · 

De talrijke aanwezigen waren zeer 
ingenomen met deze avond. 

DE .CENTRALE LEIDEN 
VERGADERDE 

De Centrale Leiden hiel<i een 'llge
mene vergadering te. Gouda. Deze 
vergadering werd o.a. bijgewoond 
door het Hoofdbestuurslid mevr. 
Goudswaard--'-Knipscheer uit Leide·•l 
en het Tweede Kamêrlid drs.· H. A. 
Korthals.· 

Nadat de huishoudelijke punte!l 
van de· agenda,· waarbij o.m: gediscus
sieerd werd over de voortzetting van 
het propagandawerk in de Centrale 
in plaatsen, waar geen afdelingen 
zijn en . waarbij . de algc::nene opinie 
\'an de· vergadering was, dat dit nut
tige werk ondanks financiële !asten 
moest worden voortgezet, waren af
gewerkt, kreeg· na de pauze mr. F'. 

'C.. van Dijk, voorzitter van de afd. 
Den Haag het· woord, die een iulei
ding hield over "Landbouwvraag
stukken". 

Mr. F. G. vari Dijk bracht vooral de 
dualistische overheidspolitiek in onze 
landbouw naar voreri, namelijk het 
in bepaalde sectoren loslaten van de 
prijzen voor zekere landbouwproduc
ten om deze later weer te couperen. 

Het geheel loslaten van de prijzen 
zou een sterke stijging van prijze;1 
van vele voedingsmiddelen met zich 
meebrengen cri in strijd zijn met de 
huidige loon- en prijspolitiek der re
gering. Het gevolg van de subsidi~
ring door middel van het landbouw
crisisfonds is, dat wij boven onze 

stand leven. 
De regering heeft dit tot heden t0e 

min of meer verdoezeld en het voor
deel van deze kabinetscrisis is, aldus 
mr. Van Dijk, dat thans de economi
sche positie reëel onder ogen WO~;"dt 
gezien. 

Bij de rondvraag vraagt_ mevr.F. v. 
d. Torre....:.veendorp uit Waddinxvet'U 
in welke gemeenten vrouwen in dtl 
woningcommissies zijn benoemd. Wie 
kan haar zulke gemeenten noemen? 

Als nieuwe bestuursleden ·van de 
Centrale zijn benoemd de heren Il'l', 

W. J. Geertzema te Leiden, H. v. d. 
Linde te Alphen a. d. Rijn, J. Kruy~
heer te Gouda; Hoogendijk te Wasse
nsar en Sirnon Thomas :te Oegst
geest. In de vacature afd. Voorbut·g 
zal nog worden voorzien. 

VROUWEN VAN HARLINGEN 

Een aantal dames kwamen bij~e11, 
op initiatief van· mevr . .H. Dankert 
uit Stiens, lid van het Prov. Bestuur, 
om te komcri tot oprichting ener 
Y.V.D. Vrouwen Organisatie. De op
komst had groter kunnen zijn, niet~ 
temin werd na 'cte lezing van mevr. 
Dankert alle steun toegezegd door de 
aanwezigen en zal een voorlopig be
stuur trachten deze actie te d<'Cn 
11lagen. Van het Prov. Bestuur l;(aven 
de heren B. C. Algra Jr. en J. Lu-

.. chics blijk van hun belangstelling, 
.De heer W. Janzen vertegenwoordig
de dê afd. Harlingen. 

SYTSEMA GEëERD 

In de laatst· gehouden ledenverga
dering vari Zuidlaren w~rd op VOO:.'• 
stel vari de heer De . Ruiter, de oud· 
voorzitter onzer· afdeling, de heer G. 
Sytsema· benoemd tot ere-voorzîtte:. 
Steeds heeft Sytsema op de bres ge· 
staan irt de voorste gelederen ter ver
spreiding onzer 'beginselen en weini· 
gen zullen er zijn, die op zo'n hoge 
leeftijd (77 jaar) nog actief deelnè
men. Wij hopen dan ook dat onze 
vriend Sytsema zijn strijd verweze?· 
lijkt ziet en dat de afd. der V.V.D. m 
Zuidlaren moge ·groeien en bloeien. 

DE VROUWEN VAN ZEIST 

Op. Donderdag 1 Maart jl. heeft de 
Vrouwengroep Zeist haar maande
lijkse bijeenkomst gehouden. Spreek
ster op deze middag was mevro~w 
mr. E. Ve(Jer-Smit. Zij had als on
derwerp voor' haar lezing gekozen: 
,,Enkele Sociale Psychologiache be
schouwingen. · Met grote belangstel· 
ling volgden dè aanwezigen deze zeer 
interessan~ lezing. · ' · 
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WAT WIJ WEL WISTEN ..... 
(Ingezonden) 

H et heeft zijn nut eens weer de 
aandacht te vestigen op het ver

schil in loon tussen de vaste arbei-
. der en de losse arbeider in de laild· 

bouw. Reeds veel vaker heeft onder
getekende in het blad van de libèra!e 
partij daarop, na dë bevrijdmg, de 
aandacht. gevestigd. De losse arbei
ders verdienen in het zomerhalfjaar 
meer dan de . vaste, aangezien de ~os
sen van bedrijf tot bedrijf ,-;wermeu 
en steeds. .in accoordloon hoge week-. 
lonen bes.om.men. · Deze zelfde . losse, 
arbeiders komen .in liet dode. seizoen · 
via overbruggingssteun . ten slvtte i~l 
de D.U.W. .(we:t;kverschaffing) · en .. 

· ., verdienen" dan. wéér p}eer da», de , 
vaste a.rbeider. · 

De vaste arbeider in de landbouw . 
verdient een loon en heeft voorwaar
den, die door de Stàat zijn goedge
keurd (Rijksbemiddelaars). . He~ is 
verboden meer te geven. Thans mo-

BREDA VERGADERDE 
De afdeling Bred~ hield haar jaar

lijkse vergadering, waarin de perio
dieke bestuursverkiezing plaats 
vond. Met het oog op de verkiezingen 
voor de Tweedè Kamer in 19.52 werd 
een uit driè personèn bestaande pro
paganda-commissie benoemd. Voorts 
werd de beschrijvingsbrief voor de 
Algemene Vergadering behandeld. 

Op Donderdag 15 Maart a.s., dès 
avonds om 8 uur, zal in hotel Den
nenoord aan de Duivelsbruglaan no. 
96 te Breda een ledenbijeenkomst 
plaats vinden, waarin de heer Van 
Overbeek een inleiding zal. houden 
over "Middenstandsvraagstukken". 

DEN HAAG WAS 
DRUK BEZOCHT 

De afdeling Den Haag hield een 
druk bezochte ledenvergadering on~ 
der voorzitterschap van mr. F. G. 
van Dijk. De financiële jaarstukken 
werden· goedgekèurd en: àan' de pen~ 
ningmeester, mr. C. M;. Seret, werd 
déchárge verleend van het door hem 
gevoerde beleid. Vervolgens werden 
de beschrijvingsbrief voor de alge
mene vergadering en het concept
werkprogram behandeld. Tot afge
vaardigden naar de algemene ver
gadering werden benoemd mevr. M. 
J. van Alpben-Oudendijk en de heren 
mr. F. G. van Dijk, J, C. Manssen, 
J. D. de Rook, H. J. Slingenberg en 

· mr. G. J. van Herden; tot plaatsver
vangende afgevaardigden mej. M. J. 
H. Kalis en de heren M. c. van Keu
Ie, F. Rietveld, mr. A. w. Schade van 
Westrum, G. F. Loeb en H. J. H. 
Janssen. 

CENTRALE GRONINGEN 
VERGADERDE. 

Zaterdag, 3 :Maart vergaderde de 
Centrale Groningen. Na het huishou
delijk gedeelte hield de fractieleider 
van de v.v.D. in de Provinciale Sta
ten, mr. H. S. Siebers, een inleiding 
over de werkzaamheden dier Staten 
en in het bijzonder van zijn fractie 

gen ze niet langer werken dan 44 uur 
per week, d.i. à 80 cent een weekloon 
van f 35.20. Naar ik verneem heeft 
een gehuwde D.U.W.-arbeider f 40.
plus vrij kost. 

Het is dus geen wonder, dat het 
,;beweerde" regeringsstrevèn~ "naar 
èen vaste arbeidskern op de boerde· 
rij" geen effect heeft. Als de Werk
loosheids- en Wachtgeldregeling 
wotdt ingevoerd, zal opnieuw een ex- . 
.tra aanslag op de vaste arbeider 
worden gedaan. Het is derhalve be
grijpelijk, dat deze .vaste arbdder zich 
biJ voortduring en steeds verbitterder 
afvraagt, of het verantwoord is, dat . 
hij vast blijft. Hieruit blijkt opnieuw, 
dat de· Vakbond de belangen van d~ .. 
Io.sse arbei<;lers altijd beter behartt~t, 
dan die der· vaste (wat wij al lang 
wisten) én dat de sociale politiek der 
na-oorlogse . regeringen de economie 
van het land niet steeds heeft bevor
derd (wat wij óók wisten). 
Munnekezijl J. A. v. OVERKLIFT 

BERKENWOUDE HAD 
EEN MOOIE AVOND 
De afdeling Berkenwoude heeft een 
mooie avond gehad. Zeer velen wa
ren opgekomen naar de zaal Ber
kouwer om het Tweede Kamerlid 
drs. H. A. Korthals te horen. Ook 
van buiten de gemeente was er een 
grote belangstelling. 

Na het openingswoord van de 
voorzitter, de heer Reehorst, was 
het woord aan drs. K<lrthals. Deze 
bleek zeer goed op de il.oogte van de 
plaatselijke situatie. Hij bracht im
mers hulde voor het prachtige resul
taat, dat de verkiezingen in Berken· . 
woude hadden gehad toen in 1948 de 
stemming voor de leden van de 
Tweede Kamer .werd gehouden. Bij
na 40 % van de stemmen is toen in 
Berkenwoude op de lijst van de V. 
V.D. uitgebracht. De heer Korthals 
besprak vervolgens de politieke ont
wikkeling sedert 1945. In het bijzon
der sprak hij over de economische . 
politiek en de belastingen. Maar h'ij 
heeft ook uitvoerig de Indonesische 
politiek uiteengezet, terwijl hij ook 
aandacht besteedde aan de kabinets
crisis. Daarbij bespaarde hij het ka
binet-Van Schaik-Drees zijn critiek 
niet. 

Na een korte pauze, waarin vragen 
werden ingediend, had de heer Kort
hals o.m. nog gelegenheid nader op 
verschillende punten van de belas-· 
tingpolitiek in te gaan. 

Voorzitter Reehorst bracht ten
slotte de heer Korthals dank voor zijn 
interessant betoog. Hij hoopte dat 
de heer Korthals nog eens gelegen· 
held zou hebben naar Berkenwoude 
te komen. 

Van de 

I~ es tafel 
gedurende de afgelopen periode. Jacht en Jachtschade. Rap-

Mr. Biebers wees op het feit, dat port inzake een herziening 
de publieke .belangstelling voor hèt ••a .. de Jachtwet 1923. Uitn. 
werk der. Provinciale Staten niet " •• •· 
g'root is. Spr. achtte de oorzaak hier- Dr. Wiardi Beckman-Stich• 
van, dat principieel politieke kwes- ting, Amsterdam. 
ties zelden ter sprake komen, .terwijl 
Qe algemene ~eschouwlngen bij de M et aankondiging van !fit . r.a,ppoJ't.. 
begroting vaak ze-er .kort zijn of: ~e. , . dat zeker de aandacht onzer Ka• 
heel achterwege blljv~Ji. Bij .de laat- . merleden verdient, doch tot bespre• 
stë algemene beschouwingen heeft· king van welks inhoud ons blad zicJl 
de V.V.D. de aandach,t gevestigd op niet leent, mogen wij volstaan. Be· 
het voor haar onbevredigend verloop langstellenden - en dat zullen wel 
van de· verkiezing van Gedeputeerde ~n de eerste plaats agrariërs onder on• 
Staten. Na enige beschouwingen over ze lezers zijn - kunnen deze bro• 
de financiële toestand van de pro- chure verkrijgen bij het Secretariaat 
vincie, wees spr. op. enige in het der Wiardi Beekman Stichting, Tea
laatste jaar door de Staten behan- selschadestraat 31, Amsterdam-W. 
delde kweesties, waaràan de v.v.D. 
bijzondere aandacht had geschonkel\. 
Spr. noemde o.a. de Eemskanaal
bruggen, de brug bij Motké · te Zuiq
broek, de taFleven van het P.E.B., 
alsmede de subsidies van het Borg
stellingsfonds en aan de Kruidentuin 
te Buitenpost. Hierna beantwoordde 
mr. Siebers en andere aanwezige 
Statenleden diverse vragen. 
' Tot slot .wekte mr. Siebers de af· 
delingen op de Statenleden van hun 
vet";.angens op de hoogte te brengen,. 

· indien in de Staten een kwestie uit 
hun omgevin~ wordt behand.eld. . 

G. A. DE RIDDER. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Vraagt bU onze admlnlatratie de 
tarieven voor extra-exemplaren vaa 
:»lUl weekblad, voor «Jr verbretdln• 
van onze beginselen en voor bel 
werven van nieuwe abonnf~•· 

·~·································~ 



VRIJIIIEID EN DEMOCRATIE 

WAT IS DAT 
KODDIG! 

Nu het parlementaire werk ten
gevolge van de kabinetscrisis 

stop stond, was ook de parlementaire 
perstent wegens gebrek aan werk
zaamheden tijdelijk gesloten. Zij, d1e -
daar hun· harde · bestaan vinden, 
;:ochtcn nu elders hun emplooi. Zo3 
vonden het gelukkig in overvloed op 
bet terrein van de veelszi'ls duistere 
problematiek der. kabinetscrisis zelve, 
die rijke stof tot speculaties bood. · _ 

Reeds -vpor 'de erVaren -par lemen~ · 
taire ,.rotten" · onder hen is dit een 
terrdn vol voetangels en klenimell, 
aangewezen als ze nu zijn op niet 
steeds controleerbare informaties en 
gissingen, terwijl de stof voor huri 
go;wone beroepswerkzaamheden hen 
juist geboden wordt door hetge,~n 
zich ln de openbaarheid llfspeelt. Dat 
onparlementaire parlementaire med•J
werkers, gelijk "Vrij Nederland" tor 
één op na houdt, het· thans nog veel 
moeilijker hebben, behoeft geen be
toog. Het geeft hun aanspraak op 
clementie van de 'zijde hm:ner lezers, 
wanneer zij in hun bescho'lwingen in 
deze weken eens een scheve schaats 
rijden. Gaan ze daarbij werkelijk 
over de schreef van hetgeen parle
mentair geoorloofd mag heten, dan 
mag een kleine terechtwijzing niet 
uitblijven. 

I n ons no. van 10 Febr. veroor
loofden wij, ons zulk een terecht

wijzing. Waarom? Wèl, eenvoudig 
omdat de onparlementairf' medewer
ker van "Vrij Nederland"' bedenk.::
lijk over die schreef ging, o.a. door 
over de heer Oud te schrijven in die 
denigrerende zin die, helaas, in de 
,,progressieve" pers gebruikelijk is, 
wanneer het de huidige fractieleider 
van do V.V.D. geldt; Wij gaven daar· · 
van in bedoeld artikel voorbeelden, 
die afdoende mogen heten. 

In ,;Vrij Nederland" van 24 Febc. 
komt de onparlementaire medewt:t·
ker er op terug. Niet echter om te 
erkennen dat hij bij nadue beschou
wing ook voor eigen besef wel wat 
heel erg over de schreef is gegaan, 
gelijk wij, eerlijk, hadden verwacht. 

Integendeel! Hij komt zijn lezers 
nu verzekeren, dat hij een beste beurt 
gemaakt heeft, door een medeburger
vrolijk te maken. De. nobele gezind
heid, die daaruit spreekt :rouden wij 
zonder voorbehoud apprecWren, wan· 
neer hij uit ons artikel terecht de 
conclusie getrokken had dat lezing 
van zijn door ons gewraakt<• besch<ou
Vling ons zoveel genot geschonken 
had. Nu geeft hij aan het hele ~eval 
een draai, die wij, hoe vatbaar voor 
humor ook, toch met de beste wil· 
niet kunnen waarderen, zelfs niet nu 
Ol•Ze geringe persoonlijkheid hem 
blijkbaar zodanig geïnteresseerd 
heeft, dat hij zich de moeite heeft 
getroost naar onze particuliere :>m• 
standigheden te informeren, zodat. bij 
ons nu aan zijn lezers kan voorstellen 
als Beilens voorganger. Zijn infor
maties zijn overigens te gunstig voor 
ons, waar hij meent dat wij te alge
braïsch denken: in vertrouwen -wil· 
len wij wel opbiechten, dat algebra 
nooit ons .,fort" is geweest! 

Wij willen maar zeggen: de on
parlementaire medewerker van 

,.Vrij Nederland" leidt, zoals te doen 
gebruikelijk is, ook in deze kwestie 
de aandacht van de hoofdzaak at en 
concentreert die. voor zijn lezers "ll 
de vraag, of het heus zo koddig was 
als wij het voorstelden, dat hij ener
zijds beweerde, dat men van de zijde 
van de V.V.D. de laatste dagen 7-i<'h 
herhaaldelijk de grootste moeite heeft 
g«:>geven om geruchten, wijzende op 
een emstig conflict tussen Stikker en 
Oud, de kop in te di:ukk~n en ander- · 
zijds moest erkennen, dat het mette· 
Jrlin ,.voorlopig · onvoorzichtig (zou) 
zijn te speculeren op èen definitieve 
1;>1 euk tussen mr. Stikker ('n zijn p~r-
tij". .. 
· Nog afgezien van de vraag, of dit. 

vermeende conflict in de. gehele, •loor 
Ir. Vos noodzakelijk . genoemde ka bi-

• 
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netscrisis. van belang is, treft ons ook 
nu weer ·hetgeen de onparlementair':! 
medewerker hieromtrent in het nud
den brengt als.... koddig. Immers: 
eerst stelt hij, dat beide betrokkenen, 
de heren Stikker en Oud, bij herha
ling aan bijna allen die het wilden 
horen hebben verzekerd, dat zij in 
die weken van formahe-pogingen 
geen enkel contact met elkaar hebben 
onderhouden. Dit is ons een secret de 
Polichinelle. 

DE VAART. DER J.O.V.I). 
H. D. Louwes hield belangrijke rede 

En onmiddellijk daarop vraagt 
dezelfde onparlementaire mede

werker ons, of hij -ons mag aanbeve
len, ook eens bij de twee betrokke
nen te gaan informeren ten eerste; ot 
het niet juist is, ·dat dit contact tt: 
enenmale ontbroken h~eft en ten 
tweede of het niet eveneens juist is, 
dat de twee heren dat feit bepaald 
niet onder stoelen en banken ·hebben 
géstoken. 

Inderdaad: die moeite kunnen wij 
ons bespar.en. Daarvan '!:al· de on par· 
lèmentaire' medewerker van ,,Vrij 
Nederland" bij voorbaat wel evenzt:er 
overtuigd zijn als wij. En dat vinden 
wij nu juist zo koddig in hem. 

_ Evenals zijn herhaalde insinuatie, 
dat het Hoofdbestuur van de V.V.D. 
de Partijraad vooralsnog het woorrl 
onthoudt, om daardoor krampachtig 
nog wel tè suggereren, dat er in deze 
partij nog een heleboel lieden zijn, 
nog niet zo verschrikkelijk oud-hbe
raal als het Hoofdbestuur onder Ouds 
leiding is. 

De onparlementaire 1nedewerkc·r 
van "Vrij Nederland" heeft intus.sea 
op dit punt zijn hart kunnen opha
len: de Partijraad is bijeengekomen 
en heeft op ondubbelzinnige wijze 
zijn instemming betuigd met de daar 
door de heer Oud gegeven uiteenzet
ting omtrent het ontstaan van de 
kabinetscrisis en het terzake dou.~· 
o11ze Kamerfractie gevoerd beleid. 

G. A. DE RIDDER 

OP Zaterdag 24 Februari kwa
men in Groningen een ~20-tal 

leden en belangstellenden der J.O. 
V.D. uit Friesland, Drenthe en Gro
ningen in congres bijeen. In zijn ope
ningswoord wees de voorzitter van 
de afd. Groningen, mr. K. van Dijk, 
de belangstellende jongeren op het 
nut en de taak der J.O.V.D. en heet
te hij de spreker, de heer H· D. Lou
wes, enkele H.B.-leden der J.O.V.D. 
en verscheideneV.V.D.-bestuursleden 
hartelijk welkom. · · · , 

De rede, die de heer Louwes hier
na uitsprak werd met grote aan
dacht gevolgd. Spreker wees .. op de 
gevaren, die onze democratie bedre~~ .. 
gen; gevaren, .die niet. van buitenaf.. 
komen,. doch die worden veroorzaalrt 
door het kiesstelsel en de·. partijgroe~ 
pering, zoals die in ons huidige 
staatsbestel functioneren. Democra
tie is geen volkssouvereiniteit (de 
politieke onstabiliteit in Frankrijk 
leert ons hoe het nièt moet) maar 
moet uitgaan van de drie grote 
machten: Kroon, Regering en Par_
lement. 

Ons huidige kiesstelsel noemde spr. 
technisch volmaakt, maar is in gees
telijk opzicht ,.de dood in de pot". In
voering van een soort districtenstel
sel zou een steviger band scheppen 
tussen volksvertegenwoordiging -
die ook groter zou moeten zijn - en 
kiezers. Wellicht dat daarbij tevens 
het instituut van beroepspolitici ter
zijde zou kunnen worden gesteld. 

Bij de partijgroepering wordt, al· 
dus spreker, te veel aandacht be
steed aan de godsdienstige richting. 
Indien een andere partijgroepering 
dan de huidige tot een versteviging 
der democratie leidt, zou de heer 
Louwes hier geen bezwaar tegen 
hebben. Vasthoudende aan eigen be-

~e wetgever en de 
áiJ . bedrijfsuitoefening 
Tot de overheidsmaatregelen, welke weleens onder de verzamelnaam 
Economische Wetgeving worden samengevat, behoort de regeling van de 
vestiging, waarmede in 1937 voor het kleinbedrijf een begin werd ge
maakt. De gunstige resultaten, welke met de ongeveer 40 vestiginasbe
sluiten voor verschillende takken van detailhandel, ambacht en kleine 
nijverheid zijn bereikt, mogen vooral worden toegeschreven aan de om
standigheid, dat zowe< de basiswet als de dam·op steunende uitvoerings
besluiten tot st.and zijn gekomen op initiatief en in nauw overleg met 
het georganiseerde beririjfsle1•en. W annee1 men verder bedenkt, dat de 
z.g. vestigingseisen aan dE: hand van objectieve normen worden getoetst 
en dat een ieder, die hieraan voldoet, voor een vestigingsvergunning in 
aanmerking kan komen, dan is het d-u,idelijk, dat de sanerende werking 
van deze ordeningsmaatregel niet met het beginsel der bedrijfsvrijheid in 
strijd is ge~omen. Die vrijheid bleef immers principieèl gehandhaafd, 
doch voorkomen werd, dat zij tot een ongebondenheid zou kunnen leiden,· 
waardoor niet alleen het bP.drijfsbelang, doch ook het algemeen welzijn 
zou worden geschaaci. Het behoeft dan ook geen verwondering te baren, 
dat men in liberale kring met deze ontwikkeling heeft kunnen instem.;, 
men. Men zal dan ook fn het concept-werkprogram van de V.V.D. slechts 
het verlangen naar waarborgen, dat van het algemeen aanvaarde be
ginsel niet wordt afgeweken, tot uiting zien komen. 

ginselen, moet men .toch tot grotere 
samenwerking. kunnen ko111en. 

In het slot van zijn rede hield de 
·heer Louwês een warm pleidooi voor 
de opvoeding tot verantwoord bur
gerschap. Dit moet :reeds op• de·scho
·len beginnen. Tegenwool'dig is · het 
nog zo, dat . m~n · vtel, te ,veel Jee~::t, 
maar te. we~nig weet. :OpJt .· d.e ~hok. 
jesgeest in, ons volk moet ve,rpwij~ 
nen. Wij moeten. welQewuste .,:N"eqet:-: 
landers" zijn, met een ~g~me~~~èhM~ .. , 
pelijke taak. . • _ -

Na een' gemeenschappelijke koffie•· 
maaltijd werd in de avondbijeen
komst het Noordelijk diatrict der " 
J.O.V.D. gèvormd.: ··Het districtsbe•··: 
stuur zal ' bestaan uit leden: van. de · · 
afdelingen Leeuwarden, Groningen, ., 
Meppel en• Emmen. Tevens· kWamen.· 
een viertal nieuwe kernèn tot stand, · 
die naar wij hopen, spoedig tot grot~ 
afdelingen ~uilen uitgroeien. , Del']e 
kernen zijn: Noord- en. Qost-Gron~n
gen, Heerenveen en Assen, 

Waren hiermee de huishoudelijke _ 
punten afgedaan, dit was geenszins 
een reden om de bijeenkomst reeds 
te besluiten. Tot middernacht blee.f 
men dan ook nog gezellig bijeen, en 
de door de afd. Leeuwarden ver
strekte band produceerde uitsteken
de dansmuziek. Een wedstrijd · in 
hersengymnastiek completeerde het 
geheel. 

Zo is dit Congres in alle opzichten · 
geslaagd, en zal het er zeker toe bij-. 
dragen de J.O.V.D. te smeden tot een 
hechte gemeenschap, die zich bewust 
is van haar taak. 

I n 1\venthe heeft de J.O.V.D.nog 
steeds geen vaste voet kunnen 

verkrijgèn. Om a11n deze onzekerheid 
een einde te maken, is het plan op
gevat in Mei a.s. een propaganda
weekend voor geheel Overijsel te 
houden. Gaarne zouden wij zien, dat 
wij de beschikking krijgen over 
adressen van jongeren, die tot dit 
weekend kunnen worden Uitgeno
digd. Ons contaèt-adres voor Twen
the is: de heer L. Honselaar, Molen
straat 1, Enschede. 

( )P 17 en 18 Maart belegt de 
J.O.V.D. in de Jeugdherberg · 

,.Kralingen" te Rotterdam een natio
nale weekend-conferentie over soci· 
ale problemen. Vertegenwoordigers 
van drie andere politieke jongeren
organisaties zullen tevens het woord 
voeren. Aan belangstellende jongeren 
verstrekt het secretariaat, v. T. v. 
Serooskerkenplein 29 I, Amsterdam
z., graag alle nadere inlichtingen. 

G. VAN .SCHAGEN, secr. 

I ntussen bestond er zowel bij het 
georganiseerde bedrijfsleven als 

bij de regering overeenstemming 
over de urgentie van een in hoofd
zaak technische .· herziening van de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, voor· 
al, omdat er in de loop der jaren heel 
wat juridische verwikkelingen wa· 
"J'èn ontstaan als ·gevolg van de oni· 
standigh'eid, dat .de vestiging het be
slissende element was, waarop de 
uitvoeringsbepalingen en de sancties 
tegen overtreding steunden. Om de 
hieruit voortspruitende moeilijkhe· 
den te omzeilen heeft men dan ook 
in 't voorontwerp van de Vestigings
wet 1951, waarover het advies van de 
Sociaal-Economische Raad is ge
vraagd, het vestigingscnterium los
gelaten en de bedrijfsuitoefening 
daarvoor in de plaats gesteld. Dit is 
ongetwijfeld voor de ·handhaving der 
wettelijke voorschriften f:''l voor een 
harmonische uitbouw van grote be
tekenis. 

regeling van de bedrijfsuitoefening 
veel verder kan gaan reiken dan tot 
wat men in de wandelin& midden~ · 
standsbedrijven pleegt te noemen. 

I I 
Het wil ons voorkomen, dat die con• 

y461,:-: .. ""8wet 1951 __ · sequentie onzerzijds kan worden ll~· 
"'"'S-"15 vaard, omdat de bedrijfsvrijheid prin· 

._ ____________ __. clpieel g~bandhaafd blijft en, de. over-

E en andere belangrijke afwij- . 
· king betreft de werkingssfeet• 

van de wet, welke men wil uitbrei• 
den tot het gehele. bedrijfsleven met 
uitzondering van de agrarische sec
ter en de visserij; In de loop der ja-

ren is o.a. gebleJten, da~. men voor 
bèpaalde takken van ·groothandel, 
dienstverleningsbedrijven, het _hotel·, 
café- en restaurantbedrijf prijs zou 
stellen ()P het uitvaardigen vim ves-' 
tigingsr.Eigelingen. Tegen dez~ moge:. 
lijkbeid van uitbreiding behoeft geen 
bezwaar te bestaan, omdat in het · 
voorontwerp de drie hoofdpunten 
van de bestaande wet worden ge
handhaafd, n.l. dat slechts objectieve 
vestigingseisen, waaraan de beheer· 
der van de onde:r;neming of de in· 
t•ichting moet voldoen bij de alge
mene maatregel van bestuur, doch 
alleen op verzoek van hE>t bedrijfs
léven, kunnen worden vastgesteld. 
Zonder initiatief van de georgani
seerde bedrijfsgenoten gebeurt er dus 
niets. In andere seètoren dan die, 
waarop de · bestaande wèt reeds kan · 
worden ·toegepast, kan men dus in 
eigen kring uitmaken, of men .de ge'
boden mogelijkheld zal benutten. 

• • • 
Het is dus van bijzonder belang, 

· dat men zich er rekenschap van 
geèft, dat de voorgestelde wettelijke : 

heid in feite slechts sanctionneert. 
wat in de praktijk van h.et bedrijfs· 
leven géleidelijk is ·gegroeid. Dat 
men, alvorens . tot de uitoefening van , 
een bepaald ambt of beroep wordt 
toegelaten, over bepaalde pérsoonllj- · 
ke bckwaamhedén ·moet beschikken, 
opdat men voor· de vervulling van . 
Zijn toekomstige funètie behoorlijk 
voorbereid zij, is· een · zo algemeen 
aanvaard en verbreid systeem, dat 
daartegen; zolang de toepassing 
binnen· de redelijke grenzen blijft, 
geen bezwaar gemaakt katl worden. 
Wat het econ~mische .leven betreft .. 
kan daardoor de ondernemers een 
gunstiger slagingskans en de. zakeliJ· 
ke relaties vermindering van r~ico 
worden geboden, .terwijl het alge· 
meen belang door een deskundiger 
en doelmàtiger · · behoeftevoor~ening, . 
kan worden gediend. 
, Wij • achten daarom . bet vooront· 

werp -Vestigingswet 1951, getoetst aan 
onze beginselen, aanvaardbaar, wat ' 

. niet wegneemt; dat wij tegen bepaal· 
de on~erdelen wel enkele bedentdn· .· 
gen hebben. 
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Is Coöperatie een gevaar? 
behandelen in hun boek de waarde· 
ring van de middenstand en herin
neren er aan, dat men veelal de op• 
vatting koestert, dat "de winkelier 
niet veel anders (doet) dan zich ver. 
rijken". En zij vervolgen dan: ... .,de
ze opvatting is, met de nodige varia
ties, eeuwenlang dezelfde ~ebleven 
en... zij is ook thans nog lang niet 
dood. Wanneer de huidige verbruiks
coöperatie op haar bestelauto's de 
spreuk laat schilderen: "Niet om 
het gewin, maar voor het gezin!", 
dan klinkt hier nog een duidelijke 
echo van deze oeroude misvatting -
hoezeer daar wellicht ook hier en 
daar aanleiding toe is gegeven als 
gevolg van verkeerd begrepen eigen
belang - aangaande de wezenlijke 
betekenis van de door de handel en 
dus ook door de kleinhandel bewe
zen diensten door.'' Hier wordt dus 
de verbruikscoöperatie principieel 
verworpen. Doch met de heer Lou· 
wes blijken ook zij van mening, dat 
coöperatie een w-erkzaam middel is 
voor de middenstand om zijn positie 
te verbeteren. Immers zij pleiten 
(pag. 187) voor: oprichting en ver-
sterking van commerciè1e organisa• 
ties in de middenstand. "Midden
stands-inkoopcombinaties zijn ook 
om een andere reden dringend nood· 
zakelijk in deze tijd: immers zonder 
deze en zonder de voordelen, welke 
deze commerciële lichamen de indl• 
viduele middenstander bieden, zal 
deze laatste de strijd om het bestaan 
steeds moeilijker kunnen volhouden. 
Maar bovendien kan een gedeelte 
van de revenuën, welke goed gelelde 
inkoopcombinaties afwerpen, worden 
aangewend voor algemene doeleinden 
ten bate van deze stand, voor de 
noodzakelijke versteviging." En zij 
eindigen hun betoog op dit stuk van 
zaken met op te merken, dat de in· 
koopcombinatie ,.een uitmuntend 
e.conomisch wapen is, dat nog veel 
te weinig wordt gehanteerd in de 
middenstand." 

Ronner en Louwes 
in debat 

(Ingezonden) 

Het antwoord VlÜl de heer Lou
wes geeft het eigen standpunt. 

weer. Zeer belangstellend ben ik 
naar de uitspraak van de V.V.D., 
waarnaar overigens ook de heer Van 
de Bunt informeert! Zolang de strijd 
eerlijk met open vizier gestreden 
wordt tussen Coöperatie en Midden• 
stand, behoort het pro èn contra 
buiten iedere politieke partij te blij· 
ven. Zodra er van zekere bevoor
rechting sprake is, door prefererende 
regeringstoewljzingen van meststof· 
fen en veevoeders, zonder ander mo
tief, dan dat de ene partij meer in· 
vloed op de verdeling van toewijzin· 
gen heeft dan de andere, dan wordt 
het wèl een zaak voor onze partij! 
Laten wij de coöperatieve idee nu 
eens doorvoeren op een ander ter
rein. De landarbeiders in d-e West
polder zouden zich eens kunnen or• 
ganlseren, om tezamen enige coöpe· 
ratleve boerderijen te stichten. De 
winst van de verkoop van de akker· 
bouwproducten, welke anders ten 
goede van de boeren aldaar zouden 
komen, zouden dan gevoeglijk in de 
zak vàn de arbeiders kunnen ver
dwijnen! 

I s dit overdrijving? Quod Heet 
Jovi, non licet bovi! Vanuit 

welke gezichtshoek wil men het be
ldjken? 

,Niet alleen in de bedrijfsvoering 
van de heer Louwes c.s. is de coöpe· 
ratleve idee door te voeren. Het is 
afgemeen bekend, dat de verbrulks· 
cóöperaties vrijwel ieder terrein van 
het economische levert beslaan, tot 
textiel, brandstoffen, levensmldde· 
Jen toe.. Welke grens wilt U trekken? 

De laatste zin van alinea d: "Zo 
kan de coöperatie de ene middensta::t· 
der benadelen, maar daarnaast de 
omzet van de anderen vergroten ... " 
Zeker, dat .zoudt U kunn·~n doen, als 
U wilt! Waarom zoudt U dit doen, 
indien U zo konsekwent coöperator 
bent? · 

* $ 1) 

Even goed als U de coöperatieve 
idee voor een efficiënte be• 

drljfsvoering kunt bepleiten, kunt U 
dit ook, indien U wilt, voor Uw huis
houding doen. Indien U als streefom
zet 100 % voor Uwe coöperatie vast
stelt, kan een andere econoom op 
even goede motieven 100 % van de 
Nederlandse akker- en weidegrond 
voor coöperatieve boerderijen, met 
alle landarbeiders als coöperatoren 
als het meest ideale systeem propa· 
geren! Agrarische mlddenstandera, 
als fouragè en landbouwwerktuigen
handelaren ~.a.! Een rationele ilt• 
koop, concurrerende prijzen, en v~ 
al Uw servtee aan Uw klanten waar
borgt U Uw beataan I. Uw aamt"..:twer .. 
king met de üücoop, noem ik: in• 
koopcombmatle, n let Coöperatlet 
Laten we -begripsverwarring voor• 
komen! Blijf voorstander van: "Boe
renland in boerenhand !" Aan de 
coöperatieve boeren het onderstaand 
'WOOt'IJtél: 

Landarbeiders aller landen ver
enigt U! Boerenland In des. arbeiders 
hand! Samen sterk door Coöperatie! 

,.Wie Jacht daar? Wat zegt U?" 
.,Vervang Coöperatie door ... Hamer 
en sikkel!" ...... Toe dan maar, dan 
st11ren we\ deze leuze naar de eerst• 
V<itgende communisUsche meeting in 
J'ihsterwoldet 
J)t)kkum. • K. RONNER 

En dit antwoordt 
B.D. Louwes: 
Met de heer Ronner ben ik het 

geheel eens, dat het zakelijk 
en principieel verkeer en dispuut 
tussen de coöperaties en de- private 
ondernemingen open en op hoog peil 
moet worden gevoerd en staan. In· 
dièn de heer Ronner feiten kent, dat 
coöperaties of de middenstand mis
llruik maken van hun invloed in Re• 

geringskringen of elders bij toewij
zingen etc., laat hij man en paard 
noemen en met hem zal ik gaarne 
dat misbruik bestrijden, van welke 
zijde het ook komt. Tegen een ex
pwitatie van bqerderijen door een 
groep landarbeiders op coöperatieve 
grondslag heb ik principieel geen 
bezwaren; het staat hun volkomen 
vrij dit te doen en wij zullen ze in 
deze vorm als ondernemers ln onze 
coöperaties en landbouworganisaties 
zeker als lid opnemen. Alleen, in de 
practijk zal het niet meevallen, om
áat ook voor een coöperatie kapitaal 
of crediet nodig is en omdat het sa
men exploiteren van een boerderij 
aan de dagelijkse, menselijke ver
houdingen veel zwaarder eisen stelt 
dan het samen drijven van een zui· 
velfabriek of aankoopcoöperatie. 
Maar, overigens geen bezwaar! 

• • • 
D e heer Ronner haalt verder 

ook nog het schrikbeeld van 
stal: coöperatie voert tot collecti
visme en communisme. Dit spook 
kennen wij in de een of andere vorm 
al wel vijftig jaar en het heeft ons 
niet weerhouden en het zal ons niet 
weerhouden verder te gaan. Als men 
hier w-erkelijk eens wil nadenken, 
moet men zich eens afvragen, waar 
hèt communisme op dit ogenblik zijn 
beste kansen heeft; daar waar de 
boeren - en vooral ook de kleine 
boeren -- sterk coöpereren, zoals in 
Denemarken, Zwitserland of Neder
land, of waar zij het weinig of niet 
doen, zoals in Italië en Zuid-Frank• 
rijk? 

Het antwoord is duidelijk: waar 
de boer sterk coöpereert, is zijn be
staanszekerheid, welvaart en gevoel 
voor eigenwaarde zo groot, dat hij 
onvatbaar is voor het communism~ 
daar, waar hij het niet doet of niet 
kan is soms meer dan l/3 tot het 
communisme overgegaan. 

Coöperatie is du::i' i\n~i-'minst op 
zichzelf een voorbereidster van 

het communisme; de oorzaken dáar-

van liggen elders en dieper en één 
van de uitingen van een flinke, ac
tieve boerenstand en daardoor van 
onvatbaarheid voor het communis
me, is juist een sterke coöperatieve 
ontwikkeling. 

Naar mijn stellige overtuiging 
moet ook de middenstand en 
vooral de kleine middenstand gaan 
coöpereren bij aanmaak, aankoop, 
vervoer, reclame etc. Wil men dit 
inkoopcombinatie noemen of met 
een ander begrip aanduiden, wU 
men bescheiden en voorzichtig be
ginnen, mij best; het gaat met om 
woorden, doch om daden. Maar 
door op soortgelijke wijze als onze 
boerenstand en ook vooral onze 
kleine boerenstand deed en doet 
eigen lot in eigen handen te ne
men, kan de middenstand winnen 
aan bestaanszekerhei1l, gevoel van 
eigenwaarde, organisatorische 

scholing en inzicht. Dan zullen de 
heer Ronner en vele zijner colle
ga's hun kracht ook in argnmen• 
ten en niet In ontboezemingen 
durven en kltnnen zoeken. 

Westpolder, Ulrum. 
H. D. LOUWES 

En nog iets .... 
(Ingezonden) 

W c zouden er waarschijnlijk geen 
behoefte aan hebben gehad op 

de beschouwing van je heer v. d. 
Bunt en het daarop gevolgde ant· 
woord van de heer H. D. Louwes in 
te gaan, ware 't niet, dat we in een 
onlangs verschenen studie van dr. 
E. J. Tobi en drs. A. w. Luyckx, ge
titeld "Herkomst en toekomst van 
de middenst~mrler", een passage wa.- · 
ren tegengekomen (pag. 139), welke 
voor het bepalen van het standpunt 
va~ de inid~en~tand . t.ege~9-v.er,. cte · 
coöperatie van· betekenis kan zijn. · 
De schrijvers, van wie wlj weten, 
dat dr. Tobl lid is van de P. v. d. A., 

Wanneer men nu weet, dat de stu• 
die van de heren Tobi en Luyckx 18 
geschied op initiatief van het Insti• 
tuut voor Middenstandsontwikke
ling, de onderwijsinstelling van de 
Kon. l'll"e<l , MiddeMtandsbond, dan 
verkrijgen de hier gecitê·erde opvat..,, 
tingen wel bijzondere waarde. 

v.d. w. 

De Staat kan zijn burgers geen zorgeloosbeid schenken 
Sociale zorf? voor Middenstanders 

De door mr. N. E. H. van Esveld, 
voorzitter van de Ra&d van Ar

beid te Rotterdam, voor de Landelij· 
kn Middenstandscommissie van de 
V.V.D. gehouden inleiding over ,,so
ciale verzorging van zelfstandigen" 
heeft een belangwekkende discussic 
opgeleverd, waaruit we enkele pun
ten willen lichten. 

Wat het beginsel betreft bleek men 
algemeen van gevoelen, dat de Staat 
:r.Jmmer bij machte zal zijn de bur
gers 'n zorgeloos leven te garanderen. 
Hij zal zich dus ertoe moeten b~per· 
pen om, waar zulks sociaal en ccouo
ntfsch verantwoord is- en eigen voor
zieningen, rechtstreeks of met behulp 
van een verzekeringmnaatschappii, 
met mogelijk of onvoldoende zij:;, or
ganen te scheppen, welke een eerste 
grondslag voor de sociale verzorging 
kunnen leggen. Principieel kunnell 
zelfstandigen evenzeer hierop aan· 
sptaak maken als loontrekkenden, 
doch de vraag, of deze groep hier·vau 
gebruik dient te maken, dient te 
worden beantwoord in het licht van 
het zelfstandig karakter dezer bevol
kingsgroep en voorts na toetsing van 
de practische, technische en finan
ciële uitvoerbaarheid. Aangezien 
voorshands var een verzekeringsstel· 
sel dient te worden uitgegaan, zal de 
hoogte der premie, weike de zelf· 
standigen geheel zelf moeten op
brengen, van overwegende betekenh 
zijn. Deze overweging moet reeds 
doen afzien van het zonder meer in· 
schakelen van de zelfstandigen iu de 
z.g. arbeidersverzekeringen. AfgezlPn 
van de technische moeilijkheden, zou 
het totaal aan premies onbetaalbaar 
worden. 

• .. * 

V olgt hieruit reeds de noodzake· 
lijkheld van een keuze, de ver• 

gadering zou de ouderdom~verzorgihg 
op het eerste plan willen stellen. Te
gen kinderbijslag voor zelfstandigen 
had men al&emeen principiële en 

practische bezwaren. De ouderdoms
"erzekering zou een bodempensioen 
moeten garanderen, waarnaast men 
zelf nog verder voorzieningen kan 
treffen. Een voorziening tegen lang
durige werk;loosheid - bedrljfsstll· 
stand door uitwendige oorzakën -
werd wegens het gewoonlijk ontbre· 
ken van ultwijklngsmor.èlljkheden 
wel wenselijk geacht. Hetzelfde geldt 
voor blijvende invaliditeit. VerRehel
dene sprekers waren van <'ordeeJ, dat 
de vaststelling en de inning van pre
mies grote moeilijkheden zal oplev(. ... 
ren. Tengevolge van de wisselvallig
heid der inkomsten zullen er veel 
onïnbare posten ontstaan. Sommigen 
bepleitten bestemmingsheffingE::n, 
doch van andere zijde werd opge
merkt, dat deze wel eens haar be· 
stemming missen (Verkeersfonds). 
E\gen zorg verdient de voorkeur, 
n,aar wordt onder ongunstige ecouo
mfsche omstandigheden dikwijls on• 
mogelijk. Velen kunnen dan niet eE:ns 
hun eigen lasten dragen, laat staan 
die van anderen. Of deze sociale las· 
ten op de verbruiker kunnen worden 
afgewenteld, is ook nog een open 
vraag. 

Sommigen wezen erop, dat·de ko
mende publiekrechtelijke be

drijfsorganisatie wellicht uitkomst 
zou kunnen brengen, zowel voor de 
uitvoeringsorganisaties als voor de 
premieheffing. Van andere zijde werd 
de instelling van bedrijfspensioen
fondsen, dus een bedrijfsgewijze uit· 
voering, bepleit. Ook werd gedacht 
aan een Sociaal Voorzieningsfonds, 
dat gevoed zou worden door eigen 
heffingen en door een rijksbijdrag~ 
en sociale hulp zou kunnen verlenen 
in bijzondere gevallen. Opgemerkt 
werd, dat eigen sociale voorzieningen, 
mits binnen redelijke gr.~m:en, buiten 
beslag dienen te vallen. Verscheltle.le 
sprekers merkten op, dat de recente 

publicaties omtrent de inkomenspoot
tit van zelfstandigen (!%, heeft een 
inkomen beneden f 5000.-) duidelijk 
ntaken, dat in de eerste plaats naar 
verbeteringen in de economische sec
tor dient te worden gestreefd. 

..... 
0 ver het algemeen bleek, dat de 

conclusies van mr. Van Esveld door de vergadering werden gedeeld. 
Deze wees er nog eens op, dat men 
in de sociale politiek niet met illusies 
moet rondlopen, omdat de werkelijk• 
beid zo heel anders is. Bij de bestaan• 
dt:; sociale verzekering heeft de wan
betaling van premies reeds ontstel• 
lende omvang aangenomen. Prezula
heffing via de directe belastingt'D 
stuit ook op grote bezwaren. Itlis
schien brengen de denkbeelden van 
prof. Molenaar, die wil . uitgaan van 
de vestigingsvergwming en borgstel• 
ling voor betaling van de ltOclale pre• 
miën mogelijk acht, een oplossint. 

Aangezien het vraagstuk nog lang
niet is uitgeput, zou spreker zijn in
leiding als een uitgangspunt voor ver• 
è.ere studie beschouwd willen :Uen. 
Deze suggestie vond algemeen in• 
stemming. 

Q\SPE~ 
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Prof. Dr. J. H. Gunning Wzn. t 
H eeft ons land in de op 91-jarigc 

leeftijd ontslapen professor dr. 
J. H. Gunning Wzn. een van zijn 
waarlUk grote mannen verloren, aan 
het Nederlandse liberalisme ontviel 
in hem een van zijn nobelste verte
genwoordigers. 

Mag een partij het reeds als een 
bijzonder voorrecht beschouwen een 
man van zo vele en velerlei gaven tot 
de hlll'en te mogen rekenen, prof. 
Gunning nam in onze gelederen bo· 
vendien door zijn religieuze structuur 
een uitzonderlijke plaats in. 

Immers hij was van onverdacht or-
. thodox-christelijke gelo•)fsbelijclenis. 
doch schaarde zich zonder aarze!<"n 
onder de vaan der liberale partij, 
zelfs in een tijd dat in h;tar onmis• 
kenbaar een rationalistische tendens · 
overh<•erste. 

Cort van del' Linden gewaagde in 
zijn in 1886 verschenen ,.Richting t>n 
Beleid der Liberale Partij" van de li· 
berale politiek als een die haar grond 
vindt in het gezag der menselijke 
rede. In haar gelederen, aldus Corl, 
strijd,m derhalve allereerst zij, die 
iedere andere openbaring dan 'die van 
zintuigen en verstand verwerpen. Er· 
kennende, dat deze partij in ha~lr 
midden, niet zelden zelfs aan haar 
spits, ook hen vindt, die in een recht
streekse inmenging van God in de 
zak<'n dezer wereld geloven, moest 
dE' schrijver echter de vrees uitspre· 
ken, dat de liberalen de steun van 
deze partijgangers hoe langer hoe 
meer zullen moeten missen. 

Welnu, de reeds in 1887 tot doetor 
in de Klassieke Letteren gepromo· 
veerde Gunning vormde op deze door 
Cort van der Linden veronderstelde 
ontwikkeling een uitzondering. Belij· 
dend christen als hij zichzelf wi:lt, 
was hij daarnevens uit volle overtui· 
ging liberaal. Rechtzinn:g-hervorm•l 
- en in dit opzicht (misschien) van 
positiever belijdenis dan de LuthP.raan 
Thorbecke - deelde hij ten volle 
Thorbeeke's geloof in een Christen• 
dom boven geloofSverdeeldheid. Dit 
was voor Gunning niet slechts een 
aangelegenheid van persoonlijk in
zi<:bt --" en Gunning was voldoen® 
individualist om zleh ook ten deze 
geheel door eigen inzicht te laten lei· 
den! - hij heeft niet slecht.s door zijn 
r.ersoonlijke keuze en zijn persoonlij· 
ke levenshouding getoond, dat libe· 
ralisme en christendom in één merlS 
"toevallig" kunnen samt>ntaan, wel· 
.,,.erstaan christendom en welverstaan 
liberalisme waren voor hem ver· 
schijnselen van eenzel!de geest. 

Daarmede is Gunning omtrent de 
eeuwwisseling een der eersten ge
weest, die aan het liberalisme de fun
dering hergaven, waarop het ook 
voor Thorbecke rustte. Wat voor de 
gelovigen, waarvan Cort gewaagrl1•, 
u.ak van nauwelijks bewuste oppor
tuniteit was, was voor Gunning zallk 
van beginsel, hij hief daarmede het 
liberalisme uit boven de sit>er van het 
opportunisme - het van beginselen 
gespeende, waartoe het omstreeks de 
eeuwwende meer en meer verviel -
en gaf het een levensbeschouwelijke 
grondslag en daarmede positieve in
houd. 

Zijn leven zelf is daarvan misschien 
wel de schoonste demonstratie ge
weest. Op geen vergadering der Libe
rale Unie ontbrak Gunning en ::ijn 
verschijning, het enkele woord dat hij 
daar soms sprak, gaf aan die verga
deringen een eigen cachet, dat ge
waardeerd werd ook door wie van 
a11dere geestesstructuur waren dan 
hij. Het is ons bekend, dat rnamum 
alE Borgesius, Van Raalte. Van Ha· 
mel Sr., Rink, Lely en Fock, om maar 
enkelen te noemen, wier politiek 
Gunning krachtig ondersteunde, hó6g 
tegen hem opzagen, juist omdat zijn 
figuur en zijn spreken gedragen wet'
den door een religieuze bewogenheid, 
welke hun vreemd was 0f althans m 
hen minder sterk werkte dan in hem, 
gestuwd door een voor hen niet zo 
onmiddellijk met hun politieke over· 
tuiging samenhangende religieuze 
visie als met Gunning het geval was. 

Elk gesprek met Gunning, diepzin· 
nig en vlot causeur als hij was met 
een haast onhollandse bewPgelijkheid 
van geest zoals men die immers meer 
biJ Franse denkers aantreft, was als 
een gastmaal, waarbij de gast slechts 
èankbaar kon zijn voor rie rijke ga
ven, welke de gastheer hem toebe
óeelde. Wie het voorrecht had, tot 
zijn studeerkamer te worden to-:;gC'la· 

ten, eerst in zijn patriciërswoning l.lP 
de Amsterdamse Keizersgracht, later 
in zijn villa te Hilversum, voelde: 
d&ar eerst is Gunning L1 zijn ware 
element, · daar leert ge hem kennen 
gelijk hij naar zijn diepste wezen is. 
Wat hij daar aan kennis vergaderde 
- en hoeveel omvattend was zijn 
kennis! - droeg hij onverdroten uit 
tot de wereld, die slechts langzaam 
aan voor Gunnings idealen en denk· 
beelden werd gewonnen. Zijn libP.rale 
vooruitstrevendheid - een wel zeer 
gedegen vooruitstrevendheid - kwam 
vooral tot uiting op het gebied dat 
hem het naast lag: dat van de paeda· 
gogie en didactiek. Dat hü op dit ter
rein waarlijk baanbrekend werk ver· 
l'icht heeft, behoeft ternauwernood 
vermelding. Wat hij in dit opzicht 
ook voor het liberalisme heeft ge· 
daan, verdient bij zijn verscheiden 
hier dankbare herdenking. 

Nog in de dertiger jaren mochten 
wij met prof. Gunning en prof. Eige
man op een jaarvergadering van de 

Copie voor deze rub:·;e'; 
zenden naar: Me;. Joh. 
Springer, Alexanderstraat 
Haarlem. 

te 
H. 
16, 
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ne woorden van mr. Vonk 
over de houding van de 

vrouweliJKe Kamerleden bij felle 
strijd, maar vooral de reactie aie 
deze veroorzaakten, hebben roij 
aan het peinzen georacht over de 
hóuding van de woUW~ tegt:n· 
over de politiek in het algemeen. 

Het zijn bekende klanken: de 
vrouwen moeten sfeer scheppen. 
zij moeten niet meedoen aan de 
strijd, zij moeten zoeken naar het 
gemeenschappelijke, niet naar het 
afzonderlijke; naar wat bindt, niet 
naar wat scheidt. 

Dat is allemaal juist; ik zal dit 
heus niet tegenspreken. Maar waar 
ik nu tegen waarschuwen wil, dat 
is het .gevaar, wanneer men op 
deze dingen voorbarig de nadruk 
legt. Er is een grote categorie 
vrouwen, op wie dit een verkeer
de uitwerking heeft. 

Neen, de vrouwelijke Kamer
leden behoren daar niet toe en 
ook niet de meesten van de Vrou
wen in de V. V.D., maar wel een 
grote schare van kiezeressen. 

W ij kennen ze allemaal, die 
aardige lieve vrouwen, met 

medelijdende harten en de aller
beste bedoelingen. Van politic·it 
willen ze niets weten, dat is zo 
iets verschrikkelijks en overbo
digs, al die onenigheld en dat !:e· 
redetwist; eenheid willen ze en 
samenwerking en ieder het zijne 
geven. Argeloos laten zij zich op 
sleeptouw nemen en als het d~,n 
op stemmen aankomt .... dan be
seffen zij zelf niet, wat ze eigen
lijk doen. 

Wie over grenzen heen wil rei
ken, moet eerst die grenzen zien, 
anders wordt hij er overheen ge
trokken, zonder dat hij het merkt. 

Wie het standpunt van een an
der wil respecteren, moet begin
nen met respect voor het eigen 
standpunt, d.w.z. moet zijn eigen 
standpunt werkelijk kennen. 

Wie verdraagzaam wil zijn te
genover andersdenkenden, moet 
niet het denken aan clie anderen 
overlaten. 

Dit is allereerst nodlg: dat wij 
begrijpen, waar bet om gaat, 

dat wij bewust onze vlaats kiezen. 
Pas daarna komen de verdraag
zaamheid en de samenwerl\:iug 

toenmalige Liberale Staatspartij spre· 
ken over de geestelijke grondslagen 
van het liberalisme. Ook aan de daar· 
aan voorafgaande onderlinge bespre· 
king behouden wij dankbáre herin
nering. 

Gunning, de denker, de schrijver eu 
onovertroffen docent, deinsde ook 
niet terug voor hetgeen n.~en partij
werk in de meer concrete zin des 
woords mag noemen en voor de ver
antwoordelijkheid welke c!it werk op 
zijn reeels zo zwaar belaste schouders 
legde. Hij was jaren lang bestuur&lH 
van de Vrijzinnige Kiesvereniging 
"Vooruitgang" te Amsterdam, aange· 
sloten bij de Liberale Unie. Hij ver· 
tegenwoordigde onze partij in de 
Provinciale Staten van Noord-Hol
land en in de gemeenteraad van Hü
versum. 

Bij zijn verscheiden op zo hoge 
leeftijd brengen wij een eerbiell1ge 
huld.e aan de voortreffelijlte liberaal., 
wiens arbeid op velerlei tenein, 
voortgezet zo lang hem de kracht 
werd geschonken, ook voor het libe
ralisme in Nederland een onuitwis· 
baar spoor nalaat in het zand Jes 
tijds. 

G. A. DE RIDDEI~ 

aan de orde, maar ook pas dan 
hebben die waarde. 

Het is de taak van onze organi
satie, maar vooral van de plaatse
lijke vrouwengroepen, waar. meer 
persoonlijk contact mogelijk is, 
om dit de vrouwen te doen be
grijpen; om ze af te bt·engen v.m 
vage, zwevendt> denkbeelden, die 
niet zonder gevaar zijn, naar een 
helder positief inzicht 

Dit bewuste, heldere inzicht, dat 
de grenzen niet verdoezelt, maar 
ze duidelijk onderscheidt, dat is 
het wat tenslotte over die grenzen 
heen kan zien en een gezonde 
sfeer van welwillendheid en sa
menwerking mogelijk maakt. 

J. H.S. 

BIJEENKOMST VAN DE 
,.VROUWEN IN DE V.V.D." 

op Vrijdagmlddag 16 Maan om 
14.30 u. in het Geb. voor K. en W., 

Mariapla!lill 2'7, Utrecht. 

Agenda: 

1. Opening. 
2. Ingekomen stukken en medede

lingen. 
3. Bespreking ingekomen vel·sla

gen der. Centrale Vertegen
woordigsters. 

4. Vrouwelijke candidaten voor 
de Tweede Kamer. 

5. Causerie van mevr. J. R. van 
der Pols-Broeze, gemeente
raadslid te Rotterdam, over de: 
Vrouwen Advies Comn,issie 
voor· de Woningbouw te Rotter
dam. 

6. Resumé rapporten der Centrale 
Vertegenwoordigsters over 
Vrouwen in de Woningbouw
commissies. 

7. Plaats en onderwerp(en) twee
daagse najaarsconferentie. 

8. Rondvraag. 
9. Sluiting., 

Wij hopen er vele vrouwelijl<e 
partijleden te zien, alle oude be
kende en bovendien vele nieuwe 
gezichten. 

Vragen zende men liPfst te vo· 
ren naar de secretaresse: 

JOH. H. SPRINGER, 
Alexanderstr. 16, Haarlem. 

EEN GOEDE MIDDAG 

Mevr. H. · D. Everts--Goddard 
uit Rotterdam sprak voor de 
"Vrouwen in de V.V.D." te De 
Bilt/Bilthoven over "Wat hebben 
de Verenigde Naties tot nu toe in 
hun onderafdelingen gepresteerd, 
vooral wat betreft de vrijheid en 
werkmogelijkheid voo~· de vrouw". 
De wijze, waarop de spreekster 
deze (haar door een Bilthovens 
V.V.D.-lid gestelde) vraag aanvul
de met de vraag "Wat deden de 
vrouwen voor de Verenigde Na· 
ties", en deze beide vragen ter
zake kundig en overzichtelijk be
antwoordde, sloeg onmiddellijl{ in 
en maakte deze middag zeer ge
animeerd en geslaagd. Het wns 
goed nog eens onder ogen te zkn. 

. dat de Verenigde Natie;; zijn, wat 
haar leden, de volken 1.en dus wij
zelf) ervan maken. 
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AAN DE SECRETAR'SSEN 
VAN PAS OPGERIChTE 

AFDELINGEN 
Wilt U ondergetekende na
men en adressen zenden van 
Uw vrouwelijke bestuursle
den of, zo die er niet zijn, 
van een belangstellend vrou
welijk lid van Uw afdeling? 
De organisatie "Vrouwen in 
de V.V.D." wil gaarne met 
haar in contact komen. 

De secretaresse, 
Joh. H. Springer. 

Haarlem, Alexanderstraat 16 _______ J 

Partijraad 
kwam b~jeen 

Op Zaterdag 3 Maart kwam 
de Partijraad van onze Partij 
in een zeer druk bezochte ver
gadering te Amsterdam bij
een. Bij deze vergadering wa
ren ook aanwezig verschillen
de leden van d-e landelijke 
commissies, die onderdelen van 

het Concept-Werkprogram 
hadden voorbereid. Nadat 15 
leden voor de Verkiezingsraad 
waren benoemd, volgde een 
bespreking- van het ontwerp
reglement voor de candidaat
stelllng van eandidaten voor 
de Tweede Kamer van de Sta
ten-Generaal. Een zeer uit
voerige bespreking van het 
concept-werkprogram met de 
daarop door de afdelingen in
gediende amendementen volg
de hierop. Tot slot hield mr. 
P. J. Oud een uitvoerige rede 
over het ontstaan en het ver-
loop van de kabinetscrisis. 

De Partijraad betuigde met 
langdurig applaus unaniem in
stemming met de houding, 
welke onze Tweede Kamer
fractie ten deze aangenomen 
heeft. 

........•......... ·00001 

AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Onze administratie is gaarne bereid 

met U te spreken over de mogelijk

heid van uitbreiding van onze Jezerr.

kring. 

N. V. Lijm~ en 
Gelatine/abriek 

,,2~lft" 

J:'aoneK:>merk 
TWEE TORENS 

Tel. 106-363 Delft 

• 
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OPDAT VERBETERINGEN TOT STAND KOMEN 
•Door onze militaire medewerker) 

W ij ontvingen weer een aantal 
brieven - wij hebben enkele 

. reeds "particulier" beantwoord. In 
verband met de beperkte - phwts
ruimte kunnen wij in ons ol'gaah 
slechts de militaire zaken van a I ge
m ~ e_ n belang behandelen. · · 

T ekenend voor de toestand, waar-
in onze weermacht nog altijd 

verkeert, .. iS wel· de volgende zinsnede 
uit een overigens van instemming ge
tuigende brief van een tot oordeel be
'foegde: 

"In het artikel van 16 Decem
ber zag ik vele van mijn eigen 
gedachten en inzichten, die ik in 

. bijeenkomsten enz., pleeg rond 
te strooien, zwart op wit. Een 
uitstekend artikel, dat zeer dui
delijk een goede, logische ziens
wijze weergeeft. Toch één op
merking: je legt dikwijls de 
kLemtoon op een naar verhou:.. 
ding groot aantal generaals en 
kolonels en vergelijkt dit met de 
toestand voor 1940. Ik zie dit 
juist als een verbetering. Voor 
1940 waren de rangen te laag -
een divisiecdt. was bij ons k o
l on el. Dat gaf o.m. moeilijke 
verhoudingen met het buiten
land. Die verhoudingen moeten, 
en 1;ooral bij het tegenwoordige 
buitenlandse contact, juist zijn. 
De betere promotiemogelijkheid 
stimuleert bovendien de ambitie. 
En wat kost het? Practisch heel 
weinig. Het meerdere salaris bij 
een bevordering is dikwijls nau-

welUks merkbaar, maar de be
trokkene is er "verguld" mee. 
En ook dat brengt zijn voor
delen". 

Met . dit betoog kunnen wij tot ze
kere hoogte wel instemmen. Indien 
:die generaals .en · kolonels nodig, of 
nog ·beter:· 'onontbeerlijk· zijr,t in een 
functie, 'die overeenkomt met de kun
digheden, welke van zulk een opper
of hoofd-officier worden geëist, dan 
accoord. Maar is dat in ons leger 
overal het geval? Onze briefscl\rijver 
weet mét ons wel beter. En juist te
gim d i e misstanden dient men zich 
krachtig en vasthoudend te keren. 
Want zij betekenen BEDERF! 

Dan volgt hier nog een gedeelte 
uit een bl;ief van een jongere, 

wiens functie .hem doet behoren tot de 
aanstaande opbouwers. Hij schrijft 
onder andere: 

,.Uw artikelen van de laatste weken 
zijn mij - het is, helaas, een cliché
uitdrukking - uit het hart gegrepen. 
Laten wij dankbaar zijn voor de mo
gelijkheid kritiek te leveren, een van 
de democratische grondbeginselen. 
Uiteraard ben ik niet geplaatst op een 
post, waar ik mij een totaal-beeld kan 
vormen van het defensiebeleid, maar 
toch zie ik zoveel détails, dat deze 
wel een bepaalde indruk geven. 

Daarbij treft mij het meest het ge
brèk aan efficiency, het weinig zake
lijke, dat men overal in het leger aan
treft. Generaal Kruis heeft enige 
maanden geleden eens in de Mil. 
Spectator geschreven, dat wij 't leger 
moeten zien als een grote zaak en dat 

/ 

Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V. 
Nederlandscha Hypotheekbank N.V. 
Rotterdamsche. HypÓtheekbank N.V. 
Algem. Friesche Hypotheekbank N.V. 

Amsterdöm 's-Gravenhage Groningen Rotterdam 

GELDEN BESCHIKBAAR 
voor eerste hypotJteek , . 

BILLIJKE . VOORWAARDEN 

De Directie: Mr. M. J. BOS 
Mr. J. WILKENS 
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IBOLNESI 
i ~ 
i Dieselmotoren ~ 
E 5 i 25~ HOO P.K. i 
~ ~ ~ 
I I I N.V. Machinefabriek I 
5 B l " § ~ . " o nes i 
:5! -5 v.h. ). H. v. Cappellen ä 

~ te Bolnes ! 
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Mr. C. A. KINGMA 
Mr. F. C. KLEYN 

0 F:JoNG'S 
aiOCOIADE 
QIOCOIADE 
IIAGELSIAG. 
De eenige echte! 

_H.P. Gelderman&Zonen N.V. 
OLDENZAAL 

fabrikanten van 

ruwe-, geverfde-, gebleekte- en bedrukte

katoenen·, rayon· en rayonvezel manufacturen 

wij deze zaak moesten "runnen" alsof 
zij ons eigen bedrijf was. Indien mijn 
zaak op deze wijze geadministreerd 
werd, zou zij spoedig failliet zijn. 

Dat de generaal het goed bedoelt, 
dat verscheidenen in leidende posten 
in het leger het goed bedoelên, geloor 
ik volkomen, maar er is ook een grote 
groep, die hetzij uit conservatisme, 
hetzij uit onbekwaamheid, de ver
keerde kant op roeit, a 1 s zij ten-

. minste nog roeit. 
Conservatisme speelt daarbij een 

grote rol Tal van oudere officieren 
zijn niet voldoende herschoold. Zij 
trachten zich te allen koste vast te 
klemmen aan hetgeen gewéést is. De 
angst voor het nieuwe, de angst in 
kennis àchter te staan bij hen, die op 
cursussen in het buitenland of in In
donesië die kennis en ervaring op
deden, veroorzaakt dat zij krampach
tig vasthouden aan de oude gang van 
zaken. 

Dit kàn m.i. ook gelden voor een 
aantal burgerambtenaren aan het 
D.v.O. En dit leidt mij tot de wellicht 
voorbarige conclusie, dat het 'l'liet de 
Hogere Legerleiding en ook niet de 
Minister is, die te kort schoot, maar 
dat veeleer de "onder-de-top-figuren" 
een doelmatige opbouw in de weg 
staan. 

Ongeveer een jaar geleden kwam ik 
na een 3-jarig verblijf in Indonesië 
hier terug - moest mij melden in het 
Depot X bij kolonel Y. Heel merk
waardige ontvangst: hij heette mij 
welkom, maar liet er onmiddellijk op 
volgen, dat ik nog veel te leren zou 
hebben. Want naar zijn mèning had 
mijn militaire vorming in 1940 een 
einde genomen om nu, in 1949 eerst te 
worden voortgezet. Dat ik inmiddels 
5 jaar actieve dienst achte1· de rug 

had, w.o. 1 jaar met een Nederlands 
onderdeel bij de British Liberation 
Army, 1 jaar in Engeland en 3 jaar 
in Indonesië, speelde voor hem slechts 
een ondergeschikte rol. 

U schreef reeds enkele malen over 
het administratieve beheer. Late men 
toch eens bedrijfseconomie in 't leger 
toepassen! Kan op korte termijn een 
commissie van bedrijfs-economell te
vens reserve-officieren in samenwer• 
king met enkele beroeps-officieren 

. met ervaring te velde geen handige, 
moderne administratie van personeel 
en materieel uitwerken? 

Hiertoe was een kans na de bevrij
ding. Die kans werd gemist. Thans, bij 
de overgang naar Amerikaans mate• 
rieel en · Amerikaanse organisatie, is 
er een nieuwe kans. Laat men deze 
toch benutten. Anders zitten we een 
generatie lang weer O:f!lgescheept mat 
een ouderwets, nodeloos ingewikkeld 
systeem. · 

Men vergete toch niet: ook in het 
leger is productieverhoging mogelijk 
en noodzakelijk - zij zou de troepen• 
commandanten van veel administra
tieve rompslomp ontlasten. 

Weet u hoeveel handtekeningen ik 
als batterijcdt. per maand moE>st zet• 
ten, kort voor ik naar Indonesië ver• 
trok? V ij ft ie n h o n der d, gemid· 
deld vijftig per dag!" 

$ • * 

T ot zover deze brieven. 
Het lijkt ons goed dat in deze 

tijd uit het leger en uit het officiers
korps zoveel mogelijk inzichten en 
suggesties naar buiten komen, opdat 
met verenigde krachten en op zo ruim 
mogelijk niveau de dringend nodige 
verbeteringen tot stand komen. 

Cacao & Chocoladefabrieken pe·r·re 
WORMERVEER 

Fabrikanten van 

chocolade, suikerwerken, cacao, bonbons, hagelkorrels. 
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D·E ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. N.V. 

IIIIIIUUIIIHUIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfililllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllll!llll 



VRIJHEID EN 
DEMOCRATIE 

Zaterdag 17 Maart 1951 • Ho. 152 

Kleine mannen 

maken grote jouten 
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IN EIGEN KRING 
Dit nummer van ons blad versehijnt op de 

dag, waarop onze partij haar jaarver .. 
gadering houdt. 

Wie haar bezoeken zullen het eerst 
ontvangen, wanneer zij uit Utrecht naar luds 
zijn teruggekeerd. Zij zullen het lezen oacler 
de verse indruk van al hetgeen zij dáár. heb
ben gehoord-en beleefd, d.w.z. onder de.-.. 
kende invloed, die reeds van het sameadfa 
alleen met een grote schare geestverwanten 
uitgaat. 

Die sterkende werking zal het zegenrijkst 
worden ervaren door hen, die . strijden op 
eenzame posten. Daar dus, waar men mis .. 
schien als enkeling of met weinige vrijzinnf. ... 
gen leeft temidden van grote groepen anders"' 
denkenden. Dáár, waar men moeilijk tot or.
ganisatie komt, weinig actie kan ontwikkelen 
en zich bij verkiezingen met een gering stem .. 
mencijfer tevreden moet stellen. Voor dezul"' 
ken is het bijwonen van een partijcongres als 
een onderdompeling in een verkwikkend bad, 
waaruit men opstijgt met het gevoel, een her .. 
boren. mens te zijn, gereed om met nieuwe 
energie çle levensstrijd te hervatten en trouw 
te blijven aan wat men in de beslotenheid van 
de kring der gelijkgezinden weer ,~o klaar 
gezienheeft als de bezielende idee, niet atleéh 
voor het eigen leven maar ook vcor dat van 
véle anderen. 

• • • 

H et gevoel, dat eendracht macht maakt 
zal zich ter vcrgadering echter ook me .. 

decleien aan hen, die wèl ten volle bij het 
organisatorische leven onzer partij betrokken 
zijn: bestuurders en leden onzer afdelingen 
en kringen, onze kaders, vrouwengroepen 
en jeugdorganisaties. Zij staan niet, als de 
eerstbedoelden, alleen in de strijd. Zij weten 
zich in hun activiteit voor hun beginselen 
omringd van een grote of kleine groep 
geestverwanten. Zij ontvangen geregeld alles 
wat van ons partijsecretariaat naar de afde.
lingen uitgaat. Zij lezen ons partijorgaan en 
bespreken met elkaar deszelfs inhoud. Zij 
weten wat van hen gevraagd en verwacht 
wordt. En zij kwijten zich zo goed mogelijk 
van de taak, die zij vrijwillig op zich hebben 
genomen. 

Maar ook zij hebben hun moeilijkheden. 
Ook zij gevoelen zich vaak weinig méér he~ 
voorrecht dan hen die wij zoëven aanduidden 
als strijders op eenzame posten. Wij denken 
aan de veelvuldige klachten, over geringe 
tekenen van medeleven van de zijde van hen 
van wie toch als afdelingsleden .- en kie .. 
zers! - zulk medeleven mocht worden ver~ 
wacht. 

... $ ~' 

Het verschijnsel, dat de massa slechts 
moeilijk tot politiek medeleven en poli .. 

tieke activiteit te bewegen is, is van oude 
datum: het doet zich in ·onze tijd slechts in 
verhevigde mate voor en onder alle partijen. 

Het in zijn oorzaken bloot te leggen en te 
verklaren zou ons verder voeren dan in een 
artikel als dit mogelijk is. Wij duiden er nu 
slechts enkele van aan. · 

Allereerst het feit, dat de politiek als zoda
nig voor het bewustzijn onzer tijdgenoten 
meer en meer het karakter verliest, dat men 
toch van ~ature geneigd is haar toe te ken
nen: een toereikend middel te zijn om het 

maatschappelijk leven een zo bevredigend 
lJI.Ogelijke gestalte te geven. 

Ten tweede het feit, dat de democratie te
kort is geschoten in vermogen om efficiënte 
methoden· te :vinclea teneinde de Staat in zijn 
vèrschillende organen opgewassen te doen 
~ij• tegen de taak, welke de moderne demo,.. 
eratie zelve op de schouders van de Staat 
Jáeent te moeten leggen. 

Zijn dit problemen, . waarvoor zich de de~ 
mocratie in dit tijdsgewricht gesteld ziet, 
alom waar de staatsinrichting op democra~ 
tische leest is geschoeid, daar komt voor ons 
land nog bij de verstarring, teweeg gebracht 
zowel door ons vigerend kiesstelsel als door 
de opsplitsing van ons gemeenschapsleven 
:volgens de fatale "zuilentheorie"i 

Het politieke malaise~gevoel nu, dat zich 
in brede kringen van ons volk open,.. 

baart, werkt vaak ontmoedigend opalleh, die 
functies in ons partijleven vervullen. Daarom 
juist is ook voor hen de invloed, welke van 
een congres op allen die het bezoeken, kan 
uitgaan, :van zo onschatbare waarde .. Daar 
~h . v~lt wen zich niet alleen o~enomen 
ili een stroom van gelijk gericht denken, men 
weet-er iich ook gedragen door dat wat men 
als strijder op een eenzame post of als mede~ 
strijder op een klein front, dat de zware 
strijd tegen verlammende onverschilligheid 
moedig voert en volhoudt, zo node ontbeert: 
het besef, waar ook geplaatst zijnde, toch 
deel uit te maken van een groot geheel, dat 
zijn strijdbaarheid ontleent aan het geloof in 
een positief beginsel, voor het leven van en,.. 
keling en samenleving van onvervangbare 
waarde. 

Dat politiek de kunst is om het op een 
bepaald ogenblik bereikbare dan ook 

van zijn idealen uit gezien zo goed en zoveel 
mogelijk te verwezenlijken, moge waar zijn, 
- het laatste woord is daarmède van de poli,.. 
tiek nog niet gezegd. Integendeel: wat waar~ 
beid dit axioma moge bevatten, het mag ons 
zeker niet de ogen sluiten voor de veel 
belangrijker waarheid, dat iedere politiek tot 
mislukking gedoemd is die enkel met het op,.. 
portune rekent en niet kent de binding aan 
ideële beginselen. 

Juist naarmate de politieke activiteit op het 
concrete gericht moet zijn ....- en dat moet zij 
.zeker in onze tijd wel zijn, nu de realiteit uit 
telkens wisselende situaties telkens nieuwe 
in de zin van ongekende problemen schept 
- naar die mate is bezinning op beginselen 
nodig. Kort na de bevrijding diende zich de 
Partij van de Arbeid aan als een program~ 
partij, in tegenstelling dus tot wat ook de 
socialistische tevoren was geweest: een he~ 
ginselpartij. Zij moge naar ons gevoelen 
eerstbedoeld l,tarakter meer in haar praktische 
propaganda op de voorgrond stellen dan 
theoretisch belijden (zie punt 3 van haar he~ 
ginselprogram, dat evenals de beginselverkla~ 
ring van de Comm1,1nistische Partij spreekt 
van socialisatie der voornaamste productie~ 
middelen) de "koude" socialisatie sinds de 
bevrijding toegepast leidt tot een politieke 
en sociaal,..economische chaos als wel moet 
ontstaan bij een politiek beleid, dat van de 
hand in de tand leeft en principieel ia de 

praktische politiek niet verder voorgeeft te 
willen zien dan naar wat onmiddellijk voor 
de hand heet te liggen. 

1!1 "' ~· 
onze Volkspartij voor Vrijheid eu DcmoM 

eratie wenst nadrukkelijk een beginsel~ 
partij te ·zijn. Haar beginselen bepalen haar 
beleid, ook waar zij in concrete gevallen reke~ 
ning moet houden met de waarheid, in het 
in de vorige alinea door ons aangeduide axio~ 
ma vervat. Over deze concrete toepassingen 
kan in bepaalde gevallen verschil van mening 
bestaan. Wij achten het niet uitgesloten, dat 
daarvan ook op ons congres zal blijken. Wij 
zijn er echter bij voorbaat zeker van, dat· ook 
daarbij de beginselen telkens weer op de 
voorgrond zullen treden en dat men in con
frontatie van concrete situaties met de begin
selen elkander zal vinden en daarin ::ijn een
heid zal beleven. Het is deze eendracht-hele,.. 
ving ten congr~sse, die ook strijders op een
zame posten en hen, die in eigen kring met 
het algemene politieke malaise-gevod te 
kampen hebben, opnieuw bewust zal maken 
van de kracht, die een principieel vrijzinnige 
partij ook in dit tijdsgewricht kan ontwikke
len. Daardoor bezield zullen zij ~ om het 
traditioneel te zeggen ;_. naar hun hnardste~ 
den terugkeren, vastberaden in hun voorne,.. 
men zich met nieuwe moed in de strijd voor 
hun van alle kant belaagde beginselen te \ver
pen en in het zekere weten, dat het liberalis
me ..- hoe schijnbaar zwak ook ....- zijn mo
gelijkheden heeft en daarom van al zijn aan~ 
hangers mag vergen, dat zij alle hun geboden 
kansen benutten, niet slechts ter wille van 
de partij waarin het thans belichaamd ::;, 
doch veeleer terwille van onze volksgemeen
schap. 

De V.V.D. immers beschouwt ,.de vrijheid 
van de mens, naar zijn aard bestemd om als 
vrije persoonlijkheid in gemeenschap te le
ven" terecht als het kostbaarste goed. En zij 
is er zich van bewust, dat ware vrijheid al
leen bestaanbaar is, indien zij gepaard gaat 
met verantwoordelijkheid. Vandaar, dat zij 
het als de taak der democratie ziet, de voor
waarden te scheppen, waardoor die verant
woordelijkheid tot haar recht kan komen. 

Uit Utrecht keren allen, die in onze partij 
verantwoordelijkheid in welke mate ook 

dragen, terug naar de eigen kring, waar zij 
voor deze verantwoordelijkheid stáán. Strij~ 
ders op eenzame posten, bestuurders en leden 
van afdelingen, kadergroepsleden of wer .. 
kers in welk deel van h~t partij~organisme 
zij hun plaats ingenomen mogen hebben. 

In eigen kring zullen zij, bemoedigd door 
hetgeen zij op onze jaarvergadering hebben 

(Vervolg op pag. 3) 

Gezien ~et feit, dat mr. P. J. Oud in 
zijn openingsrede van onze Partij· 
vergadering, het standpunt dat onze 
Kamerfracties ten aanzien van de 
Kabinetsformatie hebben ingenomen, 
uitvoerig heeft uiteengezet, wordt dit 
in het Partij-weekblad uiteraard niet 
gedaan. 
Mr. Ouds rede wordt in on~ volgend 
nummer in haar geheel opgenomen. 
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Kleine mannen maken grote fouten 
Diplomatie is voorwetenschap 

(Door onze militaire medewerker) In hetzelfde licht beschouwd (het 
winnen van de vrede) was dan ook 
de inval in Normandië MILITAIR 
juist, maar POLITIEK onjuist ge
dacht. 

Gouverner c'est prévoir, la diplomatie c'est savoir d'avance - regeren is 
vooruit zien, diplomatie is voorwetenschap. Deze conclusie van H. Wiek
ham Steed trof ons bijzonder toen wij zijn boek "Through thirty years" 
{1892-1922) opnieuw lazen. Het is verbijsterend hoe talloze ministers en 
diplomaten, regeerders en politici, de grote politieke gebeurtenissen ver
keerd interpreteren en hoe onvolkomen en als regel verkeerd zij de naaste 
toekomst zien. Daarom is het goed dit boek van één van de werkelijke 
kenners van Europa weer eens ter hand te nemen, om in steeds toe
nemende verbazing en ont~etting te lezen, hoe de eerste wereldoorlog 
ontstond en als het ware koo worden geforct!erd door domme en baat• 
zuchtige regeerders, terwijl vrijwel overal de grote staatsman.. de figum· 
van formaa.t ontbrak of uitgeschakeld weYd. 

• • • 
Het is veelzeggend, d3t Churchill 

in 1943, door zijn persoonlijke 
invloed op Roosevelt, cie invasie üver 
Het Kanaal nog kon tege.r.héuden - -

Het is een fatum, wa<o.ronder deze 
wereld en vooral dit gehavenüe 

Europa gebukt gaat, dat de bepaling 
van lot en toekomst der democrati·· 
sche landen telkens wee.c - en jui~t 
in beslissende ogenblikken - in han• 
den is van mannen, voor wie èen 
variatie op de Schlieffpnse definitie 
\an een veldheer geldt: tot staatsman 
en diplomaat wordt 111en niet b e ~ 
noem d, maar geboren en vooruit 
bestemd. 

Men leze vooral het einde 1949 ver
schenen boekje van de Amerikaanse 
deskundige Hanson W. Baldwin, 
,,Great Mistakes of the \Var". Bald
win is de militaire deskandige v:m 
de "New York Times", àie een Pu
litzerprijs won en diQ in Ametika 
wordt beschouwd als een vooraan
staande deskundige op het gebied van 
politiek en technologie in de heden
daagse oorlog. 

Het boek !leeft in Nederland nog 
weinig aandacht getrokken. Toch 
geeft het kort en beredeneerd een 
('psomming van de reeks grote poli
tieke (dus niet uitsluitenrl militaire) 
:fouten, welke vooral door president 
Roosevelt en zijn medewerkers wer
den gemaakt. Die :fouten Werden be
gaan t e g e n de ráad van beter we
tenden in - · evenals in· de tijd van, 
Swed, toen het lot en de daaruit 
voortvloeiende diepe ellende van de 
Europese wereld werden bepaald 
door mannen, die nocl'l staatsman, 
noch diplomaat waren. En die als een 
wild paard hebben losgeslagen in de 
l){)rccleinkast der hogere diplomatie. 

W ie thans die grote fouten van 
Roosevelt overdenkt, vraagt zich 

af: hoe is het mogelijk, dat men zo 
kortzichtig kon zijn? Maar de vrager 
vergeet hoe talloos velen onder de 
druk der gebeurtenissen geheel als 

ROOSEVELT 
.... hoe is het mogelijk. . . ' 

Roosevelt dachten, omdat hun én de 
ervaring én het weten v:ll1 de gebe
ren staatsman-diplomaat ontbraken 

Die fouten blijven leerzaam, juist 
in deze dagen. 

Want zij kunnen vrijwel allen her
leid worden tot de persoonlijke en 
onrijpe politiek van een onervarl'll 
goedwillende voor a brave new 
world, terwijl die man tevens over
tuigd was, dat het communisme van 
Stalin en de zijnen ten g.oede wás 
veranderd, en óók goed en 66k edel 
was geworden. 

Als dus de twE'e totalitairen tegen 
elkaar te velde trekken, steunt meu 
de Russen op zodanige wijze, dat z ij 

rle grote overwinnaars in het Oosten 
worden - in plaats te denken aan 
dat oude rijmpje van twee vechtende 
honden in een Pools stadje, van vri<' 
alleen de staarten overbleven. 

* 
naar is de grote fout Rusland te 

bewegen dèel te nemen aan de 
strijd tegen Japan.... e'1 die deel
name ook nog te aanvaarden, toen 
Japan reeds was geslagen en de Rus
sen in enkele dagen heel MantsjoerUc 
bezetten. Dan: de eis tot onvoorwaar
delijke overgave, die de ?vergave van 
vele Duitse legeraanvoerders met vele 
maanden en wellicht zelfs een jaa:.• 
heeft vertraagd, terwijl die eis boven• 
dien de <>ndergrondse beweging in 
Duitsland sterk belemmerde. 

Dit en de domme wijze, waarop 
Duitsland in een puinhoop werd ver
anderd, veroorzaakte (en deze uit• 
spraak is van Uddell Hart) complete 
disappearance of any European ba
lan~e. 

Voorts gaf men, ondanks Churchills 
b&rdnekltige waarschuwingen, Oost
en Centraal-Europa prijs aan de Rus
sen. Reeds toen zag Churchill dui
delijk, dat men niet slecht~ de oorlog, 
maar bovenal DE VREDE winnen 
moest. Die overtuiging . heeft bij de 
Amerikanen nooit bestaan. Toch was 
C'hurchills ·voorstel tot invasie door 
,.the soft underbelly" ook militair 
goed gedacht, al bleef he~ moeilijke 
terrein in de Balkan een bezwaar. 
Maar daar greep men de Duits(>rs 
op hun zwakste punt aan, kon mea 
op versterking uit de bevrijde slavi
sche gebieden rekenen en vond mé'n 
langs de Donau the broad highway in 
GE,rmany. 

Maar bovenal: MEN VOORKWAM 
DE COMMUNISTISCHE BEZET· 
'l'iNG. 

CHURCHILL 
•... ook militair ••.• 

daarna echter werd zijn ,·oorstel tot 
een offellSief over Belg.rado in de 
riehiing Warschau verworpen, ook en 
vooral omdlU dê Rassen zich Jtato41-
Dekl&IJI' cl&al'tq'en: Te!'RMeD, zodra· 21ij· 
er de lucht van kregen. De- in Tel'M!· 
ran genomen beslissing de invasie te 
doen plaats vinden in Normandië 
heeft .het na-ool1.ogse lot van Europn 
b<.'paald. 

In elk geval had men, toen de in val 
in Normandië was geslaagd, instede 
van een t w e-e m a a n d e n te laat 
ir.gezette landing in Ztdd-Frankrijr., 
d i e landing veel beter tegen BEL· 
GRADO en de DONAU kunnen tich· 
ten -- de geallieer~en verloren al 
doende niet àlleen Oost- maar ook 
Centraal•Europa. 

zit vandaag in Utrecht op de Mariaplaats in een orgie va.n 
kunsten, wetenschappen, politiek en aa1·dige mensen. En zwijgt. 
En zit maar. En kijkt naar alle grote mensen vóór hem, boven 
hem achter de groene tafel. op het toneel des levens. En kijkt 
naar alle grote mensen 1·ondom hem: de Senatoren, de volks
vertegenwoordigers: de mannen en de vrouwen, die het lot 
van land en volk. mede helpen bepalen en bezegelen. 

Deze Zaterdag is één van de vele Zaterdagen in het jam· 
dat deze burger zichzelf maar een bt~rgertje vindt, één korrel 
zand in de woestijn, één druppel water in de zeven zeeën. 

Hij luistert naar de dames en de meneten die het podium 
beklimmen om van hun goedgezinde wijsheid 1 of van hun 
kwaadgezinde c1'itiek te getuigen. Deze burger huivert bij de 
gedachte alléén reeds, dat hij dam· zou staan. Neen, hij zwijgt, 
met neergeslagen ogen: één van de vele millioenen grauwe 
muizeri, die men gemakkelijk "de wereldbevolking" noemt. 

Wanneet er iets is dat hem bescheidenheid leert, dan is dat, 
op een Zaterdag als deze, stil op de Mariaplaats te zittem 
achter het machtig achterhoofd van de heer Cornelissen, achte1' 
de hoge schedel van de heer Louwes, achter de tengere rug• 
van de heer Wendelaar en zijdelings te spieden naar het hoog
geleerd gelaat van de heer Molenaar, de sierlijke gestalte van 
de heer Zegering Hadders, de gedrongenheid ·van .Korthals, 
de tengerheid van Fortanier--de Wit, de goedmoedigheid van 
Vonk, de uit de vruchtbare aarde ontstegen rust van Den 
Hartog, de vleesgeworden soliditeit van Ritmeester. 

Doch niettemin hoe goed is dit toch 66k. 
Hoe veilig en behagelijk te weten dat ge, maar stil en be

scheiden volgens Uw aard, niettemin zitten moogt temidden 
van hen, die, in wijd beraad, tot de honderdvijftig uitverko
renen behoren. 

En dat ge vernemen moogt dat de vrijheid, die Uw merg en 
die Uw bloed is en die Uw hartslag richt, voor allen om hem 
heen het hoogste goed hier op aarde is. 

Daatom is een dag als deze Zaterdag een goede dag voo1' 

DEZE BURGER 

TellSlotte: én Montgomery én Pat
ton dachten politiek juist, toe!l 

zij zo snel mogelijk naar Berlijn wil· 
den om de Russen daar voor te zijn. 
Wij hebben deze strijdvraag "Eisen• 
hower tegen Montgomery" hier al 
eens behandeld - Hanson stelt zien 
aan de zijde van Montgomery en 
Patton. En hij wijst op het eigenaar• 
dige verschijnsel, dat later én aan de 
Elbe én tegenover Praag de geallieer• 
de legers de pas markeerden .... tot
dat de Russen daar warE-n aangeko
men! 

A ldus, en zonder nog dieper in 
te gaan op de in China begane 

fouten en vooral op het nodeloze ge
bruiken van de atoombom, een sa• 
menvatting van Baldwin's betoog. Zij 
leek ons nuttig, omdat men ook in 
deze dagen telkens weer de indruk 
MOET krijgen, dat zowel het lot van 
West-Europa als dat van de gekleur
de volken in handen ligt van meer
deren, die weliswaar tot staatsman en 
diplomaat werden benoemd, maar ze• 
ker niet als zodanig werden gebo· 
ren en vooruitbestemd. 

, 
Communistisch 

Paradijs 

I n Tsjechen- en 
SlowakenlaM 

Daar is gewis iets aan 
de hand, 

Men spreekt daar van een 
zuiverittg 

En weer gtu~t. er ee~ 
huiveriRg 

Door al wat hooa gezeten is 
En !wan on.gevatlig is. 

Men kent de wiJs, 
men kent het lied, 

Want eerder is het reeds 
geschied, 

Dat wie niet danst naar 
Moskou's pijpen, 

Bestemd is om èr naar 
te grijpen, 

Die neemt me1t dan in 
hechtenis 

En stopt z' in de gevangenis. 

Dan komt e~· na verloop 
van tijd, 

Gelijk bekend is wijd en zijd, 
Een rechtzaak, heel groot 

opgezet, 
En kwasi steunend op de 

wet, 
De g-rote mannen van weleer, 
Achten zich schuldig 

aan nog meer, 
Dan wat ten laste wordL 

gelegd, 
Waarna de straf wordt 

aangezegd. 
De doodstraf, twintig, 

dertig jaar, 
Ligt meestal voor de daders 

klaar. 
Zo is het lied, zo is de wijs 
In 't communistisch paradijs. 

Maal' na verloop van 
een'ge jaren 

Moeten de machthebbers 
ervaren, 

Dat zij, gelijk die voor hen 
gingen, 

Hetzelfde liedje zullen 
zingen. 

Beschuldigd van gemeen 
verraad 

Aan 't volk, 't beginsel 
én de staat, 

Neemt men dan hen in 
hechtenis, 

Stopt ze in de gevangenis. 

Ik eindig maar, want groot 
en klein, 

Weet wat het eind van 
't lied zal zijn. 

~ 



VAN 

Monument 
De zegepraal is de moeder van de monumen-

ten, aldus schrijft De Telegraaf in een 
boofdartikeltje, waarin het blad zich kant tegen 
het monument op de Dam in onze hoofdatad. 
,.Neen." aldus De Te~graaf, .,niet op de Dam 
moet men een monument laten verrijzen. Waa
neer er een monument moet komen, zal men dit 
op moeten richten daar, waar het grauwe water 
van de Nieuwe Waterweg spoelt, daar, waar 
de landverhuizersschepen voorbij trekken, die 
tienduizenden Nederlanders naar landen vervoe
ren, waar zij kwmen ervaren, hoe arm wij zijn. 
Zoals het Vrijheidsbeeld in de Verenigde Sta
ten, zo zou dit monument een symbool moeten 
zijn van het feit, dat wij na een gewonnen 
oorlog onze beste zonen het land uit m~ 
drijven." Tot zover :pe Telegraaf, wiens ver
ontwaardiging wij in dit opzicht kunnen volgen. 
Het gaa.t echter niet aan bij deze redenering het 
monument op de Dam te betrekken. dat even
eens oaze beste zonen geldt, n.l. hen, die hun 
leven gaven voor de vrijheid. Hoe somber men de 
nationale ontwikkeling ook moge zien, deze 
zonen hebben het hoogste offer gebracht VoQr 
bet hoogste ideaal. Het past ons hen blijvend 
te eren. 

Honderdvijftig 

E: schijnen gegronde redenen te zijn om aan 
te nemen, dat het volgend jaar het ledental 

van de Tweede Kamer zal worden uitgebreid van 
100 tot 150. Het schijnt, dat de in April van het 
vorige jaar geïnstalleerde staatscommissie, die tot 
taak heeft, de regering te adviseren omtrent de 
herziening van de grondwet, zich in bovengenoem~ 
de zin heeft uitgesproken. Mocht deze veronder
stelling inderdaad op waarheid berusten, dan kun
nen wij dit advies van harte toejuichen. Immers, 
het aantal leden van de Tweede Kamer was tot 
dusverre niet alleen te gering in verband met de 
steeds toenemende bevolking, ook de werkzaam• 
heden zijn van die aard geworden, dat de taak 
van het Kamerlidmaatschap voor velen in feite te 
zwaar is geworden. Moge dit laatste dan in min
dere mate van toepassing zijn op de fracties van 
de grote politieke partijen, dit is ongetwijfeld wel 
,het geval met betrekking tot de kleinere politieke 
sroeperingen. Onze moderne tijd maakt de. politie· 
ke en economische vraagstukken dermate ingewik· 
keld, dat wij meer en meer behoefte gaan krijgen 
aan specialisten. Met andere woorden, uitbreiding 
van het aantal Kamerleden betekent een betere 
werkverdeling en lijkt ons een waarborg, dat aan 
verschillende problemen met meer succes .aandacht 
kan worden geschonken, dan tot dusverre het ge
val is. Uitbreiding van het aantal Kamerzetels zal 
bet functioneren van ons democratisch staatsbestel 
dan ook slechts ten geede kl,mnen komu. 

Goed voorbeeld (I) 

Het blijft in ons land steeds een bron van erger
Ris, dat de belastingbetaler altijd het hem 

verschuldigde bedrag moet betalen, ondanks het 
feit dat ,door hem een bezwaarschrift is ingediend. 
Vooral de laatste tijd kan men in toenemende 
mate de klacht vernemen, dat de aanslagen veel 
lwger zijn dan de door de belastingplichtige ver
strekte cijfers. Een ander ernstig bezwaar is wel 
de zeer lange termijn, die er verloopt tussen het 
tij~ waarop men zijn bezwaarschrift indient en 
dat waarop men antwoord krijgt, om zich eventueel 
bij cle inspecteur te verantwoorden. In Italië heeft 
Jnell thans een andere weg gekozen en heeft men 
het beginsel van eerst betalen en dan klagen, inge. 
trokken. De Italiaanse belastingbetaler mag, ban· 
Jende de beslissing naar aanleiding van zijn be
zwaarschri!t. uitsluitend datgene betalen, waarto& 
hij zelf ~nt verplicht te zij,n. Dit alles neemt 
vanzelfsprekend niet weg, dat, indien blijkt, dat 
:zijn bezwaarschrift ongegrond is, hij alsnog tot 
een aanvullende betaling moet overgaan. De Ita
liaanse maatregel heeft in elk geval het voordeel, 
dat zij in psychologische zin zeer gunstig werkt. 
Indien het mogelijk ware een dergelijke maatreg.t 
ook in ons land in te voeren, zou een bron van 
grote ontevredenheid over de belastingpolitiek zijn 
weggenomen. 

Goed voorbeeld (11) 
Men zou eventueel bij het Italiaanse voorbeeld 

van belastingheffen nog een paedagogische 
maatregel kunnen voegen, die mede voor de Staat 
in financieel opzicht gunstige aspecten zou kunnen 
vertonen. Dit zou kunnen worden bereikt, door 
bijvoorbeeld in het v:ooruitzicht te stellen, dat in
dien een bezwaarschrift ongegrond bleek (waarop 
dus achteraf zou moeten worden betaald) het te 
betalen bedrag met een bepaald percentage ver
hoogd zou worden. Het kan goed zijn, deze zaken 
van twee kanten te bekijken, waarbij niet kan 
worden ontkend, dat met betrekking tot het indie
nen van een bezwaarschrift een wat al te vlot ge-

WEEK TOT WEEK 

brulk vaak aanwezig is. Om dit euvel te voorko
men zou de premieheffing zeker wonderen kuanen 
doen en een dergelijke maatregel zou voor de 
Staat, :Eowel als voor de belastingbetalers, vele 
voordelen met zich medebrengen. 

Zo niet 
De greep van de fiscus op de beloning van de 

burger voor zijn noeste vlijt en arbeid neemt 
in Engeland wel zeer schrikbarende vormen aan. 
Dit w.ordt wel zeer duidelijk bewezen in het geval 
van wijlen Arthur Guinness, in leven brouwer van 
het naar hem genoemde bier. Toen Guinness in 
Maart 1949 overleed, Jiet hij 35 millioen gplden na. 
Thans blijkt evenwel, dat zijn drie dochter$, na 
~èk van enkele schulden en voldoening van de 
successierechten, niet in staat zijn om de bepalin· 
gen van het testament ten uitvoer te leggen, zon
der zich in de schuld te steken voor een bedrag 
van 3 à 4 millioen. Nadat namelijk verschillende 
kleinere legaten waren uitgekeerd, bleef er van de 
35 milHoen nog 20 millioen over, waarvan de fiscus 
liefst 15 millioen opeiste. Dit bedrag was echter 
te klein om aan alle overige legaten te voldoen. 
Een merkwaardig staaltje van een verkeerde be· 
1astingpolitiek, die leidt tot verkwisting en onver
antwoordelijk leven, omdat zij geen waarborgen 
schept, het tijdens hard werken verdiende geld 
voor zij.n kinderen te behouden. Hiermede wordt 
de vooruitgang in de maatschappij geremd en dit 
voorbeeld moge dan ook in afschrikwekkende zin 
werken voor degenen, die Vadertje Staat nog meer 
willen toestoppen. 

Goed werk 

Het zal ieder goedgeaard Nederlande1· in hoge 
mate hebben verheugd, dat de oud-illegale 

strijder Piet Dourlein op 28 Februari j.l. door de 
Koningin tot ridder in de Militaire Willemsorde 
werd geslagen. Het verhaal van Dourlein is bekend. 
genoeg om er hier nog dieper op in te gaan. Bul
tendien zal het wel met geen pen te beschrijven 
zijn wat deze man moet hebben meegemaakt in de 
jaren, dat zijn dapperheid door vriend en vijand 
totaal werd miskend. Piet Dourlein is thàns gere
habiliteerd en wij verheugen ons daarover terecht,, 
Doch wij verheugen ons er eveneep,11 over~ dat het 
de enquête-commissie· is geweest, die .in dit. opzic~t 
zeer verhelderend en constructief werk heeft gele
verd. Alleen al het geval Dourlein heeft het bè
staansrecht van deze commissie bewezen, waarmee 
.lij de belangen van een ware demoçratie ongetw~ 
feld heeft gediend. 

Veranderd 
Dezer dagen kwam ons een bericht onder de 

ogen, uit de Volkskrant van 23 Februari 1926, 
dat het volgende vermeldde: 

"In de gisteren gehouden zitting van den 
Haagsehen Gemeenteraad herdacht burgemees
ter Patiju het zilveren huwelijksfeest van het 
Koninklijk Echtpaar. Bij het uitspreken van den 
gelukwensch verliet de sociaal-democratische 
raadsfractie onder leiding van den heer Albarda 
de zaal; de heer Albarda, die, als des heren 
Mar{!hant poging tot oplossing der kabinetscrisis 
gelukt ware, thans minister zou zijn. Wij wisten 
niet, dat de sociaal-democraten. voor een geluk-

(Vervolg van pag. 1). 

beleefd, thans iets moeten laten uitstralen 
van het enthousiasme dat hen in Utrecht be~ 
:z:ielde. Er zijn bergen werk te verzetten. 
Reeds thans moet met de voorbereiding van 
de eerstvolgende Kamerverkiezingen worden 
begonnen. Aan onze ideeën moet verbreiding 
worden gegeven, elke dag, elk uur. Die ver~ 
breiding vindt - meer dan wij vaak vermoe~ 
den - een toebereide bodem in het hart van 
de tijdgenoot, die immers zijn vrijheid aan 
alle kant belaagd weet, terwijl hij met ons 
toch de vrijheid erkent als ook zijn kostbaar~ 
ste goed. 
, Bij alle arbeid, waartoe onze partij thans, 
na de jaarvergadering, haar leden oproept, 
kan uiteraard centrale leiding niet ontbreken. 
Ons algemeen secretariaat zal de leiding ze~ 
ker geven. 

Maar ten slotte komt het op de zelfwerk
zaamheid van onze plaatselijke bestuurders 
en werkers aan. Op die zelfwerkzaamheid, 
welke uitdrukking is van de verantwoorde
lijkheid die juist onze partij ziet als de ene 

wenseh aan de Koningin op de vlucht moesten 
slaan". , 

Gelukkig zijn de tijden veranderd en is het g'" 
zonde verstand bit· de soeiaa!-democraten teruc• 
gekeerd. Mogen de socialistische leiders er evea• 
wel voor waken, te1111 te grijpen op een voorbij 
zijnde periode als het er om gaat de massa voor 
te lichten. In dit opzicht J:noet. helaas nog wel eens 
worden geconstateerd, dat de .rode vos wel veel 
van zijn haren, maar nie~ alle streken heeft ver• 
lorep. 

"Prijsverlaging'' 
Met vet! opPet maakt radio Moskou· melding 

van de vierde prijsverlagins in drie jaar 
tijds, dle ia de Sovjet UQie is afgekondigd. Niet 
werd er bij vermeld, dat dit gaat ten koste van de 
bevolking in de onderhorige landen. Zo werden 
in Tsjecho-Slowakije loonsverlagingen afgekondigd, 
terwijl in Hongarije diverse levensmiddelen zijn 
gedistribueerd. Het is met Rusland gelijk met des• 
tijds Nazi-Duitsland, dat het bestaan van de bezet
te gebieden ondergeschikt maakte aan de mate
riële belangen van het eigen volk. Dit is het 
,.idealisme" dat het communisme predikt. Moge 
dit de Nederlandse arbeider in toenemende mate 
duidelijk worden en mogen deze feiten daartoe 
op een zo groot mogelijke schaal worden uitgedra• 
gen. 

Hoofdbestuur V. V.D. 
Mr. P. J. Oud, voorzitter, Rotterdam. 
Mr. H. van Riel, ondervoorzitter, Den Haag. 
J. L. Pienon Azn., penningmeester, A'dam 
Mevr. Mr. E. A. J. Scheltema-Conradi, 

Haarlem 
J. M. F. A. van Dijk, Amersfoort. 
Ir. B. C. van Balen Walter, Leeuwarden. 

In het Dagelijks Bestuur één vacature. 

Ir. J. Baas, Hengelo (0.) 

H. B. Berghuys, Utrecht. 
R. Th. J. le Ca~eller,. Amsterdam-Z. 
D. W. Dettmeijer, 's-Gravenhage. 
Ir. A. J. Engel, Arnhem. 
Mevr. S. A. Th. Goudswaard-Knipscheer, 

Leiden 
Mevr. D:r. :M. Hartgerink-Xoomans, 

Groningen. 
W. Inden, Losser. 
Prof. Mr. E. H. s'Jacob, Groningen 
J. Krooshof, Deventer 
Prof. Dr. J. Lindeboom, Groningen. 
Jhr. Mr. W. L. Schorer, Rotterdam. 
G. Ritmeester, Den Helder. 
L. Spaanderman, Hilversum. 
Mevr. C. Stemler-Tj<!-den, Bentveld 
Ir. M. J. StOel Feuerstein, Goes. 
Ir. A. Voet, Groningen. 
Dr. M. P. Vrij, Eindhove.EL 

onafwijsbare voorwaarde voor ieders ware 
vrijheid. 

Daarbij zij ledenwerving het eerste punt, 
waarop aller actie worde gericht. Werving 
van abonnees op ons weekblad het tweede. 
Lidmaatschap en abonnement immers zijn 
niet slechts de beste middelen om de positie 
onzer partij in ons volksleven te versterken, 
zij alleen ook zijn in staat aan ons vrijzinnige 
volksdeel die geestelijke binding te geven en 
die principiële bewustwording te stimuleren, 
welke juist dit volksdeel meer misschien dan 
enig ander behoeft. 

Daarom: daags na Utrecht aan het werk 
in eigen kring. De velden zijn wit om te oog-
sten. G. A. DE RIDDER. 

Drs. H. A. Korthals, die gedur~nde 
tien dagen ter observatie in het Dia
conessenhuls te Leiden heeft vertoefd, 
zal binnen enige dagen zijn werk
zaamheden hervaHen. 
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LOUWES SPRAK IN GRIJPSKERK 

De afdeling Grijpi'kerk vergaderd·;) 
or; 5 Maart. Er werd een nieuw be
stuurslid gekozen; twee bestuursle
den werden herkozen. Later werd 
overgegaan tot een openbare verga
dering, waar ruim 100 personen aan· 
'l.vezig waren. Als spreker tr<ld op H. 
D. Louwes met als onderwerp: "Onze 
Democratie CC!} verkregen doch ·be
dreigd goed". E!cn zeer' geslaagd~ 
avond! 

CENTRALE LEEUWARDEN 
VERGADERDE 

Zaterdag 10 Maart vergaderde on
~ler leiding van de heer B. C. Algra 
Jt·. de Centrale Leeuwarden te Leen
'l.varden. Na het openingswoord van 
de voorzitter, waarin o.a. voorlich
ting secretariaat H.B., financiële ac
tie steun propaganda fonds E'l'ieslanJ 
werden aangehaald, dank gebracht 
v.an de heer Falkena uit Heerenveen 
voor diens werk als leider der Kring· 
vergaderingen V.V.D. Staten- en 
Raadsleden, welke worden ~ehouden, 
niet alleen om de V.V.D.-band te vet'· 
stevigen, doch ook om door voor
lichting en bespreking Provinciale en 
Gemeentelijke problemen onze men
sen te dienen, werden de notulen 
goedgekeurd. Behoudens een . schrli
ven van de heer Lap uit HardPgarijp, 
gaven de ingekomen stukken geen 
stof tot praten. Dank bracht de voor
zitter aan de besturen der afdelingell 
ldaarderadeel, Heer~nveen en Smal· 
lingerland voor hun activiteit inzake 
huisbezoek zowel door verspreiding 
van .folders, etc. onder de vrijzinni
gen in hun gemeenten. Aangaande 
het schrijven. van de heer Lap inZake 
wer~program-- 1951, kon dè · vergade.: 
ring. zich op enkel~ pun~n h~ermede 
wel ' verenigen. On'derWijsvètgoeding 
als '\>ermel4.·, aan on· A~n :lfllnvermo
genden moest men zien als · bij hoge 
uitzçmdering in . bepaalde"' ·'gevallen. 
Dat het belastingstelsel van momen
teel' remmend werKt op de p1-oducti
viteit is bek~nd, omdat extra. arbeid 
weblig opbrengt. 1Jitgesloten moet 
wor~en dat het' ~tàal"bedràg ·der ).)P.." 

lastihg omlaag kan, gezien de defen· 
sie-üitgaven, . etc., mome1geel,: ver
schuiving van directe naar indirecte 
zal verbetering kunnen brengen. Bij 
bespreking Beschrijvingsbrief voo:
de Algemene Vergadering van 16-17 
Maart a.s. gaf hier en daar ons Dag. 
Bestuurslid de heer ir. B. C. van Ba· 
len Walter een toelichting. Met het 
streven van het H.B grotere invloed 
der afdelingen op de candidaatstel· 
ling kon men zich verenigen. Als 
candidaat voor het Dag. Bestuur 
werd de naam vande heftr. Twynstra 
uit De Bilt naar voren. gebracht. 

Bij de rondvraag voerd~n verschei
denen liet · w6ord O\'e'r · Hetere'. voor
lichting vanuit Den, Haag. Men .krijgt 
.de indruk dat bet leven. ln de partij 

dood is. En dit mag niet. Algemeen 
is men van oordeel dat bij ledenwer
ving deskundige voorlichting nood
zakelijk is. En nJ,I kan men niet van 
ieder lid der V.V.D. verwachten dat 
:zij of hij politiek deskundig kan zijn. 
·zeer -:zeker zal het H.B. ook de nut
. tigbeid van voorlichting en opinie
vorming wel meevoelen, het is ooit 
niet bedoeld als critiek op het H.B. 
doch men is de mening toegedaan dat 
·er t9ch wel iets · meer gedaan· kan 
wórden inzake voorlichting, etc., dan 
tot op heden is geschied. Ook ltet 

. middenstandsvraagstuk . werd in den 
.. brede. besproken. De heer Vàn Balen 

. Walter ·. ko.n nog medédelen, dat de 
.heer Dlf· P. J .. Oud bereid was gevon
den om 28 April a.s. een spreekbeurt 
in Friesland te vervullen. 

Inmiddels had de yoorzitter ons lid 
mr. X. uit........ nog welkom· kun
nen beten, die na de rondvraag, op 
'l<erzoek zijn guitaar ter hand nam en 
met voordracht en zang de lachspie
ren bij alle aanwezigen in bE:wegi11g 
bracht en de voorzitter was bij slui· 
ten der vergadering dan ook de tolk 
van allen, toen hij mr. X. hartelijk 
dank bracht voor het gebodene. 

EEN NIEUWE IN FRIESLAND 

Te Rauwerd werd op 6 Maart 1951 
een afdeling der V.V.D. opgericht. 
met een voorlopig bestuur. De heer 
Atgra Jr. uit Lèeuwarden, voorzitter 
van de Centrále Leeuwarden, hield 
een praatje met 'n plaatje inzake :;:i.Jn 
persoonlijke belevl'nissen in Ame
rika en Canada, hetgeen geschied
de op een buitengewoon vlotte wijze. 
Na dit praatje een begeesterend 
woord van de voorzitter der V.V.D. 
afdeling Idaarderadeel, welke met 't 
raadslid Van der Hem en de heer De 
Jong van genoemde afdeling ter np
luistering aanwezig waren, en een 
nieuwe afdeling der V.V.D. in Fries
land kon aan de anderen worden toe
gevoegd. 

ALGRA TEN VOORBEELD 

Voor de ilfdeling Ferwerderadeel 
hield voor talrijke aanwezigen te 
Hallurn onder leiding van de heer 
Van dé Werff, de heer B. C. Algra 
Jr., uit Leeuwarden een praatje over 
zijn reis naar Canada en Ame
rika. Warmeer men zo weet, dat de 
heer Algra vele verenigingsbeslom
meringen naast zijn vele Zakelijke 
werk op zich neemt en dan ook nog 
de tijd vindt des avonds voor de 
V.V.D. de provincie in te trekken, 
dan kan men niet anders dan veel 
waardering voor deze voorzitter heb
ben. De heer Van der Werf! sprak 
dan ook woorden van hartelijke dank 
aan het adres van de heer Algra na 
deze zeer geslaagde avond. 

HOORN HAD EEN GOEDE AVOND 

De afdeling Hoorn hield 7 Maart 
de jaarlijkse ledenvergadering. r.ra 
het openingswoord van de voorzitt"r 
was het woord aan mr. dr. C. Ber'-:
houwer uit Alkmaar. In zijn redP., 
die met grote aandacht werd gevolgd, 
gaf mr. Berkhouwer een boeiend re
laas over "Vrijzinnige Politiek" en 
de verschillende aspecten van de 
huidige kabinetscrisis. Voor onze af
geling was het een bijzonder geslaag
de avond en na afloop werd de spre
~er dan ook hartelijk dank gezegd 
"Voor tijn gloedvol betoog en· hem een· 
spoedig tot weerziens toegeroepen. 

c·• • 

VERGADERING ARNIIElfl 
. UITGESTELD 

De openbare vergadering, welke op 
Dinsdag a.s. gehouden zou worden in 
het Volksuniversiteitsgebouw te Arn
hem, is door omstandigheden tot na
dere aankondiging uitgesteld! 

0 • 0 

DE CENTRALE DRENTE 
BEEF'l' VERGADERD 

Afgevaardigden van dè DrP.~tse af
delingen van de V.V.D. kwamen op 
Zaterdagmiddag 10 Maárt in verga-
dering bijeen te Assen. · · 

De wnd. voorzitter, mr. ·H. K. de 
Langen uit Meppel, k~ in zijn ope· 
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i ALLERBANDE I 
~ BELOFTE ~ 
~ H ebben wij niet allen in ons buitenlandse contact, op welk ~ 
Bi) gebied dan ook, steeds mogen ervaren dat de buitenwe-

~ 
reld met zeer grote belangstelling op de groei van Benelux 
lette? Heeft de lof hiervoor ons niet evenveel gesterkt als de ~ 
smalende opmerkingen der allerlaatste jaren ons hebben pijn ~ 

~ 
gedaan? Het besef leeft bij zeer velen, in alle drie de landen: ~ 
wij hebben hier iets beloofd, en wij moeten dat niet alleen 
zien als een belofte aan onszelf en aan elkaar, maar aan de we-

~ reld, vooral ook aan het gespleten West-Europa, dat dag aan ~ 
~ dag vecht met zijn grote taak tot betere samenwerking. 

~ (Internationale Spectator) ~ 

~ HALF UUR TE VROEG. ~ 
~ H et is altijd heerlijk om even uit te blazen bij je kapster, die ~ 
~ nooit anders dan vriendelijk en voorkomend is.· Zij maakt 

~ 
de indruk, geen andere zorgen te hebben dan jouw permanent 
en jouw - volgens haar - te grove poriën. Het is maar goed, ~ 
dat je niet weet, hoe zij onder baar keurig verzorgde opper-

~ 
vlakte innerlijk wordt verscheurd door onzekerheid over haar 
vriend, die de laatste tijd zo wonderlijk onverschillig tegen haar ~ 

· doet. En zo is het met alle mensen op de hele wereld. Overal 

~ 
waar je toevallig een half uur te vroeg bent, laat een hoog-

. leraar het spit uit zijn rug wegmasseren, droomt een kruide· ~ 
uiersbediende zich een eigen huisje met een tuin en knipt een ~ 

~ kardinaal de nagels van zijn tenen. -' 
~ (Raad en Daad.) >2 
lXS SHOCKTHERAPIE ~ 

~.- D e schok heeft gewerkt. Tot dusverre waren er nog zeer ~ 
velen, die voortleefden alsof er niets aan de hand was in 

de wereld. Zij trokken :zich bitter weinig aan van hetgeen er op 

~ :~ii!~~~~~~~:;~s~~ ~~t:~~:~v~~~a;C:.ij:d~a~~ '!:is n~ij ~~it:!~ ~ 
~ zekere gezapigheid maar hun natje en hun droogje, hun sigaar- ~ 

~ tje en hun "bioscoopje" hadden, dan kon de rest van alles, ~ 
. wat zich op de wereld afspeelde, hun gestolen worden. Zij 

leefden in de geest van: na ons de zondvloed en het zal onze 

~ 
tijd wel duren. Zij waren doof voor het appèl, dat tot hen na 

q. gericht werd om meer belangstelling, om meer activiteit voor (e 

~
OI de gemeenschappelijke zaak. ~~ 

(liet Lichtspoor) 
DE WAARDIGHEID. 

~ M eer en meer wordt het gebruikelijk, dat een minister, ter ~ 
. . verd\'!diging van zijn beleid, voor'lièt forum van politieke ·· ·. 

partijvergaderingen spreekt en daar mededelingen doet, dan wel 
~. stellingen verdedigt, waarvan de leden van het parlement, in· ~ 
~ dien zij nog tenminste gevoel voor zuivere verhoudingen heb· 

ben, niet dan met uiterste verbazing zullen kennis nemen. Dat 
~ de ministers zich daarbij niet ontzien politieke tegenstanders ~ 
Bl) te lijf te gaan, doet toch ontegenzeggelijk aàn de waardigheid 
~ van hun ambt in hoge mate afbreuk. 

3) SAMENWERKING (Nijmeegs Dagblad) ~ 
~ N immer heeft de wereld, heeft de mens, meer behoefte gehad ~ 
B\) aan samenwerking dan in het huidig tijdsbestek. Nimmer 

heeft de mens als eenling zwakker gestaan dan thans, indien 
~ hij zich niet zou gevoelen als lid van de gemeenschap, indien ~ 
Bl) hij niet bereid zou zijn tot samenwerking in en met deze ge-
~ meenschap. 
Bl) (Beroeps-Autovervoer Personen) ~ 

~~~~~~~~~~~~~~ 
ningswoord zijn verheugenis . uitspre
ken over de grote opkomst, die in 
het verlede"l nog wel eens te wensen 
beeft overgelaten. 

Aan de orde kwam allereerst de 
"erkiezing van een nieuw bestuur, 
waarvoor candidaat.ootellingen uit de 
4 Statenkieskringen in Drente waren 
binnengekomen. 

Het Centrale-bestuur wordt nu ge
vormd door mevr. T. · Kuipers, Mell· 
pel en de heren F. Faber, Assen; J. 

· Machielsen, Assen; Th. Santes, Mid·< 
laren; G. J. Bieze, Borger; Tl1. C. 
Heerma . van Voss, Nieuw-Amste~
dam; R. Luis Gzn., le Exloërniond; 
H. J. Bro\lwer, Ruinerwold; mr. H. 
K. de Langen, MeJ?pel; drs. J. Ph. 
Kuipers, Coevorden; M. Tammenc;, 
Oosterhesselen en R. Reinders, Hoo
geveen. 

De heer Machielsen werd tot 
voorzitter benoemd en het bestuur 
Zal uit zijn. midden een dagelijks be
stuur formeren. 

De nieuwe voorzitter werd aan
stonds aangewezen ·als lid van de 
Partijraad van de V.V.D. 

De resultaten van de in het afge
lopen jaar gevoerde propaganda 
werden vervolgens besprOken. L'l 

'Zuidlàren, Peize en Norg kwamen 
nieuwe, afdelingen . met een grc>ot 
aantal leden tot stand, waaronder 
tal van Middenstanders. 

· · De vergadedng v.·es unaniem van 
mening, dat stelselmatig met het J)e-

werken der provincie moet worde11 
\oortgegaan. 

Een krachtig beroep werd gedaan 
op de afdelingen om gelden in te za
n:elen, ten behoeve van deze propa
ganda, die een goed succes belooft. 

Het lid van de Tweede Kamer, de 
heer R. Zegering Hadders, hield eo-u 
.causerie naar aanlelding van de ka• 
binetscrisis, over de onmiddellijke 
aanleiding daarvan, doch ook :~ver 
de diepere oorzaken. Spr. hield de 

_ vergadering ' voor: dat het nieuwe 
kabinet; óok al zal het iri de samèn· 
stelling weiriig afWijken· ·van het 
voorgaande een reeks harde niaatre• 
gelen Zal moeten nemen teneinde ons 
land militair en economisch in dè 
naaste toekomst weerbaar tè makeu. 

De kabinetscrMiis, welke 'ontstond 
na een verworpen motie, . heeft in ellt 
geval bewerkstelligd, dat de nieuwe 
regering over meer werkelijkheid:Y
zin zal beschikken dan de vorige. 

De heer Zegering Hadders be· 
treurde de· houding der Anti-Revolu
tionnairen welke blijkbaar niet te
vreden, zijn met de hun toegedachte 
Departemènten, n.l. Oorlog, Verkèer 
eu Waterstaat. Spr. meende een me· 
dedeling van 't "Algemeen Dagblad" 

· te mogen bestrijderi. als zou dr. Drees 
de eis hebben. gesteld, dat anti-revo• 
lutionnaire Kamerleden niet voor 
een ministersportefeuille in aanmerw 
king mochten komen en als zou daar
uit de afWijzende houding der A.B. 
tnoeten worden verklaard. 
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De w~tgever en de bedr~jfsuitoefening (111) 

Wij nemen de Vestigingswet 1951 onder de loupe 
De rechtsstaat worde geen machtsstaat 

E r zijn · twee voorname punten, 
waarover de meningen in mid

denstandskringen ten aanzien van 
dit voorontwerp uiteenlopen: 
1. :Moet de credietwaardigheidseis al 

d11n niet vervallen? 
2. Behoort de behoefte aan een 

nieuwe vestiging al dan niet te 
worden beoordeeld? 

De regering heeft blijkens haar 
toelichting beide vragen ontkennend 
beantwoord. Wat de credietwaardig
heidsels betreft stelt zij zich op het 
standpunt, dat aan het stellen va.1 
deze eis geen belangrijk voordeel is 
verbonden, doch wel gewichtige na
delen: de moeilijkheid van het vin· 
den van een bruikbaar criterium, de 
subjectiviteit van de beoordeling, de 
practische onmogelijkheEl van een 
doeltreffende controle of werkelijl'e 
credletwaardigheid aanwezig is. Bij 
de hantering van de vestiglngsbeslui
ten volgens de bestaande wet is de 
credietwaardigheid gewoonlijk ge
zocht in de beschikking over een be· 
p<lald geldsbedrag. Bestaat deze, dan 
geeft dit echter geen enkele garantit', 
dat de ondernemer hiermede goed zt~l 
omgaan. Bovendien betreft het veel· 
al geleende gelden, over de feitelijke 
beschikking waarvan men maar al te 
dikwijls in het duister tast. Zo ont
staat een bron van contróle-moeilijk· 
heden en ontduikinE;en. De midden· 
standsbonden hebben in hun gemeen
schappelijk advies het laten verval
len van deze eis betreurd; zij menen, 
dat bedrijfsorganen in staat zullen 
zijn geval voor geval de credietwaar
èigheid vast te stellen. 

Z iet hier ·nu een voorbeeld van 
èen uit een oogpunt van rechts

zekel'heid gevaarlijke gedachtengang, 
die helaas vele belangengl'oepen 
eigen is. Men verlaat al te gemakke· 
lijk de objectievè beoordelingsnor· 
men, zonder welke een wettelijke re
geling van de bedrijfsuitoefening m:s 
inziens onaanvaardbaar is, omdat zij 
de burger aan ambtelijke willekeur 
overlevert. Wanneer het Ministerie 
van Economische Zaken, dat jaren· 
lang de practische toepassing door de 
Kamers van Koophandel en Fabrie
ken - die ongetwijfeld naar objèeti· 
viteit hebben gestreefd- heeft gade
geslagen, met de hand op het hart 
verklaart, dat bruikbare criteria 
n1oeilijk zijn te vinden en nog moei
lijker objectief zijn te beoordelen, 
te;rwijl men aan de betrouwbaarheid 
van menige opgave moet twijfelen, 
evenals aan de doelmatigheid van de 
."estigingseis, dan is het duidelijk, 
dat men adspirant-ondernemers niet 
langer aan zulke experimenten mag 
blootstellen. 

• • 0 

T och is er veel te zeggen voor 
het stellen van redelijke eisen 

aan de onderneming zelve, doch dan 
alleen aan de teéhnische uitrusting. 
Ook de leek kan begrijpen, dat een 
sociaal-economisch verantwoorde be
drijfsuitoefening alleen mogelijk .. 18 
bij aanwezigheid van een minimale 
cutillage. Zonder behoorlijke be
drijfsruimte, inventaris, en hulpmid· 
delen - in de ambachtsbedrijven bo· 
vendien gereedschaptien en werktui· ... 
gen - kan nu eenmaal niet doelma
tig in de behoeften van het publiek 
worden voorzien. Hier komt dus ook 
het algemeen belang om de hoek klj
ken! Inrichtingseisen kunnen dus een 
welkome aanvulling zijn van de per
soonlijke eigenschappen, waarover de . 
toekomstige ondernemer minimaal 
moet beschikken. Zij zijn voor de af· 
zonderlijke bedrijfstakken concreet 
U: omschrijven en objectief te · be
oordelen. Het ware dan ook wense
lijk, dat het voorontwerp deze soort 
eisen facultatief zal inhouden. 

• • • 
D e regering voelt nlet voor. het 

z.g. behoefte-element in . di!ze 
regeling; zij wil dan. ook het Besluit 
Algemeen Vestiginasverbod Kleinbe-

drijf, dat deze mogelijkheid inhoudt, 
niet langer handhaven. Zij acht het 

·in de tegenwoordige omstandigheden 
niet juist een algemeen vestigingsver
bod te bestendigen, waarbij het niet 
aan enige wettelijke norm gebonden 
inzicht van de overheid beslist, of 
een vergunning tot vestiging zal 
worden gegeven. 

Naast deze gerustellende verklaring 
plaatste de· Regering in de toelichting 
nog de opmerk~g, dat zij het niet 
gt!wenst acht" een behoefte-element 
in enigerlei vorm op te nemen. Deze 
VJet beoogt niet anders dan een be
hoorlijk peil van bedrijfsuitoefening 
te bevorderen door eisen van· ge
schiktheid te stellen aan de leiders 
van de ondernemingen en de inrich
tingen. Dit standpunt, dat (zie het 
Werkprogram) ook door liberalen 
kan worden gedeeld, is geheel in 
overeenstemming met de opvattingen 
van drie der vier landelijke midden
standsbonden. Alleen het Nederlands 
Verbond van Middenstandsverenigin
gen, dat naar· buiten de schijn tracht 
te wekken van een algemene organi
satie, doch naar zijn gedragslijn een 
socialistische inslag vertoont, is . voor 
behoud van het behoefte-criterium. 
Men kan dus wel begrijpen, dat bij de 
parlementaire behandeling t.z.t. nog 
wel pogingen zullen worden onder
nomen om op deze verkeerde weg 
voort te gaan. 

En de Bedrijfs
vergunningenwet 
D egenen, die zich, zoals wij, ver

heugden over het krachtig stel
ling nemen van de Regering ten op
zichte van het behoefte-element, .bie-

ken wat voorbarig te zijn geweest. 
Toen enige ·tijd later het vooront· 
werp van een nieuwe Bedrljfsvergtin
ningenwet werd gepubliceerd, kwam 
aan het licht, dat het voornèmen be
stond om de werkingssfeer van deze 
wet, welke voornamelijk tot industrie 
en groothandel beperkt is, aánzienlijk 
qit te breiden. Met uitzondering ·van 

· de landbouw, . de visSérij, het bank• 
wezen en het. verzekeringsbedrijf, 
welke van zo eigen aard worden ge
acht, dat toepassing van de voorge
stelde regeling hierop minder aange
wezen lijkt, zal deze voor het rehele 
bedrijfsleven gelden. Dus ook. voor 
detailhandel, ambacht, kleine nijver
heid en dienstverleningsbedrijven! Op 
grond van een bestaande of dreigen· 
de overcapaciteit of overbezetting, 
welke het verbod van bedrijfsuit
oefening in het algemeen belang doet 
zijn, kan dus ook voor deze groepen 
tot bedrijfssluiting worden overge
gaan, zij het dan, dat in dit geval een 
algemene maatregel van béstuur al
leen tot stand kan komen op verzoek 
van het bedrijfsleven en na ingewon
nen advies van de Sociaal Economi
sche Raad. De termijn van sluiting 
kan op ten hoogste twee jaren wor
den gesteld met de mogelijkheid van 
een eenmalige verlenging voor de
zelfde duur. Gedurende deze periode 
kan de minister in bijzondere geval
len vergunning tot vestiging geven. 

U it de reacties van het georga
niseerde bedrijfsleven valt af t~ 

leiden, dat men met deze mogelijkheid 
van terugkeer van .het behoefte-crite· 
rium door een achterdeur niet bijster 
is ingenomen. Het doet dan ook 

·vreemd' 11an, dat de' regèrmg in,; dê 
. toelichting. op dé ·Vèstigingswet 1951 

verklaart; dat zij· het niet juist ácnt 
· een regeling te tre:Ueh~ ,.waarbij het 

n.iet aan enige wettelijke norm ge
bonden inzicht van ·de overh~id be· 
slist, of een vergunning tot vestiging 
zal worden gegeven", terwijl zij in de 
toelichting ·tot de ontworpen Bedrijfs
vergumU:ngenwèt (Ut· tèrecht verwor
pen systeem weer aanv.aal-dt. Dît 
glibberige pad mag de ovèrheid ai,;; 
leen bij uiterste noodzaak (b.v. in 
een periode van ernstige goedereti
schaarste) betreden en dan nog 
slechts met de nodige waarborgen 
voor een rechtvaardige beoordeling 
van vergunningsaanvragen aan de 
hand van objectieve normen, terwijl 
beroep op de administratieve rechter 
mogelijk moet zijn. 

Men ziet hieruit van hoeveel be
tekenis het is de verhouding tussen 
overbeid en bedrljfl!leven nauw· 
keurig aan redelijkheidsnormen te 
&oetsen en binnen duidelijk om
schreven grenzen te houden, om te 
voorkomen, dat de rechtsstaat tot 
een machtsstaat ,·erwordt. Bet is 
een els van liberale politiek dit ~ 
verhoeden. 

L. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.u'DELINGSSECRETARISSEN: 

Vraagt bU onze administratie 4e 
tarieven voor extra-exemplaren vaa 
:»na weekblad, voor d• verbreidtnc 
fan onze beglnaelen eD voor bet 
werven van nieuwe abonné'e. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Over petten, garnizoenscommandanten 
en kamerhuur. 

(Door onze militaire medewerker) 

W ederom bereikten ons enige 
vragen. en ·suggesties. Maar ook 

wederom wijzen wij erop: de plaats· 
ruimte is zeer beperkt en er ligt 
reeds achterstand. Geleidelijk aan 
wordt alles afgewerkt. 

B ezuinigen?, ·schrijft ·ons een 
jongere, bezuinigen kan men 

naar alle zijden. De geschiedenis van 
de petten kent u natuurlijk? Nie
manQ. onzer voelde eèn dringende 
behoefte aan nieuwe sierselS op 'zijn 
pet. Desondanks werd de eenvoudige 
leeuw vervangen door een ingewik
keld kunstwerk, dat · de pet allel'n 
Ulaar duurder maakt. Voelt u hoe 
iymptomatisch dat kunstwerk is? 
Want altijd weer wordt in het leger 
iets deugdelijks vervangen door iets 
anders, .dat geen fractie méér nuttig 
xendement brengt, maar alleen 
duurder is. 

D ie pet doet ons denken aan de .. 
garnizoenscommandanten. Vóór 

de oorlog kende ihen ~e functie uit
sluitend in Amsterdàm. In alle an· 
dere plaatSen weid zij als nevenfunc
tlt> doór de oudste hoofdofficier 
n a a s t zijn andere werkzaamheden 
vervuld. Hij had dan de beschikking 
over een of meer administratieve 
k:::achten, in een groot garnizoen 
ovet· een plaatselijke adjudant. En 
behalve enkele luien en lauwen heeit 
niemand die bij-functie als een zware 
last gevoeld. 

Na .de oorlog bezitten echter ook 
kleinere garnizoenen een hoofd- t'lt 
subaltern otfic~er, die niets anders 
<loet. dan gl!.~C)enscomma\ldant zijn. 
Roe de betrokkene daarin een dag
t a a k . vindt, is ons een raadsel. 

. En d\ls dè vraag: . waarom keett 
men niet terug naar de toestand vóór 
1140?. 

Vroeger goltl in op.s .leger: waar
om iets makkelijk maken als het ook 
moeilijk kan, tegenwoordig geldt 
bovendien: ·waarom goedkoop en 
voordelig als het ook duur en kost
baar kan? 

••• 

S inds 1948 - aldus een andere 
correspondent -.wordt er geen 

verschil meer gemaakt tussen het 
salaris van· gehuwde en · ongehuwde 
militairen; de ongelluwde betaalt al· 
leen hogere loonbelasting .. Wel be
staat nog verschil in de voeding en 
legering van rijkswege, indien de 
militair als gevolg van dienst ge
scheiden van zijn gezin .moet leven . 

In dat geval heètt· de gebuwde 
recht op vrije voeding en huisves
ting; de ongehuwde betaalt hiervoor 
een vergoeding, wèlke rangsgewijze 
is vastgesteld. 

Acht u het nu juist - aldus deze 
correspondent - dat het rijk op deze. 
vergoedingen .,verdient'~?. 

Want wat is het. geval? Vooral on· . 
der de onderofficieren bestaan be
:r.waren tegen deze vrij willekeurig 
vastgestelde bedragen, vo(Jral dat van 
de huisvesting. 

Men voelt deze inhouding als .,,ka
merhuur" en meent· op grond hier· 
van aanspraak te kunnen n1aken op 
een bepaalde accomodatie. Daar vele 
kazernes en legerplaatsen echter 
overbevolkt zijn, kan aan de voor
geschreven legering voor de onder
officieren niet voldaan worden, zo
dat de inhouding van bet vólle. be· 
drag als onbillijk gevoeld wordt. 
Men redeneert als volgt: wij liggen 
met X onderofficieren op een kamer 
en betalen elk, om . de gedachte te 
bepalen, 1 15.- per maand. Deze ka
mer levert het rijk dus X x I 15 ....... 
op, terwijl wij in het burgerleven 
voor een dergelijke kamer nooit meer 
dan b.v. ! 30.- behoeven te betàlen • 
Indien men ons dan per se huur ,wil 
latea . ,betalen, waarom w:ordt da.ll 

niet . de ,.huurwaarde" van de door 
ons bewoonde kamer hoofdelijk om· 
geslagen? 

0 nzerzfjds dit. 
Wij menen dat beide corres

pondenten ten rechte de aandacht 
vragen voor een mogelijke verbet0· 
ring. 

Ook dezerzijds werd r('eds gewe
zen op het overvloedige aantal gar
Jlizoenscommandanten, die o.i. zonder 
enig bezwaar kunnen verdwijnen. 

De klacht omtrent de kamerhuur 
komt ons gemotiveerd voor - ook 
voor een ongehuwde onderofficier is 
in deze schrale tijden elk dubbeltie 
een DUBBELTJE. En welk bezwaar 
kan tegen de voorgestelde oplossing 
bestaan? 

Jf~ l;. ""'_.. ...... , 
Caeatehoae- .a i;....., 
p .......... 

w.h. Bakker ' Zn. 
Riide r kel'k 

TeeJa~i•elae 

........... tlk•l•• 
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Boe staat het met de vorming der beroepsofficieren 1 
Men steune de legeropleiding naar beste krachten 

(Door onze militaire medewerker) 

Neen, het is niet alleen de eenzijdige krachtsinspanning in Indonesië, 
welke tot de onbevredigende toestanden in ons leger leidde, schrijft men 
ons van meer dan één zijd(e. Dat klop.t. Toen men in 1945 (lan de nieuwe 
opbouw begon, beschikte men immers over 2 soorten "bouwstenen" -
lste het verlafspersoneel e~ de oorlogsvrijwilligers, waaruit men in En
geland en later in het Zulden troepen had gevormd, en 2de •over hetl 
uit krijgsgevangenschap teruggekeerde beroepspersoneel. Naar onze 
mening onderséhatte men in de bevrijdingsroes en onder de druk van 
doorbrcuzk-door...v•rjonging-~ waarde van dit beroepspersoneel. 

H et type van de beroepsofficiet· 
en onderofficier van vóór 1940 

wordt niet in enkele vlugge jaren 
gevormd. Zijn kennis van instructie 
er. administrat!e, zijn jarenlange 
troepenervaring kunnen niet worden 
gecompenseerd door theoretische 
kennis en goodwill of aanleg. 

Men ontsloeg (ian ook na de bevrij
ding o.i. te veel ervaren hoofdofficie
ren, wier kennis van organisatie, 
verpleging en opleiding men ;)p 
d á t ogenblik zeker niet missen, 
want door niets beters vervangeil 
kon. 

re of langere practische ervaring. Het 
lag dan ook in de bedoeling beide 
:roepen wederom èen aPt>licatie-cu-r
sus aa1;1 de l{.M.A. van ongeveer 6 
maanden te doen volgen. Gèdurende 
enkèle semesters ls deze cursus ook 
gehouden zodat ee11 deel dezer ex
reserve-officieren inderdaad een. op
leiding tot beroepsofficier ht>eft ~e
noten, zij het dan een belangrijk kor
tere dan de opleiding via de K.M.A. 
Per 1 Januari 1951 zijn deze cursus
sen echter gestopt, en zij zullen ooit 
niet meer gehouden worden; naaT 
men hardnekkig . beweert, omdat zij 
niet aan de verwachtingen voldaan 
hebben! 

M en behoudt dus een wij grote 
groep beroepsofficieren, wier 

opleiding onvoldoende was. Men kan 
die leemte tot zekere hoogte door 
cursussen opvangen. Maar in een op 
specialisatie ingesteld leger geldt 
voor de beroepsoUteler van Luis-uit 
"all round" kennis van zijn militaire 
vak. Die all round kennis blijft als 
regel de reserve-officier ontbreken, 
omdat hij, eveneens als regel, uit
sluitend voor een bepaalde' atdeUng 
van zijn wapen of dienstvak werd op
geleid. Daardoor zal hij ol. in oor
logstijd ook minder geschikt ~n 
voor het vervullen van staffuncties. 

Naar het ons voorkomt - aldus 
deze correspondent - zal zlch die 
onvolledige opleiding 6ók bij de pro
motie der betrokkenen en dus on
willekeurig in de ,.geest" van het 
officierenkorps wreken. 

••• 
T enslotte is er dan nor r..et per

. soneel van het K.N.I.L. - zowel 
kader als officieren. 

Hoewe1 grondig geschoold en prae-

tisch vaak ervaren, is dit personeel 
vooral op 't "tropische krijgsbedrijf' 
ingesteld. Het moet dus worden her
schoold. Daarvoor waren oorspron• 
Jrelijk cursussen opgericht. 

Een onzer correspondenten wijst er 
op hoe deze cursussen geleldelijk ver• 
dwenen - de verdere herscholing_ 
moest maar bij de korpsen geschie
den. Waar echter het personeel biJ 
die korpsen (zie boven) zeit dik· 
wljls maar een zeer matige opleidingi 
ontving, zal deze poging tot herscho
ling vermoedelijk weinig Vl'Uchtbaar 
zijn. . . " 
A !dus weer een aantal ernstige 

moellijkheden bij de legerop· 
bouw en de vorming van deugdelijk 
kader en goed geschoolde oUicieren. 
Het Is goed dat men hiermee ook 
buiten het leger bekend is. Opdat 
men niet uitsluitend opluchting zoeke 
in klachten en .... kankeren, maar 
minister en legerleiding naar beste 
kracht steunt zowel in als buiten het 
leger. In hun plaats traden jongeren. Het 

merendeel hunner bezat noch de 
theoretische kennis, noch de practi· 
sche troepenervaring van de heen
gezondenen, ook al waren enkelen 
tijdens de oorlog in Engeland ge~ 
weest. 

Bij die doorgezette verjoniing 
stuitte men op de moeilijkheid, 

dat voor meerdere functies geen ge
schikte jongeren beschikbaar waren, 
ook als gevolg van het tekort aan be
roepspersoneel door b&zuiniging In 
de twintiger en dertiger jaren (geen 
man en geen cent!), dat natuurlijk 
bleef nawerken. 

De kurk waar de gemeente 
financieel op drijft 

Dientengevolge kwamen vele jon
geren op plaatsen, waarvoor zij niet 

. of nog niet geschikt waren. 
Gebrek aan ervaring van de lei

ders wreekt zich in een leger snE'l: 
geen efficiency; tekort alm coördina• 
tie, veel onnodig werk, veel te veel 
personeel, administratieve romp
slomp, achterstand in het. werkelijk 
nodige, bureaucratie, geldverkwis
ting - "voor velen is de administra
tie tegenwoordig doel inplaats van 
middel geworden" - klaagt een 004 

zer correspondenten. 

• • • 

Maar hoe staat het nu met de 
vorming van onze beroepsoffi

cieren? Want men veraete vooral 
niet: in een modern g~bani~rd 
en gespecialiseerd lecer beeft men 
meer beroepsofficieren. en meer- be
roepskader nodJg dan in dn )4Jgers 
v6ór lNO. Tenzij men de oplossing 
kiest Yan een :aéér Jangdurtre en ln
tenai.eve opleldlag c1er reseTVe-oftl
ciereft met veel en. e-venee.ns lan~u
rlge- berbalingsoefèninlen. 

De opleiding voor beroepsottioiel' 
aan de KMA <Breda) duurt 3 jaar, 
het lste studiejaar wordt daarbij 
doorgebracht op een school voor re
serve-officieren de technische 
wapeJU~ volgen na deze 3 jaar nog 
rr.et een aanvullingscursus van 2 jaar. 

Om het tekort· aan beroepsofficie· 
ren op te vangen deed men reserve
officieren overgaan in beroepsdienst. 
Vóór 1940. moest daarbij een applica
tie-cursus worden sevolgd; {)at wil 
zeggen: de militaire kennis móest be· 
hoorlijk worden aangevuld. . . .. 

Is deze weg ook na 1945 gevolgd? 
Neen, schrijft eeri onzer corres

pondenten, na de oorlog heeft mE'n 
allereerst die reserve-officieren, di'3 
vóór de oorlog reeds naar het be
roepspersoneel zouden overgaan, 
maar nog geen applicatie-cursus ge
volgd hadden, zonder meer overg~-

. nomen in beroepsdienst, terwijl daar
naast nos talrijke andere reserve-of
fJcieren na een meerdaagse psycho
teelpüsche test tDt beroepsofficier 
aangesteld zi.lri. -. . . 

Beide categoriel:!n }).adden dus geen 
andere. ondergrond dan hun opleiding 
tot reserve-officier, benevens korte-

Besef van de werkelijkheid is noodzakelijk 
BU gelegenhe1d van de behandeling VUl de begrotill_g te Delft werd vaa 
onze zijde de opmerking gemaakt, dat de winsten, die -uit de l""ftlee~ttelUke 
energie- (lJi waterbedrijven aan de gemeente ten g-oede komen, veel klei
ner zouden zijn wanneer de balansen en de verlies- en winstrekeningen 
van die bedrU:ven waren opgesteld "volgens goed koopmansgebruik". Het 
caat er namelijk om dat bU zulke kapltaal-llitenslel'e bedrijven als de 
onderhavige, de wijze waarop de afschrijving op de bezittingen geschiedt, 
vu bijzonder grote lavloed ls op het bedrag van de berekende wln&t. 

D .e practijk is, en het blijkt, dat 
die practiJ.k door de controle

rende lagere . instantles niet alleen 
wor!lt sesanct1onP.erd maar zelfs 
voorgeschreven, dat van de afschriJ· 
vingen op alle goederen, dus ook op 
de in een veel goedkopere periode 
verkregene, hetzelfde vroeger vast
gestelebt percentage van de aansehaf
ftng~~prf,Jc wordt f:oeleput als voor
heen gebruillelijlc. 

Otn. een vOOI!beeld te geven van de 
gevollen van ctae. allebrijvlnppoli
tiek- mop teWeen worden op het 
feit, dat vele GUdwe ~n 
hWl leldinsnet, dat zo'n groot: dèel 
van de vastgestelde middelen verte· 
genwoordigt. gebeet of· nagenoeg- ge
Mei, hebben af&~ven. Ster dat 
davvan. een gen'lellnte 1n de loop des 
tijds een mUUoen heeft atgeschr.e· 
ven, dus voor vernieuwing opzij ge· 
legd, dan zou dat vandaag volk{)men 
onvoldoende zijn om daaruit de ver
nieuwing van dit net, die in vele 
gemeenten aanstaande is, te betalen, 
aangezien daar niet één doch, <vóór 
de Korea-prijsstijging) vijf à zes mil
lioen voor nodig zou zijn. Neemt men 
aan, dat het bestaande· leidingnet nn 
bijvoorbeeld in de loop van de ko
mende 40 jaren vernieuwd zou moe
ten zijn, dan zou goed koopmansge
bruik eisen, dat thans 2% % van 4 
à 5 millioen per Jaar opzij gelegd 
zou worden voor die vernieuwing, 
die niet meer is dan de instandhou
ding van het bezit der gemeente in 
de gasfabriek. Dit geldt voor alle 
bezittingen, die de gemeente in de 
installaties van haar bedrijven heeft. 
Door die afschrijvingen of wil me11 
reserveringen, niet_ \·olgens de eisen 
van goed koopmansgebruik te ver
richten, brengt men fictieve winsten 
over naar de gewone rekening der 
gt>meente, die ze · voor haar lopende 
uitgaven verbruikt. 

D at betekent in feite, dat midde
len over de gewone rekening 

der gemeente worden uitgegeven, die 
voortkomen uit een celeldeiQke U
quldatle 'VMI hur ltedälarcm. Het 
merkwaardige nu is, dat de delkun· 
se sprelcers van alle partijen. en ook 
de betreffeilde wethouder het met 
deze beschouwirlg wet· eens waren. 

Behalve ee11 spreker, van de 
Partij van de Arbeid. Die redeneerde 
ongeveer als vo~: De afsehrijYingeu 
worden gebruikt ~r atlossfnl dr. 
leningen, die· de gemeente van de 
betreftende invettaties heeft aange
pan. Welnu, om bij het voorbeeld 
van het psteidlngnet te blijven, de 
daarvoor aan&eJane lenlng ls dWJ at
gelost. Moet liet net vernieuwd wor· 
den. dan moet dè gemeente maar ee11 
nieuwe lening aangaan, welke dan 5 
ot 6 maal zo hoog is als de vorige 
en dan moet die weer worden afSe
lost over een periode, die in over~ 
eenstemming is met de geschatte le
vensduur van het objeçt waarvoor 
geleend is. -

••• 
Het komt mij \'OOr, dat hier nu 

weer dezelfde principiële denk
fout gemaakt wordt die tot zoveel 
gevaarlijk optimisme bij de beoorde
ling van de feitelijke financil:!le en 
economische toestand van vns land, 
en de daarop gebaseerde uitgaven
politiek, heeft geleid. Men gaat hier 
uit van een eenmaal bestaan hebben· 
de en wel nooit terugkerende toe· 
stand in het verleden en houdt geen 
rekening met de huidige toestand. 

In feite is het zó, dat men hier
door lasten, die vandaag bestaan, at
wentelt op een nabij liggende toe· 
komst. Hier wordt niet gespaard, 
maar fn bedenkelijke mate ont
spaard. 

Wat hier betoogd is aan de hand 
van het :voorbeeld van Mt gasleiding
net, een object van betrekkelijk lan· 
ge duur en dat niet aan .,technische., 

veroudering onderhevig is, geldt 
nog_ st.kere- mate· VOO!'- die objocte 
zoals de generatoren en ketelinsta 
latles in de centrales, die, behalve da 
ze sneller dan een leidingnet verst 
ten raken ook in hoge mate Jijde 
aan "technische veroudering"; O!llda 
de voorultaang der techniek snel tof 
betere en voordeliger machtnes e 
installatits ~ waardoor· de ouder 
sPOedig .,obsolete" worden, 

De particuliere ondernemers wete 
dat allès zeer wel en reserveren ·1 
tijden van sterk gestegen prijzen ee 
zeer belangrijk deel van h\ln .,wiil 
sten". Ik heb de indruk dat de direc
ties van de openbare nutabedrijven 
dat ook wel weten, maar dat van 
hogerhand de bedrljtstechnisc:h nood• 
•elijke afsehrijving (of reservering> 
niet wordt toegestaan. .... 

Daardoor wordt bijgedragen aan 
een ongemoti\·eerd gevoel van 

optimisme, waardoor uitgaven wor. 
dèn gedaan en soms ook wel tariefs
verhogln&en w~ nagelaten, die in 
een zeer nabije toekomst t6ch, eaclan 
onder veel weerstand, zullen moeten 
worden nagelaten respectievelijk ga. 
effèc:tueerd. 

De kurk, waar de financiën van 
vele gemeenten, vooral de grootste, 
op drijven, ia in hoge mate poreus 
en verliest zijft drijfvermogen. Laten 
onze gemeenteraadsleden deze zaak 
wel in het oog vatten. Een duideliJk 
besef van de realiteit is in deze tiJd 
meer dan ooit noodzakelijk. 

S. H. STOFPEL 

AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Onze administratie is gaarne bereid 

met U te spreken over de mogelijk4 

heid van uitbreiding van onze lezers

kring. 

~~ 
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ls vergroting van het aantal Tweede 
Kamerleden gewenst? 

nen in overleg met de fractieleden. 
Er mag echter nooit aan het verga
derwerk der Tweede Kamer op een 
bepaald tijdstip do01 meer personP.n 
worden deelgenomen uit elke partij 
dan het aantal gekozen leden der 
fractie bedraagt. 

(Ingezonden) 

Het is een feit, dat een behoor
lijke uitoefening van het lid

maatschap der Tweede Kamer steeds 
moeilijker wordt en speciaal voor de 
leden der kleinere fracties. Het aantal 
stukken en onderwerpen, dat door 
de Kamerleden moet worden bestu
deerd, neemt zodanig toe, dat het 
bijna niet meer mogelijk is alles be
hoorlijk door te werken en te be* 
oordelen. Hierdoor wordt het lid~ 
maatschap der Tweede Kamer wel 
uitermate moeilijk. Dit alles werkt 
het z.g. absenteïsme in de hand en 
schaadt het aanzien van dit coilège 
naar buiten. 

Nu zoekt men de oplossing in het 
vergroten van het aantal Kamerl·~
den van 100 op 150. 

Wat is hiervan het voordeel - wat 
zijn de nadelen? 

CmJi.e voor deze nt1 'n' te 
zenden naar: Mej. Joh. H. 
Springer, Alexanderstraat 16, 
Haarlem. 

EEN PRI.JSVRAAG •••• 

Het Internationaal Archief voor 
de Vrouwenbeweging aan de Kei
zersgracht in Amsterdam hee!t 
een prijsvraag voor ons vrouwen 
uitgeSChreven erl daarover be
hoort in deze onze rubriek ook 
eètl. woordje. 

Wij worden Vtrzocht te ,Uttel
len, welke levensweg wij kiezen. 

:Alsof je die zo maar voor het 
kiezen hêbt! 

Alsof er niet allerlei factoren 
van. aanleg, opvoeding, omstau
diJheden zijn! 

.Maar dit Js natuurlijk een mug
genzifterige opmerking. 

Wij doen dus alsof ·en kiezen de 
w4!g van de ,.mllderne" of van ue 
"moederlijke" vrouw of van "la 
femme inspiratrice" en mogen 200 
woorden gèbruikèn om uit èen t'-! 
zetten, waarom. 

Nu moet U van mij. niet ver
wachten, dat tk hier ga Vettellen, 
wat ik er zelf van vind. Dat be
wàar ik voor inijn kans op èen 

' bekroning. 
lk heb U er alleen attent op 

willen maken, voor het geval, dat 
het in het drukke leven aan Uw 
aandacht ontsnapt was en bepaal 
me verder tot een kleine bespie
geling wat wel het resultaat van 
deze prijsvraag zal zijn. 

Wat denkt U:· zullen veel "fem
mes inspiratrices" een opstel gas.n 
maken, waarom zij deze rol in het 
leven verkiezen, en dat nog wel 
een opstel, dat voor een bekroning 
in aanmerking komt? Dan lijkt 
me de kans toch groter, dat "moe
derlijke" vrouwen een brief ga:..n 
schrijven, waarin zij de moeder
lijkheid de ware roeping van de 
vrouw vinden, 'Maar voor het 
overgrote deel zullen het de "mo· 
derne" vrouwen zij.n, die riaar 
haar vulpen, haar ballpoint of haar 
schrijfmachine grijpen en in dui
delijke zinnen een betoog leveren, 
wat h.i. de juiste levensweg van 
de tegenwoordige vrouwen is. 

Zij zijn het gewend, de moderne 
vrouwen, die een actief aandeel 
in het openbare leven hebben, om 
haar denkbeelden uiteen te zetten. 
En daarom en om haar aantal is 
de waarschijnlijkheid groot, dat 
uit deze categorie de bekroonden 
zullen komen. 

En als wij dan nog kijken naar 
de oorsprong, waaruit deze prijs
vraag voortkomt .... 

J. H. S, 

Het enige voordeel is, dat de klei
nere fracties meer armslag l:rijgen. 
Daarentegen zullen de grotere frac
ties van circa 30 leden, die dan tot 
± 45 leden worden uitgebreid, er 
geen b<tat door vinden, want de le
den dier grotere :t.racties kunnen bij 
een behoorlijke werkverdeling thans 
hun taak reeds voldoende aan. . . .. 

T egen dit ene betrekkelijk klei
ne voordeel staan echte1· tal

loze nadelen: 

.le. De kosten van de vermeerde
ring van het aantal Kamerleden tot 
150 komen de schatkist te staan op 
jaarlijks ruim f 900.000.-, geen klei
nigheid!! 

2e. Het absenteïsme zal eerde1· 
toe- dan afnemen - gezien het feit, 
dat dit kwaad het meest woekert 
blj de grotere fracties, en dus bij 
vergroting der fracties met 50 % eer 
zal toenemen dan afnemen, zodat het 
wederom vaak zal voorkomen, dat 't 
vergrote quotum bij de aanvang der 
vergadering· niet zal zijn bereikt. 
, 3e. Eénmansfracties 

niet door geholpen. 
worden er 

4e. De versplintering met kleine 
politieke partijtjes wordt in de hand 
gewerkt door verkleining van de 
kiesdeler. 

5e. Het euvel blijft gehandhaafd, 
dat de lijsten der diverse partije>l 
zulen blijven bestaan uit enkele be
voorrechten, die boven aan de kop 
geplaatst ~n en .een andere groep, 
d(• staart, die feitelijk te beschouwen 
is als "Commissie van aanbeveling .. 
van de kop. Dit euvel is in de dieiJe 
grond onredelijk - men herinnere 
zich het schandaal van enige jaren 
geleden met de lijst der Soc. Demo• 
craten, waarop de naam van de het>r 
Kiès onderaan was .geplaatst en dat 
toen voDtomen rèChtmatig diens lnl1»
porters gepoogd hebben dóor voor4 

keurstemmen ·hem ~ verkiezen, · het• 
geen tot scheuring en royementen in 
die partij aat1lelding ·heeft gegeven. 

I k heb er iets anders op bedacht, 
waardoor het voordeel gehand

haafd blijft en de vijf ·genoemde na
delen worden opgeheven. Ik vermeca 
de oplossing gevonden te hebben in 
het instellen van plaatsvervangend~ 
Kamerleden. 

Indien elk gekozen Kamerlid de 
bevoegdheid krijgt uit de namen van 
dt> niet gékozenen van zijn lijst ((Jf 
daarmede verbonden lijst) één per
soon aan te wijzen, die .als plaatsver
vanger kan optreden, waarbij de 
mogelijkheid zou kunnen worden 
geopend, dat hoogstens 5 gekozen Je
den van dezelfde fractie een zelfde 
persoon als plaatsvervanger mogen 
aanwijzen, dan bereikt men al onge
veer hetzelfde voordeel, dat met een 
\-ergroting van de Kamer tot 150 le
den werd bereikt. 

De 5 genoemde nadelen word,m 
echter vermeden. 

Jmmers: 

le. Men kan toekennen aa':l 
plaatsvervangende leden een tege
moetkoming in de geest als bij de le
den der Eerste Kamer of indien men 
anders wil handelen ± 10 % der ge
wone vergoeding voor het Kamerlid-. 
maatschap vermeerderd met reis- en 
\-"erblijfkosten te declareren tot een 
gelimiteerd maximum. De kostEn. 
zullen dan niet meer dan ± f 250.000 
per jaar bedragen - dus een ver
schil van ± f 700.000.- per jaar!! 

2e. Het nadeel van het absenteïs
me verdwijnt geheel. 

Se. Eénmansfracties worden ook 
geholpen. 

·4e. De versplintering door dwerg
partijtjes wordt niet in de hand ge
werkt - de kiesdeler blijft immers 
gelijk. 

5e. Het euvel van de "commissic 
tot aanbeveling" verdwijnt - im
mers de namen aan de staart hebben 
alle een goede kans om t.z.t. uitge
nociigd te worden als plaatsvervan
gend lid op te treden. 

I k voeg hieraan toe, dat de be
noeming tot plaatsvervanger 

voor de duur van max. 3 maanden 
moet worden gesteld met de moga
lijkheid van verlenging, telkens voor 
max. 3 maanden. Dit is om bij het 
in behandeling komen van speciale 
wetsontwerpen ook speciale deskun
dige plaatsvervangers te kiezen als 
b.v. militairen, industriëlen, dokto
ren, handelslieden, professoren, on
derwijsspecialiteiten, enz., enz. 

Een bijzonder voordeel in dit stel
sc-1 is, dat elke partij, tot de kleinste 
toe, · zàl kunnen beschikken bij spe
eiale moeilijke wetsvoorstellen over 
deskundige Kamerleden - mits cl! 
partijen op hun lijsten voldoende 
knappe figuren naar voren brengen. 

Een ander voordeel is nog, dat 
voor jongere politici de mogelijkhéd 
wordt geschapen door het stelsel der 
plaatsvervangende leden zich op te 
werken tot bekwame geroutineerde 
staatslieden. 

De plaatsvervangende leàen mogen 
zowel de sectie-vergaderingen als 
commissie-vergaderingen, als de 
openbare zittingen al zodanig bijwo-

Men overdenke het idee, alvorens 
het te verwerpen. 

Baarn (ir.) J. C. LOMAN 

Pluk ie }onkheid! 

Een stukje poëzie, dat een opa onlangs in het 
poëzie-album { *) van zijn kleindochter schreef 

Miesje, opa is als opa 
Op zijn leeftijd heus geen man, 
Die een lied vol wijze lessen 
Voor jouw album maken kan; 
Wijze lessen, lieve Miesje, 
Zijn - vooral in poëzie -
Erger dan azijn of zoutzuur, 
Krijg je later bij Chemie. 

En Chemie is holcus polcus, 
Dat alleen maar kwalijk ruikt, 
En dan nooit een godengeurtje, 
Als "Un jour vitndra" gebruikt; 
Wijze lessen, kind, zijn lari 
Voor wat jong ·en jolig leeft 
En voorlopig geen behoefte 
Aan de dooie wijsheid heeft. 

Laat je strooien hoedje zwieren, 
.Heeft de Génestet gedicht, 
Pluk de dag zolang het dag il, 
Zoek de zon en zoek het licht; 
Dat betekent, lieve Miesje, 
Wees geen saaie, zure Piet, 
Lach .zolang je mMr kunt lachen, 
Klaag en pruil en kanker niet. 

Daarom, denk maar net als opa: 
Wat je in ;e jeugd geniet, 
Mis je later, àls je oud bent 
Net als opa, lekker niet; 
Maar geniet alleen van dingen, 
Die nog jong en zuiver zijn, 
En nooit van lawaai en herrie, 
Én van domheid, en van schijn . ••• 

En dit is het hele liedje; 
Lees het later nog eens na, 
Als je zelf ook net zo oud bent 
Als je ouwe 

grootpapa. 

Brammetje. 

("') Die dingen mèt plakplaatjes komen waarachtig weer in de 
mode ...... flauw komt ons de jeugd in een droom weerom, •.... 
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"platteland". . IS DAT ZO? 
(Ingezonden) 

"Zeventig procent vim aUe 
bedrijfileiders komen van 't 
platteland", door v.M. Week
blad no. 147 dd, 10-2-51. 

Ook zouden de totalen bovenbe
doeld wellicht anders zijn, wanneer 
was uitgegaan van de totalen der 
verschillende groepen en niet van 
procenten, doch dit wil ik buiten be· 
schouwing laten: immers het grote 
aantal groepen werkt in deze reeks 
wellicht nivellerend. 

Nam· mijn n1ening, geven de totaal
eijfers van de statistiek 422.2 -1402.!1 
-· 1472.7 geen juist beeld van de ver- . 
houdingen omdat geeri rekening is 
gehouden met de totale bevolkingen 
van "grote stad", "kleine stad" en 

Om mijn mening in de eerste ali
nea te staven ga ik hieronder uit van 
de aanname, dat de verhouding der 
bevolking bijv. is: 3 - 2 - 5 v0or 
respectievelijk "grote stad" - ,,kleine 
stad" - "platteland". 

fabriek van bouwmaterialen ARKEL 
kantoor te GORINCHEM 

Smullers, 
die zich toch 

g.ezond willen voeden, 
gebruiken Wessanen~s vlug-

. kokende Havermout. Ze is 
ook bijzonder van smaak I 

Vraag Uw winkelîed 

Abraham van Stolk & Zoon en· H.V. 

Houthandel 
Schaverij Zagerij 

Vuren - Dennen - Oregon Pine - Pitch-Pine • Heipalen 

Rotterdam, T elef. 35400 .. Postbus 11 00 

r_HBu 
I 

HiW, 

I 
I 
I 

De meeste fabrieks-

I Aan de schoorsteen kunt U de fabriek niet kennen. 
En toch is 't van groot belang dat U de fabriek 

I .,kent". wanneer U er over denkt als aandeelhouder 
. !Il.CQC:·C:Jgeftaat .daarvan. te warden .. Wij .beschikken 

Olo'er de gegevens die U nodig hebt om tot eea 
juiste beoordeling van industriële • en andere • 

I Otldernemln~en te komen. · · · · 

Raadpleeg onze beleggings-deskundigen 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I v6ór aankoop van Uw· effecten. 

1 HOlLANDSCHE BANK-UNIE N.\t 

L AMSTERDAM· DEN HAAG· ROTTEilDAM .J ---·--

In dat geval zolt de verhoudin~ 
niet zijn als de statistiek aangeeft, 
doch: 141 - 702 - 295. 

De statistiek geeft een procentuele 
verhouding van: 13 - 42 - 45, vol
gens mijn aanname - berekening 
een procentuele verhouding van 12 
-- 63- 25. 

In dit geval zou dus de "kleine 
stad" verreweg de winnaar zijP., 
biJna 2/3. 

Mijn mening gaarne voor bete~ 
gevend,, 

Amsterdam H.L. WITMER 
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Onder 't nodige voorbehoud 
(zie het artikel) gaf ik bij de 
statistiek een in voorwaarde· 
lijke toon gehouden commen• 
taar. In hoeverre de cijfer~r 
van de heer W. de situatie 
juister aangeven, vermag i~ 
niet te z11ggen. Intussen: de 
grote stad met uitgebreide 
studie-mogelijkheden blijft 
ook bij de nieuwe cijfers OP• 
merkelijk achter. 

v.M. 

N. V. Staaldraadkaltel· ea Hereulettou.wfaltwiek 

voorheea 

]. C. DEN HAAN 
I GORINCHEM J 
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Een prachtig 
congres 
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HET NIEUWE KABINET 
Wie Vrijdag en Zaterdag onze prachtige 

algemene vergadering te Utrecht heeft 
bijgewoond zal begrijpen, dat wij daarover 
op deze plaats gaarne uitvoerig zouden schrij~ 
ven. De uitstekende stemming in die geheel 
gevulde zaal van het Gebóuw voor K. en W. 
te Utrècht, de op hoog peil staande gedach~ 
Ûmwisselingen, de prettige onderlinge ver
standhouding en zeker ook de redevoeringen 
van onze voorzitter, hebben op ons ten on ... 
vergetelijke indruk gemaakt. Van het begin 
af, toen mr. Oud met zijn, via de radio uitge .. 
zonden redevoering de vergadering opende, 
tot het slot, toen hij met zijn magistrale be
antwoording van de' door de afgevaardigden 
gemaakte opmerkingen de vergaderbig tot 

·een laaiend enthousiasme bracht, was · de 
stemming. uitstekend geweest. Men proefde 
~t ·de vastberadenheid en de wilskracht van 
:lfé aanweZigen uit .om. te staan voor het vrij~ 
bèidsideáai 'en. ohi . de .beginselen o11zer partij 
111~ te drágen. En zeker mogen wij met dànk~ 

. ~rheid · vaststêU~n;. ·dat >op d~ze ~~Q~~éhe 
v~rgäddiii~t het werkprográth ·kon worden 
vastgestèld, dat· dé bekroning vormt 'vci'n de 

· arbeid en de studie van zeer veel partijgenoA 
ten en dat de· töepassing inhoudt van onze 
beginselen op velerlei terrein. De concretise .. 
ring van onze idealen en een volledig aanpas~ 
sen aan hetgèen het huidige tijdsgewricht van 
ons eist hebben op deze algemene vergade .. 
ring haar voltooiing gevonden en reeds deze 
arbeid stempelt dit congres tot één der he· 
léingrijke. 

Wel bijzonder gaarne zouden wij daar in 
getreden zijn, maar in ons landelijke poli
tieke leven is nu eenmaal iets gebeurd, wat 
voor moet gaan: het nieuwe kabinet. 

·Na vele weken is het nieuwe kabinet tot 
stand gekomen. Men mag rustig zeg~ 

gen dat het zeer lang geduurd heeft en dat 
niet alles, wat wij te zien hebben gekregen, 
even schoon is. Het geharrewar over de ver~ 
deling der zetels, het weinig verheffende ge
discussiëer over. vrijstaande of niet vrijstaan .. 
de anti-revolutionnairen, het blamerende ge
schrijf over één of anderhalve liberaal in het 
kabinet, dat alles heeft niet kunnen bijdragen 
tot het wekken van eerbied. Men vroeg zich 
wel menigmaal af of men vergeten had dat de 
wereld rondom ons in brand staat en dat wij 
ons haasten moeten om zo sterk mogelijk te 
staan. 

Het is spijtig. dat zelfs de huidige duistere 
omstandigheden nog niet hebben kunnen lei~ 
den tot een nationaal kabinet. Zonder hier 
verder thans veel over te willen uit
weiden ·willen wij · wel zeggen het niet 
aanwezig zijn van anti .. revolutionnairen 
in het kabinet te betreuren. Terecht 
heeft mr .. Oud er · in de debatten over 
de regeringsverklaring op gewezen, dat de 
heer Schouten volkomen juist had gesteld. 
dat de uitvoering van het regeringsprogram 

nog zoveel mogelijkheden laat. Maar dan is 
het ook verreweg het beste, wanneer men bij 
die uitvoering een woord mee kan spreken. 
In dit verband wees mr. Oud er ook op, dat 
mogelijk met het Indonesische beleid ook 
andere resultaten bereikt ·hadden kunnen 
worden als de anti-revolutionnairen ook in 
1948 aan de regeringsverantwoordelijkheid 
deel hadden kunnen nemen. Zeker; ook wij 
hadden ·nu aan een ander kabinet de voor
keur gegeven. Ten deze heeft mr. Oud geen 
tWijfellaten bestaan. Wij herinnerden al aan 
het feit, dat wij gaarne de anti~revolutionnai
ren in het kabinet hadden gezien. Daarenbo .. 

, ven heeft mr. Oud duidelijk uitgesproken, 
dat onze fractie het mislukken van de pogin .. 
gen van mr. Steenberghe zeer heeft betreurd 
en dat wij gaarne mr. Steenberghe als minfs .. 
ter .. president hadden gezien. En een tweede 
liberaal zouden wij zeer gaarne in het kabinet 
hebben gehad. als ruggesteun voor minister 
Stikker. Maàr- om welke redenen dan ook 
.,.;;:.,,vell~if·':onze l!:in hebbèn Wij niet kpnaen 
krijgen. En dan staat men voor de vraag of 
met het mindere genoegen genomen kan wor~ 
den. · 

Ter algemene vergadering heeft mr. Oud 
reeds gewezen op de winstpunten, die 

hij zag. In het afgetreden kabinet zaten drie 
partijlozen en slechts één man van de derde 
macht; thans zijn er drie aangesloten leden 
van partijen der derde macht en de partijloze 
heeft zijn sympathie voor de derde macht 
luide verkondigd. Dan is zeer belangrijk het 
verdwijnen van de wel zeer weinig geslaagde 
heer s' Jacob als minister van Oorlog. Dan 
moet toch zeker niet voorbij worden gezien, 
dat de nieuwe r.k. minister Albregts een 
krachtige tegenspeler kan zijn van minister 
Lieftinck en dat minister Teulings, als minis
ter zonder portefeuille, ook veel meer gele~ 
genheld zal hebben dan voorheen om zich 
met economische en financiële politiek te be .. 
moeien. En is de door ons om zijn lndonesi~ 
sche politiek zeer becritiseerde heer van 
Maarseve-en niet weg van het Departement 
voor Uniezaken? En is de kwestie .. Nieuw~ 
Guinea niet in de ijskast, en zal - zo ze er 
uit moet worden gehaald - de Kamer niet 
eerst in de gelegenheid worden gesteld er 
haar oordeel over uit te spreken? Juist wat 
wij steeds hebben gewild? 

Deze door de heer Oud in zijn rede van 
Vrijdag genoemde winstpunten memoreerde 
hij ook in het Kamerdebat 'en hij stelde vast, 
dat bij deze crisis de V.V.D. overwinnaar is 
geweest. 

Die laatste constatering was voor de frac~ 
tieleider van de Partij van de Arbeid 

moeilijk te slikken. Hoongelach uit deze 
groep moest dan ook het gebrek aan tegen·
argumenten goed maken. Maar wij behoeven, 
dunkt ons, maar te wijzen op de redevoering 

van de woordvoerder van de P.v.d.A .. mr. 
Burger, om aan te tonen, dat men daar zeer 
goed beseft dat men veren l)eeft moeten 
laten en dat er winstpunten voor ons zijn. 
Waarom anders die felle aanvallen op de 
V.V.D., waarom anders die reserve jegens 
dit kabinet en die steeds weer blijkende gro~ 
tere liefde voor het heengegane? Voor wie 
goed luisterde sprak de heer Burger ten deze 
duidelijke taal. Een taal, die een bevestiging 
inhield van het feit, dat er voor ons winst
punten zijn te boeken. 

En wanneer dan mr. Burger in zijn aanval· 
len op ons ging vertellen, dat onze houding 
van Januari, was voortgevloeid' uit conserva
tisme, dan is dat heel verdrietig. Niet voor 
ons, maar wel voor de heer Burger en voor 
dè P.v.d.A. Want uit die opmerkingen bleek, 
dat de heer Burger van onze houdinçr in 
Januari niets he~ft begrepen. 

Het ging in Januari om de zuiverheid van 
onze. democratische verhoudingen,· tenvillc 
vä~ pètljehoud daar'Van. Dat is voor ons een 
grote zaak. Wij wensen aan het recht der 
volksvertegenwoordiging niet te laten tornen. 

Het is voor ons staatkundige leven te be~ 
treuren, dat voor deze kant van de zaak bij 
de Partij van de Arbeid ;:o weinig begrip 
blijkt te bestaan. 

H et nieuwe kabinet is· teer spoedig voor 
de volksvertegenwoordiging getreden 

en bij de debatten over de regeringsverklaring 
heeft mr. Oud tot uitdrukking gebracht. dat 
het voorgenomen beleid, zoals de minister
president dat had uitgestippeld, onze instem· 
ming hèeft. Met klem heeft de heer Oud 
echter nog eens naar voren gebracht, dat de 
te brengen offers rechtvaardig moeten wor
den opgelegd. In dit verband wees hij ook op 
de middengroepen. Het is immers zo, dat 
voor sommigen de sociale rechtvaardigheid 
alleen maar behoeft te gelden . 1or . enkele 
groepen onzer samenleving, maar dat het er 
minder op aan schijnt te komen ht- ~ het lot 
is van middenstanders, pensioentreKkers en 
kleine spaarders. Daarom is het goed. dat 
daar nog eens op gewezen is. 

Wij hebben vol besef voor de offers, die 
de Regering van ons volk moet vragen en 
wij zullen de Regering steunen waar dat mo .. 
gelijk is, uiteraard met behoud van onze 
eigen verantwoordelijkheid. Wel mogen wij 
hopen, dat de Regering nu met de grootst 

·mogelijke energie zal werken aan de opbouw 
van onze defensie en aan het treffen van de 
nodige maatregelen op economisch en finan~ 
cieel gebied. Te veel tijd is verloren gegaan 
en daarom is verdubbelde energie thans no· 
dig. En wanneer daarbij de verdeling der las~ 
ten op zo rechtvaardig mogelijke wijze zal 
geschieden, dan moet ons volk aanvaarden 
wat de barre nood der tijden ons oplegt. 
Laten wij ons daarin groot tonen. K. 
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~ I 
~- N a een• week von angst en versfogenheid, na het aarde- Ziet ze gaan, in r.Gadtefen wandelend Hun oor heeft een ~ 
~ .... . doMl(<ere wn de GOede Vrijdag .... het hemels licht van eerste klank opgevangem, die erop zinspeelde dot het >2 
BiS._ de< .Paasmorgen1. ~t>e· vrouwe~~t; gebogen naderend het graf,. duistere ,,einde'·' tGJCh n-iet het laatste was; dat God een ~ 
~- waÓrih àf'Haarhódp en'verWÓchting was neergelegd. En dan, "vervolg" schrijft, ook \fllar wij met onze gedachten bij het )2 
[3'6 dáár ..... bij -dat graf ..... een· gezicht. Een gezicht, dat àlles wrede, r.ampzalige -einde zitn vastgelopen. ~ 
~- .' om. dat. donkere graf zet in tere, ochtendbleke glans. En Ze gaan. En in hun hart is de eerste twijfel gewekt, die'~?· 
§8 · dan, dáór,bij-het zwijgend graf.:~ een stem, die de weeklacht in hen toch reeds iets van ruimte schept, in hen iets van dot ~ 
~-··, d.o~t .v~rstommen ïn de mond dier vrouwèn, die dàOr rou- innerlijk verzet wakker roept tegen het dof berusten in het- ~~: 
~ wend kwamen. geen ze als enige1 harde werkelijkheid hadden aanvaard. ~ 
~ Eerst is het alles beangstigend van geweldigheid. Een Twijfel is aldus èerste voorwacirde om te komen tot geloof, ~~· 
~ aardbeving. Een engel, die nederdaalt en met één sterke want het is de twijfel die vragen doet: zou het tàch waar 

~ 
armbeweging de zware steen afwentelt van het graf. Een klirinen zijn, dat d_e gegeven werkelijkheid niet de laatste 

d vèrschifniiig inderdáad, die ar.gst aónjaagt, want "des enge Is waarheid inhoudt? sg 
DL a<Jnschljn was dat van de bliksem en uit vrees voor hem z · h t et de b 'd Mar' ' 1 .. 'eh on het graf ~ 
~--.-. beefden de bewakers en werden als doden". te~u~ ~~ve~ 11QQ~ J::u~em ~

0

n~~t
0 

:i;'J:~ij. ~oor .... wat ~-. 

~ 
. , .. · Zelfs die engel dus- brengt no.g. niet de volle bevrijding. dan? 

~Hij is niet meer don de hemelbode, die de dogende vertroos.-
~: ,fing aankondigt .. Maar .zij~. vers.chijning doet in het hart Js de dood met einde niet? De dood, die toch zo'n tastboor ~ 
8) ·· · van wie daar treurend kwamen iets openbreken, ;odot :z:e ein..de betekende. Kon de dood doorgang zijn tot hoger ~ 

~··., , t<;lch reeds bemoedigd, .de weg terug aanvaarden van dot leven? ~-. 
huivèringwekkehde, ledige grof .naar het volle leven, dat ze Kan. het zijn, dot ondergang, en nederlaag dieptepunten ~~ 
zoëven ~et ~ulk een ontled-igd gevoel de rtig hadden toe- .:z.ijn, waar we: doomeen moeten, neen~ we~ar God ons door· . 

~- · ·gekeerd~ heen leidt op&:rt we· aan Zijn hond: de weg omhoog betredel"' ~--
En dan, bij hun eerste w<inkele schreden op de terugweg zullen? 

~ naar dat profeten~dodende Jeruza~em zie ..... daar _komt Kon het ziJ·n, dot alles ons verlaten en begeven moet, 

~~ ... · Jezus. haar tegemoet. De gek~uisigde Heiland, nu in ver- opdat wii te zekerder zullen wet~n, dat Gpd à lies is voor -~-·· .. ·.· 
heerlij.kte gedaante. ... . .. · .. · .·· . Óf1S ~n ~ij if) ~·~ ~~zittenQI wot:wij..maor..beboeven? , •' .. ~ 
._.·z .. b._dtnft_ het Eva_ nge. rre.~. zït_n .. · g_ .. ·<?dd., .. eHJ_·k ~~~~r~ol~i' sch·r·ijve~ .. . , . Het zijn zu!ke.vr0 gen, die h~ gezicht van de er:tgeldoor. · 

~- , na- qe donkere bladzijde, waaronder de boze wereld met bij het grof in de beide Ma-rio's heeft .gewekt, .En het is~. ~--.· .. · 
• bloedgedrenkte letters reeds het "einde" had geschreven, ·deze. vnJgen V(illl• eerste, aar:z.elende twtjfet in het hort, dot ~ 
~, dat. eihde, 'waarbij OOk het hort de:r getrouwen ineengekrom- zij terugkeren nQOil JeruUfllem, . -~: 
~ . pen wa_s. ~En daorm~e is' Pasen geworden het triomffeest En dan - met één dramotisdTe wending_ .. _ tilt het Poos- · · _·~· .. 
8l) .vàn hef ir:i God gegronde le~en .. Het Paasfeest, dat zelfs de verhaal die beide vrouwen· uit de sfeer van de twijfel' Jf! die · 
~ sma.rt. ~on het- krurs en 'de dood van GolgÓthQ t-e niet doet. der geloofszekerlileid over: Zi'e, door kwam Jezus hoor tege- ~-· . •. 
~ . Hef Paasf~ést, dat het krÛis, zinnebeeld van smartelijke moet. ~-
~-· ondergong e111 k'agische nederlaag, omtovert tot het heilig Dot is geen zoeken, dat mèt verblijdend vinden wordt ~-
8) symbool van de eeuwige zegepraal van het onvergankelijke beloond. Dit is een vertwijfeld zoeken, het zoeken van een ~-
~ dot leeft uit' de Geest zich verloren wap~nd mensenhort, dat eindigt in een zoHg ~ 
~ . . gevonden worden. C>oar kwam Jezus haar. tegemoet. ~ 
~ Het is dit verhaal, dot wij op de Poosmorgen in stille ont- 9& 
85· · . , . roe:ring le~en,. niet oMdat het· ons een klare voorstelling 0· it is de Poosboodschap in haar. eeuwige betekenis, zoals ~ 
~- geeftvan-wat daar bij Jeruzalem. negentien eeuwen geleden zij op dit Paasfeest komt ook tot ons: Jezus komt ons ~-
B(S is geschied aan vrouwen en discipelen, maar omdat het ons tegemoet. ~ 

~ op zijn wijze een wandere boodschap vertolkt. De boodschap Jezus, niet als. de mens, die daar, negentien eeuwen gele- ~ 
~ van God~ die Zijn "vervolg" schrijft, waar wij mensen den, rondging op dat kleine plekje aarde dat Palestina ~ 
~-· ... slechts een einde zogen, dat· schreien deed. heette. Neen, moa~ deze Jezus in de. gedaante van de Ver.- çg 
8) "Komt" -·- zegt in hét Poosverhaal de engel tot de vrou- rezene, in wien voor het bewustzijn aller tijden het goddeli-jke ~ 
~ wen -. "Komt hier, .. ziet de plaats, w.aor hij gelegen heeft. gestalte heeft verkregen. >Jg 
Bif'' Ik .. '!"eet wie~ gij zoekt, möar hier is hij niet". Dot is een Hij komt ons tegemoet in onze strijd van alle dag. ~ 

~ 
eerste, zwakke lichtstraal, die nochtans het duister niet ver-

. drijft. veeleer de verslagenheid te groter maakt. "Hier is hij Misschien als we vertwijfelen aan onszelf, omdat ons ~-

~·.. , r)-iet'' .. Zelfs die zek,er:heid mog. hun niet blijven. Zelfs dle leven zich beWeegt in een sfeer, waarin we ons zo ver ver· ~~---· 
troos~, die de eerste smart verzacht, dat ze hier althans hun wijderd \roeien van die van· het.Koninkrijk der Hemelen,-dat 

~- . .. dode in stilte bezoeken en bewenen mogen, .wordt ·hun ont- noor Jezus' we~d gezien wordt door de reinen van hart en sg 
~ nomen: de armen van geest. ~ 

Wij allen kennen dat beklemmende gevoel van verlaten- Of wanneer we ons, door smart of zorg terneer gedrukt, 
~ heid; 110 een eerste bezoek aan een graf. Dus kunnen we ons slechts door duisternis omhvtd wanen of vertwijfelen oan ~ 
~-. . de gemoedsgesteldheid der vrouwen 'indenken, die :ZÓ weg- de zin van alle leven. sa, 
Bt) gezonden worden met de enkele, vage aanduiding, dat hij, Of wonneer we tms overmand voelen door de onrust, die ~ 
~ .•. · schoon niet hier, toch nebii is. Het is de eerste worsteling de wereld onzer dagen teistert en we huiveren om de drel- ~. 
Bá van een· hopen tegen hopen. gingen die door op allerl.ei gebied opdoemen...... ~ 
~. Zo gaan Maria van Magdalo en de andere Maria terug Zie, Hij komt U tegemoet. ~ 

. 

~-·. naar Jeruzal~m, waar de disdpefen %ijn achtergebleven, zij, En Zijn stem verzekert U: waar giJ reeds het .,einde" ~ 
B(5 zwakker nog don de vrouwen, want zij dorsten op de Paas- loost, dQQr ·opent God een nieYW perspectief. ~ 

~- morgen de gang no~r het grofnog niet ondernemen. G. A. OE RIDDER. ~ 

~~~~~ma~~~~D8~~~~~~~~~~~~~~ 



VAN T·OT W.E,EK 

Ons co~~rgres (l) 

B:ij alles wat in dit nummer va.n Q1lS l!làèl 1Wer 
.ons .congres te bel'de wordt gebracht, nog 

dit: Met vreugde kunnen wij· constateren, dat het 
jaarlijkse congres van de V.V:D. tot een grootse 
Jp.alll.i,festatie is gewol'den. Niet aUeen werd de band 
kt ~mrerlijke !a'llmh'&rîgheid opnieuw belangrijk 
vecstevïgd, ook naar buikl%1 uit heflft dez.e .bij~
klemst ,getuigenis .afg~leg~ van .het feit, wèlk .een 
llel.~mgrijke r&l <ie V. V.D. in llet nattoaale J>Olftieke 
le~a .!!Peelt. De magistrale rede ~.all· onze partij
voorzitter, mr. Oud, heeft hiertoe ongetwijfeld 
lllijge4r.agen. ·Glashelder heeft -hij .de politieke situa
tie van ·het ogenblik geanalyseerd en het vooral 
tie bili.tenwerellll duidelijk gemaakt, dat de ·invloeti 
wm de V.·V.B. ie het politieke leven veel en 
\lee! g11oter ·is.. dan -me11 J;rlJ een oppel'Vlakkige be· 
schouwing op grond van haar Kamerzetèls 1eeu 
mogen verwaohlen. Eveneens .heett iblj naar voren 
leien komen, hoe ·men na àe val ,van het vorlge 
kabinet meer eR meer l'ekening ds caan ho.uden 
met ·cle wensen ·van het belangrijke •\'!Olksdeèl, dat 
zijD vertrouwen aan de V.V..D . ..afgevaardigciea 
heeft geschonken. Dat de ·verworpen motie-Oud 
- ide on:middellijke oorzaak van <ie kabinetscrlsis 
- geen Slag •.in 1ie lucht Is geweest, rbleek overigens 
41WleU.;k uit de ~egemngsver.klaring van minister• 
presid.ent l>rees toen deze inzake de kwestie Nieuw
~ea 'Woo:rdEflijk het navolgende zeide: "Indien 
te eniger tijd bet kabinet in verband ·met een Ve• 
langrijke verandering in de omstandigheden zou 
menen een wijziging in de status van N-ieuw
Guinea te moeten bevorderen, dan zal ·het, geZien 
de unielee betekenis welke deze aangelegenheid 
kennelijk voor de volksvertegenwoordiging :heeft, 
het :parlement voorat in de gelegenheid stellen, 
:iijn mening hierover kenbaar te maken". 

Ons co.ngtes (11) 
B et roag als een gelukkige om~andigheid \vo:r

.. - den 'besoheu-wQ, -dat -de -openmgsrede vanmr. 
0\ld QJI .ons j,ongste congres .gehou<len, door de 
radio is Uitgezonden .geworden. Duizenden, die 
uiteraard niet allen in de gelegenheid waren 
2!ich ;naar 'Utrecht te begeven, hebben alelus naar 
de -woordèn van onze partijvoorzitter kunnen 1'\lis
te;r~ eh .een glimp:kunnen opvangen van het .grote 
entkóusiaSfne, en de· .. e~g~indQm9. ·w;lardopr." het 
~res werd gekenmerkt. Meer dan :ooit heeft het 
mmgres :in ·Utrecht ·bewezen, öat llet ,vaak zo ge
smade ,.liberalisme" ;niet dood is,. maar in ·t~
delä leeft in cle hoofden en harten :van een groot 
deel . van ons volk. Meer dan ooit is duid.elijk ge
worden - en wij willen dit op deze plaats ,nog
maals onderstrepen - dat onze invloed in het po. 
litieke leven veel sterker is dan die wordt ont
leend aan ·de "kraèht van het getal". Deze weten. 
sèbap moet al ome 'leden en ·geestverwanten heb
ben -gesterkt in de overtuiging, dat zij ·een politieke 
beweging ·steunen en aarihangen, ·die een ievend 
él'l wezenlijk bestanddeel vonnt van onze politielire 
samenleving. A-nderzijds moeten de · duizendèn, •.die 
nog steeds zoekende zijn en de stap naar onze 
po1itieke woning nog niet 'hebben 'kunnen onder
nemen, wel tot nadenken zijn gestemd. 'Het is thans 
aan onze 1eden met een hernieuwd enthousiasme 
de propaganda voort te zetten. Nog ·meer :leden 
moeten worden gewonnen, terwijl het tevens 'nood· 
zakelijk is (Vooral op deze plaats ·mogen wij dat 
eell$ z~:ggen> dat het abonnementental -op ·ons 
weekblad toeneemt. Ook onze functionarissen, .op 
wêlke plaats zij dan ook mogen zitten, mogen wa't 
dit laatste betreft, zeker eens de hand in eigen 
lmezem .stetren. Kortom, onze partij leeft en zij 
heeft .de wind in de zeilen. Thans luidt het pa:rool: 
aHe.hens aan dek! 

Offers 
0 fschoon er .practisch geen enkel dagblad is 

,geweest, dat de .bekende verklaring van de 
e:entrale werkgeversorganisaties inzake haar be
reidheid .tot .het brengen van offers, niet van een 
nader commentaar heeft voorzien, willen wij er 
tech een enkele .. opmerking cover maken. Wij heb· 
be~ . ons over deze verklaring oprecht verheugd. 
Dit .te ,meer. omdat uit ,Qe.ze verklarlng duidelijk 
bljjkt, dat wij in Nederland een koers in gaan 
slaan, die door de ·v.v.n. Teeds jaren aaneen is ge
propageerd, n.l. het zoeken van de synthese tussen 
Kapitaal en Arbeid. 

De bereidheid van de Nederlandse ondernemers, 
mede hun aandeel te dragen in de nationale 
Offers, die in de komende tijd van ons volk zullen 
worden gevraagd, kan o.m. een belangrijke stap 
betekenen tot het behoud van de sociale vrede in 
·ons land. Anderzijds moge de verklaring niet wor· 
den misverstaan. Deze vex;klaring betekent zeker 
niet, dat thans het hek van de dam moet worden 
gehaald als het er om gaat, ons bedrijfsleven ver
der in een keurslijf ·te persen. Integendeel, juist 
door het toestaan van een redelijke ·vrijheid en 
~t scheppen van voldoende gelegenheid om het 
-mrticuliere initiatief te ontplooien, zal het bedrijfs
even grotere offers kunnen. brengen. Betekent de 
·ere1dheid ·van de ondernemers de offers mede ·te 

dragen, dat zij deze Willen brengen in de -vonn 
van belastingen? In diverse commentaren in de 
dagblad,pe.tS hebben wjj deze ~raag in bevestigen· 
-tie zift bea!i'twe6rd gezien. Wij menen -echter, dat 
er ·nog andere mogelijkheden zijn Dm offers te 
brengen dan uitsluitend langs fisea:le weg. Wij den• 
ken hier;bij o.m. aan de in sommige bedrijfstakken 
bestaande loon~lafen48, ·liie niet doorbrDkeu tnogen 
worden, zulks vooral ook tot schade van de werk
;uemers. Hier ~t eveneeru; een .mogelijkheid ,tot; 
het brengen van offers. Immer~. in .. sommige -be
<kijfstakken 7l0Uden de ondernemers gaal'ne tot 'een 
loonsverhoging •overgaan, ·mits dit niet 4eor -de 
~er-held werè ~boden. Moge vooral ·ook -deze 
z.iJ4e van hêt vraagstuk door de .nieuwe .regering 
.ernstig worden bestudeerd. 

Reportage. 

H et was naar ons oordeel Zaterdag een. uitàte· 
· hnde .-gedachtè, de regeringsverk1aring.van1lr. 

!kees Wt ·te .zeilden .en v.elen zulleu met .ons aan• 
dachtig naar ,de woorden van -de mirrister~presûlent 
'lrebben gèluister<! en zièh 'hebben geamuseerd over 
de humoristische &pmerk:ing van ·de 'heer Welter, 
-de >pittige afstr.af:eing, die <1e heren .Kortenherat en 
-Btu:g,er de .oommtuûst Hoogcarsp@l -toedienden en 
ever de blunder welke deze laatste met .zijn 
obstructie-voorstèl sloeg. Th.ans 'kon practisch :het 
>hèle Nederlandse volk horen, .op welke manier de 
.communisten trachten ons parlementaire .stelsel 
.tot -een aanfluitillg 'te maken. Het tkon ·echter .ook 
getuige zijn van de ·wijze, waarop deze do6rzi~htige 
Communistische manoeuvre werd afgestraft. &· 
paalt! -geërgerd hebben wij ons evenwel over de 
·.wijze, -waat'E)p de reporter meende de 'luisteraar 
.,;behulptaam" te .moeten zijn in het .ge\fen Yan 
tekst e» uitleg. Also! de Kamervoorzittex:, dr. Kor· 
ter\horst, niet glashelder was. De hinderlijke in
tnefl8ing. van ·de .reporter had slechts tot gevolg, .dat. 
hij :herkauwöe wat de luistellaar reeds 1ang bad 
gehoord en dat hij degene, die in de Kàmer aap 
net w.oor.d w.as, eenvoudig het woord ·ontnam. Een 
vorm· van "radioreportage", die op zijn zachtst uit
gedrukt, kinderlijk en onhandig aandoet. 'Nederland 
schijnt op dit .gebied nog steeds niet 'iets :behoor· 
lijks te kunnen presteren. Wij geven :t~. dat :het. 
vák van radioreporter lang niet. makkelijk .is. :Maar 
het schijnt vooral zeer, zeer moeilijk te zijn te 
;wijgen. w.ann!)er ~it .. de luisteraar welgevallig 'is 
en mede in overeen~temming met de welgevoege· 

· · .. · lijkheid. 

,, fl oorliChting'' 
:Elke week wordt ons volk door de V.~:R.A. 

ve~gast met de uitzending "Benk om. tie 
boeht" met in de hoofdrol J-ohan Elaensohn. Af
,gezien nog van 'het feit, dat de regie vaak veel te 
.wensen overlaat en de .propaganda voor het N!ll.V. 
er met de 'haren wo.rdt b1jgesleept op een vaak 
.kinderlijke wijze, munt de uitzending uit •in ordi• 
naire stijl en platheid. Het schijnt onmo_gelijk !te 
zijn een der qptredenden zuiver Nederlands'te làten 
spreken. Hier wordt zuiver gespeculeerd op het 
"vo1kse element". Waar enerzijds de openbare 

.school tracht onze ar.beidersjeugd te .:verheffen en 
onze .Moedertaal in al zijn zuiverheid •bij te .bren· 
gen, breekt de V.A.RA. in de bewuste '\litzendtnc 
dit moeizame en opbouwende werk stelselmatig 
af .. Zij kiest hier de weg van de ,ger-ingste :weer· 

,stand, blijkbaar onder 'het motto: hoe pl;~.tter, hoe 
~beter en vooral hoe begrijpelijker. De demagogie 
dniipt dan ook van deze uitzending af en men 
staat dan ook voor een raadsel, hoe 'kunstenaars 
als Willero van Capellen en Johan Elsensohn zich 
'kunnen lenen om aan een dergelijke afbraák van 
onze· cUltuur mee te werken. Dit is geen manier 
om .het geestelijk peil van de arbeiders te verhet
fe"h. Dit is sleéhts een methode hen zoet te houden 
en hun drang naar een .hoger intellectueel niveau· 
te 'belemmeren. Wij willen niet alles herhalen van 
hetgeen wij o.m. uit de uitzending van 9 'Maart j.l. 
.optekenden. De gebezigde woorden ."verg~il" en 
_"aangeklede gàlpuist" mogen slechts een illustratie 
zijn van de kunstuitingen des heren Van Cappel
len en Elsensohn en de culturele taak die de V.A. 
R.A. zich blijkbaar heeft gesteld. Dit was in de 
dagen toen Bomli nog zelf voor de microfoon 
kwam en later 'toen Arend de Vries en Arie Pley
sier .nog de scepter zwaaiden wel enigszins .anders. 
Het• is .spijtig dit alles te moeten constateren, maar 
de :V.A.R.A. gaat er de laatste tijd met vele van 
haar uitzendingen niet op vooruit. 

Gevangenissen (I) 

Nu in het voorjaar overal het nieuwe leven 
doorbreekt, moet u eens denken aan ge

vangenissen. 
Elsevier bracht er onlangs een reportage over 

- vrotiwengevange~issen. En als tegenhanger 
, van die beklemmende obsessie lazen wij in ·het 
:A.dv.bl. v. Limburg een beschrijving van de meest 
moderne Amerikaanse "openlucht" en "open 
d-eur" gevangenis. 

Gevangenis - opsluiting in een nauw hok ·met 
een matglazen raampje. Opdat de gestrafte de 
wolken ·en de lieve zon niet zal zien. · 

'Natuurlijk- wij Z\jn niet deslwndig in ~t ont
trekken van \mede-burgers aan de circulatie. Wij 
erkenen dát gestraft moet worden en dat er dus 
straffen moften zijn. 'Tenminste... zolang deze 
democratische ~ zo·onvolmaaktdeme- · 
cratisch blijt!l;, zolang men nog wraak en ver
gelding in dil straf wil leggen, en zolang .men 
vergeet, dat wele misdadigers zieke of geschifte 
mensen en... dikwijls J:Cen e i g e n lij k e misda· 
diger.a .zijn. 

'H4 IIVordt- weer voorjaar. Het leven wordt 
weer lichter. ;De zon za,l weer schijnen. Het nieu- · 
we ~- levfin krijgt Zijn -kans. 'Maar een -gevan
§epis ~t etn gevangenis - grauw en gesloten. 

Er 1l;ija er, ldie weken en maanden, maar cr zijn 
er ook, die jaren, vele lange, lange jaren, di~· 
zelfs t.1,1n h~e lev~ lang op,g,eslot,en blij· 
••· '9.\áMen ~ ·.~ JR ~en ;hokken met: 
tra.ttes en lil~la,lrep. raamwe•·-' zond~ liehtenr 
lucht en levtn. . 

U móet triLebten ~ Qit Mens -in te d~: llW' 
hele leven lang in een gevan.genis .. U moet: 
zich dat indetlken op zo'n .prille. voorj&ar$morgen.· 
met zon en Uiauwe lucht en met :naar alle zijden 
lucht en licht en 1 e v e n...... · 

~angen~sen (11) 
·naa_ rom \-de vraag: is een gevangenis, is op .. 

sluitinr. wegslui tin~ .van licht en leven· 
werkelijk nog van on z e täti'? 

Want wij bebben ook·~~~ boe jroed,willende 
mensen, die !Veel meer van misdaad en misdadi· 
gers weten clan wij, ket gevangeniswezen wilten 
verbeteren en hervormen. En -dat :over enige tijd 
de volksvertegenwoordiging het ;ontwerp•Begin
selenwet vermoedelijk zilil aannemen, en dat het 
"nieuwe" gevangenisw~ ,dan op :een nieuwe 
wettelijke basis komt - met 'betere .sociale ver
zorging en entwikkeling en orrts}?anning in de · 
gevangenis. En· dus dragelijker wordt, minder 
ingesteld op . wrgeldi.ng en: ooete4oening ......• 
menselijker. 

Het zal tijd woroen. Want ·wij hebben zelden 
zoiets beklerálll6llds en :benauwen<is gelezen ols 
die gevangenis-repor.i:ag.e in Elsevier. 

En wij dadhfltm 1110: 'hoe -oneindig veel beter en 
menselijker werden dan in wijlen 1:ndiii! -wijlen de 
bruingekielde ~eiders behandeld. 

De dwangarbeiders, -die mee mochten -op pa• 
. ~rouiUes en epcplor.atietochten... de ~hele :vrijé we· 
'reld in. Hat<f wede, .goede voeding, streng'C maar .. · 

· !humane ·behallldeling en ... allee~ 's,nachts op~e· 
sloten in een ëha~e. 'Temntnáte als ze niet 
ergens . "buiten" in bivak waren. Ja zeker, óók 
beroofd van hun v r ü he i d, maar n i e ·t van 
liobt .,en-. lucht, en niet 6PGESLOTEN. 

Het, t:lli goed· zijn als dit gevangeniswezen, dit 
stelsel .van op- en wegsluiting op kortste termijn 
anders een . menselijker, wordt. 

Want >Wie th~. zo. op (ten lichte voorja$.rs• 
ni~rgen. als ' een . vrij. mens 'door onze nog altoos 
.goddelijk .mooie w.ereld wandelt .en dan denkt aan 
ge v<an ge f1. en in g e "{ a n g en i s s. ('! n ..• 

Ontsiering 

Sinds enige tijd is op de stoep van het Ste· 
dèlijk Museum >te ·A.rn.!J.terê1$m een .stenen 

'Vo.etstUk van .ca. 1 meter hoog geplaatst .. Op dit 
voetstUk staat een l>eeldho.uwwerk. 

Wij· willen beginnen .met te zeggen, dat wij 
geen oordeel over .het beeldhouwwerk aiszodanig 
willen ·Uitsprèken. We willen slechts zeggen, dat 
'het op die plaats maken van een stenen ver
hoging een ontsiering '\!&n het geoouw is. Dit 
gebouw, waardig en stlrak van lijn, is niet .ge
schikt voor een dergelijk experiment. Het be" 
·1ernmert het ongestoorde .gezicht op het .. onder~ . 
stuk van 'het .gebouw, waarck>or aa.n de schoon- · · 
beid daarvan áfbreuk wordt gedaan. Boven
dien staat dit metselwerk voor een der ingangen 
van 'het museum. Dit 211\1 ongetwijfeld wel weer 
een idee -van ·de heer Sandberg zijn, de· man die 
graag ,;anders" dóet dan gewoon. Nu willen we 
vanzelfsprekend .niemand .het recht ontzeggen 
anders dan de algemene opvatting te handelen. 
Men ma.g echter de eis stellen ·en vooral aan 
iemand, die een dergelijke functie beltleed als 
de heer S., dat dit "anders" dan ook minstens 
even goed is ·als het gewone. 

·we ·kunnen ·een museum nu eenmaal niet ge• · 
lijk stellen met een uitdragerij op het Waterloo• 
plein, ·waar men, om kopers te trekken, de arti• 
kelen ook buiten de deur plaatst. 

Eenig respect tegenover de bouwmeester zou 
hier ook wel .op zijn plaats zijn. Maar we zijn al 
heel wat gewend van de heer S. Eerst heeft. hij 
onze hedendaagse kunstenaars zo veel mogelijk 
uit het muse.um geweerd om allerlei futuristise 
elementen de ·gelegenheid tot exposeren te ver• 
schaffen, (waarmede we niet willen zeggen, dat 
hieronder gèen kimstenaars zîjn), terwijl onlangs '" 
een stelletje ·geëxalteerde letterkundigen gele
genheid kreeg, binnen de muren van 't museum. 
hun abnormaliteiten ten toon te" spreiden. 

Kan er door .bevoegde instanties niet eens 
overwogen worden te adviseren het obstakel op 
de stoep te laten verWijderen? 
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Daarom volgt hier a,lleen de 
mededeling, dat van onze VI'()U· 

wen-bijeenkomst op Vrijdagmid
dag j.I. een verslag zal verschij
nen, dat als rondzendbrief nr. 12 
door de centrale vertegenwool'·· 
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Vraagt het aan haar! 

J. H.S. 

Afdelingsnieuws 
IWMT, GORSSELAREN! 

Openbare vergadering op 3 April, 
avonds 8 uur, in hotel "De Laatste 
Stuiver" te E-efdc. Spreker de heer 
J. c. J. Mens uit Neede met als O!l· 

ckrwerp: "De politieke toestand". 
Ledenvergadering: aanvang 7 uur. 

llEN BOSCH LUISTERDE 
'X AAR VAN RIEL 

Op 12 Maart hield 's-Hertogen
boseh een ledenvet·gad?ring, welke 
opg:eluisterd werd door de onder .. 
voorzitter van· de Parqj, Mr. H. va;1 
Riel, die een voordracht hield over 
de internationale politieke situatie. 
Een klein doch zeer aandachtig f;C· 

hoor volgde de· spreker met zicht
bare belangstelling en ua de inlei
ding ontstond een levendig deba~. 
Tot ons gënoegcn waren ook enkele 
leden uit Breda en Oss aanwezig. 
Het is voor ons hier van het groot
ste belang op zo deslwndige wijze 
voor-gelicht te. zijn omtrent de poli
tjeke vraagstukken van het ogen
h}ik. Wij zijn de heer Van Riel dan 
ook bijzonder dankbaar, dat hij de 
moeite heeft willen nemen naar 
's·Hertogenbosch te komen. 

r Overdrukken van de in di~ 

nummer afgedrull:te rede van 
Mr. Oud zijn op aanvraag ver
krijgbaar bU de administratie 
v-an "V1·ijheid en Democratie", 
Postbus 43, Amersfoort en bij 
de administratie van "De Vrije 
Amsterdan11ner", N.Z. Voor
burgwal 104-108, Amsterdam. 

De prijs bedraagt: 
tot 100 ex. 3% cent per stult 
. 250 ex. 3 cent per stuk 
500 ex. 2% cent per stuk 

1000 ex. 2 cent. per stuk 

KAN: WEST-EUROPA 
W.ORDEN VERDEDIGD? 

Een Duitse vakman geeft ZlJil 

oordeel 
(door onze militaire medewerker) 

I. 
Ûok een Duitse vakman geeft thans zijn oordeel: kan West.:. Europa 

worden verdedigd?, en het antwoord op die vraag is wel in de 
eerste plaats belangrijk voor West Duitsland. · 
Laten wij dat antwoord hier dadelijk vermelden·- het luidt: JA! 
M á á r.~ ... dan zal op de kortste termijn voldaan moeten worden aan 
een aantal eisen, welke General Oberst Guderian als volgt stelt in zijn 
.. Kann West Europa verteidigt werden". · · . . 

1. Dadelijke voldoende versterking van de bezettingstroepen 
in West Duitsland , , 
2. Vrijheid en gelijke rechtár-in elk opzicht·voor de West~ 
Duitse bondsrepubliek· en op · el_k gebi_ed (dus ook econo~ 
mist;h)~ waarop nog ONvrijheid en ONgelijkheid heerst( de 
brof:hur:e dateert van 31 Oct. 1950): . · 
3. Aanpassing van de levensstandaard. van de.Duitse bevol~ 
king aan die van de overige West~Europese landen: 
4. Het vormen Pàn een weermacht in die landen. welke in 
staat is de vermoedelijke aanvaller tegen te houden: . 
5. De Porming van een West~Europese Unie, welke alle 
W est~Europese landen als gelijkberechtigden omvat: 
6. Het deelnemen uan Groot~Brittannië aan deze Unie (dit 
dus in tegenstelling met de mening van Billotte): 
7. Samentrekking van alle West~Europese krachten op het 
beslissende punt, en dat is West~ Duitsland; geen vooruit
geschoven posities meer. welke nodeloos krachten binden: 
8. Verbreding uan de West~Europese operatiebasis door in~ 
schakeling Pan de Afrikaanse ruimte in de Europese verde~ 
diging; 
9. Modernisering Pan de strategische en tactische grondsla~ 
gen van de geallieerde beuelvoering op grond uan de nieuwe 
wapens en technische mogelijkheden; 
10. Het handhaven van de vrede: 
11. Tenslotte (en dit is een uitspraak rwn de Amerikaanse 
generaal Bradley): Soldaten ohne Waften sind hil[los in 
einem modernen Krieg. aber Waffen olme Soldaten bedeuten 
gar nicht.~. 

Wie is General 
Oberst Guderlan? 

J a, hij is inderdaad de-man-di-=, 
Laat men dit zonder haat en nijcl 

e!·kennen, 
Nog altijd een van de beste vak, 

lieden, waarover West-Duitsland be· 
schikt. Een van die vooraanstaanden 
uit de wereldoorlog, Yan wie nie
mand minder dan Liddell Hart ge
tuigt: 

"They were the best fini.shecl 
product of thei1· profession -
anywhc1·e. They could have been 
bette1· if thei1· outlook had been 
wider and their tmderstanding 
deeper. But if they had become 
philosophe1·s they ·would have 
ceased to be soldiers". 
Guderian was vóór 1940 de voor

aanstaande Duitse tank-specialist, 
àie de vooral Engelse denkbeelde11 
over mechanisch-motorische oorlog
voering in het nieuwe Duitse le~er 
toepaste. Een lastige <>ndergeschikte 
en dus door Hitier · (tegen ve~er ad
Yies in) niet geplaatst aan lwt 
hoofd van het pantserleger, dat de 
doorbraak bij Sedan forceerde. Dáár 
plaatste Hitler von Kleist, die jaren
lang zeer sceptisch tegenover de 
tank stond. Desondanks commal~
deerde Guderian het voorste de;: 
drie achter elkaar geplaatste pani
serkorpsen -- op gelijke wiize ui·.; 
hij dit had gedaan iijdens de ma
noeuvres van 1937. En d1·ong dL''' 
meteen en onweerstaanbaar door tot 
het Kanaal: .,voorwaarts, voortdu
rend voorwaarts - buit het succP3 
t:it en trek je niets ~<tn van hetg<êen 
in je rug gebeurt!" 

Die doorbraak. en vooral <i.:: dade
lijke uitbuiting van die dom·braal~. 
was uitsluitend het werk van het 
korps Guderian, waarin de divisi·~ 
~an Rommel de voorhoede Yormde. 
F:n men denke niet gering over het 
succesvol aanvoeren van dergelijke 
pantsermassa's -- het gehele lege'-' 
van von Kleist (3 pantserkorpscn) 
zou, op één weg marcherende, met 
zijn achterhoede nog bij Konings
bergen in Oost-Prui3sen zijn, wan
neer de voorhoede reeds hij Trie~· 
stond. Zet dat eens uit op ·uw '.;;:aart! 

N a F'rankdjk \'()lgt Husland. 
Moskou wordt n i e t genomen 

<1ls gevolg van Hitler';~ eeuwige stre· 
\·en naar omvatting en omtrekkinf, 
naar "omcirkeling". Dat was het be
ginsel van de oude Schlieffen, m á á r 
in en met de ouderwetse legers, die 
niet meer dan enkele kilomeiers per 
vur en hoogstens 20 tot 30 k.m. pa 
dag konden afleggen. Guderian zag 
,:it ánders etL . , , juist. En dit is zo 
belangrijk in verband met zij n in
zichten van de "verdediging" van 
West-Europa. 

Guderian wilde met het tankleger 
diep, zo diep mogelijk, en snel, zo 
snel mogelijk, doordringen. De om
singelingen liet hij aan de langzamer 
velgende infanterie. Want men moest 
de tegenstander - en dit gold voo:.-
al voor de Russen in hun onmete· 
lijk land - aan het lopen HOUDEN· 
en geen tijd geven op adem en wee!· 
op kracht te komen in ergens een 
.. verdedigende stelling". Recht docr 
1 iJden naar Moskou (en dat is het·· 
zelfde wat Montgomery en die an
dere grote tank-aanvoerder, Patton, 
in 1944 wilden: recht door rijden 
n:-ar Berlijn) - dat k ó n zijns in
ziens, indien er maar geen tijd met 
allerhande omtrekkende infantene
bé-wegingen verloren ging. Hitle1· 
weigerde - hield vast aan von 
Schlieffen. En aan von Bock en de 
oudere generatie. Óf. Guderian's pl:<J1 
w é 1 de snelle en beslissende bezet
ting van Moskou had gebracht? 

Ja!, betogen de jongeren en en
kele thans overtuigde ouderen, zoal,; 
v. Blumentritt (chef v. d. staf van 
het 4e leger in Rusland in 1941). Da~ 
.,ja!" antwoordden ook de jongere 
aanhangers van Montgomery en 
vooral yan Patton in JJ44, toen 
Eiscnhower weigerde alles op die 
ene kaart te zetten. , .. 

D it zijn de, althans voor onze 
tijd, belangrijke episoden uit 

Guderian's diensttijd. Dat hij in Juli 
1944 Zeitzler opvolgde als Che1' v. d. 
Staf, is van geen betekenis meeJ:. 
\Vant Hitier speelde toen vcldhee•·. 
Bovendien werd Guderian bij OKH 
n•eer beschouwd als een "vechtsol
daat", een .,troupier·• dan als een 

staf-officier. Ook was hij in 1944 min 
oi meer verbruikt - én in zijn strijd 
tegen iwijfelanrs en ongeloof-in-het
nieuwe-wapen. 

Natuurlijk kon Guderian niet in· 
stemmen met HitJer's ,,strategie" eil 
toen het Hitler in Maart 1945 ter ore 
kwam, dat een tot wanhoop gebrach· 
te Guderian medestanders trachtte 
te vinden voor vredesonderhandelin· 
gen, werd hij ontslagen. Maa-: dat al
ks is niet belangrijk meer. 

Oe inzichten van Guderian 

W é 1 belangrijk wordt Guderiaa 
weer, nu hij als vooraanstaand 

vr.kman zijn indchten geeft over de 
vraag: is West-Europa te verdedi
gen? · 

Zijn conclusies gaven wij dadelijk 
bij de inzet van , deze. beschouwing. 

. Wij' willen eebter nog hier en daar 
CE'n passage ult Guderian's brochure 
n.aar voren br1!ngen en nader belich-
tèl1. . 

Dè eersie: Wat wil Frankrijk? 
Európa of Indo-China?· Want indien 
FrankriJk beslult alles te zetten op 
vel'dediging en ·· beh_oud van Ind()• 
Chiri'a: wer vcrteidigt alsdann West
Europa? 

Guderian . heeft natuurlijk bere· 
kend, cl at. de West-Europese-krachten 
héél pover zijn en . dat Frankrijk niet 
slechts . de vooraanstaande_ onder óie 
krachten is,. maar geen man en geen 
w'"pen .ELDERS kan missen. 

De tweede: de oostelijke mens -
en dat is immers de Aziaat -

is volkomen anders dan de 'Vestelij· 
ke. Primitief, weinig behoeften, ge• 
wend aan zware vermoejenissen, 
ontberingen en een slecht klimaat. 
Weinig ontvankelijk voor de ver
schrikking van een modern slagveld 
en voor paniek. Harder werker, di~ 
zich niet spoedig overgeeft (en dit 
geldt ook voor de vrouwen) - ,sehr 
viel Urkraft steekt in diesen Riesen
vnlk - man unterschätze diese Kraft 
nicht". Onderschat de Rus en in het 
algemeen het Oosten niet! Noch op. 
economisch, noch op politiek, noch 
op militair gebied. Want het is dui
dc·lijk gebleken dat de Russische 
aanvoering ,.sehr gut" was, en dat 
de technische en tactische prestaties 
op behoorlijk peil stonder~: ,.zur 
Uberheblichkeit bestebt für · den 
\\t•sten wahrli<'h kein Gruud". 

De derde: tt•gcnover de Oosterse 
staat een Westerse mens -

minder weerstandskracht, minder 
gehard en hárd, verw<,;nd en verwijfd 
door goede woningen, verwarming, 
goede voeding en kleding. 

Bovendien in het Westen geen een
heid van taal en gewoonten, de last 
van allerlei traditie, àe "souvereini· 
teits"-gevoeligheden, eigenbaat en 
eigenbelang. 

Dit belemmert het goed werkei'l 
van een uit zo bonte delen samengf'• 
stelde weermacht. 

In het Oostblok is dit alies veel 
eenvoudiger en d u s practiseher, ter• 
\•;ijl de uitwerking ved grotel~ is. 

(Slot volgt) 

INKT-KULI 
Tijdens de .4lgemene Verga
dering op 16 en 17 dezer is 
in het Gebouw voor Kunsten 
en Wetenschappen te Ut1·echt 
'n ballpoint-pen, merk Roll
kuli, gevonden. Deze pen is 
terug te krijgen op het Al·ge
meen Secretariaat. 

\. J 
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CREDO VOOR BET WESTEN 

WAT DE RUSSEN· ALS VAST~TAAND AANVAARDEN 
En wat het Westen daartegen kan aanvoeren · 

.Het gebeurt niet vaak, dat de steeds wassende stroom van nieuwe 
b()elren er ,een mëebrengt. die de moe en sceptisch. geuJ<ltden beroèps.
lezer met die verheugde, ja enthousiaste, belangstelling ;vervult, die· hij 
tegenover zovele niet slechte en niet. goede producten langtam er hand 

. ~èft v~leetd. Hier is er zulk .een witte raaf. Niet een littèràire ont~ 
'd'ekking.· geen nieuwe dichter· of romancier, maar een politiek traktáat, 
'geschrëven door een vrouw. Barbara Werd heeft md-,.Poliey for the 
''West" zich voot'goed bij het handjevol internationale schrijvers met 
politiek gezag gevoegd, naar wie de gehele wereld behoort te luisteren 
en ook luistert; w~arschijnlijk zelfs aan _gene zijde van fu~t gordijn; 
Een lijst van haar uitblinkende eigenschappen zou .beV,atten: diepe .ken~ 

·· nis van historie, economie en politiek; een de moeilijkheden nooit ver~ 
doezelende eerlijkheid:, het goede soort idealisme, dat niet in de wolken 

··''verdwijn~; een buitengewoon ludde zuiver proza ·met een ·overvloed 
van gèlukkige en rake formuleringen, kristalhelderè Io'gièa ..- al de 
componenten dus van grote journalistiek, wat hier een bijzonder com~ 
pliment is. Zij verloochent niet haar leerschool bij de ,.Economist", nog 
steeds ·het beste politiek~economische weekblad· ter wereld, ·aan welks 
stàf zij tQt voor kort in leidende functie was verbonden. 

B ij deze kwaliteiten komt er 
· echter· nog een die op net eer-

ste gezicht het tegendeel van prij
zenswaardig schijnt te zijn. Niet wat 
betreft het hoofdonderwerp, noch 
naar detail is het boek origineel! 
Maar juist hier ligt zijn kracht. HE't 
is gèen kunstmatig program met een 
politiek advies dat van de schrijf
tafel komt; maar een practisch Cre· 
do voor het Westen. Wanneer een 
lt>vend en moeilijk vraagstuk door 
eindeloze discussies, verwringingen, 
,verkeerde' klemtoon op details .:lO 
vooral onbèredeneérde härtstochten 
bCopeloos verwond schijnt te zijn ge· 
-worden, kan een rustige ontleding, 
een uitgraving van - de bedol"eil 
hoofdvraagstukken v; onderen uit
richten. Hier is zulk een herleiding 
van ons politieke levensprobleem: 
Oost tegen West. De nuchterE' feiten 
worden gerangschikt, en als van zelf 
verschijnt het patroon van de grote 
pplitieke strategie die de verenigde 
·:westerse wereld dient te voeren. Het 

· is de politiek van het "contamment", 
een van de· Engelse woorden die niet 
precies kunnen worden vertaald. Het 
ltussische imperialismè.ende wereld· 
rt·volutie moeten door doelbewuste 
actie van de Westeràe wereld binnen 
.dE' perken worden gehouden. .... 

Uitgangspunt is de honderd jaar 
oude marxistisch~ geschiedenis

theorie, heilig dogma voor de Rus
sen: de zelf-vernietiging van het 
l\'esterse ·kapitalisme. Dit houdt in 
- ziehier het misschien belangrijk
Ilte punt - dat Rusland als exponent 
van de wereldrevolutie dit proces 
van verwording met alle middelen 
kan helpen bevorderen, die wij in 
hun raffinement . en roekeloosheid 
ht>bben leren kennen. Maar .het dia· 
lectische Marxisme leert óólr dat de 
dood van het kapitalisme op de eer· 
ste plaats het resultaat van de , crisis
verwekkende krachten . moet blijven, 
die in zijn binnenste werken. Met 
andere woorden: Rusland mag niet 
door voorbarige actie zijn eigen be· 
staan als voorganger en leider van 
de nieuwe wereldorde rislteren in 
een tijd van kài:iitàlistische · voor
spoed. Zulke goede perioden voor 't 
kapitalisme, zo troost Marx zijn vol· 
gelingen, zijn immers slechts tijde
lijk- en worden onherroepelijk in een 
spiraal-beweging door· steeds sterke
re depressies gevolgd. Waarom dus 
onnodig risico nemen, wanneer men 
uiteindelijk toch moet winnE'n? 

De gebeurtenissen van de laatste 
twintig jareri 'hebben onmiskenbaar 
getoond, dat de Russen, gevangenen 
van hun dialèctische theorie die zijn 
zijn, oirveranderlijk hiernaar hun 
ged~gl;lijn vastleggen. Een voor· 
bE>eld: hun concentratie op binnen· 
lands herstel na hun nederlaag tegea 
Polen in 1920. Zij hebben sindsdieft 

Barbara Ward was twaalf 
jaren lid van de hoofdredac
tie van de Londense "Econo
mist". De nog jonge, knappe 
en e~egant(! schrijfster is kort 
geleden getrouwd. Zij vervult 
een leidende rol in de Britse 
journalistiek. Ook met artis~ 
tieke ondernemingen (Ballet, 
Philh. Orkest) en met de lei
di11g v,an .de B.B.C. l:teeft zij 
zich bezig· ·gehouden. · 

de kans op een verloren oorlog niet 
meer genomen, veeleer liever de on
natuurlijke samenwerking met Hit
Ier-Duitsland geaccepteerd. Of een 
recent geval: hun aanvaarding van 
het verlies in de eerste slag om Ber· 
lijn (luchtbrug!). 

• * .• 

D !! eenvoudige conclusie is: dat 
Rusland een oorlog pertinent 

zal vermijden zolang het W estPn 
blij!t bewijzen, dat de theorie van de 
ingeboren dodelijke ziekte van het 
kapitalis~ niet meer klopt. Mevr . 
W!U'd formuleflrt dit zó: 

.,De enige hoop voor de vrije 
wereld ligt in de schepping van 
een zo sterke en stabiele toe
stand, dat zelfs de SowjetL.eiders 
dit niet misverstaan of onder
schatten kunnen . .Een dergelijke 
politiek betekent: in de vijftiger 
jaren het soort van v.ertrouwen 
en samenhorigheid te herstellen, 
dat in de twintiger jaren de Rus
sen ertoe bracht liever hun eigen 
b()Ontjes te doppen, dan Europa 
te revolutioneren. dat zich had 
weten te herstellen. 

Nodig is dus een drieledig pro
gram: · een effectiéf gezamenl~ik 
verdedigingsstelsel; sterkte, stabi· 
Hteit en vooruitgang der sociale 
omstandigheden; ernstige, positieve 
maatregelen om de levensstan· 
daatd van de overige wereld, voor
al van het achtergebleven Azië, te 
verhogen. 

••• 
E n deze essentiële punten wor

den dan even kort als volledig 
tot in hun laatste vertakkingen on
derzocht en uitgewerkt. Het spreekt 
V'.mzelf dat men telkens op formu
leringen stuit die men niet wil aan-' 
vaarden. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
b&ar, zij het geenszins kritiekloze, 
verdediging van de teleurstellende 
Britse iilsulaire reserves tegenover 
de Europese federatie, ·het Schwnan• 
plan etc. OOk ozou men met haar over 

· details van haar sociaal• program 

willen strijden en over de wènselijke 
cmvang .van ;,planning':: haar denk· 
beelden .komen hier voort. uit een· _ty- i 
pis~h religi~us7e~hische ~p;vat~i~. ~ge
cóiribineerd . met KE>yries' ideeén). 
Maar dàt is onbelangrijk tegenover 
de verheugende . gewawwording; dat , 
de -enige . .weg; "die. y.,qt-:,h~, W~~~ten , 
oi)en blijft, aanvaardbaar moet zijn ~ 
voor · alle niet~commupisten, dwars : 
door alle_ . partijen· heen. 

* ..• ,,. . 

H et sobere opti~~sme van haar :. 
onderzoek naar de economische · 

mogelijkheden en de kosten van het 
program op lang zicht verdient biJ· 
zonder genoemd te worden. Zij toont 
overtuigend aan, dat deze mobilisa
tie -in vredestijd 10 a 15 % van de · 
nationale inkomens' zal vergen; dit . 
moet men vergelijken met de 60 % : 
(Engeland) en 50 % :(U.S.A.) die de · 
laatste oorlog kostte. · 

De ernstigste en meest gevaarlijke 
problemen liggen, dat verdoezelt zij 
niet, in de aangeboren onbekwaam· 
beid der democratieën om offers vrij- , 
willig, zonder de harde dwang van : 
een acute aanval, te brengen; verder : 
in de noodzaak het politieke élan en 
de visie voor een reusachtig progratn 
voor twintig of dertig jaren op te 
brengen; tenslotte: in· de moeilij!•· 
held het misschien belangrijkste punt 
te financieren; de hulp aan de on· 
ontwikkelde landen, om aan het 
communisme voor hen elke aantrek· 
kingskracht te ontnemen. 

Mevrouw Ward heeft de zeldzame 
gave, om grote gedaçhteri met pathos 
maar zonder banaliteit .te uiten; som- : 
mige van haar formuleringen door• , 
staan de vergelijking met de mees· 
ter, Churchill. 

.,De Westerse gemeenschap 
werd de meest 'r'USteloze qyna
mische en explosieve sociale 
vorm die de wereld ooit heeft aan
schouwd .... De ideeën en ver
tangens van de Westerse menszijn 
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·:nog stéëds ilé' méest verbàzi'l\,g. 
,w··ekkende aanspbring, die 't mén· 
s(!lijke ras heeft- onder.g.aan. 'In 
tegenstelling :hierm<ee· zijn' Sta· 

. J\n.s. denkbeelç!,e'!l ave~, mtmS :en 
maatschappij leveloC1s en,· ver-
ouderd.'' - ' ) 
., ' ... -~ ' . i,.l . • • 1 ; '. "·i. :!_ • -; 1,' \," ' 
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_.~,Vqpr . poe.kef!. .van ,,qit kpli~r 'en 
q,f!'e, .. ~~i,gen4,e .. en ... ~le;ç~r1tï,çerenue 
w~rk\r)g. rn,Q~t .zQ. iets ~ ; pUcht-~ot· 
lezeh bestaan. • .,; 1 

·Dr•··K. · LANDSBERG 
I 

•) "PoUcy for the West'; by Bbr
bara Ward. Penguin Books 1951. 
1/6 sh. = f 1,10. Gelijktijàig ook 
in de U.S.A. verschenen. 

Verkiezing 
Eerste Ka.mer 

De stemming voor de ver-, 
kiezing van de lèden der. 
Eerste Kamer in de Provin
ciale Staten van Gelderland,', 
Overijsel, Groningen, Drente 
en Z-uid-Holland, zal plaats, 
hebben op Dimdag, 31 Jul~ 
a.s. Onze ~den van Provin-1. 
eiale Staten in die provinciest 
kunnen zich er dus thaM 
reeds Op voorbereiden, dat zij; 
die dag in de vergadering, 

. van de Provinciale Staten 
aanwezig dienen te zijn . voor 
het uitbrengen van hun stem.! 
Het Dagelijks Bestuur stelt' 
zich voor in de tweede helft 
van April of het begin van: 
Mei een samenspreking te 
houden met onze leden der 
Provtnci,ale Staten in de bo
vengenoemde provincies en 
zal hun tevoren de nodige 
gegevens doen toekomen. 

DF:fONû'S 
.OIOCOIADE 

OIOCOJADf 
BAGELSIAli 
De eenige echte! 
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,,Vijf belangrijl~e winstpunte 
,,Laten,de socialisten ons 

<,,; 

;;'W~··hebben ·naar eer e'n·geweten 
· · gekozen"' · 

Toen ik op 31 Maart van het vorig jaar onze algemene ver
gadering opende, heb ik als de allerbelangrijkste . dag van het 
achter ons liggende jaar aangewezen de 27ste December 1949, 
de dag der overdracht van de souvereiniteit over het vroegere 
Nederlandsch Indië aan de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië. Daarbij heb ik eraan herinnerd, hoeveel moeite het 
onze vertegenwoordigers in de beide Kamers der Staten-Generaal 
had gekost tot die overdracht hun toestemming te geven. Niet, 
omdat zij het beginsel van die overdracht vijandig gezind waren, 
maar omdat zij er niet gerust op waren, dat zij zou geschieden 
onder zodanige waarborgen dat de rechtszekerheid, de funda
mentele menselijke rechten en vrijheden en deugdelijk bestuur 
op afdoende wijze zouden zijn verzekerd. Tot die fundamentele 
rechten en vrijheden behoorde bovenal het zelfbesc!1ikkings
recht voor de verscl,illende bevolkingsgroepen. De bevolking van 
Indonesië vormt geen eenheid. Daarom had bij de staatshervor
ming van de aanvang af het federale beginsel op de voorgrond 
gestaan. Het vrije en souvereine Indonesië zou geen eenheids
staat, maar een federatie van deelstaten moel'en zijn. Zo hadden 
olie gedurende de jaren 1945 tot 1949 gemaakte afspraken het 
gewild. Zo wilde het ook het in 1948 tot stand gekomen veer
tiende hoofdstuk der Grondwet. 
Het was nimmer de bedoeling geweest de souvereiniteit over te 
dragen, vóór de federale opbouw een feit was. Nederlands plicht 
om voor de rechten der bevolkin.gsgroepen . te. waken, ve.rzette 
zich daartegen. Een goede vervulling van die plicht vorderde, dat 
aan de souvereiniteitsoverdracht een overgangsperiod~ zou voor
afgaan, gedurende welke, onder Nederlands oppergezag, de 
nieuwe staatsorde zou worden gevormd. Aldus zouden de ver
schillende delen vc*n Indonesië in de gelegenheid . ZIJn zich 
vrijelijk uit te. spreken. Ui~ te spreken niet alleen over de vraa!! 
welke plaats zij in de te vormen Verel'ligde Staten va.~ lnd~nes1e 
souden ·willen innemen, doch ook over de vraag, of· SIJ er n•et ·de 
voorkeur aan. souden . geven buiten het verband van die 
Verenigde.· Staten te blijven en in een rechtstreekse verhoudin_g 
tot het Koninkrijk der Ne.derlonden te treden. 

N. iets van nekomen omstandigheden van het ogenblik, 
'"' juist is geweest. 

Van dat alles is niets gekomen. De 
loop der omstandigheden had er 

de Nederlandse Regering toe gebracht 
het denkbeeld ener vervroegde souve
reiniteitsoverdracht te aanvaarden. 
Daardoor kwam de overgangsperiode 
te vervallen. Het zelfbeschikkingsrecht 
kon nu niet meer vóór de souvereini
teitsoverdracht worden gerealiseerd. 
Het zou tot .gelding moeten komen, 
nadat ... N ede<iand zijn hoogheidsrecht 
had p:~,"ijsgeg~ven. In de ter ;R.T.C. ge
sloten overeenkomsten werden daar
voor de nodige waarborgen neergelegd. 
Pe. bange vraag was, of die waarbor
gen voldoende zouden blijken. 

Het uiterste beproefd 

I ntussen hebben wij er ons niet toe 
bepaald zonder meer te kiezen. 

Wij hebben het uiterste beproefd om 
het kwaad, dat onze stem voor de sou
vereiniteitsoverdracht onherroepelijk 
met zich brengen moest, zoveel moge
lijk te beperken. Dank zij óns initia
tief werd in de wet op die overdracht 
een bepaling opgenomen, die het de 
Regering tot een uitdrukkelijke ·plicht 
maakte de haar gegeven bevoegdhe
den; om het zelfbeschikkingsrecht tot 
zijn volle gelding te doen komen, ook 
inderdaad te g.ebruiken. 

,~Europa· betekent: samenwerk 
· onzer· zou haar ·daarv.an een ver• j had men het ten slotte buiten de sou
. t»\jt hebtien .gémaakt. Tot het ;vereiniteitsoverdraeht _ gelaten~ : H~t 
onmogelijke is niemand ge hou- Nederlands· geza,g zou . er. voorlop1g 
den, ook een Regering niet. Maar worden gehandhaafd. Door ' recht
de Regering gebruikte die mid- streekse onderhandelingen tussen de 
delen niet. Noch tot een beroep Nederlandse- en de Indonesische Rege
op het Uniehof, noch tot een be- ring zou getTácht worden binnen één 
roep op de Verenigde Naties ging jaar· na de souvereiniteitsoverdracht 
zij over. Dit alles was· te p'[jnlv- 1 tot een nadere overeenkomst· ten· aan
ker, waar juist zij, die in het 1 zien van -Nieuw-Guinea te geraken. 
verleden de trouwste dienaren 
waren geweest van Nederland en 
Oranje, het ergste slachtoffer 
werden van de desastreuse ont
wikkeling. Wanneer wij denken 
aan wat Ambon geleden heeft 
en nog lijdt, dan komt ons tel
kens weer het schaamrood op de 
kaken. 

ls het wonder? 
J s hl!t wonder, dat onze Kamer-

fracties tegen deze houding van 
de Regering in verzet zijn gcl;omeu? 
Zouden zij niet haar plicht hebben 
verzaakt, indien zij het niet hadde;1 
gedaan? De Regering had zeker geen 
reden, om zich over ons gedrag te 
haren opzichte te beklagen. Het was 
aan ónze medewerking te danken ~?;e
weest, dat de souvereiniteitsover
d"?:acht de vereiste grondwettelijke 
meerderheid had verkregen. Een zeer 
ernstige crisis, zo van binnenlands 
als van buitenlands politieke aard, 
was daardoor voorkomen. 

Wij- vroegen daarvooz geen dank
bc.arheid. Het is- dwaas die in de po
litiek te vragen. Dankbaarheid noen 
medelijden kent de politiek leerde.1 
mij reeds in mijn jonge jaren de par
lementariërs van ervaring.. Maar wat 
wij wel van de Regering mochte11 
vragen, was begrip. Begrip. voor he~
geen ons bewogen had. Begrip om
trent hetgeen men verder al dan niet 
van ons mocht verlangen. 

Onze Kamerfractie heeft de · Re
gering geen ogenblik in het onzekere 
gelaten omtr~nt haar standpunt ten 
deze. De zaak was naar onze mefling 
zeer eenvoudig, Indien de bev:olking· 
van Nieuw-Guinea in staat zou zijn 
zelf over haar lot te beschikken, zou 
zij zélf hebben uit te maken, wat zij 
zou wensen. Zolang zij daartoe niet 
in staat zou zijn, zou het Nederlands 
gezag moeten blijven · gehandhaafd. 
Er was geen enkele reden ·Gm dan 
dat gezag voor een ander te doen 
plaatsmaken. Een levende bevolking 
is geen stuk op het schaakbord, dat 
men naar believen heen en weer 
schuift. 

Spreekwoordelijke 
veranderlijkheid 

Z oals wij oordeelden, oordeelde 
aanvankelijk ook de Regering. 

Bij herhaling. heeft zij bij monde van 
haar Minister van Uniezaken ézi Over~ 
zeese Rijksdelim ' verklaard, dat 
Nieuw-Guinea- N.ederlands diende te 
blijven. De zedelijke. grondslag, waar
op deze overtuiging berustte; wàs ge
legen zowel in het belang der bevol
king van Nieuw-Guinea als in de wens 
van dat deel der bevolking, dat vol
doende rijp was om haar. belang te 
kunnen bevorderen. Aldus verklaarde 
de Minister het nog met zoveel woor
den in openbare vergadering in de 

Wanneer het Kabinet dit begrip Eerste Kamer op 20 Juni van hèt vorig 
had getoond, zou het zijnerzijds, zo- jaar. 
veel het kon, met onze redelijke Het Kabinet, welks verantwoorde
verbngens rekening hebben ge- lijkbeid op het stuk van het Indone
houden. Het deed dit echter niet. sisch beleid spreekwoordelijk was ge
Wij hebben het gtnoeg gewaar- worden, bleek echter ook ditmaal zijn 
schuwd. Wij waarschuwden reeds aard niet te verloochenen. Het ver
vóór de R.T.C. Wij deden het op- klaarde zich op 27 December 1950 be-

. nieuw bij de behandeling der wet 

1 
reid de souvereiniteit op te dragen 

op de souvereiniteitsoverdracht. aan de Nederlands-Indonesische Unie. 
Het is ondenkbaar, 1Iat de Regering Het was een voor ons onbegrijpelijke 
ons toen heeft misverstaan. Onze 1 houding in December 1949 liet niet , _________________ _, 

de minste twijfel, dat het tOt>n 
overeengekomene het uiterste was, 
waartoe wij konden gaan. 

Opnieuw gewaarschuwd 
B ij het Indonesië-debat in Mei 

1950 hebben wij opnieuw ge
waarschuwd. Wij deden het ditmaal 
iu een stringenter vorm. Niettemin 
legden wij ons ook toen nog de uiter
ste beperking op. Wij onthielden ~r 
ons zorgvuldig van, de: zaak onzer· 
zijds tot een Kabinetskwestie te ma
ken. Met een vervangir.g van de Mi
nister van Uniezaken en Overzees-e 
Rijksdelen zouden wlj tevreden zijn 
g<'weest. Hij was immers de eerst
en meest-verantwoordelijke voor het 
gevoerde beleid. 

Onze motie werd verworpen. Toch 
bleven wij de hoop koesteren, dat zij 
niet zonder invloed zou blijken. Oof.o.: 
een verworpen motie kan immers als 
een waarschuwing ter harte worden 
genomen! 

Openingsrf':de van Mr. P 
Algemene Vergadering 
partij voor Vrijheid 
16 Maart 1951. 

bereidverklaring. Opdracht van sou
vereiniteit aan de Unie achtten wij. de 
slechtst denkbare oplos1>ing. Wij zagen 
daarin een bron van conflicten tussen 
de Unie-partners. Een regeling niet 
alleen funest voor Nieuw-Guinea zelf, 
doch tegelijk een groot gevaar voor 
de ontwikkeling der Unie-gedachte. 

Het is vooral die· vraag geweest, 
die ons, ·in de dagen tl'en ons de be
slissing werd gevraagd over het al 
of niet goedkeuren der souvereini· 
teitsoverdracht, de grootste zor<5 
heeft gebaard. Hadden wij !'let resul
taat der R.T.C. uitsluitend op zijn 
eigen verdiensten mogen beoordelen, 
dan zou ons antwoord ongetwijfeld 
een neen zijn geweest. Zo eçnvoudi:~ 
lag ech~r de zaak niet. W1j wareYJ 
verplicht ons bovendien rekenschap 
te geven van een tweede vraag. Van 
de vraag, welke de gevolgen der 
verwerping van het ter R.T.C. over
eengekomene zouden zijn. Was het ge
vaar niet groot, dat die gevolgen nog 
erger zouden zijn dan die ener aan
vaarding? Zo stonden wij in dit hoogst 
ernstig ogenblik der geschiedenis van 
bet Koninkrijk voor het afschuwelijk 
dilemma ener keuze tussen twee kwa
den. Wij hebben naar eer en geweten 
,gekozen en wij geloven nog altijd, on
danks al hetgeen na die tijd gebeurd 
is, dat.. om;e keuze, in het licht der 

Hier begint nu onze grote teleurstel
ling. Wij moeten thans ~onstateren, 
dat het zelfbeschikkingsrecht tot een 
dode Ietter is gemaakt. In strijd met 
wat uitdrukkelijk was overeengeko
men, heeft de Regering der Ver. Sta
ten van Indonesië zich niets aan dat 
recht gelegen laten liggen. Bijna zon
der vorm van proces werden de deel
staten opgeruimd en de eenheidsstaat 
geproclameerd. Het was een wijze van 
optreden, die de bevolking der Zuid
Molukken zozeer tot wanhoop bracht, 
dat zij er toe overging een zelfstandige 
Republiek uit te roepen. 

Diep geschokt waren wij, toen 
bleek, dat de Nederlandse Rege
ring dit alles maar zijn gang liet 
gaan. Had de Regering alle haar 
krachtens het ter R.T.C. over

. eengekomene ter beschikking 
staande middelen aangewend, om 
deze ontwikkeling tegen te gaan 
en zou zij_ haar nochtans uit de 
hand zvn gelopen, niemand 

Helaas, het kwam anders uit. De 
oude politiek van nimmer vast te 
houden aan een ingenomen standpunt 
werd door de Regering voortgezet. Het 
leidde tot wat men, zonder enige over
drijving, het drama van Nieuw-Gul
nea mag noemen. Over de voorge
schiedenis · daarvan kan ik kort zijn. 
Bij de besprekingen ter R.T.C. had 
men ten aanzien van het Nederlandse 
deel van. Nieuw-Guinea geen overeen
stemming kunnen. bereiken. Daarom 

Wij hopen nog altijd, dat het lich
te getimmerte der Unie in de loop 
der tijden zal kunnen worden ver
stevigd tot een hecht gebouw. Wel
nu, dit getimmerte te bezwaren met 
de last van een gemeenschappelijke 
souvereiniteit over Nieuw-Guinea 
was een uiterst gevaarlijke proef
neming. Het zou er maar al te ge
makkelijk onder kunnen bezwijken. 

Niet minder ernstig 

H ldden wij dus tegen de door de 
Regering voorgestelde oplossing 

op zichzelf al ernstige bezwaren, niet 
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t is zowaar geen kleinigheid'' 
··als ze ·ons.-~~ m·aar . vrezen'' 

·,het grote doel: de vrijheid" 
zich niet opgeweld voelt, als zij het 
vertrouwen in een Kt.binet opzeggen, 
noc}lta,ns aan,. het bewind te , blijven, 
is volkomen begrijpelijk. De gèestvèr
wanten zouden politiek annozelen 
zijn, indien zij met die mogelijkheid 
geen rekening zouden houden. 

Zulke onnozelen zijn de leden der 
V.V.D.-fractie niet! Wij zouden dan 
ook zeker onze motie niet hebben 
voorgesteld, indien wij maar even 
van oordeel waren geweest, dat on.· 
ze verantwoordelijkheid het anders 
gedoogde. W;J móchten echter niet 
anders en wij kónden niet anders. 
En niemand heeft het recht van ons 
te verlangen, dat wij anders zullen 
handelen, dan mij menen, dat met 
onze verantwoordelijkheid in over
eenstemming is. (Luide instem-
ming). · 

Niet met een lirht hart 
Niemand mene lntussen, dat de 

bedenkin-1 V· ·r · ,, 
de Rege· . " lJ . Winstpunten ....• 

beslissing door ons genomen is 
met een )1cht hart. Zij heeft ons 
zwaar gedrukt. Niet in de laatste plaats 
omdat zij zich mede richtte tegen een 
Minister, in wiens :'ersoon wij· het 
vertrouwen niet hadden ver~oren. 
Want men bedenke goed, dat een te
gen een Kabinet gerichte uitspraak 
allerminst betekent, dat men van oor
deel zou zijn, dat alle ministers hoofd 
voor hoofd van het toneel hebben te 
verdwijnen: De uitspraak richt zich 
tegen het Kabinet als zodanig. Zij wil 
te kennen geven, dat men aan een 
Kabinet van deze samenstelling niet 
langer zijn vertrouwen· kan schenken. 
Maar zij sluit volstrekt niet uit, dat 
men sommige leden van het Kabinet 
in een bewind van andere samenstel
ling, gaarne opnieuw achter de rege-en tegen

I ons con· 
tren kun· 
berusten 
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.van ver-

lerklarin
nen. Zij 
ènen, dat 
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d, Meent 
randering 

-
de 

rks-

gehouden 
Kamers 

die Ka
lij de Re. 
ar gewij
vertrou

wij wen-
lwisseling 
~pen baar
Isels uit 
rbij ieder 
t hetgeen 
&e open-

ginsel is 
1 Nieuw
~n. Het 

~
~d: ,;ij 
ste be
worden. 
de gro
ralisme 
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ringstafel zal zien verschijnen. Voor 
tiende eeuw, d(lt het zijn strijd ons was dit ten aanzien van verschil
heeft gevoerd voor de rechtma- lende bewindslieden zeker het geval. 
tige invloed der volksvertegen- Tot hen behoorde, hoezeer wij het 
woordiging. Van het rumder van . betreurden, dat hij voor deze Nieuw
die strijd hebben de jaren '66 tot Guinea politiek mede de verantwoor
'68 gedaverd. Van een avontuur- del:;kheid had aanvaard, toch in de 
Zijke regeringspolitiek heeft · dè allereerste plaats de Minister v. Bui
staatsrechtsgeleerde Buys in die tenlandse Zaken. (Applaus). 
dagen gesproken. Onze liberale Aan ons gèvoelen te zijnen opzich
voorvaderen hebben onder Thor- te heb ik in de Kamer op duidelijke 
beckes leiding voor dit soort po- wijze uitdrukking gegeven: 
Zitiek een stokje gestoken. De 
winst, door hen toen behaald, 
wensen wij niet prijs te geven. 
Wij zijn op dit punt conservatief! 
Conservatief om het goede te 
bewaren. Er zijn er onder hen, 
die zich bij uitstek de progres
sieven wanen, die op dit punt 
op beden1~elijke wijze de terug
weg naar het conservatisme van 
vóór 1848 hebben betreden. (Ap
plaus), 

Een nieuwe figuur 
Naast de uitspraak over het 

Nieuw-Guiriea probleem zelf, 
door de heer Schouten gevraagd, heb
ben wij daarom ónze uitspraak ge
steld over de constitutionele kwestie. 
Het is deze uitspraak ·geweest, waar
om het meeste rumoer is gemaakt. Zij 
heeft plotseling een nieuwe constitu
tionele figuur in het leven geroepen. 
De figuur van een Kabinet, dat zijn 
ontslag vraagt vanwege de indienin.,; 1 

ener verworpen motie. <Gelach). 

"Tegenover de Minister pe1·
soonlijk kan ik slechts herhalen, 
wat ik aan het slot van mijn 
réde in eerste termijn heb ge
zegd. Wij betreuren het tèn zeer
ste, dat. wij ons in deze zaak ook 
tègenover hem hebben moeten 
plaatsen. Aan onze waardering 
van zijn persoon en zijn werk doet 
dit niets af. Wij weten, dat wij 
hem grote dankbaarheid ver
schuldigd zijn voor hetgeen hij 
in zijn moeilijk ambt met zo 
grote bekwaamheid, zoveel toe
wijding en een zo ongelofelijke 
werkkracht heeft verricht. Wij 
zijn echter niet zonder vertrou
wen, dat zijn heengaan zal kun
nen blijken te zijn een reculer 
pour mieux sauter. Moge hij bin
nen niet te lange tijd als lid van 
een sterk Kabinet zijn grote ga
ven weer aan het bestuur van 
het land kunnen wijden." 

Zeven weken verder 
Het Kabinet eing tot die ontslag

aanvrage over, omdat de Minister van 
Buitenlandse Zaken in het van zijn 
partijgenoten uitgegane wantrouwens
votum een reden zag om zijn ambt 
neder te leggen. D~.artoe was de mi
nister volkomen gerechtigd, maar 
niet verplicht, Niet verplicht, omd::~t 
een minister niet in een Kabinet zit 
bij de gratie zijner geestverwanten 
in de Kamer. Dat intussen een minis
ter in het licht van de zedelijke band, 
die hem bindt aan die geestverwanten 

Wij zijn thans zeven weken 
verder. De kabinetscrisis is 

achter de rug. Een nieuw Kabinet is 
opgetreden, waarvan ook de heer 
Stikker deel uitmaakt. Mogen wij van 
dit Kabinet getuigen, dat het een 
sterk Kabinet is? 

Wanneer wij die vraag willen be· 
antwoorden, moeten wij er ons ee>:st 
rekenschap van geven, wat onder 
een sterk Kabinet is te verstaan. 
Sommigen zijn hier met hun ant• 

woord gauw klaar. Zij zeggen: zoek 
een aantal knappe mensen bij . el~ 
kaar, onverschillig van· welke . poli~ 
tieke richting, en gij zijt er. Zo Is 
het natuurlijk niet. Een Kabinet 
moet zijn sterkte er in de eer~;ti:: 
plaat5 aan ontlenen, dat het wort~lt 
in de volksvertegenwoordiging. K:t· 
binetten formeren, zonder op de po
li1ieke verhoudingen te letten, is geen 
ern5tig werk. 

macht zal bij hen nog wat moeten 
,&loeien. pe, hoop op eeri. gunsttge 
ontwikkeling heb.lk .hier voor cfè tóe
ltO!lJ.St nog allerminst verloren. Zij, 
clie geloven, haasten niet! 

Na de weigering der A.R. lag 
een poging om de vier zetels der 
derde macht in gelijke verhou
ding over C.H. en V.V.D. te ver
delen, het meest voor de hand. 
Prof. Romme heeft dit blijkbaar 
niet kunnen doorzetten. De reden 
is duidelijk genoeg. De P.v.d.A. 
wenste geen tweede V.V.D.-er in 
het Kabinet. Waarom niet? Om 
redenen van landsbelanq? Het 
mocht wat! Hoogste wijsheid in 
hun kring was: de partij van 
Oud mag geen winst behalen. 
Alsof het hier zou gaan om winst 
voor partijen en niet om de 
vraag, hoe het land in zijn moei
lijkheden het best geholpen 
wordt. Tot een politiek van 
grootse allure weet men zich in 
Nederland in het socialistische 
kamp nog altijd niet op te wer
leen. (Instemming). Waarom, zo 
mag men zich afvragen, heeft 
men daar zo'n hekel aan ons. De 
verklaring kan moeilijk een an
dere zijn dan dat rnen onze in
vloed vreest. Wij kunnen ons dat 
getroos"·m. Oderint dum me
tuant, zeiden reeds de oude Ro
meinen. Laat men ons maar ha
ten, als men maar bang voor ons 

· is. (Gelach). 

De buitenstaander 

Hoe liggen nu ten onzent de 
politieke verhoudingen? Verleden 
jaar heb ik ze aldus geschetst: 
làat men de communisten buiten 
rekening, dan zijn er drie groe
pen van zo ongeveer dezelfde 
sterkte, de K.V.P., de P.v.d.A. 
en de gezamenlijke kleinere par
tijen, die ik de derde macht heb 
gedoopt. Daarbij neemt de K.V. 
P. de sleutelpositie in. Zonder 
haar kan er niet geregeerd wor
den. Met wie is zij bereid samen 
te werken? Het antwoord luidt: 
zij wil niet samengaan met de 
socialisten alleen, maar zij wil 
ook niet samengaan met anderen 
zonjer de socialisten. Dit laatste 
is begrijpelijk. Het geldt niet 
alleen voor de K.V.P. Er moeten 
in c-:eze tijd zeer ernstige maat
regelen worden genomen. Als het 
mogelijk is,. dat dit geschiedt met 
medewerking der socialisten, is 
het beter dan dat het geschiedt 
zonder hen. Mai'-r het moet mo
gelijk zijn. En het is. niet moge
lijk, als de socialisten zodanige 
eisen stellen, dat het welslagen 
van het saneringswerk, dat moet 
worden verricht, er door in ge., 
vaar komt. (Geroep: Zeer juist!) Zo kwam Prof. Romroe er toe 

voor zijn vierde plaats een 
Behoorlijk tegenwicht buitenstaander te vragen, een mart, 

nergens 'bij aangesloten, een . o::.be-1 n een Regering met socialisten kende in en met de .politiek. Zo . all-
behoort daarom een behoorlijk be~end wru;~ de heer WemJ;Uers in·· 

tegenwicht .aanwezig te zijn. De K. '!. tussen met onze politieke verhou
P. alleen kan dit zeker niet in vol- dingen niet, cif hij had wel eens ge
doende mate leveren. De ervà:·ing hooi'd van de derde macht (gelacnJ. 
der laatste jaren heeft geleerd, dat En niet alleen gehoord, de gedachte 
de P.v.d.A. haar telkens over de had hem blijkbaar ook aangetrok· 
streep trekt. Vandaar mijn strev';ln ken: Té verwonderen is dit niet. Zo
om de derde macht meer invloed te als hij denken duizenden Nederlan
verschaffen. Niet om de beginsel- ders; die niet politiek georganiseerd 
verschillen tussen A.R., C.H. en V.V. zijn. Zij gevoelen instinctief, hoe nut
D. te verdoezelen. Integendeel, deze tig het is, dat zij, die noch katholiek 
drie partijen moeten even onafhan- noch socialist ·zijn, zich mede hun 
keiijk blijven tegenover elkander als zeggenschap trachten te verwerven. 
zij het moeten blijyen tegenover de Het is dit gevoelen, dat de gedachte 
KV.P. en de P.v.d.A. Maar als zij, der derde macht steeds meer ingang 
met volledig behoud van eigen zelf- zal doen vinden. 
standigheid, er in kunnen slagen eeri Moesten wij nu bij voorbaat zeg~ 
vertegenwoordiging in een Kabinet gen: op deze basis doen wij beslist 
te vormen, dat in overeenstemming niet mede? · Het ware een onwijze 
is met de gezamenlijke sterkte harer politiek geweest. Het was imm~rs' 
vertegenwoordiging in het parlemP..1t van .het grootste belang te weten> 
l~unnen zij een krachtige factor vor- hoe het Kabinet er in zijn geheel er· 
men tegenover K.V.P. en P.v.d.A. In . uiteindelijk zou uitzien. Ook al zou 
die gedachtengang heb ik gesproken 'dit Kabinet 'niet in alle opzichten' 
van een Kabinetsformatie op de ba· voldoen aan ·onze wensen;· het zou 
sis 3 x 5. toch wel eens kunnen blijken, dat· 

Deze getallen dienden om de rich- het een heel wat sterkere combina
ting aan te geven, waarin mijn ge·- tie zou zijn dan zijn voorganger. Het 
dachten gingen. Ik zag ze niet als zou dan uitermate gevaarlijk kunnen 
€·en onveranderlijke grootheid. Aan zijn het betere te maken tot een vij· 
g::talsafgoderij doe ik niet. Toen dan and van het goede, met de kans, dat 
ook elf heer Romroe bij zijn forma- er ten slotte iets veel slechters uit 
1 ;epogingen kwam met de formulu de bus zou komen. Politiek blijft nu 
6 + 5 + 4, heb ik er niet over ge- eenmaal altijd de kunst van het mo·
dacht, die zonder meer af te wijzen. gelijke. 
Als grondslag voor overleg kwam 
mij ook deze formule aannemelij t, Wie nu objectief de samenstelling 
voor. van het nieuwe Kabinet beziet, zal 

Ik. zou mij. zeer gelukkig hebben tot geen andere slotsom kunnen ka
geprezen, indien deze formatie op de men dan dat het aanmerkelijl• beter 
basis 2 A.R., 1 C.H. en 1 V.V.D. ge- is dan het vorige. In het vorige Ka· 
slaagd was. Dat de A.R. er, ondant,.s binet zàten naast slechts. één man 
hun instemming met het program, der derde macht drie. partijlozen. 
niet toe hebben kunnen medewerken, Thans is deze verhouding precies 
betreur ik zeer. Ik geloof, dat zij hier omgekeerd. 19'aast drie aangesloten. 
een fout hebben gemaakt en ik heb 
allerminst de indruk, dat de besHs· leden van derdemacht-partijen is ·er 
sing der leiding in hun kring alge- maar één partijloze. Eén partijloze;. 
meen wordt gewaardeerd. Het juiste die nog bovendien zijn sympathie 
begrip van de betekenis der ·derde voor de derde-machtgedachte met 



on4er stoelen en banken llteekt; eea 
klank, die gij van geen d-er d.rie par• 
tijlozen uit het vorige Kabinet QOit 

. . vernomen hebt. Dit is het ·eerste 
. winstpunt en. een winstpunt van ~iet 
geringe betekenis. . · 

Bezien wij. de afzonderlijke por;te· 
feuiUes wat nader, dan constateren 

· • wij allereerst, dat de pa,rtjjlÓze rieer . 
s' Jaeob aan, .Qorlog en Marine. is ,ver
,yangen door de c.a. heer Staf, Om· 
. tt·ent zijn organisatorische kwal~tei
ten horen wij niets dan goeds. Hij 
komt ,bovendien jn de pl!lats van een 

·'·:minister; .aan wiens kqrtstondig be· 
. wind·. wij de • bittere herinnering be· 
· o/a~en .van het gebeu:n;le. met ,de A.m
bonnese militairen. , (Geroep:, J:uist;) 
De minister,· die zelfS: twijfel ·'Yekte 

.aan de hereidheid der .. ~eger4lg, .om 
·, Jn rechterlijke.· uitSpraak te ,re~~e· •·· .. 

···.ren., •ttaarme.ae:rake!lde;·aan ~ .• tot 
· · de grondsiagen van. de· rechtsst~t · · '• 

'behoort; (Instemming). Be:~:e .minis- · 
i terwisseHng ·is :winstpunt nummer 
· twee. 

, I· '• l ' ,• : ;·~ ; , • 

l .'· · ' · :rffb~((.g,ts: ··is·· .~rs~erh~~g , .. 

V• ·ersterkirig. betekent ongetwij
feld ook 'de ' opnéming il\ het 

Kabinet · van' de heer Albregts, de 
nieuwe minister voor · de· productie- · 
verhoging. AfRohlstig uit de r<>oms
katholieke werkgeverskring is hij 

. :tqnder enige twijfel dOOrdrongen van 
de, grote betekenis, die het particu
liere bedrijfsleven: voor de opvoering 

· (}er productie heeft. Men mag er 
. daarom stellig op rekenen, dat hij 

grote aandàcht zal geven aan· de 
voor dit vraagstuk zo 'uiterst belang-
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:d,lke financiële problemen. · 
· Tot dusver was van de katholieke 

· rhinisters de Minister ~an Econorhi
sche Zaken, de heer Van den Brink, 

De vriendschap der Belgische geestverwanten ---------
~n. fei.te ·de enige grote tegenspeler de beWering, die vooral de sodalis-

. tegenover de ~?QCialîstische . Minister ~., ten zo. dikwijls herhalen, dat zij het 
van Financiën. Thàns krijgt hij on- zelf bijna zouden gaan geloven,' dat 
~~etwijfeld til zijri nieuwe collega Al- de y.v.D. geen winst heeft behaald 
bregts een niet te versmaden bond- uit deze Kabinetscrisis! De enige 
genoot. En dat niet álleen. Door de winst, die wij dan niet hebben be• 
wijziging in de positie' van de heer . haald, is Winst in de vorm yàn ·ver
Teulings, dte van· Minister van· Bin- meerdering van het aantal onzer 
nenlandse Zaken, Minister zorider zetels in het Kabinet. Dat deze winst 

. portefèume wordt, zal dèze beWinds- qitbleef, is·. inderdaad te 'betreuren. 
.man veel meer ·gelEigenheid krijgen Het maakt ·thans dè indruk, dat wij 
zich met de economische en ·finan- bij de christelijk-historiilclieri · · zijn 
ciële problemen bezig te houden. acher gesteld, Ik kan mij best be
Welnu, was ook de heer Teulings in grijpen, dat dit velen Uwer toch 
de jaren van zijn Kamerlidmaat- hoog zit. Maar mochten wij daarop 
schap niet een dergenen, die een nu de zaak laten afspringen? Wij 
open oog hadden voor de gebreken h'ebbÉm ·daar lang en -ernstig over 
der socialistische financiële politiek? beraadslaag(}. De slotsom is geweest, 
Het kan wel niet anders, of de sa- dat wij het. niet mochten doen. Niet 
menwerking van. deze drie katholie- mochten doen om de grote verbete
l'<e bewindsUeden Zal aan het -Kabi, ringen, die ik U zoëven .in vijf winst
riet àp economisch-fb:iancieel gebied punten. opsomde. Niet mochten doen 
een gans andere inslag geven. J:)it is. bovenal, om .het hoge landsbelar;g, 
winstpunt nummer drie. dat op het spel stond. Want ten 

Van niet minder groot gewicht ~s slotte kan nooit genoeg. worden her
de wijziging der bezetting van het . haald, dat het bij al onze beslissin
Ministerie van Uniezaken en Over~ gen niet gàat om winst of verlie13 
zeese Rijksdelen. Eindelijk gaat de voor politieke partijen, maar om het 
heer Van Maarseveen vandaar been. belang van het land. {Applaus). 

· (Davereil.d applaus). Hebt gij U wel. 
goed gerealiseerd, wat dit zeggen 
wil? Het· wil zeggen, . dat de in Mei 
1950 door onze fractie ingediende 
motie, die ten doel had de heer Van 
.Maarseveen van dat departement te 
venvijderen, thans feitelijk wordt 
uitgevoerd. (Instemming). Zo heeft 
ten slotte deze verworpen mo~e nog 

· · ·een grt!lOt :succes. Zal iemand mij be• 
. 'twisten, dat ik ·dit · als winstpunt 
·· ·nummer .:vier mag. ·boek-en? (Hilari-

tèit): 

~~n' slotte verwacht ik met · 
stelligheid · no.g een vijfde winst-

.. .. P'I.!'nt. . . Pa.t .. winst.f?unt . bepreft 
. lj~~uw;~G\llnf)~. Nu . , ee!t .~t.eu-w 
. Kabine.t is . opgetreden, béstàat 
· àcm )iet gedane aanbod om · de 
souvereiniteit . op te' (iragèn aan 
de N.l. Unie zelfs geen morele 
gebondenheid meer. De hele 
kiiiestiè zàl nu · wel, zoals men 
het genoemd heeft, in de ijskast 
ga:;n. E71- mocht zij er onder het 
bewind van het nieuwe Kabinet 
toch 'iiog uit moeten komèn, dan 
zal zij. zeker niet worden bèslist, 
.zonder dat d'e Kamer in de ge-

. • · · tegenheid ·zal worden gesteld 
daarover haar oordèél te kennen 
te geven. Wederam in feite de 
èrkenning van de juistheid van 

· een andere, door ons ingediende, 
verworpen ·motie. (Applaus), 

J1 oorwaar geen 
ldeinip,heid · 

.· · · .V ijf belangrijke w1nstptmten, het 

. . . . .• iS voorwaar geen . kleinigheid! 
· 'èU Ziet daaruit, wat .er waar·is van 

Denk U nog eens even goed de 
toes~nd In. Zeven weken lang had 
de crisis reeds geduurd. Én ftat 
met ln een normale tijd, doch in 
een hoogst ernstige t\Jd, waarin 
beSUsslngen van diep lngr\jpende 
aard met spoed moeten worden· 
genomen. De gedachte, . dat bU 

, welgering onzerzijds de kans groot 
. w.~ •. dat daar nog weer ten iriinste 
· een of twee weken bU zoudèn ko
men, ~ooht 'g~n ogenblik Uit onze 
gèdachtèn zijn. . El1 wat zou tlan 

· .nog het resultaat daarvan wezen 'f 
. Niemand . kon het voorsp1lllen, 
, ~aar g~~ekend moest wordim met 
de mogelijkheid, da,t men in àtrt>n 
~oede tèn slotte het oude ~à'l;iinet 
màar zou laten zitten. En niemand 
ûwer . zal ontkennen, dat \vlj dan 
heel wat slechter af zouden . zijn 
dan thans. 

Daarom besloten wij het nieuwe 
J(abinet zijn kans te geven. Over 
de aannemelijkheld van zijn pro
gram bestond geen verschil van 

. • mening. Zelfs de A.R. bebben dit 
. aanvaard. Wij wac.hten thans ,de 
daden der Regering af, Dat -wij 
ons recht van critiek op haar 'be
leid ten volle handhaven,. spreekt 
vanzelf! 

Wij zijn 'daarbij niet zonder hoop, 
dat men zich, als wij eens bezwa
ren ·he~n, aan dle bezwaretl wat 
meer gelegen zal Jatèn liggen dan 

. onder het vorige Kabinet het. .geval· 
was.·· Want het lllieuwe Kabinet . zal 
.-getwijfeld ·uit hetgeen zijn voor
pnger overkwam wel •enige. lering 

· ··. willea ·Uekken. 

Eéa ding wensen wij daarbij het 
Kabinet bovenal toe. Dat het ons 
volk in de allereerste plaats zal 
vragen om werkelijkheids
besef. 

Ontbrekend besef 
Dit besef heeft toch eigenlijk van 
· · het tijdstip d.er bevrijdbg af in 

mentg opzicht ontbrllken; Wie zich 
maàr enigermate rekPonschap gaf· van 
d(;' toestand, waarin ons vaderland 
zich in Meî 1945 bevond, moest we· 
ten, dat deze er een ·was van totale 

· verarming; Berooid en beroofd stond 
Nederland bij de ingang van de na
oorlogse tijd. Was er aanvankelijk 
nog hoop, dat de bevrijding van In
dië een krachtige bijdrage zou vor
men tot herstel onzer welvaartsbron
nen, dè loop van zaken aldaar sloe~ 
aan deze verwachting de bodem in. 
En dit zeker niet alleen ten schade 
van Nederland. De Indonesische oe~ 
volking werd er in niet mindere mate 
het slachtoffer ván. : Het hart bloedt 
bij de gedachte aan het vele, dat·· daar 
zonder enige redelijke grond verloren 
ging. Zwaar waren de personele en 
materiële offers, die d&arvoor ·moes
ten worden gebracht. 

Aan deze verminderde welvaart 
heeft ons volk zich onvoldoende 
aangepast. Een dergelijke aan
passing staat altijd in een kwade 
reuk. Wie Uwer zich de crisis
jaren van vóór de laatste oorlog 
herinnert, herinnert zich ook, 
hoeveellelijks toen over de aan
passingspolitiek der Règering is 
gezegd. Ook toen gold het de 
noodzakelijkheid van aanpassing 
aan een lager welvaartspeil. Het 
verwijt aan het adres der Rege
ring luidde toen, dat zij het volk 

· naar eèn lager plan wilde terug
dringèn. Het was een volkomen 
Omdraaien der feiten; De wel
vaartsvermindering was daar als 
een realiteit. Machtige, voor het 
overgrote deel internationale 
factoren, die gèen Regering baas 
kon, hadden haar veroorzaakt. 
De Regering vroeg slechts, dat 
men uit de welvaartsverminde
ring de consequenties trekken 
zou. Zij trachtte daarbij iedere 
eenzijdigheid te vermijden. Maar 
zij wilde niet komen in de positie 
van de man, wiens zaken slecht 
gaan en die nochtans de ver
teringen van zijn gezin niet durft 
verminderen, omdat .hij er tegen 
op ziet aan zijn vrouw en kin
deren de waarheid te vertellen . 
In het gewone leven van tLlle dag 
loopt iets dergelijks onherroepe
lijk uit op een b.ankroet. In het 
leven van -een volk is het in het 
wezen der zac~tk niet anders, al 

neemt het bankroet daar andere 
vormen aan dan in het particu
liere leven. 

Een grote visie 

De gevolgen ener onvoldoende 
aanpassing openbaren 7ich · niet; 

onmiddellijk. Men kan soms. no.;c 
lang op zijn reserves teren. VQOI.' tal 
van landen . in l!:uropa. zijn die . reser
ves in belangrijke mate v.èrs~iJ..'"t: 
door de Marshall-hulp. Wij kunr;~~Eon 
de V.S.A. voor deze hulp niet ~ok
baar genoeg zijn. He.t getuigde Y':'n 
een grote visie op de toekomst bij 
regering en volk der \ erenigde Sta
ten, dat zij zich de vpofferingen hE:b· 
ben willen getroosten, die Amerika 
daarvoor brengen moest. Natuurlij~ 
weet ik. wel, dat deze hulp ons niet 
gEgeven werd in ons bélarig alleèn. 
Ook Amerika heeft grote belangen oij 
het herstel van de vrije volken van 
Europa. De vruchten der hulp kun
nen echter eerst op de lange duur 
worden geplukt en de offers moeten 
aanstonds worden gebracht. Hoe gP.
makkelijk had kortzichtigheid voor 
die offers kunnen doen terugschrik· 
ken. 

Hulp, hoe gewaarderd ook, heeft 
echter altijd . een grote schaduwzijde 
Zij schept ·afhankelijkheid. Een volk, 
dát zich zijn eigen waarde bewust is, 
heeft van afhankelijkheid een at~ 
schuw. Het zal er alles op zetten van 
ue hulp een zodanig gebruik te ma
ken, dat de hulp zelf er overbodig 
door wordt. Kunnen wij iD Nederland 
met de hand op het hart verklaren, 
Uat wij dit .gedaan hebben? Ik zou 
deze vraag niet zo aanstonds bevesti
gend durven beantwoorden. Als ik 
hier naar het Engelse voorbeeld zie, 
kan ik een zeker gevoel van schaamte 
niet onderdrukken. Zeker, ik heb le• 
gen de politiek van het socialistische 
Labotlrbewind ernstige bezwaren. Zijn 
socialisatie-beleid bovenal acht ik 
uitermate bedenkelijk. 

Mam· één ding moet men de 
Engelse Arbeidersregering tot 
haar eer toegeven. Zij heeft . het 
volk de ernst van de toestand 
durven voorhouden. De eerst
verantwoordeli.óke voor haar. fi• 
nancieel en economisch bewind, 
Sir Stafford Cripps, heeft de teu
gels met ijzeren hand vastgehou
den. Maar hij heeft dan ook 't ge
noegen mogen smaken, àat on
langs tot Amerika kon worden 
gezegd: wij blijven U erkentelijk 
voor Uw hulp, maar wij hebben 
die niet meer nodig; wij kunnen 
weèr op onze ·eigen benen staan. 
Helaas .. wij in Nederland zijrt nog 
allerminst zover. 



VRI'J'HEID EN DF;;MOCRATIE 

Einde en inspanning 

Than~ valt~ voor 'on~ het naderend 
einde der Marshall-hulp samen 

met de noodzakelijkheid ener sterk 
verhoogde militaire inspanning. Over 
die noodzakelijkheid zelf kan geen 
twijfel bestaan. De oorlog is wel ir; 
Mei 1945 geëindigd, maar de vrede is 
lliet gekomen. De val van Hitier en 
Mussolini heeft Europa van het ge
vaar vari het totalitarisme niet be~ 
vrijd, In zijn Russische vorm steekt 
het stéeds dreigendé ·het hoofd op. 
: Zo·. is . de. wereld oP.~iieuw ·. ~n prooi 
:aan ée!l wedstrijd in het opdri}ven' der 
bewapening. Wanneer !hen zegt, dat 
.lri een dergelijke· wedstrijd de redding 
:cier wereld niet. . kan zijn gelegen, 
heeft men volkómen gelijk. Mits men 
echter. ~égelijk ~gr.i,jpe, dàt ·.die'. red~ 
ulng nog ve(ll minder 'Jj:án liggen b'l 
~n eenzijdigeont~~e~n;g ... V{at.d"~r-;. 
van .voor ·dfil vrijl.J . volken . het gevolg 
~a1;1 ~ij~, ·,~èeft.: d(! ~J0111r,Ing Y~l1 vi}f .. · 

. a~sch\lWehJke bezettmgsJa~n · ons ai 
)leèl d1.1ij:le!ijk. geleerd. · .. ... · 
.. p~· ~el.iwe!lou.<le: ie~ Aer ~esc~i~é~ 
nis is,. dat de dictatoren nooit ontwa
pénf!n. Wie door. hen nièt onder dé 
Y<let: we~st te W(}rden gelopen, heeft 
,die les ter ~artç te nemen. 

: Nit&'·eeo tweede dinc echter heèft 
lil het bijzooder de cesëhie.lenls · van 
de laatste twlntir · Jàrell vóór lHO 

· ons geleerd; Wie tè zamen dezelfde 
zaak hebben te verdèdigen, moeten 
zich tijdig aaDeeoslulten. Dat men 
dit . vóór 1940 niet heeft ingezien, 
heeft het Bitier mogelijk gemaakt 
de vrije volken vaD Europa stuk 
voor stuk te overrompelen. W~u
neer er vóór 1940 t"eli Noord-At
lantische samenwerking had be
staan, zou aan de wereld stellig 
veel leed bespaard zijn gebleven. 

Klal(en heeft geen nut 
Het heeft geen nut te klagen 
. over hetgeen in het verleden 

verkeerd is gedaan. Het heelt even
min zin de geschiedenis te reconstru
eren op hypothetische gronden. Het 
enige, wat men kan doen, is beproe
ven de in het verleden gemaakte fou
ten voor de toekomst te vermijden. 
Het is duidelijk, dat de tegenwoordi
ge President der machtige Amerikaan
se republiek daar'toe \·astbesloten is. 

Van het isolationisme, dat de politiek 
der Verenigde Staten van Amerika 
na het einde van· de eerste wereld
oorlog heeft gekenmerkt, wil hij :~.iet 
weten.· En · alweer r.'lag ik zeggen: 
voor de militaire steun, die Amerik,:i 
wil geven voor de verdediging vatl 
Europa, kunnen wij niet dankbaar 
genoeg zijn. Maar alweer moet ik 
daaraan tpevoegen, dat eenzijdige 
Amerikaanse steun afhankelijkheid 
schept. · De condusie. is duidelijk, 
Eûropa mag het niet aan Amerika 
alleen overlaten .. Jn het belang der 
samenwerking zelf moet gewaar
sc!tuwd • v,rord,~n tegen de steeds 
krachtiger onhvikkeling ener Ame!'l
kaa'nse hegemonie. Europa moet .po· 
gen· een V(}lWa'ardig · compagnon te 
:viorden. ,Een nauwe., aaneensluitin'{ 
der .vrije. volken van ons werelddeel 
is daarvoor nodig. Tussen Ruslarid en 
:Amerika vórme Europa een sterk~ 
.derde macht; 

Is~ dit . anti.;Amenkàans? 
-~ -1· s ·dit uit ~ spreken 'antl•AIDeri
. · . ka~s, :wals mij onlangs van de zij
de· van .de. socialistische redactie. van 
·"liet Parool" voor de voéten .werd. 
gewo~pen? Wie dát schrijft, begrijpt 
.ei t(}Ch riiet veel van. Ik durf gerust 
te :ieggen, dat men .m(}Cilijk iemand 
zal kunnen vinden met meer bewon
dering en meer sympathie voor de 
Verenigde Staten van Amerika ::!ah 
îk.Ik acht' het Amerikaanse volk een 
groot. volk. Een volk, dat, uit hoeve.:l 
'verschillende nationaliteiten voort
gekomen, zich van één ding bovenal 
klaar bewust is: dat de bron van zijn 
ontstaan als natie het onuitblusbaat· 
verlangen naar vrijheid is geweest. 
Aan de drang naar vrijheid danken 
stuk voor stuk de kleine koloniën, 
waaruit het machtige gemenebest is 
gegroeid, haar ontstaan. Om aan de 
verdrukking in de cude wereld te 
ontkomen, ondernamen Pilgrim Fa
thers en anderen de avontuurlijke 
reis naar een ander continent. In het 
eenvoudige State-House van Pennsyl
vanië, dat men U thans in Philadel
phia met trots vertoont als zijn .,In· 
dependance Hall" heeft in 1776 de 
Fee der Vrijheid gestaan aan de wieg 
der geboorte van het onafhankelijke 
Amerika. Dit vrijheidsbewustzijn is 
tot op de huidige dag in de Verenig
de Staten de grote bewegende kracht. 
Het is naar mijn overtuiging ook de 
diepste grond Yàn Amerika 's houding 

tegenover het Indonesische probleem. 
Het Nederlandse gezag in Indonesië 
heeft men, ten .onrechte, gezien al.:; 
een koloniaal. regiem, .op onderdruk
king der vrijheid gel'icht. Zo sproot, 
hetgeen naar onze overtuiging een 
ernstige fout was, uit de beste bedoe
lingen voort. 

Geen blinde volgeling 

Anti-Amerikanisme, niets ligt dus 
verder van mij verwijderd. Maar 

dit maakt mij nog niet tót een blinde 
volgeling van de Amerikanen. Mis
schien kan ik de verhouding het best 
aldus schetsen: Het Amerikaanse volk 
'is een jong volk, de volken van EUro
pa zijn vele eeuwen ouder. Welnu, is 
het niet altijd goed, wanneer jeugdig 
enthousiasme en bedachtzaamheid van 
de ouderdom elkander wederzijds be
i.nvloéUen? J4a~rjnvloedindé politiek. 
'ts .(llleén mogelijk; wann,eer .·hij •. die 
beïnvloeden wil, toont iets te beteke
nen. D~rom is · het. EuroPa's eerSte 
plicht te zorgen, dat het \Veer éen file
tor van. betekenis worden kan. Ooli: 
'omdat het onze eert~ .na,moêt zijn, de 
za!!:en alleen dQOr Amerika. te la~~n 
opknappen. En. ten slott~; en dit· niet 
iri de laatste plaats, omdat het isola
tionisme in Amerika nog allerminst 
do(}d is. Het steekt telkens weer het 
hoofd op en bet zal zijn aanhang stel· 
lig zien vergroten, als Europa niet zal 
.tonen ook zijnerzijds wat mans te zijn. 

Europa betekent sa111enwerkiog. 
Samenwerking voor het ene grote 
doel: handhaving van de vrijheid, 
dat wil zèggen behoud van de men
selijke rechten, erkenning vaD de 
meoselijke waardigheid. · 

Daarvoor moet ook oos volk zijn 
offers willen brengen. Voor het op~ 
tlmisme, dat de 19de eeuw heeft 
gekeomerkt, is geen plaats meer. In 
mijn schooljongeosjaren, eeD halve 
eeuw geleden, was het in onze kring 
vaste overtuiging, dat de vrijheid 
voor altijd veroverd was. Naar onge
kende hoogten van welvaart en ge
luk zagen wij de mensheid opstijgeD. 
Bet zondebegrip der orthodoxe theo
logie sprak ons niet aan. Wij be
schouwden dat als een verouderd 
standpunt. 

Genezen van de waan 
T hans staan wij tegenover deze 

- dingen anders. Natuurlijk, Wlj 

ziJn een politieke partij. Ons in thco · 
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logische vragen verdiepen ligt niet op 
onze'\veg. Ieder onzet· moèt voor zich
'zelf ûitmaken, hoe hiJ deze dingen 
precies meent te moeten verstaan. 
lillaar hoc dit ook moge zijn, van de 
waan, dat de mens van nature goed 
is, zijn wij genezen. Wij weten, dat er 
in de wereld altijd duistere machten 
zullen blijven. Wij weten, als wij op
recht willen zijn, tegenover onszdf 
ook, dat 't bij tijd en wijle ieder onzPr 
moeilijk valt de weg te volgen, di~ 
de plicht ons voorschrijft. Het is de 
grote betekenis van Christendom en 
Humanisme in hun onderlinge wissel
werking, dat zij ons telkens weer de 
stálldaard der ·beschaving V(}Qrhou
den. Boven alle verdeeldheid van ge
loof uit, gaat onze plicht die bescha· 
ving te verdedigen. Wij zullen tl~ar
toe een moeilijl;:e weg hebben te gaan. 
Dat die weg niet steeds omhoog gaat, 
weten wij · thans wel. Hij gaat over 
1loge· ·bel'f;{en; langs afgronden en door 
dièpe· dalen. Het zal àl onze inspan,; 
ning vorderen, daarbij het sp(,or niet 
bijster te raken, Maar het doel is. die 
·inspálming waard. · Dát doel is de we
l'eld veilig tè maken voor dé vrijheid 
en de democratie. om daartoe ook ons 
deel bij te dragèn hebben wij ons aan
eengesloten in onze partij. Dit sluit 
niet uit,. dàt wij· over vragen van prac
tische politiék . verschillend kunnen 
denken. ·wij schromen ons allerminst 
voor verschil van mening. Wij zijn 
een v r ij e partij in een v r ij land 
en wij weten, dat ook binnen de par
tij de krachten het best in vrijheUl 
worden gestaald. Maar bij alle ver
schil van mening,' dat ook in deze 
vergadering moge blijken, voelen wij 
ons é é n i n b e g i n s e 1 e n 
é é n i n. r o e p i n g. En tenslotte, 
wat misschien nog het allerbelang
rijkste is: é é n o o k i n o n z e 
o v e r t u i g i n g, d a t 1 i b e
r a 1 e s t a a t k t. n d e en dan het 
begrip in de ruimste zin genomen, 
evengoed is van onze 
e e uw a 1 s v a n vr o e ge r e 
tijden. Wij zijn ditmaal in het bijzon
der bijeen om ons bezig te houden 
met de vraag, wat de practische doel
einden zijn, die de liberale staatkun
de in onze tijd heeft na te streve•1. 
Met de wens, dat onze bijeen>omst 
zal mogen beantwoorden aan het doel, 
waarvoor zij is bijeengeroepen, ver
ldaar ik deze algemene vergadering 
van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie voor geopend. (Ovatione
le instemm'ng). 

Dat was een ware vriizinnig-politieke 
wapenschouw te Utrecht 

~ 

Grote bêlan~stelling uit het gehele land •• Belgisch-liberale afvaardigin~ aanwezig. 
Huishoudelijke werkzaamheden verliepen vlot .• Werkprogram vastgesteld. • Weinig 
critiek op het beleid van de Kamerfracties. Nog een winstpunt: de regerings
verklaring. • In eendracht uiteen gegaan. 

neze rede hield mr. Oud voor. de 
jaarlijkse algemene vergadering 

van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie, welke naar men weet, op 
Vrijdag 16 en Zaterdag 17 Maart in het 
gebouw van Kunsten en Wetenschap
pen te Utrecht·werd gehouden en die 
weer talrijke afgevaardigden en par
tijleden uit alle delen des lands samen
bracht. Het lijdt geen twijfel, dat de 
recente gebeurtenissen op het terrein 
van de binnenlandse ·politiek mede tot 
die grote opkomst hebben bijgedragen. 
De houding van de V.V.D. met be
trekking tot de kabinetscrisis en haar 
oplossing heeft in de afgelopen weken 
heel wat monden en pennen in bewe
ging gebracht en het lag dan ook voor 
de hand,. dat men verwachtte, dat in 
de openingsrede van de partijvoorzit
ter de juiste toedracht uit de doeken 
zou worden gedaan. Daarin is men 
niet teleurgesteld, terwijl het boven
dien mogelijk bleek ook nog een zeer 
voorlopig oordeel over de regerings
verklaring, welke gelijktijdig met de
ze bijeenkomst werd afgelegd en door 
de radio kon worden gevolgd, te geven. 

Gelukkige 
verschijnselen 

Bovendien kenmerkte deze bijeen
komst zich nog door twee andere 

gelukkige verschijnselen. In de eerste 
plaats de aanwezigheid van een dele-. 
gatie van de Belgische geestverwan
ten, bestaande uit de heren J. Hoste, 
oud-minister van Openbaar Onderwijs 
én Belgisch senator, René Dreze, alge
meen secretaris van de Belgische Li
l;)erale Partij, Victor Sabbe, voorzitter 
van het Liberaal Vlaams Verbond en 
A. Maertens, voorzitter van de voor
uitstrevende Liberale Volksbond van 
Brussel, sommigen vergezeld van hun 
dames, die gedurende de congresdagen 
onze gasten waren. 

Verder vormde de komst van de mi
nister van Buitenlandse Zaken, onze 
partijgenoot Mr. D. U. Stikker, kort 
na de aanvang van de vergadering 
van Vrijdagavond, een reden tot bij
zondere voldoening. 

Tot de bezoekers behoorde ook de 
oud-staatssecretaris van Oorlog Mr. 
W. ttf!· Fockema Andreae, terwijl de 
leden van de beide Kamerfracties bij
na voltallig aanwezig waren. Ook de 
heer Korthals, wiens gezondheidstoe
stand gelukkig hervatting van zijn 
werkzaamheden weer toelaat. Op het 
podium, dat smaakvol met planten en 
bloemen was versierd, namen tegen 
8 uur de leden van het Dagelijks Be· 
stuur plaats; ter weerszijden van het 
toneel waren de Nederlandse en Bel
gische vlaggen aangebracht. Om klok· 

slag vijf over acht plaatste de partij
secretaris Mr. J. Rutgers zich achter 
de microfoon om de radio-uitzending 
van de openingsrede met enkele woor
den aan te kondigen. Hij kon daarbij 
met voldoening gewagen van een grote 
opkomst en van de tegenwoordigheid 
van de. Belgische geestverwanten. 
Toen de partijvoorzitter Mr. P. J. Oud 
zijn plaats achter de lezenaar innam, 
werd hij met een ovationeel applaus 
begroet, waarna hij de hierboven ge
plaatste openingsrede hield. 

Groot formaat 
De toehoorders binnen en buiten 

de zaal werden gedurende 50 
minuten geboeid door een politieke 
voordracht van groot formaat; helder 
betogend, krachtig argumenterend, 
soms scherp critiserend, maar gestaag 
opbouwend tot een indrukwekkende 
verantwoording van het in de afgelo
pen periode gevoerde beleid. Duidelijk 
werd de gevolgde koers uitgestippeld 
en die voor de· naaste toekomst gemar
keerd, waardoor partijgenoten en 
geestverwanten volledig werden inge
licht en ook de politieke tegenstanders 
precies weten waar zij aan toe zijn. 
Uit het verslag blijkt duidelijk de 
geestdriftige' instemming der vergade
ring, die daarvan herhaaldelijk door 

applaus en interrupties deed blijken. 
Nadat Mr. Rutgers de. uitzending 

met een slotwoord had bekroond, 
kwam min. Stikker, door de opge
rezen vergadering met warm applaus 
begroet, naar het p~;~dium, waar hij 
tussen de voorzitter iicn de Belgische 
senator Hoste plaats nam. 

Op voorstel van de voorzitter werd 
onder grote instemming . besloten in 
een telegram aan H.M. de Koningin de 
gev(}Clcns van aanhankelijkheid en 
trouw te betuigen. 

· Verwelkoming der 
Belgische gasten 

Z ich vervolgens tot de Belgi• 
sche gasten richtend, zeide de 

voorzitter over hun komst naar 
Utrecht zêex; verheugd te zijn. Hun 
aanwezigheid is een manifestatie 
van de betekenis der Europeese sa• 
menwerking in het algemeen en van 
de hechte band met onze Zuiderbu• 
ren, de Belgen en met onze Luxem• 
burgse vrienden van de Benelux. In 
de geschiedenis gaat het wel eens 
wat wonderlijk toe. De Nederlanden 
waren aanvankelijk onder één gezag, 
doch werden daarna door de loop der 
gebeurtenissen van elkaar geschel• 
den om na een kort samengaan in 
het begin der vorige eeuw weer 
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naast elkaar te leven. Zuid-Neder-
11Uld is de • baketiM.t van de demo
cratie~ want het was vooral in Vlaan
d·eren, dat de bUrg·érij in de steden 
soms na felle strijd medezeggenschap 
in het bestuur vetwietf. Ondanks 
voor.koni~de wt'ij>Vingen, heeft er 
stéed6 ëen sterke culturele band be· 
staan en door het gezamenlijk ge. 
dragen leed in vijf bezettingsjaren is 
de toenadering, ook in economisch 
op?!icht, op veel'hoger plan gekomen. 
Al zijn de liberale partijen in beid"e 
landen uiteraa'l'd afgeStemd op de 
nationale verhoudingen, er is één 
groot beginsel, dat ons Bartienbindt 
en dat verre boven het nationa.le ni· 
veau uitgaat, omdat het moderne 
lmeralisme de wereld de weg kan 
)Vijzen uit de huidige moeilijkheden. 
Het VOC»"àtaan . v&n de vrJjheid van 
àe 1mrg.era tietekent ·Ook ~en '\telTUI• 
ming van de geest, zondet" welke eea 
èlijventle samenwerking niet kan ~
dijen: Boor versterking der liMrale 
gedat:ltte, die Wij . o&k bij onze Belgi· 

.sche -Wiènden :ao·kraclttig zagen ver .. 
öedigd, kunnen wij dWI een· waarde· 
fiHe bijdrage 'leveren aan herstel eit 
epbeuw van de weteld (lUid applaus) 

Beantwoonlkll door 
SeaatorfMta 

D e heer Hos'te bracht namens 
de naar U'treeht gekcomen Bel

gisChe liberalen wei~de dank 
VDOl' de ~hartelijke ontvangst. De 
VOtll'Zitter is een vinnige man met 
~en jeugdig woOrd en een brede vi· 
l!ie, die feitelijk ~n n3am beschaamt 
{hilariteit). Het is van buitengemene 
beteklmil!, dat wij kunnen getuigen, 
dat de liberalen in alle landen elkaar 
ge\<Ondèn hebben in hun streven 
nà.at eèn vredige samènleving, recht 
voer de: vatken en vrij Tuilverkeer 
(applaus). Terecht zegt het Intet
nattoaaaJ. .Liberaal Manifest, dat het 
een 'ID.enselfjke- plicht ten opiich~ 
~àtt >de landen en van de sa.lllenlêvlng 
in de gehele wet~ld Ja v.ool' onze .on-
~tgáflk-eltk~ -begtnseten <GP te ko
tttett. Wij ~gen W'eti.SWàat- ae mter
~ti~l'látè ttiet~ maat Wij YOOrett -een 
k~~Abtlge :h\Qimlltionale peUtlekt 
Gftite-~ uit ·Neerd-Neàerlant'l; 
~Is !...()der, -Asser en Van Vl)llea
ave. Jtebben ·tereCht gest-eld, dat 
anàet' ~ geW"aal'bor-gd volkenrecht 
geen. duwzame. ~ en -'V'eflig'h~d 
vaor de kleine naties bestaanbaar 
$. Het SQwjet-commUnisme heeft 
na; de ootlog overal veel verwarring 
gesticht, '~tleh het _iS verheugend te 
kûllnim :ctJ~t~JbMerén, -dat bet libera
l!stne ·· iá *He latuien . -sterk vooruit· 
g~at en daardoor een krachtig te
genwicht vormt. Het nieuw herre
zen humanisme· overtuigt ons ervan, 
da,t het nie~ mogelijk is zonder el
kaar c.te le:ven. Nederlllnd, Luxem
bUrg en Belgjë hebben dit reeds tij
dens de oorlog ingezien, toen in 
lH-21'~3 in ~nden 4e eerste accoor· 
de W<etden g-etekend. Daaraan ligt 
een ~~~~e gedachte ten gronu
Slag·en het-is van groot belang, da:t 
de lelNtMt ep allerlei gébied een ge
lijkè polit~k 'VOeren. In Belgffi is men 
verheugd, dat de heer Stikker weer 
deet uitmaakt van de nieuwe rege
ring, Hij is ·een man van Eurapese, 
ja •m wereMvisie, die atvoor zal 
waken, dat ti :t>ela.ngen en de rech
te& -van de kleine naties Wordên oht
llieil f~·). V00r het tot 
stand komen -van de Ecanomische 
\luie ziJn nog 'moeilijkheden te over
winnen, maar wanneer wij elkaar 
Rgz-1Jpea m1 "b~unen, in liberale zin, 
il! dat-eeer W!el bereikbaar. Terecht 
heeft. Uw koningin~oeder eens ge· 
zegd, dat«- geen kleine volken, maar 
slechts kleine lfl.ensen ·zijn. Moge de 
universele gedachte, die ten grond
sla&' ligt ~ tlè toenadering onzer 
liU\I'ten, ook 'elders verstaan worden. 
Hó'è ~r il~ Jrevaren, des te groter 
oBze ..samoohang! '(daverend applaus) 

-Nà voor deze met enthousla:ame 
Uilgesproken !'ede te hebben be· 
da.M:t, :tich'tte de voorzitter zich met 
een ·~ van wetkom tot de bin
rrenlàndsè gast. de mhlister van Bui
tenlabdse 'Zaken·, voor wie het goed 
is weet in de lttlng van de partijge
noten te :vertoeven (applaus). Hij 
deelde nog tned·e, dat er van de Grou
pehreiit De-nrocratique de Luxem
bi>\itg .ee:tl. telegram was ontvangen, 
waar1n ~{jt wordt uitgedrukt over 
de '\l'êrtltttdèring van de afgevaatdig. 
<fen, Weg~ns. de daar in gang zijnde 
bègtè\tftgS'd'ebatten. Men uit de bes
te -.~ voor het Wélslagen ·van 
cfè!e. vef1taii'ering. Spreker hoopt 'Cle 

volgende keer ook een Luxemburgse 
afvaardiging te mogen begroeten. ...... 

Goedgekeurd werd het verslag van 
de Commissie voor de Notulen van 
dê .algemene vergädering 1950, Wàar
na een nieuwe notulencommissie 
werd benoemd. 

Jaarverslat van de 
Secretaris 

De secretaris merkte óp, dat hèt 
reglement uitbrengen van het verSlag 
in de algemene vergad$'ing voor• 
schrijft, doch dat ten gerieve van de 
afdelingen vooràfgaande rondzending 
heeft plaats gehat'i. Deze ken eerst op 
6 Maart geschieden, omdat de afde· 
lingen vóór dé eerste van die maand 
haar gegevens moesten inzenden. Het 
secretariaat spoort steeds aan tot op• 
voering der aetiviteit en geeft voor• 
lichting Waàr zulks mogelijk is. 

Het verslag werd daarna onder 
dank aan de secretaris goedgekeurd. 

financieel verttaa 
B ij verhindering qan de penning

méeSter, werd het v.erslag door 
de secretari11 voorgelezen, waarna u. 
Ter Kuile <Hengelo) namens de com .. 
missie van VóOtUcht!ng over de -reke .. 
ning ~n (feMntwoorditlg_ adviseerde 
tot goedkeuring van het verslag eb 
àécharge van de penningmeester, 
w~arloe werd besloten. 

I 
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Behandelint van het 
Concept-Werkprogr~m 

De Partijraad had tevoren advies 
uitgebracht over de ingekomen 

amendementen, waarbij zij voorlich· 
ting genoot van de commissies van 
voorbereiding voo1· de verschillende 
onderdelen. 

Ter inleiding merkte de voorzittel' 
op, dat het werkprogram niet bedoeld 
is om voor de propaganda naa1• J..uit..A 
te dienen, doch een Bamenvattiq 
geeft van de voornaamstq pWiten. 
welke bij de uitwerking van de be· 
ginselen in de praetische politiek aan 
de orde komen. Het is dus een inter• 
ne leidraad voor de fullétionnarissen 
~n de vertegenwoordigers in politieke 
colleges. Uiteraard is het niet mv~ 

.lijk alle voórlcomende vraagpun~ 
bij voorb&at in het werkprogram te 
beantwoorden. 

Het jaarverslag van de secrdaris, 
- mr. J. Rutgers, ovèt het jaar 

195o, dat tevoren was rondgezonden, 
geeft een overzicht van een tijdvnk, 
rijk aan belangrijke politiekè gebeur. 
tenissen, zoals de totstahdkotninlf van 
de Wet ~P de Bedrijfsorganisatie -
'Welke helaas door hèt drijven van de 
K.V:P. met behUlp van de P.v.d.A., 
g.een waarlijk nationale wet 1s gewor
den- de N{)ta omtrent de ontwikke• 
ling van ·:taken in Indonesië - welke 
onze Kart\erfraètre aanleiding gaf een 
motie van afkeuring jegens minister 
van Maar5eveen in te dienen, welkè 
echter verwocpen werd - dè gevol-.. 
gen van het Koreaanse cotlfli<1, het 
De:lenaiebeleid van tntnister Schok· 
king, dal mede d«nk :t.ij onze d'itiek, 
leidde tot diens vet'Vatlging; de belas
tingherziening; de Begrótlngsbeh'áh• 
deling en de Nieuw Guinea-con::"eren
tie. 

De verkiezingen voor de Provb• 
ciale Staten leverden -een aa:ntnerke• 
lijke winst voor de V.V.D. op, doeh 
de daarop volgende vet-kiezing van 
leden van Gèdeputeerde Staten, was 
door het samenspannen van andere 
partijen; voor ons t..Jeurstellend; wij 
wonnen slechts 1 zetel. 

·E· nkele sprekers bepieitten een in· 
tensièvere bemoeiing ván 1\et 

·hoofdbestuur en het secrètariaat, met . 
de interne partij-organisatie; men be· 
treurde het, dat de kadervorming tot 
stilstand is gekomen en dat documen• 
tatie en voorliehting nog onvoldoende 
zijn~ 

Met het ooi op de beSchikbare 
plaatsn.Hmte moeten wij volstàan met 
het aanstippén van de belangrijkste 
opmerkingen uit de bteed.voerige dis
cussies, welke de vergadering .,--eau .. 
rende verscheidene uren bezig hiel· 
den. 

Zo werd bezwaar gemaakt tégè'll 
ve'l'groting van he-t 
aantal Kamerleden,doeh 
de v~rzitter toonde aan, dat men 
hier tè lande naar de maatstaf van 
1848 bij de sindsdien opgetredea toe· 
neming van de b4tvolldng 200 Kamer4 
leden zou moeten hebben, .;r;oali in 
België. Juist de kleine fracties wor
den door het onUag'lijk toegenomen 
werk het meest gedupeerd. 

Het verslag geeft voorts een. over
zicht van de interne partij:taken, 
waarbij wordt ópgemerkt, dat de 
groei van de op onze lijsten stemtnen· 
de kie.zets -helaas niet .gepaard gBat 
met een ev-enredige stijging van het 
ledental. Gewag wordt ·gemaakt van 
het. aftreden van mr. A. A. Land als 
secretaris dêr partij De V~V.D. was 
het votig jaar vertegenwoordigd in 
de jaarvergadering van het Vlaams 
Lilaeraal Ve-bond eil van de &lgische 
Liberale Partij. D(; a<:tiviteit van de 
:tongeren Org&nislrtie Vrijheid en 
Deriioeratie, vàn dè Vrou~n hl ·de 
V.V,D. en van de Vereniging van Sta.
ten- en Raadsleden, wordt dankbaar 
gememoteerd., evenals het SU(lèès van 
de Studièeonferentie te Oud-Leusden. 

De voorzitter antwoordde, dat het 
hoofdbestuur de.ze bezwaren erkent, 
maar zolang de middelen bepetkt 
blijven, kunnen niet alle wensen ten 
volle worden verwezenlijkt. Ook 
ontbreekt het aan de nodige krachten, 
die bereid en in staat -zijn belangrijke 
taken uit te voeren. Het weekblad 
"Vrijheid -en Democratie" is een be· 
~angrijk middel tot voorlichting en 
het behoort dan ook een grotere ver
.spreiding te krijgen. 

Het hoofdbestuur.sbeleid werd ver• 
volgens goedgekeurd. 

Nadat een nieuwe commissie ter 
voorlichting v~n de algemene verga· 
dering bij de behandeling van de re
kening en verantwoording van de 
penningmeester over het jaar ~1 
W&lil benoemd. kwam lre.t .eom:ept vaa 
het -Begle~nt op -de :eandidaastelllng 
voor leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal aan de orde. Alle 
adviezen van de P.artijraaQ. op de 
amendementen van ·de afdelinien 
werde:n zonder discussie ~n stemming 
aanvaard, waarna het reglement werd 
vastgesteld. 

Bij dè diseullsies over ·bet jaarver· 
slag werd de opmerking gemaakt, dat 
dit zo laat was verschenen, terwijl op 
meer. voorlichting van de afdelingen 
werd aangeàrongen. • 

Nu kwam de hoofdschotel van het 
menu ter tafel, n.l. 

I 

heeft in Utrecht de stetliwe indru-k gekregen, dat onze con
gressen ieder jàar 'beter worde1l.. leder jaar meer mensen. leder 
jaar di.epe1'e bezinning. leder jaar grotere aandacht. En iede-r 
jàar ook het wijde're bewu8tzijn dat de aak waarvoor -wij strij
den, de strijd waárél is. Mèt dá'A, vanzelf, de voldoening om de 
tékerheîd, dat onze partij, innertijk en uiterlijk, ooorutt gaát. 

Het is, dac~t ik, goed ~t te constateren zo-nde-r fanfares, Qma. 
dat - zo oOtt - dan nu wel ~ tandsbetang 'l>e7're boven het 
partijbelang gaat en omdat dit landsbelang geen juichkreten 
gedoo(it. 

TQch mag deze bu-rgeT zeggen, dacht hij, dat het zéér goede 
uren zijn geweest, die wij i'lt Utrecht, in dat wat hóU-è, wilt 
al te nuchtere gebouw Mn de Mariapláats, te~ Mbbe'n be
leèfd. En dat, wat he1n betreft, de grote ernst die er heerste, 
de zákelijkheid, het verttntwoordelijkhei~gevoet jegens land en 
volk allereerst en jegens de eigen partij óók, de allesbèheer
sende indruk vormde van een congres dat wist wat 1tet wilde 
en waarvoor het stond. 

Hoogtepunten? 
Zonder twijfel: de magistrale openingsrede en de repliek 

>van de par'tijvoorzitter; de ontmoettng van Oud en Stikker op 
het podium ván de stampoollé zaat en de ovatie die de partij 
hen bracht; óók: de woorden, zéér welsprekende woorden, 
van Hoste en Sabbe. 

En dan: . 
de sfeer van politieke vriendschap onder de mensen in de 

zaal; 
het gevoel, dat moei:Ujk onder woorden te brengen is, van 

de bloei en de groeikracht der partij; 
het feit dat wat er ge-zegd werd ove'l' het algemeen op hoog 

peil stond. 
Deze Burger is vanda.a.g nogal ernstig. Zoals hij Zaterdag ook 

het gevoel had dat ernst en verantwoordelijkheidsdn de eniqe 
gem-oedsr}esteldheîd was, waarmede dit congres door de indi
viduele bezoeker tegemt>et qetreden moest worden. 

Het waren goede uren. Een mooie avond, eèn mooie dag i1~ 
Utrecht. 

Een beste herinnering en een steTke spoorslag voor allen die 
één van zin zijn, voor het vaderland- en voor de partiJ, met 

DEZE BURGER 

Bij de juaUUële aangelegenhecien 
verenigde men zich onder meer met 
het advies van de Partijraad om een 
evt. regelinl van het i 0 U r n a 1 i S• 
t e n -t u c h t r e c à t buiten oe
moeüng van de Wetgever te laten. 

Aangenomen werd een amendement 
van de afdeling DelfZijl om, wanneer 
een scheiding van tafel en bed gedu~ 
Tende vijf volle jaren heeft stànd ge
houden, huwelijksontbinding op een 
daartoe strekkende vordering van een 
der partijen, ook van de oorspronke• 
lijk gedaagde, mogelijk te maken. !' ~ 
oorspronkelijke eisende partij d~t 
daarbij haar eventuele aanspraken -op 
alimentatié enlof pensioen, waartoe · 
zij .gerechtigd zou zijn in geval van 
voor-overlijden van de andere eeht., · 
genoot, te behouden. · 

Aangezien over dit onderwerp de 
meningen verdeeld bleken, rnoe.."'t 
over het amendement wor/fen ge• 
stemcl, waarna dit bleek te :tijn aan• 
genomen, zulks in afwijking van he..
advies van de Partijraad. 

De ondendjtpaflll'laf 

B ij de onderwijsparag1·aaf, om• 
stond een discussie over het be· 

vorderen van de studiemogelijkheid 
veer kinderen met bijzondere aan
lee van on- of mlnvermogende 
ouders. Tegen het denkbeeld van de 
Onderwijscommissie om van ove1·• 
hP-idswege voor dit doel geldelijk<.: 
steun voor levensonderhoud en. in• 
dien onvermijdelijk, tegemoetkomin<; 
voor derving van voor het . gezin on
misbaar loon te geven, rees bij en• 
kele sprekers, vooral wat de l<>ófider• 
ving betreft, uit financiële overwe• 
gingen bezwaar. M~n meende, clat 
het partH:uliece initiatief hier in de 
eerste plaats een taak heeft te ver•. 
vullen en dat nieuwe uitgaven niet 
eerder mogen worden gedaan, vóór• 
dat de :financiële toestand zulks mo• 
gelijk maakt. 

De voorzitter stelde zien op het 
stan4p\lnt, dat men het werkt»"O• 

· gram in zoverre los moet maken ''an 
de actuele omstandigheden, dat b~: • 
paalde wenselijk!eden eerst op haar 
financiële en andere conse.;:Juenties 
moeten worden beoordeeld, als een 
desbetreffend wetsontwerp ~an d~ 
orde is. Hij achtte het een bij uit· 
stek liberaal beginsel, i.c. bevordc~ 
ring van de ontwikkeling det- zelf
standige kracht, wanheer men et)n 
ieder gelegenheid biedt het onder
wijs te ontvangen, dat voor de ont
wikkeling van zijn aanleg, tnede in 
verband met het eventueel reeds ge• 
kozen beroep nodig is, onathankelijlt 
van de geldelijke draagkracht van 
de ouders of verzorgers. Het vergoe• 
den van loonderving kan daarvan 
een consequentie zijn. 

Het Tweede Kamerlid mevrouw J. 
Fortani-er-de WH merkte nog 
op, dat er nog geen bruikbare selec• 
tic-methoden zijngevonden om elkeen 
op zijn plaats te brengen, wat onge
twijfeld in het belang is van b.et 
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land. In Engeland bleken in 1948 4 
van de 5 studenten met een beurs te 
studeren, ~ Nederland is dit sleehts 
1 ot11 de 120. Mede met het oog op de 
ten behoeve van de indu.strialisatie 
te bevorderen uitbreiding van het 
~nische onderwijs kunnen maat
n,gelen als hier besproken noodzake· 
lijk zijn. Uiteraard dienen deze met 
zorg te worden gehanteerd. Het 
amendement van de afdeling Naal'· 
den-Htlizen werd vervolgens verwor
pen. 

Nadat de secretaris mededeling 
hnd gedaan van een telegram van de 
afdeling Deventer, geestdriftig rea
gerend op de radio-ontvangst van de 
openingsrede, werd de vergadering · 
tegen 11 uur geschorst tot Zaterdag
ochtend 10 uur. 

De zitting van Zaterdae 
T\e beraadslagingen ov.er het cÓn
u cept-werkprogram werden za .. 

terdagochtend hervat met een inte
ressant. debat over de kunstparagraaf. 

De afdeling Amsterdam bleek yan 
oordeel, dat dit onderwerp me~r 
aandacht verdient dan uit de ont
worpen artikelen blijkt. Deze zij11 
naar haar oordeel te E<implistisch ge
steld en te weinig concreet. Kunst ill 
tegenwoordig e~n regeringszaak ge
\'1-orden in zoverre, dat de overheid 
deze financieel heeft te steunen, nu 
talrijke particuliere gevers zijn t!it
gev:allen. Dit betekent echter ook 
overheidsinvloed in kunstzaken, 
waarbij bepaalde politieke ~roeperin
gen trachten de kunst in haar rich
ting te beïnvloeden. Amsterdam, dat 
hi-erover kan meepraten, wenst te be
reiken, dat de overheid op louter ar
tistieke gronden en met inschakelmg 
van niet-belanghebbende deskundi
gen beslissingen neemt. 

De heer D. W. De t t me ij er, na
mens. de Kunstcommissie sprekend, 
vet-klaanl.e · het er volkomen mee 
effis te zijn, dat ·de kunst een behoor
liJke plaats ·in het werkprogram be
hoort . te hebben, waarbij men als 
ridltlijn. kan aanvaarden, dat grote 
overheidsinvloed in kunstzaken voor 
de liberaal principieel onaanvaard
baar is. Tborbecke's uitspraak ;,Kun&t 
is «een regermgszaak'' wordt dikwijls- . 
verkeerd uitgelegd~ :zij- beiekent,. iid · 
het niet tot de overheidstaak be· 
boort over kunst te oordelen. Niet te 
ontkennen valt, dat bepaalde politie
ke partijen trachten zulks bij sub11l~. 
die-aanvragen toch te doen. Vooral 
Amsterdam heeft onder een ciergelij
ke verkeerde 'pOlitiek te lijden, doch 
r>1en trachte niet de duivel met Be
elzebub uit te drijven. Er liggen hier 
veel voetangel& en kl~mmen; daarom 
is; de gekozen formulering de beste. 

Nadat _door de woor'avoerder van 
de afdeling . Arti~erdam D:og was op· 
gemerkt, dat mé~ .het beoordelen van 
kt:n.st door de overheid fn de prac
tilk. toch niet kan ~gimhouden, maar 
wel eel'1 funeste ontwikkéling moet 
proberen te stuiten, verklaarde dt: 
voorzitter nog, <lat hij het in prin
cipe wel met qe gemaaktè. bezwàren 
eens is en dat het beter zou zijn, 
wanneer voor kun:;tuitingeil geen 
overheidssteun nodig was. · Zodra de 
overheid zich met een onderwerp be
moeit, wordt de vrijheid beperkt en 
dit leidt onherroepelijk tot conflic· 
ten, zoals in Rotterdam nwt de 
Kunststichting het geval is. Men 
moet niet te veel detailleren en ge
noegen nemen met de toezegging, 
tiat deze zaak niet uit het oog :~.al 
worden verloren. Amsterdam volgde 
dit .advies op. 

De radio-paragraaf 
Bij de radioparagraaf werd cii· 

tiek uitgeoefend op het voorstd 
cm de zendtijdverdéling naar even
redigheid van de -aanhang der stro
mingen te doen ges<'hieden. Herin· 
nerd werd aan het debat over de 
zendtijdverdeling in de Tweede Ka
mer ruim 20 jaar geleden, toen van 
liberale en vrijzinnig-democratische 
zijde met felheid vool' de A.V.R.O. 
\verd gepleit en het standpunt wet·d 
ingenomen, dat de sectarische om· 
roepen geen algemeen programma 
d1end<m te verzorgen. Hoewoel de mo· 
tie-Boon/Oud toen werd verworpen, 
dient de V.V.D. ook thans principieel 
stelling te nemen tegen een funeste 
ontwikkeling van het omroepstelset 
Het onrecht, 20 jaar geleden aan de 
A.V.R.O. aangedaan, moet nu worden 
goedgemaakt. 

De voorzitter betoogde, dat zijn 
standpunt nog steeds niet i"' gewij
zigd en dat zijn hart openging bij de 

herinneringen aan het vroegere ra
dio-debat. Men moet echter beden· 
ken; dat da realiteit thans anders is 
na een zo langdurige ontwikkeling 
en dat verzet daartegen ·niet meer 
zat helpem. 

Aangezien de bezwaren nochtans 
veel weerklank in de vergadering 
b!eken te vinden, werd besloten het · 
desbetreffende punt geheel te laten 
vervallen. Voorts werd besl.Gten tot 
opneming van de zinsnede: "Bevor· 
dering van een betere coördinatie 
t.a.v. de samenstelling van de pro
gramma's van de omroepverenigin
gen". 

De behandeling van het werkpro
gl'8ltl werd enige tijd onderbrok.-.n 
voor de afdoening van enkele andere 
agendapunten. 

SamensteiUng van 
bet Dagelijks BestQIIr . 

I n àe pet:fodieke vacature V&n . 
ondervoorzitter werd bij enkele 

candidaatstelling herkozen verklaard 
de heer Mr. H •. van Riel te 's Gra
venhage, die zijn benoeming aan
vaardde. 

Aangezien de heer J. L. Piersen 
Azn. wegens persoonlijke omstandig
heden ontslag had genomen als pen
ningmeester, werd in deze vacature 
bij enkele candidaatstelling gekozen 
verklaard de heer S. J. v. d. Bergh 
te Wassenaar, die de benoemin• aan
nam in de overtuiging een moeilijke 
taak op zich te nemen. Hij wil echter 
gaarne de door zijn vader gevestigde 
traditie voortzetten, doch deed een 
beroep op de medewerkbig van allen, 
om zijn taak door krachtige finan-
ciële steun te verlichten. 

De v o o r z i t t e r feliciteerde de 
heren van Riel en v. d. Bergh en 
bracht hulde aan de afgetreden pen
ningmeester voor zijn waardevolle 
steun __ aan het partijwerk. Bij diens 
afwezigheid werd besloten aan deze 
gevoelens in een brief uitdrukking 
te geven. 

N'adat er gelegenheid· was geweest 
tot het aanbevelen van candidaten in 
de vacature, ontstaan door ontslag
neming wegens gezondheidsredenen 
van de heer Mr; W. Kok te Hengelo, 
werd overgegaan tot schriftelijke 
stemming. ~'Valt-de ·-204<:gekli'g~~ st~--· 
men kre'èg de hèër H; · Pf 'Hoolboom · · 
(Edel 64, de .heer H; :M; Koornneèf: 
(Doom) 8, de- heer Ir. P. c. Tirion 
(Bloemendaal) 20 iln de heer T. ·J'. 
Twijnstra (De Bilt) 112 stemmen. 
Laatstgenoemde' werd dus gekozen. 

Bij de hierna voortgezette behan
deling van het werkprogra-m; kwam 
de financii;le en belastiDgpolitiek ter· 
sprake, waarbij onder meer gepleit 
werd voor ongedaan maken van .<Ie 
nationalisatië van de circulatiebank; 

De heer Mr. H. van Riel ver
kláarde het ondoenlijk te achten 
hierop terug te komen, zolang geen 
regulaire monetaire verhoudingen 
zijn·. teruggekeerd. 

Wel is het wenselijk, dat de pre-. 
sidént van de Nederlandse Bank los 
staat van de minister van Financiën. 

Gepleit werd voor het belastingvrij 
laten van z.g.n. schijnwinsten, doch 
Mr; v a n R i e 1 merkte op, dat deze 
in beginsel juiste, maar in feite 
moeilijk te omschrijven doelstelling 
reeds in de gekozen omschrijving 
van het fiscale ·winstbegrip is ver
vat: 

Toen twijfel werd uitgesproken 
over de vraag, of kleinere gezinnen 
wel een grotere financiële draag~ 
kracht bezitten dan grotere, die 
dikwijls profiteren van cumuleren
de inkomens der gezinsleden, merk
te de v o o r z i t t e r op, · dat het 
onjuist zou zijn het beginsel van 
heffing naar draagkracht aan te 
tasten. 

Door de afdeling Rotterdam werd 
all~ correetie der inkomens- ell 
vermogensverdeling door fiscale 
maatregelen in principe afgewezen. 
Hiertegenover stelde de voorzitter, 
dat deze correctie door progressie 
in de belastingheffing zeker niet 
een socialistisch of communistisch 
beginsel is, maar steeds ook door 
liberalen werd voorgestaan. Uiter
aard moet men met dergelijke cor
recties niet te ver gaan en in de 
fiséale sfeer blijven. 

De landbouwparatraaf 
Bij de bespreking van de land

bouwparagraaf uitte de af
deling DelfZijl de vrees, dat ruil
vetkaveling onder druk der over
heid tot socialisatie zou kunnen lei
den, waar tegenover de voorzitter 
stelde, dat de wetgever ~~edert 19.07 

een liberale methode volgt, welke 
veeleer tot versterking van het par
ticuliere eigendomsrecht leidt. 

In de soeiale paragraaf we-rd op 
voorstel van prof. mr. A. N. Mole
naar opgenomen: 

"Gestreefd worde naar een ouder
domsvoorziening, die met behoud 
van een stelsel van verzekering, 
alle economisch zwakken op 65-ja
rige leeftijd een redelijke rente ver
zekert. Daarbij worde geen aftrek 
van uit anderen hoofde verkregen 
inkomsten toegepast, terwijl aan 
een omslagstelsel de voorkeur wordt 
gegeven boven een stelsel ven kapi
taaldekking". 

Van verschillende zijden werd ge
opponeerd tegen de kinderbijslag
regeling, welke alleen als over
gangs- of noodregeling aanvaard
baar is. Van liberaal standpunt 
moet worden gestreefd naar belo
nïnJ vó1gèns. prestatié en niet Vol• 
gens behoefte. De voorzitter kon 
het met deze opvatting· in prin
cipe wel eens zijn, maar betoogde, 
dat men onder bepaalde omstandig
heden van deze regel moet kunnen 
afwijken. Practisch is het niet mo
gelijk nu tot opheffing van de kin
derbijslag over te gaan. Wel zal hij 
zich verzetten tegen een uitbrei
ding tot de zelfstandigen. 

Bij de paragraaf Wederopbouw en 
Volkshuisvesting werd besloten het 
bevorderen van een doelmatiger oi·
ganisatie van de arbeid op bouw
werken aan het particuliere ini
tiatief over te laten. 

Het resultaat van de langdurige 
discussies was, dat de adviezen van 
de Partijraad in de meeste gevallen 
werden aanvaard, behoudens de 
hiervoren genoemde uitzonderingen, 
waarna door de aanvaarding van 
het aldus geamendeerde werkpro
gram de kroon op een langdurige, 
soms ingespannen arbeid werd ge
zet. 

Teespraak van de heer Sablle 

A an het ei.nde van de ochtendzit~ 
. ting verleende dé. v<~orzitter 

het woord aan de heer Victor 
Sabbe, voorzitter van het .Libè~ 
raal Vla;1ms Verbond, die ook 
zijnerzijds. · dank .· ~t \«llr ciJa. · 
gastvrije ontvangst. ReedB. bet . vozts , 
jaar werden door de heren Vonk en 
Rutgers bij hun bezoek aan België 
nauwe banden aangeknoopt. V0er spre
ker is dit de voortzetting van een tra
ditie, want zijn grootvader werd l>ij 
het organiseren van Vlaamse congres. 
seninde ontvoogdingsstrijdomstreeks 
18.80-1890 krachtig door Noord-Neder• 
landers gesteund. Zijn oom, Maurits 
Sabbe, .philisoof van •t Sashuis. te 
Brugge, liet zijn publicaties bij een 
Nederlandse uitgever verschijnen. Gul
do Gezelle en Stijn Streuvels wor<Jen 
ook in Noórd-Nederland zeer gewaar
deerd. Er ziJn dus vele aa~akiilgspun
ten en wij strijden op hetzelfde plan: 
numeriek klein, maar groot in ge
dachten. 
·Voor de Europese sa~ènwerking en 

eenheid vormt. het Nederlands-Bel
gische samengaan de hoekstee.n. Bene
lux leeft nog niet diep genoeg ip onze . 
volkeren door een te veel aan contact 
in enge belangengroepen. Vuruiming 
van visie is nodig oi:n t.D.t de harten 
van de volken te kunnen spreken. 
Onze liberale partijen geven hier het 
goede voorbe.eld. Er is een. yruchtbaar 
contact gelegd en de Belgische afge
vaardigden hebben veel geleerd, Voor- . 
al het werkprogram bevat. ook voor 
België vele nuttige aanwijzingen. Men 
zal dus rijker terugkeren. r'á een gul
hartige ontvangst. De beste wensen 
van de Belgische liberale partij ver
gezellen de V.V.D. 

Nadat de voorzitter voor dit' enthou
siaste slotwoord dank had betuigd, 
werd gepauzeerd voor de lunch. 

HOOt be~id van de 
Kamerfracties 

I n de middagzitting werd het beleid · 
van de Kamerfracties aan een be

spreking onderworpen. 
De heer Me ij e r (Zeist) kon zieh 

geheel verenigen met de actie, welke 
tot. aftreden van het vorige kabinet 
heeft geleid, maar hij vroeg zich af, 
waarom de V.V.D. door niet achter de 
A.R. te gaan staan de derde macht 
heeft verbroken. Hij critiseerde ver
der de hatelijke rede van de heer 
Drees tegen de heer Oud en vond, dat 
men zich van de plaats van de heer 
Stikker te duur heeft verzekerd. 
Daardoor hebben wij prestige verlo
ren. Spreker i.s het ook n.iet eens m.et 
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TOEPASSELIJKHE:DEN 
Op .r. van R.: 

I find no· sweeter .fat than 
sticks to my own bones. 

(Walt Whitman, song 
of my~lf). 

Op prof. mr. A. N. M.: 
While liste11irw senates 
hang upon. thy , tC>nguè, 
Devolving. through the ma
ze of Eloquence, 
A roll of periods,, sweeter 
than her song. . _ 

('J'hompson, 
The Seasons) 

Op H. D. L.: 
.... whoever · COJ.ûd make 
two ears of corn or twtl ,-. 

··· · b~a'des ·. df' · 'grass; ~'to · {Jfd>uf- · ' · 
upon · a · spot . óf · grou1.;d 
where ·only one greiD. oe
jare, · would · deserve better 
of mankirid, ánd do mo'ri! -' 
essential · sèrvice to his 
country, than the. whole ' 
rcice of politicians put to
gether .... 

( Swift, Gumver) 

Op mr. -T. P.; 
What. a pity it is that no
body knows how to ma
nage a wife, but a l;>ache
lor. 

(Georgè Colman) 

Op idem: 
Then let me to the 

valley go, 
Th is. prettv flower to · see,_ . 
That I m.ay also le<trn 

... to g.row. 
In sweet hum.ility. , ·· 
. (Jane Taylor,, ~he Violet) 

Op mr; D. 'U. s;~ . . . . 
No má.n is' good .: enouph' 
te, . govern .a nother · miin 
witho.ut that others con .. 
sent. . . 

(Abraham Lincoln) 

Op ...... : 
We cannot safely teave po
lities to poli;ticians,- OT· po-·· 
litiCQL economy to college · 
professors. 

·('Henry George, 
Social Problems) 

Op mr. J. :K.: 
r ttlept and dreamelt 

· thctt life ·was Beauty 
I woke, a-nd f<Jltnd · '·' 

that life·wa& Du.ty. · ' 
(Ellen &·lilooper) 

Op D. J. D.: 
God· bleu ail little· boys 

who look Ukè Puck-... 
With wide e'lies, · wider 

mriu.tJtg.aond stickötW ears, 
Ras;h Mt~ht boys Who 

stat/ alîve · by Z.Uck · 
And 1teaven's fcivor in 

· this world of tears. 
'(Anhur Gruterman) 

Op den H.: 
But a oold peasantry; their 

· When once destroy•d, can 
cou.ntry's pride~ 
never be suppHed. 

(Goldsmith, -ï· 
The De~rted ViUage) 

Op ...... : 
A. Statesman is a success
ful p(}LitiqWI.n who is · dead. 

· .. (Thomas B. Reed) 

~-~--~~~-----~ 
de fractie, die haar steil~ aan het: nieu~ 
we kábinet toezegde. · · · · · 

De, heer_ Bo·e l.e · Cs-Gravenhage) 
betwijfelde,. of de h.eer Stikker, die. 
het beleid van het kàbinet-Drees-Van 
Scliaik dekte, wel onze beste exponent 
is. Koi:nen · wiJ niet opnièuw irt eert 
onmogelijke situatie? T;Iet isju1st, dat 
Kamerfractie ·en parlij vrlj van elkaar 
moeten ~taan, maar · spreker vrees~. 
dat de. partij achter de fractie zal bliJ• 
ven aanlopen zolang het voorzitter• 
schap van partij en Tweed& Kame~ 
fractie - met alle waardering voor 
de heer Oud - door dezellde pérsoon 
worden bekleed. 

De heer v·a n H: ç r den ('s-Graven
hage> bc:;p,·ak uitvoerig de onbevre~ 
digende regeling van de bijzondere 
toeslagen op de Nederlandse en Indo
nesische pensioenen. Alle gepension
neerden ontvangen een even grote .toe-, _ 
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slag, ongeacht de grootte van het pen• 
sioen. Een evenredige toeslag zou re• 
delijker zijn. Op Indonesische pensioe• 
nen wordt alleen toeslag toegekend, 
wanneer men geen bijverdiensten 
heeft. Het gevolg is, dat in hoofdzaak 
de hoogst-gepensionneerden hiervoor 
in aanmerking komen en dat de lage• 
re groepen er naast grijpen. Weduwen 
en wezenpensioenen worden in het ge
heel niet genoemd. Ondanks de R.T.C.• 
overeenkomsten doet Indonesië de ge
pension!}eerden tekort door slechts 
1/3 van het nominale bedrag te trans
fereren. Dit. is in strijd met het vol· 
kenrecht en met de bestaande juris· 
prudentie. Spreker overhandigde een 
nota, waarin grieven uitvoerig wor· 
den toegelicht. · 

Mr.· van Dijk ('s-Gravenhage) 
stelde de. vraag, hoe men staat t.o.v. 
de. veelvuldige afwezigheid wegens 
buitenlands verblijf _van Kamerleden. 
Hoe. verheugd men ook mag zijn, dat 
V.:V,D/ei:s jüerbij worden betrokken, 
rijst t9ch de vraag of het prinCipieel 
wel ·wenselijk is de met contröie be· 
laste. . v:pl}>svertegenwoordigers met 
regeringsop<}rachten te belasten. Staat 
men dan nog wel vrij? · 

Spreker uitte scherpe critiek op de 
uitlatingen van minister s' Jacob en 
van de hoofdlegerpredikant over Am
bonnese militairen, trouwe dienaren 
van Nederland en Oranje, die nu een 
trap nakrijgen. Dat kan riiet. worden 
geduld! (instemming). 

Het nieuwe kabinet besprekend, 
vroeg spreker zich af, of dit werke
lijk krachtig is iri politieke zin. De 
nieuwe C.H. ministers hebben geen 
politieke ervaring en van de heer 
W èinmer is helemaal niets bekend. 
Alleen van de .. heer Stikker is men 
zeker,. qoch die verblijft v'eef buiten
lat:).ds. Welke garantfes bestaan er dan 
voor een juiste uitvoering van het 
aa!}vaittdde program. De' zakelijke in:• 
houd daarvan vormt eeri zesde winst
punt voor de V.V.D., maar hoè zal het 
worden Uitgevoerd? Zouden de ge
handhaafde i:riinisfers uit het conflict 
wat geleèrd hebben? Het Vrije Volk 
en het Parool doen het voorkomen, 
alsof de C.H. eri de V.V.D. nu vet· 
plicht zijn meer steun in .het parle· 
ment te geven. In hoeverre staan onze 
fracties vrij? 

Verkiezing van 
Hoofdbestuursleden 

D e voorzitter maakte het resul· 
taat bekend van de intussen 

gèhouden schriftelijke ,stemmhig voor 
{le ~etkie7!ilig van< hoofdbestuursle" 
den wegens periodieke aftreding van 
vier hunner. Uitgebracht· werden 186 
geldige stemmen, waarvan op 

R. Th, J. le Cavelier (A'dam) 183. 
Mevrouw S. A. Th. Goudswaard

Knipscheer (Leiden) 184. 
Prof .. Dr. E. H. s'Jacob (Gronin-

gen) i82. 
H. M. Koornneef (Doorn) 6. 
J. C. J. Mens <Neede) 31. 
P, Merkelijn (Hilversum) 1'2. 
L. Spaanderman (Hilversum) 110. 
Ir. P. C. Tirion (Bloemendaal) 36. 
De aftredende leden werden dus 

allen herkozen. 

Voortzetting der besprekingen 
1 •e heer J a n s en ('s-Graven-

.. V hage) besprak het sluitend 
maken. Yl!-11, de Rljkspegroting, waar
bij , nlet het parlement maar de rege
ring de .leiding heeft. Toch moet de 
volksvertegenwoordiging in deze . tijd 
voor het budgetair evenwicht waken 
door het ,niet toestaan van hogere 
belastingen. en nieuwe uitgaven en 
waar mogelijk door verlaging . van 
bestaande posten. Hier ligt een taak 
voor de .derde macht. 

De heer Fredrikze (Arnhem) 
was van mening, dat, ondariks onze 
bezwaren tegen het kabinet, liet 
daarin zitting hebben van de heer 
Stikker onze fractie weerhouden 
heeft van een krachtige oppositie. 
Eerst in Januari van dit jaar kwam 
een duidelijke uitspraak. Waaróm 
niet eerder? Wanneer de motie tegen 
minister· Van Maarseveen recht, 
streeks tegen het gehele kabinet zou 
zijn gericht, ware er eerder een ont· 
knoping gekomen. 

De heer Visser (Arnhem) be
sprak onder het motto "De. som van 
alles is nul" de Wet op de l'vlaterii;;;le 
Oorlogsschade. De aanvullende be
drijfsschade brengt weinig werkelijk 
effect. Door de vage reactie biedt de 
wet weinig rechtszekerheid. 

. :Pe heel,' Krijt (Diepenveen) had 
de A.R. liever in het ·ministerie ~e-

zien. Wij hebben nu niet de beste re
gering, maar toch wel een betere. 
Spreker vroeg, waarom er zoveel 
agrarische producten tegen lage prij
zen worden uitgevoerd, terwijl ons 
volk margarine moet eten. Is het 
niet beter de onvoordelige uitvoer 
stop te zetten en naar betere afne
mers te zoeken. In het kader van de 
loon- en prijspolitiek· krijgen zelf
standigen geen compensaties, maar 
zij moeten wel lijden onder een lage 
rentevoet en hogere huren. De kleine 
man wordt de dupe en kan niet meer 
sparen. Ook de Noodwet-Drees werkt 
verkeerd, omdat zij aanstuurt op li
quidatie van spaarpenningen. 

De heer ·Niewold (Voorburg) 
critiseerde de uitvoer van koelhuis
boter naar België. Hij vroeg, of er 
overleg is geweest tussen de f.ractie 
en Mr. Stikker en waarom deze zijn 
post niet heeft opgegeven na de ver
worpen motie tegen minister Van 
Maar1;1eveen. Waarom bleef de V.V.D. 
de regering. steunen, terwijl het al 
lang mis ging? V el en voelen zich 
hierover . teleurgesteld. 

• • • 
prof. Mr. A. N. Molenaar, 

namens. de Eerste Kamerfrac
tie antwoordend,. merkte op, dat ver
scheidene critici zich blijkbaar niet 
voldoende op de hoogte hebben ge
steld. . Met name t.a.v. de oorlogs
schade heeft spreker zich veel moei
te gegeven orii de regeling te verbe
teren. Nog is overleg gaande inzake 
de rijksbijdrage in verband · met de 
molestverzekeringen. · 

Spreker èrkent, dat aftrek voor 
uitkeringen . ingevolge de Noodwet
Drees in strijd,.is met elk begrip van 
rechtvaardigheid, maar het laatste 
woord ,is daarover. nog niet gespro· 
ken. · 
.. Het deelnemep van leden der stà
ten-Generaal aan regeringsdelega
ties acht . spxe~er principieel onjuis_t: 
Het !rnn leiden tot verkeerde . ver
houdingen, zó~ls reeds 'bi~kt uit .];><>
gingen van d~ regering om zich te 
verschuilen achter . overleg met d-e 
K~mer~onimissies. Vermenging van 
taken 1s ongewenst. 
. Accoord ~!l,an .met eèn program 
van algemene lijnen betekent nog 
1;1Iet, dat men zich in alle onderdelen 
heeft gebonden. Het komt immers on 
de uitwerking· aari en daarbij sta'ail 
wij geheel vrij, zowel in het verleden 
als nu. Tegenstemmen is niet altijd 
het beste middel om resultaat te be· 
reiken. Er moet een vertrouwens~ 
v~~houding tussen regering en volks'
V'ertegenwoordiging bestaan en dat 
is' alleen mogelijk bij góede voorlich
ting van .de zijde der regering, doch 

, daaraan heeft veel ontbroken. Spre
ker herinnerde aan de verwerping 
van het voorstel tot het vaststellen 
van een Indonesische commissie 
waarbij ·de · A:R. een negatieve nou~ 
ding aannam. Minister Van Maarse
veen verspeelde echter het vertrou
wen, maar het ·had weinig zin om 
met de C:P.N. tegen zijn begroting 
te stemmen, omdat zeer twijfelach
tig was, dat de A.R. en de C.H. dit 
ook zouden doen. 

De heer De n H a r t o g, lid van 
de Tweede Kamerfractie beant
woordde de vragen over d~ export 
van agrarische producten. Deze moet 
men zien tegen de achtergrond van 
de financieel-economische situatie 
welke weleens verplicht tot uitvoe~ 
met verlies .om een markt te kunnen 
behouden en· bepaalde buitenlandse 
valuta te verkrijgen. Opdrijven van 
de varkensvleesprijzen is riskant, 
evenals een al te grote uitbreiding 
Vl!-n de rundveestapel. Koelhuisboter 
moeten wij uitvoeren om van Belo-ië 
b~paalde andere producten te kun;en 
krijgen. 

De Voorzitter antwoordt 
D e voorzitter, de overige sprekers 

beantwoordend, merkte op, dat 
de partij zelf verleden jaar besloot om 
de functies van voorzitter van de par
tij met die van de Kamerfractie te 
laten samengaan. Bij zijn aftreden kan 
de partij deze aangelegenheid opnieuw 
bezien. · 

De pensioenkwesties heeft. de volle 
aandacht. Kamerleden kunnen :::ich 
niet altijd onttrekken aan deelneming 
aan buitenlands overleg; dit kan zelfs 
ter oriëntering voor de eigenlijke taak 
nut hebben. Het behoeft de onafhan
kelijkheid niet in gevaar te brengen 
en deze gewoonte bestond voor de 
oorlog ook al, Fout is het, wanneer de 
regering poogt de Kamer vast te leg
gen door in commissies naar een 
zekere binding te streven. 

Geheel eens is spreker het met de 
critiek op het afschuwelijke beleid 
van minister s' Jacob in de Ambon
nese zaak. 

Bezuinigingen treffen is in de eerste 
plaats regeringstaak. Kamerleden 
kunnen mogelijkheden en consequen
ties moeilijk overzien. Wel kunnen zij 
wenken geven of in bepaalde geval
len verhoging van uitgaven 'bestrij
den, maar posten verminderen bij 
amendement is niet zo eenvoudig. . "". D e materiële oorlogsschade vormt 

een moeilijk . probleem, dat 
evenwel de volle aandacht heeft. De 
positie van de kleine spaarders en 
van de huiseigenaren is niet volgens 
dè verdelende rechtvaardigheid be
zien. Het handhaven van een lage 
rentevoet heeft spreker van meet af 
aan een gevaarlijke proefneming ge
vonden bij het tegenhouden van in
flatie. 

Spreker is er van overtuigd, dat 
tegenover de socialistische financiële 
politiek in het nieuwe kabinet meer 
tegenwicht zal worden gegev<:n c~:tn 
voorheen. De juiste verhouding tus
sen kabinet en volksvertegenwoordi
ging moet op wéderzijdse onafhanke
lijkheid en vertrouwen berusten. 
Tegen een onzedelijke grondslag . 'let 
volgens Thorbecke, altijd afwijzend 
worden gestaan, 0ok al zit er een 
geestverwant in het Kabinet. 

_De socialistische pers lijdt kennelijk 
onder de naweeën van een· stevige 
nederlaag. De regeringsverkhiring, 
welke spreker nog slechts oppervlak
kig gelezJ!n heeft, is inderdaad winst
punt nr. 6. De politiek van potverte
ren - het N.V.V. wilde trachten te 
lenen in het buitenland en de reser· 
ves opteren ;__ is nu definitief prijsge. 
geven. 

f.•' * * 
De A.R. hebben door. hun houding 

in 1948 reeds veel bedorven, 
want het verweer tegen de Rooms
rode samenwerking werd daardoor in 
feite verzwakt. Het is niet waar, dat 
de A.R, in het ilieuwe kabinet geen 
topfigure~ mochten leveren. Men 
w_ilde echter bepaalde personen op 
btlpaalde depar1;e~enten hebben en dat 
W:jiS nu "eenm.aa_l., niet . te verwezenlij
ken. Velen in A.R.-kring lteuren deze 
11egatieve hoJlding niet goed. Wan
,l)eet men wel Z.0\1 hebben meegedaan, 
zou de. positie van de derde macht 
yeel .sterker zijn geweest. 

Na het stemmen voor de souverei
nite,its-overdracht werd spreker in de 
katholieke pers aardig gefêteerd, 
maar na de aanval op minister Va:t 
Maarseveen .• was dat al gauw voorbij. 
"Trouw" schreef nu ten onrechte, dat 
de V.V.D. geen vrijheid van beweging 
meer heeft. Wij hebben ons evenwel 
.in geen enkel detail gebonden, doch 
ons slechts eens verklaard met de 
grote lijnen van het program. Het wa
re geen juiste constitutionele vorm 
om zich bij voorba;J.t aan de rege
ringspolitiek te bind(;n. 

Prof. Romme heeft trouwens alleen 
gevraagd, of de fractieleiders bereid 
waren op een bepaald program en bij 
een bepaalde samenstelling van het 
kabinet hun daarvoor uitgenodigde 
geestverwanten te adviseren daarin 
zitting te nemen. Het geven van een 
bevestigend antwoord is ons niet ge
makkelijk gevallen. Wij staan echter 
volkomen vrij, evenals onder het vo
rige kabinet. Ook de verhoudir.g van 
minister Stikker töt partij en fractie 
is ongewijzigd gebleven. 

* • • 

W ij hebben nog steeds bij de op-
eenvolgende verkiezingen sten•

n,en gewonnen en de Statenverkie
zingen werden door de souvereini
teitsoverdracht niet in ongunstige t:hl 
'-OOr onze partij beïnvloed. Het is wel 
erg gemakkelijk in d<> oppositie te 
zijn, maar moeilijk om verantwoor
delijkheid te dragen en wij deden 
dat heus niet voor ons ge-noegen. 
Ook nu houden wij cgen en oren 
open bij het waarnemen van de da
den van de regering. Het Ir.done&l· 
sche probleem was een onderwex·p 
v&n algemeen kabinetsbeleid, waar
voor ook de heer Stikker rr.e-de ver
antwoordelijk was. ,,'rrouw" schreef, 
dat Oud Stikker wilde sauveren, 
Maar dat is geheel onjuist. H.c>t tegen
deel werd duidelijk genoeg gezegd 
en geschreven. De motie tegen mi
nister Van Maarseveen was als een 
waarschuwing bedoeld, omdat een 
ka binetscrisis een ernstige zaak is. 
De heer Stikker stelde de kabinets
kwestie mee. Waarom hij toen niet 
heen ging is zijn zaak. In het geval .. 
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Schokking i11 het echter gelukt de 
ongewenste minister tP. verwijderen. 
In Januari waren considerati~ en ~til
duld echter uitgeput en moesten wij 
doortasten. Ook een verworpen mo• 
tie kan nut hebben, want zij legt de 
verantwoordelijkheden vast. 

De heer Drees heeft in zijn op-
positietljd minister Oud wel 

heel andere dingen r.aar het hoofd 
geslingerd dun spreker hem op zui• 
ver zakelijke wijze in het Nieuw• 
Guinea-debat onder het oog bracht. 
Stikkers nachtelijke verklaring 
schiep een wonderlijke sfeer. Waar• 
om verbond hij wel consequentles 
aan de V.V.D.-motie en niet aan de 
motie-Schouten, waaraan OllLe fractie 
toch ook haar stem gaf? Toen minis• 
ter Stikker buiten overleg met het 
parlement een gezant naar Franco• 
Spanje zond, diende de P.v.d.A. een 
motie in om deze inconstitutionele 
handelwijze af te keuren. Op die 
grond stemde de V.V.D. daarvoor. 
waaruit blijkt, hoe zuiver zij de ver• 
houding t.o.v. de heer Stikker heeft 
gesteld. Twee dagen later was de !?. 
v.d.A. echter niet bereid een eveJ1 
inconstitutionele handeling af te keu• 
ren. Toch is het k'lbinet gevallen, 
omdat het inwendig elke homogeni~ 
teit miste. Door de recente bloed• 
transfusie is het opgekikkerd en al 
is het geen sterk kabinet, het is toen 
beter dan het vorige. Bij niet-mee• 
doen bestond er geen uitzicht op een 
betere oplossing. Bovendien drong de 
tijd en het landsbelang vorderde ef'l& 
offer, dat. wij dan ook hebben ge
bracht. Bij alle verschil van gevoe• 
len moet d,e ovenuiging bestaan, na~ 
onze fractie in volle oprechtheid met 
het oog op 's lands belang, zoals w1j 
dit in het licht onzer beginselen zien. 
heeft gehandeld. 

Van onschatbare waarde is het, dat 
de gehele Kamer-fractie steeds uit 
eigen overtuiging achter spreker heeft 
gestaan. Onze houding was dan ook 
krachtiger dan bij de .C,H.U.,. waar 
zoveel verdeeldheid. 11-eerst. , , . 

.Wanneer wij de eenheid blijv.~!l 
bewaren, dan zullen wij bij de ver• 
ldezingen in 1952 zek-er weer goell 
uit de bus komen. 

Nadat de vergadering de voorzittef: 
sta;mde een langdurige ovatie had ge-. 
bracht, sloot mr. Oud deze in elk 
opzicht welgeslaagde vergadering. 

Ze hebhen 216 
vergaderingbezoekers 

gevraagd: 

"Wat heeft 
de meeste indruk 
op U gemaakt?" 
Ze hebben 216 vergadering

bezoekers gevraagd: "Wat 
heeft de meeste indruk 
op U gemaakt'!" 

211 hebben geantwoord: ,.de 
buitengewoon goede geest 
en de openingsrede en de 
ovatie die Stikker en 
Oud kregen en de wel
sprekendheid der Bel
gen". 

1 (een dichter) heeft ge
antwoord: "dat nou nie
mand die bloemen in een 
vaas met tvate1· heeft ge
zet." 

1 heeft geantwoord: "Delf
zijl." 

1 heeft geantwoord: "dat ik 
gelijk hàd, en dat Oud 
gelijk kréég." 

1 heeft geantwoord: "dat 
Amsterdams Citroen al
wéér magerder is gewor
den." 

1 (een dromer): "dat de 
dames in twintig jaa1· zo
veel jonger zijn gewor
den." 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AFUELINGSSECRET ARISSEN: 
Vraagt blj onze administratie de 

tarieven voor extra-exemplaren vao 
)118 weekblad, voor df' verbreidinfJ 
van onze beginselen en voor het 
werven van nieuwe abonné's . . ................................. .. 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

ELI{ LID ZIJ ACTIEF 
Vorige week moesten wij op deze plaats 

een beschouwing over de jongste alge~ 
mene vergadering onzer partij achterwege 
laten. Het nieuwe kabinet vroeg onze aan~ 
dacht. 
. Thans willen wij niet ~eer op het congres 

zelf terugkomen, maar wij willen toch wel 
een enkele opmerking maken over onze taak 
in de toekomst. 

Onze taak zal een meervoudige zijn. In de 
eerste plaats blijft daar ons werk op het 

politieke terrein. Dit is het werk onzer afge~ 
vaardigden. Na de positiebepaling der diverse 
groepen tegenover het huidige kabinet in het 
debat van de vorige week, zullen wij in de 
eerstkomende tijd telkenmale een uitwerking 
zien van hetgeen in het regeringsprogram 
- uiteraard in algemene bewoordingen -
was gesteld. Bij die concretisering zullen de 
diverse gezichtspunten en de onderscheidene 
opvattingen naar voren komen. Daarbij een 
rol te spelen zal het werk onzer politici zijn. 
· Naast het werk op het politieke terrein 

moet echter arbeid op organisatorisch en pro
pagandistisch gebied worden verricht. Daar.
aan mogen wij nu enige aandacht besteden. 
In het bijzonder naar aanleiding. van hetgeen 
in het jaarverslag van de secretaris onzer par~ 
tij gezegd is omtrent het ledentál onzer partij. 
Volgens het jaarverslag gaat de groei van de 
op onze lijsten stemmende kiezers niet ge~ 
paard met een evenredige stijging van het 
ledental. Wij zouden daaraan kunnen toevoe~ 
gen, dat er ook niet een ·evenredige stijging 
van het aantal abonne's op ons blad is. 

Het is goed om daar een ogenblik bij stil 
te staan. 

wanneer wij de geschiedenis nagaan, zien 
wij dat de liberalen veel aan ons volk 

hebben gebracht. Op één terrein hebben zij 
echter nooit veel geschonken: op dat der orga· 
nisaties. Dat is steeds de zwakke plek der 
liberalen geweest. In de periode van bloei der 
vorige eeuw bestond er niet één grote krach
tige liberale partij, maar was er een veelheid 
van plaatselijke kiesverenigingen, die weinig 
saamgebonden waren. Merkwaardig is wel, 
dat toen in het midden der tachtiger jaren het 
initiatief werd genomen tot de oprichting der 
Liberale Unie velen zelfs van oordeel waren, 
dat geen program moest worden opgesteld, 
omdat zo iets bindends in het geheel niet 
paste bij het karakter ener liberale partij! 

Die opvattingen zijn reeds lang overwon
nen, maar niet overwonnen is de geest bij 
velen, dat men ·zich liever niet bij een partij 
aansluit. 

Dat is te betreuren, want hoe men de za-
ken ook wendt of keert, een feit is, dat 

zich in de loop der tijden zowel te rechter als 
te linker zijde partijen hebben ontwikkeld, die 
zeer sterk zijn georganiseerd en die bij voort
during krachtige propaganda maken. Wij 
denken aan huisbezoek, wij denken ook aan 
de propaganda via de pers en de radio. 

Laten wij goed beseffen hoe moeilijk het 
daardoor wordt voor de .. gewone man" om 
de juiste weg te kiezen. Zeer veel kranten 

zijn er, die hen bij voortduring weten te ver~ 
tellen hoe fout die V.V.D.'ers wel zijn en 
wanneer hij de krant uit heeft en naar de 
radio luistert, wel dan duurt het ook al weer 
niet lang of hij hoort weer het zelfde vertel~ 
len door de een of ander die het geheel door 
een rose of anders gekleurde bril beziet. Daar 
kan van onze zijde maar bitter weinig tegen~ 
over gesteld worden, want.wij mogen slechts 
bij zeer uitzonderlijke gelegenheden onze stem 
voor de radio doen horen. TerZijde zij opge~ 
merkt, dat dit, afgezien van de grove onbil~ 
lijkheid, die jegens ons bedreven wordt, ook 
in strijd is met het wezen der democratie. 
Immers, de democratie vereist, dat elk lid van 
een volk in staat is op juiste wijze zijn keuze 
te bepalen tussen de diverse politieke richtin· 
gen. Maar wat komt daar van terecht als de 
éne groepering zich vrijwel dagelijks van 
's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan het 
volk kan presenteren, terwijl dat de ander 
niet mogelijk is? 

En toch is het merkwaardig hoe wij ge~ 
groeid zijn in de afgelopen jarèn en hoe 

er steeds meer begrip gaat ontstaan voor 
onze idealen en onze politiek. En zeer merk~ 
waardig is ook, dat ei: na de door de radio 
uitgezonden redevoering van mr. Oud van 
zeer vek zijden aan ons geschreven is om 
instemming te betuigen en zich als lid op te 
geven. 

In dit opzicht is wellicht het voorbeeld 
leerzaam, dat wij lazen in de brief van een 
onzer leden, die reeds enkele dagen na onze 
radio~uitzending goede resultaten boekte. Hij 
schrijft ons: 

,.Toen ik Maandagmorgen op m'n brom~ 
fiets door het dorp ging werd ik driemaal 
aangeroepen en even zoveel keren kon 
ik een spontaan lid voor onze partij aan 
onze ledenlijst toevoegen, een boer, een 
fouragehandelaar en een gepensionneerd 
veldwachter". 

Ja, wij moesten eens een keertje meer voor 
de radio kunnen komen! 

En is ook niet tekenend voor de wijziging 
in de opvattingen hetgeen ons voorts ge

schreven werd? Het volgende spreekt onzes 
inziens voor zich zelf: 

,.Daags na het aftreden van het oude 
kabinet sprak ik een timmermansknecht 
(P.v.d.A.), die er z'n voldoening over 
uitsprak dat de regering naar huis was 
gegaan, want, zo redeneerde hij, in de 
crisisjaren·kon ik in een week nog f 2.50 
per week sparen, maar nu zie ik er met 
een veel hoger loon geen kans meer toe. 
Hij moest mij daarbij direct toegeven ook 
slachtoffer te zijn geworden van de psy~ 
chologische fout, door de na~oorlogse 
regeringen gemaakt door een hoger Ie-

venspeil mogelijk te doen schijnen en te 
stimuleren dan economisch vcrantwoord 
was en dat ook hij zich thans uitgaven 
veroorloofde en normaal vond waar hij 
vroeger niet aan gedacht zou hebben. 
Dit voorbeeld zou ik met vele kunnen 
aanvullen, want door mijn werk ( assu~ 
rantiebezorger) spreek ik dagelijks tien~ 
tallen mensen uit alle lagen der bevol~ 
king. In de afgelopen weken bewijzen 
mij deze gesprekken iedere keer, dat het 
ingenomen standpunt van onze fractie 
in de volksvertegenwoordiging juist is 

·geweest en de weg bewandeld is, die nog 
als enige weg Óvergebleven was. Dit 
sterkt mij in mijn vertrouwen in de toe
komstige politiek in ons land alsmede in 
de toenemende kracht van onze partij 
bij het uitmaken van deze politiek". 

Wij hebben er de voorkeur ;um \:JC\Jeven 
weer te geven wat tot ons komt. Dat is 

het meest overtuigende, Dat het ook zeer he~ 
vredigend is mag ons echter niet tot zelfvol~ 
daanheid leiden en tot het vertrouwen, dat 
alles wel van zelf ~al gaan. Wij herinneren 
ten tijde van de oprichting onzer partij eens 
een gesprek te hebben gehad met een voor
aanstaande figuur van rechtse huize. Diens 
mening was, dat de structuur van ons volk 
het ons mogelijk moest maken zeker 10 à 12 
zetels in de Tweede Kamer te bezetten. Brie~ 
ven als die wij hierboven citeerden tonen 
aan, dat er velen zijn, die bij ons behoren. 
Maar te velen zijn er, die de weg naar ons 
nog niet hebben kunnen vinden. Dat komt 
zeker doordat wij ...- gelijk wij reeds betoog
den ...- vrijwel buiten de radio staan en an
deren de gelegenheid hebben ons elke dag 
aan te vallen en van ons een caricatuur te 
maken. Maar dat moet dan worden opgevan~ 
gen door de mogelijkheden, die er wèl zijn. 
uit te buiten. En dan weten wij, dat daarvoor 
een krachtige organisatie nodig is, maar zeker 
moeten wij ons ook allen realiseren dat elk 
onzer een actief strijder moet zijn. Wij zijn 
in de afgelopen jaren bij de verkiezingen 
krachtig vooruit gegaan. Telkenmale meld~ 
den de bladen van allerlei richting, dat wij 
zeer grote winsten hadden gemaakt. Welnu, 
dan moeten wij ook zorgen, dat die winsten 
weerslag gaan vinden in ons ledental en in 
het aantal abonné's van ons blad. Laten onze 
leden, geleid door hun (haar!) afdelingsbe~ 
sturen alles op alles zetten om ons ledental te: 
vergroten en daardoor ook ons legèrtje van 
actieve strijders. En wat ons blad betrëft: 
laat eerst elk lid zich abonneren en laat dan 
elk lid een abonné werven. Dat is waarlijk 
niet . te veel gevraagd. 

Laten wij het goed weten: zeer zwaar is 
onze strijd en men zal ons te meer bestrijden 
naarmate onze polit~eke successen groter zijn. 
Daarom mag niemand ter zijde staan: elk 
lid zij actief. K. 
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Prof. .ftomme legde nieuw Kabinet te vondeling 
En deed a;fstand van (duidelijk bewezen) vaderschap 

Zo zot dan op Zaterdag de 17de Maart, na een crisis van zeven 
weken, een nieuw en - vergeleken bij het vorige - in vele opzich
ten versterkt ·Kabinet achter de Regeringstafel, toen minister-presi
dent Drees de Regeringsverklaring in de Tweede Kamer aflegde .. De 
heer Stikker fungeerde nu niet meer als enige vertegenwoordiger 
van een bredere basis dan die van alleen K.V.P. en P.v.d.A., maar 
hij had twee of drie (als men de heer Wemmer!i mag meerekenen) 
anderen naast zich, die met hem als politieke exponenten dier 
bredere basis mogen worden beschouwd. Bovendien had minister 
Van Moorseveen U·niezeken en Overzeese Rijksdelen moeten prijs
geven, de weinig tactvol geblêken mr. s'Jacob had het veld moeten 
ruimen en próf. Albregts zou met mr. Teulings in de R.E.A. (de 
Raad voor Economische Aangelegenheden uit de Ministerraad) het 
niet-socialistische element in dit kerncollege van het Kabinet aan
merkelijk komen versterken. 

tenlandse Zaken verantwoordelijk, al 
was hij voor d at b':!leid dan ook min
der direct verantwoordelijk dan mr. 
Van Maarseveen, de minister voor 
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. 
Dat de V.V.D.-fractie nu in het bij
zonder in de kwestie van Nieuw-Gui
nea ernstige bezware1r haè, was de 
minister uit het in dit zeer bijzondere 
speciale geval met hem opgenomen 
contact volkomen bekend. Het was on
ze wens, dat hij het Nieuw-Guinea
beleid, dat de Regering voornemens 
was te voeren, niet met zijn verant
woordelijkheid . zou dekken. Wij had
den voor onszelf de overt·,iging, dat 
de minister door zijn belangriJKe po
sitie in de gelegenheid zou zijn ge
weest dit beleid te keren. Natuurlijk kon niemand in de toekomst zien en zullen de daden 

von het nieuwe Kabinet moeten. worden afgewacht, maar voor het 
ogenblik mag toch zonder enige overdrijving worden gezegd, dat de 
wens van de heer Oud, op 24 Januari in de Kamer uitgesproken, 
dat de heer Stikker binnen afzienbare tijd in een sterk (er) Kabinet 
zou terugkeren, in vervulling is gegaan. 

De ministe1· heej't het niet ge
wild. Dat was zijn zaak, zijn 
verantwoordelijkheid en die had
den wij te respecteren, maar de 
minister had van zijn kant onze 
reactie te respecteren en ·dat die 
reactie komen zou, was hem 
volkomen bekend. Wat h-eeft nu 
de minister gedaan in zijn ver
klaring van 23 Januari? In die 
verklaring is de miniskr conse
quenties gaan verbinden aan 
onze motie, ook al zou die motie 
geen meerderheid krijgen. Waar
om alleen onze motie, waarom 
niet ons stemmen voor de motie 
van · de ·heel' Schouten of die 
van de heer Tilanus? 

M aandag 19 en Dinsdag 20 Maart 
werd het debat over de Rege

l·ingsverklaring gehouden. Uiteraard 
zonden de fracties hiervoor alle hun 
voorzitters of waarnemende voorzit
ters in het vuur, die bij de oplossing 
van de crisis trouwens ook het tneest 
persoonlijk betrokken waren geweest. 
Slechts hij, die daarbij juist het al
lermeest betrokken was geworden, n.l. 
de formateur prof. Romme, ontbrak 
en liet zich vervangen door pater 
stokman, aangezien bjj het juister 
vend, dit ... debat niet mede te maken. 

Voor onze V.V.DAractie was het dus 
de heer Oud, die, p.adat de heren Bur
ger (Arb.), Stokman (K.V.P.), Schou
ten <A.R.) en Tilanus (C.H.) waren 
vóór geraan, het spreekgestoelte (als 
altijd: onder grote belangstelling) be
klom. 

De heer Oud ving zijn rede aan met 
nog eens in herinnering te brengen, 
dat de motie, welke hij op de avond 
van de 23ste Januari had ingediend, 
4e volgende dag met grote meerder
heid (66 tegen 26 stemmen) verwor
pen was. Niettemin heeft zij geleid 
tot het aftreden van het Kabinet -
een zeer bijzondere constitutionele fi
guur! De aanlEdding daartoe was de 
rèactie van de minister van Buiten
landse Zaken, mr. Stikker. Deze had, 
naar de mening van de heer Oud, de 
kwestie gebracht op een terrein, dat 
hij niet aarzelde een gevaarlijk ter
rein te noemen, omdat nu een clement 
in het spel ging komen, dat constitu
tioneel daarbuiten had moeten blij
ven, namelijk de verhouding tussen 
een .minister en .de fractie in de Ka
mer, \Yaartoe d~ partiJgenoten van de 
minister behoren. 

0 nze fractievoorzitter sprak het 
nu nog ~ens duidelijk uit: Ik 

Nens van een constitutionele verhou
ding tussen een minister en. een Ka
merfractie . niets te weten, omdat dit 
naar mijn overtuiging in strijd is. met 
de grondslag van ons constitutionele 
bestel. Tussen een minister en zijn 
partijgenoten in de Kamer wens ik 
niets anders te erkennen dan een ze
delijke band. Natuurlijk heeft iedere 
minister het recht om heen te gaan 
wanneer hij d<;~artoe persoonlijk re
denen aanwezig acht, maar een plicht 
tot heengaan was er in dit geval zeer 
bepaaldelijk niet. Ware de motie 
aangenomen, dan zou het bekende: 
"Qui casse paye" hebben gegolden. 
Thans, nu er was een ·-olkomen onver
plicht heengaan van het Kabinet en 
een verworpen motie van wantrouwen, 
was het een volstrekte dwaasheid, dat 
men aan iemand, wiens motie was 
verworpen, wie de meerderheid van 
de Kamer dus geweigerd had te vol
gen, de eis zou stellen: gij moet een 
Jûeuw Kabinet vormen, Dat is - zo 

merkte de heer Oud zeer terecht op 
- l'eeds daarom een dwaasheid, om
dat de Kabinetten, welke wij moeten 
trachten te vormen, moeten steunen 
op een meerderheid van de Kamer. 

Hoe was nu onze verhouding tot 
de minister van Buitenlandse 

Zaken? Voor dat beleid hadden wij in 
het algemeen grote waardering, maar 
er was ~n zeer bepaald punt, waarop 
wij tegen het ~ltrld · van de · minister 
onze ernstige b~n:waren hadden. Dat 
was op het stuk van het Indonesische 
beleid. Na de fase, die is ingetreden 
na Mei 1949 hebben wij onze ernstige 
bezwaren gehad tegen het Indonesi
sche beleid van het Kabinet. Daar
voor ".ras óók de minister van Bui-

I k geloof niet, zo zei de heer Oud in 
dit verband, dat het Kabinet aan 

het bewind was gebleven, als de mo
tie-Schouten of de motie-Tilanus aan
genomen wal'en. De heer Tilanus had 
zich in dit debat en in dat van Januari 
nu wel telkens in deze positie ge-

heeft in de kranten geleze11 dat oud-minister Struycken in aan
merking komt om Gouverneur van de Nederlandse AntiLlen te 
worden; hij heeft ook een andere naam horen noemen.; doch wie 
het ook wordt, deze bw·ge1· benijdt hem niet. 

Niet dat de Antillen niet een goed land zijn. Deze burger 
heeft e1· zelf, in persoon, een aantal beste jaren doorgebracltt, 
daar niet ·van en hij bewaart kostelijke herinnerihgen aan die 
zes eilandjes in de grote Caraïbische Zee, die zo r~jk, zo leven-

. dig. zo interessant en zo zonnig zijn. Met hun zessen bij elka.ar 
beslaan zij niet veel meer oppervlakte dan onze goede Wadden
eilanden, .want Curaçao, A1·uba en Bonaire zijn bij elkaar zo 
groot als Terschelling, Texel, Vlieland en Schiennonnikoog en de 
drie kleint.ies zijn samen niet veel groter dan gans Rotturn cum 
Rottummemog, maar hun belangrijkheid gaat daar ve1· boven-uit. 

Daar allemaal dus niet van. Op zich zelf is· het bèst uit te 
houden in dat aardige, brede, witte Gouverneurshuis aan de 
Annabaai met het zicht op die drukke Emmabrug. 

Maar dat Gouverneurschap zèlf; dat hoge ambt .. .. Dat is, nu 
de Antillen vrijwel autonoom zijn geworden en een echte 1·ege
ring hebben gekregen en eilandenraden op elk eiland en naast 
die van de andere v{if ook een gezaghebber van Curaçao - dat 
ambt is nauwel~iks meer een half ei en veeleer een lege dop ge
worden en de Gouverneur niet veel meer dan wat ze in 't En
gels noemen een lege dop: een mooie titel, veel eerbewijs, een 
adjudant en alles wat daar zoal bij behoort, maa1· niet veel meer 
te doen. 

Zijne Excellentie Struycken heeft het als wethouder van B1·eda 
drukke1· gehad, dan hij het als Gouvernenr der Nederlandse 
Antillen ooit zal hebbeiL 

En zo is het nu ook met zijn collega i;an Sm·iname. Ook daar, 
in de West, is alles heel anders geworden. 

Tot nu toe w·as het Gouvernew·schap daar een ' 
voor officiel'en en bw·gemeesters -- maar voo1· ee: 
dat nu zeker niet meer het geval. · 

urmnotie 
·1lister is 

De we1·eld verandert, de tijden veranderen en de Gouverneurs
ambten met hen. 

En dit is zo-maa1·-een-overpeinzing bU een bericht-in-de
krant van 

DEZE BURGER 

plaatst: Ik heb zo'n ontzaglijk verant
woordelijkheidsgevoel, ik wil geen Ka
binetscrisis vero<Jrzaken, maar tege
lijk legde hij aan de Kamer dan toch 
maar een motie voor, w~lke, ware zij 
aangenomen, het Kabinet een zoda~ 
nige morele klap mu hebben gegeven, 
dat het niet had kunnen aanblijven. 

Ondanks alles, zo kon de heer Oud 
nu nog eens verklaren, hadden wij het 
vertrouwen in minister Stikker per
soonlijk echter nic:>t opgezegd; vandaar 
mijn uitspraak op 24 Januari, dat wij 
hoopten, dat, ook wanneer het tot een 
Kabinetscrisis zou komen, wij de mi
nister zouden terui(zien in een ander, 
een sterker Kabinet. Dat de mogelijk· 
heid daartoe bestond, heeft het optre
den van het nieuwe Kabinet bewezen. 

Zoals te verwachten was, heeft de 
heer Oud van deze eerste maal, 

dat hij na 24 Januari in de Kamer 
weer het woord kreeg, gebruik ge
maakt ernstig bezwaar te maken tegen 
de wijze, waarop minister-president 
Drees aan het slot van dat debat zich 
over hem had uitgelaten. De minister 
had een volkomen ongemotiveerde 
overgeprikkeldheid getoond en was 
daarbij lelijk gederailleerd. Als ik de 
minister-president een raad mag ge-
ven, zo zei de heer Oud, dan is het 
deze, dat hij in het vervolg niet meer 
zo overgevoelig moet zijn en zich eens 
moet herinneren, wat 's ministers par
tijgenoten mij voor de voeten hebben 
geworpen, .toen ik - in het ministerie
Colijn - achter de Regeringstafel zat. 

Wij mogen gelukkig vaststellen, dat 
minister Drees erkende, dat hij, bij het 
"spontane antwoord", dat hij toen ge
geven had en in de gespannen sfeer 
van dat moment inderdaad scherper 
was geweest dan gewoonlijk en dat de 
heer Oud bij de ceplieken dit incident 
ook zijnerzijds gesloten kon verklaren. 

Uitvoerig ging de heer Oud VCl'

volgens de onderscheidene po
gingen na, welke waren gedaan om tot 
een oplossing van de Kabinetscrisis te 
komen. De heer Oud herinnerde er 
daarbij nog aan, dat het Kabinet als 
motief voor zijn ontslag-aanvrage aan 
H.M .. de Koningin had aangegeven, dat 
"de V.V.D.-fractie het vertrouwen in 
minister Stikker had opgezegd". Te
recht verklaarde onze fractievoorzit
ter naar aanleiding hiervan: Ik heb 
er ernstig bezwaar tegen, dat, als een 
Kabinet aan de Koningin ontslag 
vraagt, men de reden van de. ontslag
aanvrage onjuist formuleert. Het was 
niet juist, dat de .fractie van de V.V.D. 
het vertrouwen in minister Stikker 
had opgezegd. De fractie had het ver
trouwen opgezegd in het Kabinet in 
zijn geheel en dat is allerminst het
zelfde. 

De /:eer Oud geloofde trouwens, 
dat de werkel(ike oorzaak van 
de crisis geheel ergens anders 
moest worden gezocht. Wanneer 
in het Kabinet inderdaad was 
geweest die voortrefJ'elijke har
monie, waarvan de ministe1·-pre
sident in zUn slotwoord sprak, 
zou, naar hij meende, het Kabi
net niet zijn heengegaan. Maar 
ook in verbanel met het gebeur
de in de loop van de crisis was 
hi,i er aan gaan twijfelen of die 
harmonie er wel was en met 
name over de maatregelen, die 
onder de gewijzigde omstandig
heden nodig waren. Zon - zo 
vroeg hij zich af - het Kabinet
Vrees-Van Scha ik in staat zijn 
geweest in Januari een Rege
ringsverklaring af te leggen als 
die. welke nu was voorgelezen? 

(Vervolg op pag. 7) 
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Ambtenarij 

D c lezer neme het van ons aan, dat wij het al
lerminst prettig vinden onder het minder 

prettige hoofd "ambtenarij" weer een geval te 
moeten signaleren, waaruit blijkt, dat men bij de 
P.T.T. in vele gevallen slaapt. "De centrale in het 
Haarlemse telefoondistrict is niet bijzonder doel
matig gebleken. Het is te hopen, dat de hoogste 
leiding uit deze zaak lering heeft getrokken, want 
we houden ons hart vast voor wat in de P.T.T.
bedrijven nog kan gebeuren en misschien al aan 
de gang is". Aldus de officier van Justitie mr. G. 
W. F. van den Valk Bouman in zijn requisitoir 
tegen twee chauffeurs bij de P.T.T., die onlangs 
voor de Haarlemse rechtbank terecht stonden we
gens knoeierijen bij het verwisselen van volle 
geldbusjes voor de lege in de publieke telefoon
cellen in Haarlem en omstreken. De chauffeurs 
stalen uit de busjes, die zij weghaalden voor onge
veer een tiende. van de inhoud. De busjes waren 
weliswaar verzegeld met een blikken plaatje dat 
dichtgeknepen werd met een tang, die een num
mer in het plaatje drukte, maar de chauffeurs 
waren eveneens in het bezit van zo'n tang. De 
blikken plaatjes lagen in een der postkantoren 
voor het grijpen, zodat de verzegelingen makkelijk 
konden worden verbroken en vernieuwd. De tang 
van de chauffeurs had evenwel een ander num
mer, doch dit vormde geen beletsel, omdat .:le 
tang niet voldoende werd doorgeknepen, waar
door het nummer niet duidelijk zichtbaar werd. 
Vijf jaar heeft de man die met de contröle van 
de busjes was belast, niet gemerkt, dat er geen 
nummers op de plaatjes stonden. Dit is te meer 
onbegrijpelijk, omdat de inhoud van de busjes 
niet klopte met de door de automaat getelde ge
sprekken. Steeds hadden zij, die met de contröle 
waren belast in de overtuiging geleefd, dat de 
automaat de gesprekken verkeerd had geregi
streerd. Noch bij de' technische dienst, noch bij 
de administratie, was men ooit op het idee ge
komen, dat er kon zljn geknoeid. Dit is wel een 
ergerlijk staaltje van laksheid en gebrek aan 
initiatief. Het wordt waarlijk tijd, dat er bij de 
P.T.T. eens flink wat ram..;n worden opengezet 
om de muffe atmosfeer wat te zuiveren. 

"Zó zijn onze manieren" 

I n "Het Vrije Volk" van 22 Maart geeft de heer 
Van der Kieft, gewezen directeur van de N.V. 

de Arbeiderspers, een, laat ons zeggen populaire, 
beschouwing over een door de N.V. Heemaf gepu
bliceerd prospectus ter zake van de uitgifte van 
nieuwe aandelen van deze N.V. 

De beschouwing van de heer v. d. K. is niet 
onbeantwoord gebleven. De heer Ir. H. J. Keus, 
directeur van de Heemaf, heeft in H.V.V. van 
24 Maart de heer v. d. Kieft van repliek gediend 
op een wijze, die onzerzijds niet verbeterd kan 
worden. 

Toch willen we onze lezers een enkele zinsnede 
uit het artikel van de heer v. d. K. niet onthouden. 

Met betrekking tot de belastingen staat in het 
prospectus dat de rigoureuze heffing over de Iaat
ate drie jaren ongeveer evenveel als 't uitstaande 
kapitaal bedroeg. Het staat ei" toch duidelijke ZOU• 
den we willen zeggen: de belasting over drie jaar. 

Wat zegt de heer Van der Kieft daar nu van: 

Wie deze zin wat slordig leest meent, dat 
drie jaar achter elkaar een bedrag aan be
lasting moest worden betaald, gelijk aan het 
uitstaande kapitaal. Dat is onjuist. Over een 
periode van drie jaar werd IN TOTAAL een 
bedrag aan belasting betaald, dat overeen
komt met het uitstaande kapitaal. 

Het heeft er veel van weg dat de heer Ir. Keus 
in de schoenen geschoven wordt de zinsbouw zó 
gekozen te hebben om de lezers te misleiden. Dit 
wordt nog versterkt wanneer men verderop in 
het artikel van de heer v. d. K. leest dat het "een 
prachtige propagandazin" was. 

Wij zullen hieraan niets meer toevoegen, want 
de kritiek van de heer v. d. K., welke in het bij· 
zonder het bedrag der reserves betrof, werd door 
Ir. Keus afdoend beantwoord. 

Wel willen we zeggen, dat de titel van het 
artikel in "Het Vrije Volk" van de heer v. d. Kieft: 
"Zó zijn onze manieren", in de eerste plaats op 
?.ijn eigen schrijverij van toepassing is. 

De Haagse Post 

D e Haagsche Post heeft gedurende de 38 jaren 
van haar bestaan altijd als devies gevoerd: 

"De H.P. staat rechtstreeks, noch zijdelings onder 
den invloed van eenige partij of groep". En in de 
loop der jaren heeft de Haagsche Post, gesticht en 
lange jaren redactioneel geleid door de"heer S. F. 
van Oss, dat devies volgehouden. Tot op de hui
dige dag. Stellig was bij de leiding sympathie en 
waar:dering voor de liberale en vrijzinnige ge-
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dachte, maar er werd nooit geschroomd, ook te
gP<, die in politicis deze gedachten trachten te 
vertolken, stelling te nemen, als naar het oordeel 
van de redactie van de H.P. zulks nodig was. Dit 
gaf dit weekblad een gezag en een invloed, die 
reikte tot in alle kringen van de Nederlandse 
samenleving. 

Het bericht eerst, dat de Haagsche Post zou op
houden te verschijnen per 1 April, daarna dat het 
zal overgaan naar de Delftse uitgeverij Het Perio
diek, kwam dan ook voor velen als een schok. Die 
SC'hok werd nog vergroot door het feit, dat de 
huidige redactionele leiding vervangen wordt door 
een redactie, die thans reeds belast is met de uit
gave van de Prinsestact en het weekblad Burger
recht, terwijl als redactie-secretaris zou optreden 
de vroegere Haàgse redacteur van het weekblad 
De Nieuwe Post. Daardoor is de zorg toegenomen 
enerzijds, dat de H.P. niet meer een eigen karak
ter zal hebben en zal opgaan in De Prinsestad, 
anderzijds dat het devies, dat de H.P. rechtstreeks 
noch zijdelings onder de invloed van enige poli
tieke partij of groep staat, niet meer volgehouden 
kan worden, daar de invloed van het Comité Bur
gerrecht er in tot uiting zou komen. 

De feiten zullen dit leren en wij wachten met 
belangstelling de loop van zaken af, omdat wij het 
zouden . betreuren als een onafhankelijk vrijzinnig· 
liberale stem in het koor der pers zou verdwijnen. 

Loonronde 

A ldus heeft ons land na de bevrijding zijn 
vijfde loonronde gekregen. Het blijft een 

triest probleem met vele aspecten, waarover men 
niet snel raakt uitgepraat. 'l'riest blijft het vraag
stuk, omdat nog steeds geen afdOende oplossing 
is gevonden om de vicieuze cirkel van stijgende 
lonen en prijzen te doorbreken. Alle ingevoerde 
loonronden - vijf in getal - zijn daarom alle 
lapmiddelen gebleken. Het moet dan ook wel 
worden betreurd, dat de regering ook ditmaal 
heeft nagelaten met een bepaalde nadruk te wij
zen op de maatregelen die nodig zijn om de een• 
maal ingeslagen weg naar de inflatie zo spoedig 
mogelijk te verlaten. 

InderdaP-' wo,.ill h"t nrohleem der verhoging 
van de arbeidsproductiviteit in de jongste rege· 
ringsverklanülo( genoewu, uoch de bewoordingen 
bieromtrent · zijn wel heel erg aan de vage kant 
gehouden. Op zichzelf zou dit niet verontrustend 
behoeven te zijn, als wij dergelijke vaagheden niet 
reeds eerder bij het toekennen van de vroegere 
loonronden hadden vernomen. Daarna hoorde men 
er echter niet veel meer van en bleek weldra dat 
alle voornemens met betrekking tot het opvoeren 
van de arbeidsproductiviteit slechts op papier 
hadden bestaan. Wil ons land niet in het inflatio
nistisch moeras verzinken, dan zal het thans bit
tere noodzaak zijn dat de arbeidsproductiviteit 
met energie wordt opgevoerd. Ons land is zo lang
zamerhand met de rug tegen de muur komen te 
staan, hetgeen, hoe bedroevend dit ook moge zijn. 
door regering en volk dient te worden gezien en 
in al zijn gevolgen moet worden aanvaard. 

Beterschap 

D e laatste tijd worden er in toenemende mate 
klachten vernomen over de langzame beta• 

lingen door de overheid aan het particuliere be
drijfsleven uit hoofde van door dit bedrijfsleven 
aan het rijk gedane leveranties. In antwoord op 
Pnige desbetreffende vragen van het Kamerlid 
\Velter, heeft de minister van Financiën thans 
deze trage wijze van betaling erkend en beter
schap beloofd. Keuring en contróle-eisen schijnen 
in de meeste gevallen oorzaken van de vertraging 
te zijn. 

Moeder Overheid schijnt dus nog niet veel van 
haar traagheid te hebben verloren. Wij mogen 
hopen, dat de minister zijn belofte spoedig gestand 
zal mogen doen. Met de liquiditeitspositie van het 
particuliere bedrijfsleven is het (vooral bij de 
kleinere bedrijven) op het ogenblik niet al te 
rooskleurig gesteld. Moge de overheid zich hier
van bewust zijn en niet nalaten haar verplichtin
gen op een vlolte (d.w.z. op een normale wijze) 
na te komen. 

Jl oetbalpools 

E nige tijd geleden mochten wij er op deze 
plaats onze voldoening over uitspreken, dat 

de onlangs afgetreden minister van Justitie, mr. 
Struycken, zich niet afwijzend had uitgelaten 
over het organiseren van z.g. voetbalpools onder 
toezicht van de overheid. Wij juichten dit initia
tief toe niet alleen op psychologische, doch even
zeer op sociale gronden. Vlak voor zijn aftreden 
schijnt minister Struycken zich echter te hebben 
bedacht door op zijn aanvankelijk gedane toezeg
ging definitief terug te komen. Wij achten dit een 
betreurenswaardig besluit. Immers, dit betekent 
dat de clandestiene voetbalpools welig verder zul
len tieren met alle nadelige gevolgen van dien. 

Men zal in dit verband vooral met de beide benen 
op de grond moeten blijven staan. Het gaat er n.l. 
niet in de eerste instantie om of men 't bestaan der 
voetbalpools al dan niet sympathiek vindt, het 
gaat er om dat men moet erkennen, dat de voet
balsport en de daarmee verband houdende en uit 
het buitenland geïmporteerde "goklust", bij zeer 
brede lagen van ons volk een zeer grote popula
riteit geniet. 

Met een veroordeling van deze verschijnselen 
komt men geen stap verder, noch met het ontken~ 
nen of bestrijden ervan. Treedt de overheid hier 
niet regelend op, dan wordt een enorm geknoei 
in de hand gewerkt. met even: zovele morele als 
financiële bezwaren, Waarom d,e etgenstimp van 
ons volk om graag eens een gokje te Willén wa
gen wel aangemoedigd door het verlenen van 
ruimere faciliteiten aan de Staatsloterij en waar
om niet met betrekking tot de voetbalpools? Waar
om ook niet het erkennen der voetbalpools aan
gegrepen als een kleine bron van inkomsten voor 
de fiscus? Het is toch immers zo, dat men zijn 
offer aan de fiscus met m~ bereidheid neertelt 
als het gaat om "plezierige" dingen. M.a.w. het 
fiscale offer dat wordt gebracht bij het kopen van 
een loterijbriefje etc. wordt minder gevoelig en 
met meer bereidwilligheid gebracht, dan bij het 
betalen van loonbelasting etc. Vooral echter ook 
met het oog op het behoud van een gezonde volks· 
geest ware het te wensen, dat de nieuwe minlater 
van Financiën het onderwerp van de voetbalpools 
opnieuw op het tapijt bracht. Wellicht kan hij fn 
dit verband zijn licht eens opstelten in Engeland, 
alwaar met de voetbalpools opmerkelijk llUlstige 
resultaten worden bereikt. 

Bfkrompen 

I n welke mate de socialisten onze V. V.D. vre• 
zen, is wel weer duidelijk gebleken bij do 

Kamerdebatten naar aanleiding van de verklaring 
waarmede de nieuwe regering zich aandiende. Zo 
zeide de waarnemend fractieleider van de Partij 
van de Arbeid o.m. dat door het beleid van de 
heer Romme en Zijn brede basis-hobby de "kleine" 
V.V.D.-fractie "een onevenredig grote machtspo
sitie kreeg, die zij met bekwame spoed heeft mis• 
bruikt". Hij bezwoer de K.V.P. bij zich zelf te rade 
te gaan of zij wel voort kan gaan met haar voor· 
liefde voor de brede basis en hij liet daarbij dui· 
delijk blijken, dat de Partij van de Arbeid verre 
de voorkeur geeft, aan hetgeen de heer Welter 
spottende noemde "het teder tête à tête van 
K.V.P. en P.v.d.A. Ziehier de socialistische partij• 
politiek ten voeten uit getekend, waarbij het. 
landsbelang wordt opgeofferd aan bekrompen in• 
zicht en gevoelens van afgunst. Terecht heeft mr. 
Oud op ons jongste congres te Utrecht er op ge. 
wezen, in welke mate de socialisten de invloed 
van de V.V.D. vrezen. Mr. Burger heeft zich lelijlr 
ir> de kaart laten kijken. Het is evenwel bedroe
vend, dat h:et landsbelang hierbij volkomen teD 
aehter wordt gesteld. 

Spaak in wiel 

D e Belgische socialistische partij, heeft na het 
nodige onwaardige verzet in de Belgische 

Kamer, in samenwerking met het Algemeen Bel· 
gisch Vakverbond en de Algemene Belgische Co
operatieve Vereniging besloten, een "uitgebreide 
volksactie" op touw te zetten tegen de ,,ounodige 
diensttijd van 24 maanden, de duurte, het te kort 
rchieten der regering op economisch gebied. en te• 
gen het partijdige drijven der Christelijke Volks· 
partij en aanverwante verenigingen". Een nieuwe 
socialistische buiten-parlementaire actie dus. 00 
doen de "democratische" socialisten op een mo· 
ment dat de democratie tengevolge van het on• 
heilspellende dreigen van het communisme in le-
vensgevaar verkeert. Het is waarlijk niet te boud 
in dit verband van een dolkstoot in de rug te 
spreken. 

Wat van de socialistische democratie in BelgUl 
te denken als de politieke directeur van de socia• 
listische Peuple, een van de voornaamste figuren 
in de Socialistische Internationale, in de Karnet 
durft te verklaren, "dat het helemaal niet zo zeker 
is, dat de Sovjets zich op een oorlog voorbereiden 
en dat het onzin is de communisten met de wapens 
te willen verdelgen"? Waarlijk een communistisch 
afgevaardigde zou hem in deze niet hebben kun
nen verbeteren. 

Het is droevig de hier boven weergegeven feiten 
te moeten vaststellen. Terwille van de zuiverheid 
echter mag men ze evenwel niet voorbij zien, daar~ 
voor zijn ze van veel te ernstige aard. 
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Afdelingsnieuws 

WELKOM VARSSEVELD! 

Na een lezing van de heer J. C. J. 
Mens te Neede welke met grote be
langstelling werd gevolgd is W oens
dagavond te Varsseveld een nieuwe 
afdeling opgericht. Reeds traden 26 le
den toe en meerderen zullen nog vol
gen. Een voorlopig bestuur werd ge
vormd door de heren C. Berkhoff, D. 
J. Bleeker en D. W. Kreeftenberg. 

PROF. LINDEBOOM WAS IN 
WINTERSWIJK 

In een goed bezochte bijeenkomst 
sprak 12 Maart Prof. Lindeboom over 
de geestelijke grondslagen onzer 
Partij. Het was een zeer goede avond 
welke ongetwijfeld· bij· alle aanwezi
gen, waaronder ook veel niet-leden, 
in de smaak is gevallen. 

Helaas waren niet veel jongeren 
aanwezig hoewel tot hen speciaal een 
uitnodiging was gericht. Wij zullen 
moeten trachten eens een avond te 
beleggen, alleen voor de jeugd! Wel
licht dat er dan meer belangstelling 
bestaat. 

Mr. J. W. RUTGERS Jr. SPRAK IN 
GOUDA 

Op 5 Maart hield oud-voorzitter Mr. 
J. W. Rutgers (than.s te Haarlem) een 
inleiding voor de leden van de afde
ling Gouda en introducé's. De opkomst 
was bevredigend en gaat in stijgende 
lijn, maar er moeten toch nog meer 
ll(!den komen luisteren, voordat het be
stuur voldaan is. De heer Rutgers be
sprak art. 1 van het beginselprogram 
en hij deed dit goed. Wij zijn dikwijls 
V.V.D.'ers in onze gevoelens, zei hij, 
maar het is goed te weten en te on
derkennen, dat wiJ dit ook principieel 
~ijn. 

Dit eerste artikel, :waarin wij de 
waarden van de Christelijke samenle
ving erkennen, heeft hij voor ons tot 
een levend artikel gemaakt, en dit kan 
ons slechts schragen op de weg om te 
volharden. 

Na afloop werden enkele huishoude
lijke zaken afgedaan. 

Op 2 April spreekt de heer F. J. v. 
d. Leeuw te 's-Gravenhage. 

VRUCHTEN AFWERPEN 

Op 12 Maart vergaderde onder lei
ding van de heer KI. de Vos uit Oud
kerk, de afd. Trynwouden der V.V.D. 
In zijn openingswoord, na een speciaal 
woord van welkom tot de voorzitter 
der Centrale Leeuwarden als spreker 
gericht te hebben, hoopte de heer de 

-Vos, dat door de te houden causerie 
<m.et een praatje en plaatje over Ame
rika en Canada), niet alleen de V.V.D. 
band zou worden verstevigd, maar 
ook, dat onze beginselen meer nog als 
voorheen zullen worden uitgedragen, 
mede tot vergroting van ons ledental. 

En het is dat de voorzitter, gezien 
het warme applaus na de causerie van 
de spreker, de mening is toegedaan, 
dat deze avond niet alleen als geslaagd 
mag heten, maar zeer zeker straks 
vruchten zal gaan afwerpen. 

De Centrale Haarlem houdt op 
5 April 1951 een vergadering in 
Krasnapolsky om 20 uur. Leden 
van de V.V.D. zijn hartelijk wel

kom. De bij~enkomst zal wor
den geleid door Dr. Elzinga, 
daar de heer Slendebroek door 
zjekt.e verhinderd is . 

GEEN HEREN! 

Te Kooten werd op 13 lviaart een 
vergadering gehouden van de afdeling 
Achtkarspelen onder Voorzitterschap 
van de ·heer A. Bron uit Surhuister
veen. Opkomst der leden was niet zo
als wij dat gewoon zijn, uit Buitenpost 
zelfs niemand. De heren kunnen deze 
keer, wat bezoek betreft, een voor
beeld nemen aan de <lames, welke 'n 
grote getale aanwezig waren. De Voor
zitter der Centrale Leeuwarden hield 
een causerie (met plaatjes) over zijn 
belevenissen in Ámerika en Canada. 

CORNELISSEN TE NORG 

De eerste officiële bijeenkomst van 
de afdeling Norg heeft plaats gehad 
op 14 Maart onder voorzitterschap van 
de heer R. A. de Vries. Spreker van 
deze avond was de heer Cornelissen, 
Amsterdam, lid der 2de Kamer, die 
op werkelijk uitnemende wijze voor 
de middenstanders de huidige midden
standsproblemen, als winkelsluitings
wet, kinderbijslag voor kleine zelfstan
digen, huurverhoging. omzetbelasting, 
etc. besprak. 

Vaak is de klacht gehoord, aldus 
spreker, dat de regering zo weinig 
doet voor de middenstanders, doch hoc 
slecht is niet de organisatie der mid
denstanders als men weet dat er in 
1937 50.000 kruideniers in ons land 
waren, waarvan slechts 4000 georgani
seerd. Na deze interessante inleiding 
van de heer Cornelissen, waar ook nog 
vele andere problemen in werden be
sproken, werden de spreker nog een 
aantal vragen gesteld, welke uitvoe · 
rig beantwoord werden, en dankte de 
voorzitter aan •t slot de spreker har
telijk voor diens duidelijke uiteenzet
ting der middenstandsproblemen. 

Na de rede van de spreker werd een 
bestuur gekozen, als volgt: R. A. de 
Vries, raadslid, Norg, voorzitter; A. 
Stevens, landbouwer, Norg 147, secre
taris; H. L. Talens, landbouwer, Wes
terveld 19, penningmeester; en de le
den G. Nyboer Jr., electricien, Norg 
260, K. Boelens, landbouwer, Peest 29, 
J. Zingstra, landbouwer, Zuidvelde 22, 
A. Oortwijn, wethouder, Langelo, B. 
Hofsteenge, raadslid, Een. 

GEVAAR! 

De afdeling Dordrecht hield een le
denvergadering waar na afhandeling 
der huishoudelijke zaken de heer D. 
W. Dettmeijer, lid r m het hoofdbe
stuur een rede hi~;;.cl. over: "De demo
cratie in gevaar". Op welke rede een 
uitvoerige gedachtenwisseling volgde. 

COEVORDENVERGADERDE 

Op Vrijdag 16 Maart hield de afde
ling Coevorden een ledenvergadering. 
Na het openingswoord van de .voorzit
ter werd eerst via de radio de indruk
wekkende rede van onze partijvoorzit
ter beluisterd, waarna vol moed aan 
de afwerking der agenda werd begon
nen. Vooral het onderwer:) "propa
ganda" bracht de tongen in beweging. 
Unaniem was de vergadNing van oor
deel dat zowel de propaganda in de 
afdeling als het propagandistisch werk 
in de provincie Drente op de meest 
krachtige wijze moet worden gesteu~d. 
Nadat nog besloten was dat de afde
ling over enkele weken opnieuw zou 
bijeen komen waar dan zo mogelijk 
de heer Zegering Hadders een inlei
ding zou houden werd de vergadering 
door de voorzitter gesloten. 

00000000000000000000000~ 

AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Onze administratie is gaarne bereid 

met U te spreken over de mogelijk
heid van uitbreiding van onze lezers
kring. 

000000000000000000000000 
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~ ~ 
~ ALLERHANDE ~ 
~ ~ 
~ ;::~d:A::rE::T;:::~::a7:;~~tiek zich met de inter- ~ 
~ 

nationale ontwikkeling bezig houden en danrop zal ons ~ 
land zich ook moeten aansluiten. Eerst wanneer bij ons de ver-

-~ houdingen breed, groot en ruim en vooral politiek duidelijk 

~ 
komen te liggen, zal Nederland ook zijn eigen bijdrage aan die ~ 
ontwikkeling kunnen geven. 

(Leeuwardc1· Courant) 

'~ VERMOGENSHEFFING . ~ 

~ 
Een vermogensheffing moge om politieke, of juister gezegd, ~ 

demagogische overwegingen in sommiger ogen waarde 
15 hebben, zulk een heffing vormt geen doelmatige bijdrage tot de , 

~ 
oplossing van de huidige moeilijkheden. Of lanceert men het ~ 
denkbeeld slechts, om het straks bij wijze van politieke conces- · 

· sie op te offeren, tene~nde op andere punten politieke of sociale ~ 
~~ desiderata af te dwingen? ~ 
~~~ (Algemeen Dagblad) 

~§l VERANDERLIJK TREKPAARD ~ 
~l. ~! Niets is standvastiger dan de veranderlijkheid". Deze woor-

~ 
den vormen een bekend gezegde dat in de laatste jaren óók 

~ op de prijsontwikkeling en vraag en aanbod van trekpaarden 1) 

· van toepassing zou kunnen zijn. Tijdens de oorlogsjaren en nog ~:g 
~ (ï geruimen tijd daarna was er in ons land een grote vraag naar ~ 
~ paarden en het aanbod kon zo groot niet zijn, of het vond gre-83 tig aftrek tegen beste prijzen. Daarna in 1947 en H>48 begon het ~ 

~ 
getij te keren. Het aanbod overtrof de vraag, de markt daalde ~ 

~ 1 en alleen door de toen plaats hebbende grote CPt!traal uitge-
'f' voerde export-transacties zoals op Spanje en F'runkrijk werd ~ 
~J nog een behoorlijke pJ;ijs verkregen. (OIIs Trekpaard) . 

~I -~,l 
JJUJPERIKKEN ~ 

~- ~·-~- fJeeft U ... ja, ziet U ... ik zoel;: eigenlijk l'en diepe Pen-

~
. · guin ... U weet wel, zo'n boekje ... " ;;l. Ik had mijn hoed nauwelijks af, mijn jas nog aan, die ~h~.a 

u vroege morgen, of daar zat de eerste scheur al weer in mijn >,·b 
"~~ gietijzeren g!im1ach die ik nog maar net had opgezet. Ik 
~ kan heel slecht tegen zulke diepzeevissers, en zelH'l' niet vóór YJ a de koffie. Wat ter wereld kan iemand er toe drijven, nauwe- ~;;. 
"c lijks wakker, al iets dieps te willen van een gulden ? Ze heeft ~~ 
~~ een half uur lang alles onderstboven gehaald, heeft mij bij 
I§{) herhaling geraadpleegd over de diepte van verschillende zaken ~ 

spellen was. Er bleek nu eenmaal niets diep genoeg. Ik meen ~ 
en is ongetroost heengegaan, zoals bij haar komst al te voor- ~ 

· dat het de Brabantse dokter-schilder Hendrilt Wiegersma 92 

~ 
was, die- een goed woord voor deze lieden vond, een woord, ~ 
dat ik troostend voor mij heen mompelde ... diepe rikken. ~ 

· (Litterair Paspoort) · 

~ 
.111~8 VADER THUIS na 

1 th . ),);.""' A s vader ,...ms een maatregel afkondigt of het hoofd (..;::-

~ 
der school een bepaling in het leven roept, en zij zou- ~ 

den nalaten op de juiste naleving acht te slaan, dan verliezen ~ 
· zij hun prestige als gezagsdragers. Indien de door hen afge- ~-

~ 
kondigde regelen alleszins nuttig geacht moeten worden, ~ 
beladen zij zich bovendien met de schuld hun eigen aange
kondigde voorschriften in discrediet te brengen, omdat de 

~ 
kinderen niet van meet af aan leren begrijpen, dat het ernst 

--._ is met de nieuwe maatregelen. En daarom is het zo jammer, ~ a· dat in zo vele gev.tllen in Nederland de plaatselUke overheid . 

~15. 
l 

blijk heeft gegeven het psychologisch moment van 1 Januari ~ 
'51 niet te hebben begrepen, inplaats dat men het begin van 
het nieuwe jaar aangreep om onmiddellijk alle weggebrui-

~ 
kers duidelijk te maken, dat het ernst is met de nieuwe ver-
keerswetgeving. QQ 

i (Het Verkeerstijdsch1'ift) ~ 
~~ GOUDEN TIJDEN D" 
§~ Het verleden heeft vele perioden gekend, welke men be- ~ 
"'q schrijft als een gouden tijdperk, waarin de wetenschap ~ 
~. bloeide, grote werken op het gebied van kunst en literatuur ~~(] 
Oû werden voortgebracht en prachtige bouw- en andere tech- '::I 

~ 
nische werken uitgevoerd. En terwijl aldus grootse daden op 

~ velerlei gebied werden verricht, werd het dagelijks leven ge- ~ 
kenmerkt door gemak en verfijning. 

~ 
De glans van zulke gouden tijden verbergt echter meestal 

~) het feit, dat zij ook minder aantrekkelijke kanten bezaten. r:lil~-
1.) DikwUls was de rijkdom ontsproten aan een bodem van sla- /ib 

~ 
vernij. Ontwikkeling, welvaart en een onbezorgd leven wer- I) 
den slechts door een betrekkeli.J'k klein deel der' bevolkin2: ~ ~ ~g genoten en men zou een dergelijke samenleving dus het beste r, . 

~ 
kunnen vergelijken met een pyramide met een gouden top, ~g 
maar met een log lichaam van grauwe klei. ~~ 

(De Essobron) 
~) TAAL-VIRTUOZEN ~ 
B8 Een van de belangrijkste en tevens een ·•an de meest )~ 

~ 
spectaculaire diensten van de Ver. Naties is die van 6g 

a d-e tolken en vertalers. Iedere zitting van enig onderdeel der ~ 
O( V. N. wordt namelijk bijgewoond door een aantal super-spe- D"' 

~ 
cialisten op het gebied van de linguïstiek. Zij zitten elk in ~.;g 
een hokje, achter een glazen raampje, en daar vPrrichten zij ~ 
hun zenuwslopend werk: door de koptelefoon horen zij, wat ·' 

Bl') de afgevaardigden van de verschillende landen vertellen, en ~ 

~ 
tegelijkertijd geven zij dan het gesprokene door de microfoon (~~~ ,~ 
in een andere taal weer. Iedere afgevaardigde en iedere toe- "' 
hoorder is voorzien van een koptelefoon en een schakel-

. apparaatje, waardoor zij elk in de vergadering gesproken 
woord in een de vijf officiële talen kunnen volgen. .J 

(Wordende Wereld) gg 
~ . ~ 

~~~~~~~~~~3~~~ 
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KAN WEST-EUROPA VERDEDIGD WORDEN? 
Guderians strategie der verdediging 

"Wanneer wij nu trachten- aldus Guderian- ons een beeld te vormen 
van de waarschijnlijke strategie der westmachten, dan klopt dit wel met 
het beeld van de mentaliteit van de Westerse mens. MEN SPREEKT 
UITSLUITEND OVER VERDEDIGING! Dat is in zoverre begrijpelijk, 
omdat het Westen zich ten opzichte van het Oosten strategisch in de 
verdediging bevindt. Op gelijke tvijze bevond Duitsland zich eeuwenlang 
tegenover het Oosten strategisch in de verdediging . . En West-Europa 
moet thans, of het wil of niet, de rol van Duitsland en van het vroegere 
Oostenrijk-Hongarije overnemen: het moet zich tegen dat Oosten ver
dedigen. Alles komt er nu op aan HOE dat strategische defensief opge
vat en UITGEVOERD wordt. En wat men daarover uit Fontainebleau 
hoort, is niet bemoedigend." Men voelt het: de Duitse opvatting van 
deze strategische verdediging was immers steeds een .... OFFENSIEVE? 
En deze zeer offensief denkende tank-aanvoerder voelt niets (en KAN 
ook niets voelen!) voor nogmaals een Maginotli'nie ergens aan de Rijn 
of aan de Elbe. Hij heeft daadwerkelijk de slechts denkbeeldige waarde 
van dergelijke "stellingen" in de praktijk ervaren want. . . . doorbroken! 

Niet de minste prijs 

D e juiste opvatting van Guderian 
herinnert ons aan het door ons 

bestreden betoog van de militaire 
medewerkers van "Het Vaderland" 
en "Algemeen Handelsblad", die vu
rig pleitten voor een verdediging 
achter de Elbe en dan nog wel. ... 
in duurzame versterkingen! Dit 
schrijft Guderian: 

"De Fransen zeggen, dat het voor
naamste eerst moet worden gedaan en 
dat is de verdediging. Dus streeft 
men naar een overwegend op de ver
áediging ingestelde legerformatie. 

Daarbij denkt men dan aan de ver
dediging van linies, zoals de Fransen 
in 1939 achter de Maginotlinie. Die 
nieuwe "linie" moet dan aan de Rijn 
liggen. Achter die Rijn wil men de 
ruimte tussen Alpen en Noordzee 

· over een lengte van 1000 km. verde
. digen met de beschikbare 12 divisies, 

welke men binnen afzienbare tijd kan 
brengen op 20. 

Dit is natuurlijk niet uitvoerbaar, 
ook al maakt men rijkelijk gebruik 
van pantserafweer en luchtafweer. 
En het helpt ook niet of men die 

land OFFENSIV NACH OSTEN 
RIN VERTEIDIGEN UND ZWAR 
DAS GANZE DEUTSCHLAND", 
om het te behoeden voor de ve1·
nieling van een nieuwe oorlog. 
Ostlich von Deutschland, an 
Weichsel und Njemen, muss man 
mit allen Kräften die Kriegsent
scheidung suchen. Das ist die 
einzige Vomussetzung f'Ür ein Ja 
oder Nein zur dcut.schen Wieder
aufr'Üstun,g". 

Dit is natuurlijk DE oplossing voor 
een man, die met von Thoma en von 
Manteuffel tot de bekwaamste vak
lieden in de mechanisch-motorische 
vernietiging te land behoort. 

Want erger, véél erger dan in 
1940/45 zal een invasie door de Azia
tische massa's voor West-Europa zijn. 
Dat blijkt nu wel in Korea. En die 
ramp wordt door een latere bevrij
ding niet verzacht, integendeel: nog 
versterkt, omdat dan immers ten 
tweeden male het beestachtige oor
logsgeweld over land en volk gaat. 

Militaire en geestelijke waarden 

T enslotte wijst Guderian erop 
hoe het communisme niet alleen 

een militaire en economische, maar 
ook een geestelijke bedreiging vormt. 

De militaire afweer is tenslotte de 
eenvoudigste, mits men maar w i 1 en 
bovendien snel handelt. 

Economisch lost men het vraagstuk 
op door te zorgen dat het Westerse 
economische systeem altijd en overal 
b eter is dan dat der Sovjets. 

Maar er is óók, en vooral in West
Europa, eert ideologische dreiging. 

Daartegen kan het Westen zich 
slechts wapenen met een nieuwe en 
betere IDEE. En .... Ideeën springen 
nu eenmàal niet kant en klaar te 
voorschijn, zoals Pallas Athene uit 
het hoofd van Zeus. 

Vergeet niet: jaren- en jarenlang 
!-,ebben de communisten hun ideolo
gie rondgedragen - meer dan 750 
millioen mensen hebben zij er mee 
besmet, voor mililoenen is zij inder
daad DE levensleer geworden. 

En ideeën kunnen slechts worden 
overwonnen door betere ideeën, nooit 
echter door militaire of economische 
druk. 

Daarbij komt: het Oosten is posi
tief in zijn ideologie. Het Westen 
daarentegen is hoofdzakelijk negatief 
- het wil geen overheersing door de 
Sovjets. 

Eerst nieuwe waarden 

M aar om óók positief te willen, 
zal het ee·rst nieuwe waarden 

moeten ontdekken of oude waarden 
hérvinden. Het gebrek aan die waar
den, aan óók een meeslepende "ideo-

logie" is de zwakke plek van het 
Westen. 

Nogmaals: men onderschatte toch 
de kracht van de bolsjewistische · 
ideologie ·niet. Want zij leeft vooral 
onder de , jeugd, die nooit anders 
heeft gekend, en die niet beter weet 
en kan weten dan dat het communis· 
me alle andere ismen verre· overtreft. 

Maar waar ligt zijn z w'a k ie? En 
waartegen moet dus de aanval wor· 
den gericht? IN HET GEBREK, AAN 
VRIJHEID! 

Daarom: in de menselijke vrijheid, 
in de individuele vrijheid ligt het 
Westerse ideaal ~ .,in der. fl'eien 
Entfaltung der Persönlichkeit, in der 
freien geistigen, wirtschaftlichen und 
indust'tielert Èntwickluhg, in ··der 
freien Forschung; im fréien HancJel . 
und Wandel, im freien WettbeWerb 
der Kräfte liegt das Gegengewicht 
gegen die Zwangswirtschaft der bol
schewistischer Prägung". 

Maar zolang de volkeren van 
West-Europa niet overtuigd zijn, dat 
zij allemaal in één, in nood verkerend 
bootje zitten, dat het erop aankomt, 
dat bootje met alle inzittenden veilig 
in de haven te brengen, dat daarvoor 
nodig is een in één hand verenigd 
commando, waaraan allen zich moe
ten onderwerpen, "solange scheint 
ein Erfolg aller Bemühungen West· 
Europa :m retten, nicht möglich". 

Aldus in een zeer beknopt over• 
zicht deze- brochure. 

Wij bevelen haar ter aandachtige 
lezing aan. Want hier schrijft een 
vakman, di!!! krachtens ervaring tot 
oordeel en raad bevoegd is. En rond
om het vraagstuk van de Westerse 
verdediging en weerbaarheid bewe
gen zich, helaas, nog altijd velen. TE 
velen, die allesbehalve vakman en 
geenszins tot oordeel of leiding be
voegd zijn. 

· "linie" vooruit brengt naar de Elbe 
of terughaalt tot de Pyreneeën. 
Want de Elbe wordt door de West
machten niet beheerst, behalve over 
een stukje van haar benedenloop; zij 
stroomt niet van Zuid naar Noord, 
maar van Z.O. naar N.W. De aanval
ler uit het Oosten kan haar altijd 
OMtrekken. 

DE MIDDENSTANDER WIL BAAS .IN 
EI(;EN HUIS BLIJVEN 

Kiest men de Pyreneeën, dan offert 
· men geheel West-Europa op. Daarom: 

deze verdedigingsstrategie is zwak en 
tot mislukking voorbestemd. Wij, 
Duitsers, stellen er dan ook niet de 
minste prijs op "dergestalt "vertei-

. digt" zll werden". 

Maar hoe dan? 

W ir sehen," aldus Guderian, 
"bei der eantwortung dieser 

Frage von einem deutschen Beitrag 
bewusst ab, wei! wir ihn unter den 
gegenwärtigen Umständen nicht für 
möglich halten.'' 

Dat schreef hij in de herfst van 
1950. 

Intussen is er ten aanzien van 
Duitsland heel wat veranderd - o.i. 
ten goede. Want meer en meer wordt 
ingezien en tot practische uitvoering 
gebracht, wat Guderian als door-en
door-Duitser aldus stelde: 

"De Westerse staatslieden heb
ben slechts de keuze tussen een 
overwinnin.'7 van de Sovjetmacht 
over de Westelijke wereld, of 
Duitsland als de levenskrachtig
ste factor van dat West-Europa 
weer op te 1·ichten als gelijkbe
rechtigd lid - en dat zéér snel, 
omdat het anders te laat zal 
zUn." 

Inderdaad, maar DAN - en dit 
leest men wel tussen de regels door 
- DAN zal Duitsland ongetwijfeld 
zijn taak in het algemene verband 
vervullen. 

Maar hoe ziet deze vooraanstaande 
vakman de oplossing dan? 

Als antwoord gebruikt hij een for
mulering van dr. Schumacher: 

"Es gibt eine Situation, in der 
eine deutsche Bereitschaft var
handen wäre - zij ontstaat, als 
de democratische landen met in
begrip van de U.S.A. als gevolg 
v.an Sovjet-aiJressie "Deutsch-

JVfr. J. van der Drift schrijft ons: 

U it locale, regionale, nationale en 
internationale rapporten kan 

:r:ien opmaken, dat ons land finan
cieel-economisch ziek is en dat ar
beidstherapie een van de beste gene
zingsmetboden is. 

Van alle bevolkingsgroepen heeft 
de middenstand het wel het zwaarst 
t~ verduren. Steeds meer middenstan
ders (en niet alleen de kleinste) moe
ten de strijd opgeven om vervol.g·~•lS 
in loondienst te gaan. De vraag dring1; 
zéch op hoe de Nederlandse midden
stander zich het beste t<~gen de om
standigheden kan wapeneP. 

Voor de beantwoording van deze 
vraag moeten wij enkele jaren terug .. 
blikken. 

Gedurende de oorlogsjaren hebben 
de meeste middenstandsbedrijvea 
ernstige verliezen geleden. Veelal 
teerde het na jaren van moeiwam 
werken verworven kapitaal in. Naast 
de-ze "immateriële" oorlogsschade 
werd door velen materiële ool'logs
schade geleden. De rijkRbijdragen, 
welke ingevolge het thaw; vervanen 
Besluit op de materiële ,,orlogsschad0 
1945 en de vigerende wet op de ma
teriële oorlogsschaden werden toe-ge
kend, stonden in vele gevallen nie~ ·in 
verhouding tot de geleden schade. 

Tengevolge van de grote vraag 
van het publiek waren - wan

neer men althans over voldoende li
quide middelen, bank- of leveran · 
cJerscrediet beschikte - de eerste na
oorlogse jaren winstgevend. In vde 
branches moest evenwel door goede
renschaarste maar al te vnak "neen" 
verkocht worden. Buitendien eist~ de 
fiscus zijn deel. Ruimte voor nood .. 
zakelijke investeringen bleef er der
halve slechts zelden. 

Het laatste jaar heeft de nauwelijks 
or, adem gekomen middensiander we
derom voor grote problemen gesteld. 

Door de grote stijging van de grond-

stoffenprijzen op de wereldmarkt be
schikken vele middenstandsbedrijvl:!n 
thans over een t~age goederenvoor
raad, terwijl het leverancierscrcdiet 
dat voorheen nog in voldoende mate 
kon worden genoten, rigoureus werd 
ingekrompen. Vooral in de textiel
branche is deze inperking tengevolge 
van de "textielconventie" duidelijk 
voelbaar. 

A an de andere zijde komen de 
betalingen van debiteuren min

der vlot binnen en in ~ommige tak
ken, bijvoorbeeld in de radiohandel, 
moet men - zo men aan de concur
rentie het hoofd wil kunnen blljven 
bieden - in steeds grotere mate op 
afbetaling leveren. · 

Export-belemmeringen zullen ee.n 
ernstige prijsval in de groenten en 
eieren-sector veroorzaken. 

Geringe winstmarges zijn de oor
zaak van de slechte rendabiliteit in 
de rookartikelen-branche. 

Resumerend kunnen wij dus zegg<ön 
dat de grote &oeilijkheden. waarvûO!' 
de middenstand'er zich geplaatst ziet,. 
een gevolg zijn van: 
1. fiscale aanslagen: 
2. onvoldoende liquide middelen om 

een quantitatieve omzetgelijkheid 
te handhaven; 

3. inperking van leverancierscrediet; 
4. verminderde koopkrar.ht van het 

publiek, met als gevolg: 
5. trage betaling door debiteuren; 
6. exportbelemmeringen; 
7 geringe winstmarges. 

D eze zeven factoren zijn betrek
kelijk moeilijk te bestrijden. Er 

zijn echter wel degelijk factoren, 
v..elke de middenstander in de hand 
heeft en waardoor zijn bedrijf het 
maximum-rendement kan opleveren. 

In de eerste plaats wil ik dan wij
;Zen op het grote belang van een 
nauwkeurige administratie, 

Maar al te vaak wordt hieraan on, · 
\ioldoende zorg besteed. Men aa.-zéle 
nlet, wanneer men zelf niet over de 
tijd of capaciteiten beschikt, een er• 
varen boekhouder of accountant hier
mede te belasten. Het geld hieraan 
onttrokken komt met interest retour! 
Men verkrijgt hierdoor P.en juist in· 
zicht in het eigen bedrijf, hetgeen 
wanneer men volstaat met een win~t
berekening door kapitaalsvergelijking 
niet bereikt wordt. 

In de tweede plaats dient men oor
deelkundig in te kopen. Maar al te 
vaak moeten grote bedragen wo1·den 
afgeschreven op incourante goedere~. 
Hoezeer de middenstander ook indi· 
vidualist in de . beste zin van het 
woord is, terwille van een goede J::ie
drijfsvoel'ing is samenwerking met 
vakgenoten gewenst. Ondanks alle
vooroordelen begint men allengs meer 
het practische nut van inkoopcombi· 
naties in te zien. 

Tenslotte wil ik é nog op wijzen, 
dat in deze tijd een beperking 

van de privé-opnamen harde noml
zaak voor de middenstander is. In
dien het maar enigszins mogelijk is, 
moet de netto-winst niet in haar ge
heel voor privé-opnamen gebruikt 
worden. Want juist in deze tijden, 
waarin het handhaven van een qnan
titatieve omzetgelijkheid steeds 'l'1eer 
middelen eist,· moet men voor een 
gezonde bedrijfsantplooiing over eni
ge reserves beschikken. 

Men vergete niet dat het doel m0oi 
is Want al moge men de midden
stander dan ook vaak smalend - eu 
wellicht afgunstig - een slaaf van 
zijn bedrijf noemen, het feit dat hij 
door blijft vechten, ondanks alles, is 
een bewijs dat hij het op prijs stelt 
souverein in eigen kring te blijver~. 
of om het huiselijker te -.gen: baas 
in eigen huis te blijven. 



Vm.nmm EN DEl\'JOCRATIE 

Emigratie is geen oplossing maar lapmiddel 
Het bevolkingsvraagstuk eist meer aandacht 
Nauwelijks ka~ wo~den ontkend, dat één van de belangrijkste problemen waar
!oor ons land_ z1ch z1et geplaatst, het vraagstuk van zijn snel" groeiende bevolking 
IS. Zonder d1rect het woord "over-bevolking" te gebruiken dat tenslotte een 
relatief begrip uitdrukt, mag toch worden gesteld, dat het handhaven van een 
enigszins redelijk nationaal welvaartspeil een hachelijke taak blijft zolang wij 
met een kolossale bevolking zijn samengedrongen op een naar omva,;g beperkte 
grotendeels beneden het peil van de zeespiegel gelegen, delta. Na de kapitaal: 
vernietigende oorlog en het daarop volgende verlies van Indonesië is het bevol
kingsprobleem geworden een probleem van de eerste rang, waarmede geduren
de de komende jMen elke regering zal worden geconfronteerd. 

Onjuiste probleemstelling 

f" het licht van dez.e feiten is het 
uiterst merkwaardig te zien, welk 

een betrekkelijk geringe plaats in de 
algêmene aandacht dit vraagstuk 
wordt toebedacht. Ongetwijfeld ligt 
hieraan de veelheid van problemen 
in belangrijke mate ten grondslag. 
.Maar er is stellig nog een ander ele
ment in het geding; een element, wat 
wij zouden willen noemen, een on
jUiste wijze van liet probleem te stel
len. Men gaat er namelijk veelal -
bewust of onbewust - van uit, dat 
emigratie de voornaamste oplossing 
'Van het bevolkingsvraagstuk is, wel
licht zelfs llè oplossing. En wanneer 
men in dit stadium verkeert, begint 
de strijd zich te concentreren op de 
'VT&ag: "Moet emigratie door de over
heid worden bevorderd, of dient zij 
te verlopen via de particuliere orga
JJisa~ies, als daar bljv. zijn de Chrts· 
telijke en Katholieke ~Emigratiecen· 
trales?" Zonder de behoefte te voelen 
.-nmlddeUijk partij te kiezen in deze 
aangelegenheid - al menen wij, dat 
de nazorg voor de geömigreerden in 
belangrijke mate op de schouders zal 
dienen M rustea van de Nederlandse 
officiële vertegenwoordigers in het 
buitenland - zij beklemtoont, dat 
hiermede de vraagstelling een geheel 
lll'ldere gewercien ia ciaA zij m het. ba· 
lang van Nederlands welzijn had die
".::en te zijn. Inplaats van de vraag Is 
..-nigraUe op zichzelf gewenst?" tre~t 
4le vraag ,.Is emigratie door bemidde· 
ling van de overheid gewenst?". En 
dit is, wat wij bedoelen met een on
Juiste wijze van het probleem te stel-
len. . 

Want emigratie is in het geheel niet 
.., bQscmder fft'ellllt. 

Aard van de emigratie 

u• verlldûjnsel, dat tegenwoordig 
ala eml.iratie gekwalificeerd 

wordt, venebilt ih bes1issend opzicht 
m.et vroegere dergeltjke versehljnse
len. Er is altijd een zekere trek naar 
den vreemde geweest, 10 in ons land 
al&· elden. ZUcht naar a.ontuur, maar 
11011: ODtieraeminJaluat en wrlangen 
uar betere perspectieven speelden 
lüerbij een rol, terWijl ook de &ods
cUen.t - bfJ werkel(Jke of gewaande 
verdtUk:Jc:inl. - meermalen in het ge
dinc kWam. De emtuanten kwamen 
•aatc goed terecht. Zij waren dikwijls 
alet de sléehtsten van het volk, wis
ten wat zfJ wllden en de emigratie 
pschiiJdde op balk van volkomen 
YrlJWmtgheld. 

De huidige situatie is echter een 
pheel andere. Ook thans staat de 
vrijwilligheid van de emigratie voor
op: men zal niemand mogen dwingen 
te emigreren, de geestelijk-zedelijke 
vrijheid van de emigrant blijve on
unaetast. Maar daarnaast wordt de 
adspirant-emigrant tegenwoordig door 
zoveel argumenten van psychische, so
ciale en economische dwang gedron
gen, dat vrijheid van emigratie op 
zijn gunstigst een verschaalde vrijheid 
zou kunnen worden genoemd. De ge
ringe kansen om vooruit te komen, 
het nijpend gebrek aan grond voor de 
landbouwers, de moeilijke economi
ache situatie, angst voor een nieuwe 
Europese oorlog zijn slechts enkele 
van de voornaamste punten, die op 
velen dusdanig drukken, dat zij, bij 
gebrek aan perspectief, een stap in 
den blinde verkiezen boven hun hui· 
dig lot. 

Wanneer men deze feiten combi
neert met de propaganda, die van re
geringswege voor een grootscheepse 
emigratie wordt gemaakt, dan heeft 
men niet meer te maken met het ver
schijnsel emigratie, ons uit vroeger 
eeuwen welbekend, doch met een be
oogde volksverhuizing. 

door '1 
Dr. H. ]. Roethof _______ ...) 

En dan is het wederom de vraag, of 
een dergelijke uittocht ons land en 
volk op den duur van nut is, ja dan 
neen. 

Bezwaren van emigratie 

Grootscheepse emigratie betekent 
het uit het land "doen" of la

ten" vertrekken van belangrijke PrO
duetleve bevolkingsgroepen, om de 
eenvoudige reden, dat de landen, 
waarheen de emigratie zich richt, 
slechts op het opnemen van die groe
pen prijsstellen. Dit verschijnsel komt 
nog scherper tot uiting, doordat het 
emigreren van grote gezinnen wordt 
afgeraden - men beveelt zelfs het 
ongehuwd emigreren aan - terwijl 
natuurlijk emigratie van oude leef
tijdsklassen niet in aanmerking komt. 
In een tijd dus, waarin alom aange
drongen wordt op vergroting van de 
productie ter handhaving van het 
welvaartspeil, zien we tegelijkertijd 
een streven om productieve groepen 
weg te werken, terwijl de niet-pro
ductieve groepen achterblijven. Een 
onverklaarbare paradox. 

Niet alleen economisch, maar ook 
sociaal heeft dit . verschijnsel . een 
uiterst schadelijk gevolg. Onze bevol
kingspyramide heeft een brede basis . 
Niet ingegaan wordt hier op de vraag 
of kinderbijslag een premie is op de 
bevolkingsaanwas, dan wel een op
vangen van zwaardere lasten door. 
groter gezin, maar het feit ligt er, dat 
onze bevolking sneller groeit dàn die 
van andere West-Europese staten. Het 
lage sterftecijfer werkt hiertoe even
eens mede en maakt, dat de top van 
de bevolkingspytjjinide relatief wei
nig minder breeá is dan de midden
moot. Gevolg: steeds minder perso
nen moeten de sociale lasten dragen 
van steeds meer personen, waardoor 
de welvaart per persoon verder zal 
dalen. Grote kosten worden ten 
grondslag gelegd aan de opleiding 
van onze jeugd, die men e.chter op 
bet punt, dat zij in het productie-pro
ces zou moeten worden ingeschakeld, 
voor een belangrijk deel wenst te 
doen afvloeien naar het buitenland. 
Het aantrekken van ongeschoolde 
arbeiders stelt dit kieskeurige bui
tenland nu eenmaal niet op prijs. 

Het groeiend vrouwenoverschot als 
gevolg van emigratie hangt samen 
met de wens om ongehuwden te doen 
emigreren, die dikwijls in den vreem
de hun gezin gaan opbouwen rond 
een buitenlandse vrouw, hetwelk het 
door dit buitenland gew<'nste assimi· 
latieproces bevordert. 
· Als argument tegen emigratie 

wordt soms aangev~rd, dat veelal 
de besten het land verlaten. Zonder 
dit te willen bevestigen of ontken
r.en, mag niet nagelaten worden de 
aandacht te vestigen op de vele. im
migraties in ons land in vroeger 
eeuwen uit hoofde van verdrukking 
des geloofs elders, waarvan diverse 
representanten het hunne tot de ver
hoging van onze welvaart, onze naam 
en ons aanzien op wetenschappelijk, 
geestelijk en ander gebied, hebben 
bijgedragen. 

Versterkte . afhankelijkheid. 

net spreekt wel vanzelf, dat het 
tegenwoordige emigratiebeleid 

gedoemd is onze afhankelijkheid ten 
opzichte van het buitenland te ver
sterken. Het is in het geheel niet 
vanzelfsprekend, dat landen als 
Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, 
Zuid-Afrika e.a. emigranten willen 
opnemen. Vóór de jongste wereldoor
log golden in het algemeen stringen· 

te immigratiebeperkingen. De huidi
ge internationale constellatie, met 
name zorg voor de defensie in Cana
da, Australië en Nieuw-Zeeland zorg 
voor de suprematie van het blanke 
ras in Zuid-Afrika, heeft tot de be
trekkelijke welwillendheid van de 
regeringen aldaar op het punt van 
immigratie in alles overheersend op· 
zicht bijgedragen. Men moet dus goed 
weten niet alleen op grond van wel
ke overwegingen onze mensen op het 
ogenblik ginds welwillend worden 
ontvangen, maar tegelijkertijd dient 
men zich te realiseren, dat de wel
willende houding een einde n.eemt op 
het moment, dat de oorlogsdreiging 
wordt weggenomen. Met deze facto
x·en hangt ook samen, dat de emi
granten in den vreemde vooreerst als 
derde-rangs burgers worden be
schouwd en behandeld. 

Zij zijn vreemde eenden in een bijt, 
waar men hen node ontvangt. Hun 
nationaal verleden zullen zij zo spoe
dig mogelijk van zich af dienen te 
werpen. In dit verband moet worden 
vermeld de in alle genoemde landen 
heersende onwil tot het tolereren van 
emigratie-kolonies. Emigratie-kolo
nies zouden het pijnlijke karakter 
van de emigratie voor de adspirant
emigranten ten dele wegnemen. Men 
zou zich gelijkmatige1· kunnen aan
passen, men zou niet onmiddellijk in 
het vreemde worden ondergedompeld, 
de moeilijkheden van de eerste jaren 
zouden worden overbrugd. Hoevele 
emigranten zijn niet reeds terugge
keerd of zagen hun aspiraties in rook 
vervliegen omdat de vrouw zich al
leen al op het punt van de taal niet 
snel genoeg aan de omgeving kon 
aanpassen? De immigratielanden ver
zetten zich echter tegen dergelijke 
kolonies, bevreesd als zij zijn, dat zij 
het zozeer door hen gewenste proces 
van assimilatie zouden vertragen. 

De culturele zijde 

:i) it brengt ons op de culturele 
zijde van het vraagstuk, niet het 

belangrijkste ongetwijfeld in een tijd 
van opbloeiend materialisme, exacte 
wetenschappen en techniek. Maar het 
is toch wel een feit, dat een land 
dat bijv. op het gebied van het inter~ 
nationale recht en de bevordering 
van de vrede - denke men aan De 
Groot, Bynkershoek, Asser, Van Vol
lenhoven e.a. - lange tijd vooraan 
heeft gestaan in de rij van de naties, 
zich thans genoopt ziet zijn invloed 
en zijn gezag in de internationale we· 
reld te doen slinken teneinde de ver
zakelijkte nieuwe wereld te verster
ken met alle gevolgen van dien. Hoe 
ook zal van dit proces de invloed zijn 
op de Europese cultuur? De levens
krachtige naties van het vrije Europa 
zullen geleidelijk aan levenskracht 
inboeten, terwijl daarnaast de minder 
levenskrachtige natles - vide Frank
rijk - "leeg" blijven staan. Zo er 
hier en daar - en waarlijk niet al
leen sedert de laatste Wereldoorlog 
- een ondergangsstemming ten aan
zien van Europa en de Europese cul~ 
tuur valt waar te nemen, wordt deze 
dan niet door feiten, als de hier ge
constateerde, in de hand gewerkt? 
Alleen een zinkend schip verlaat men. 

. Een lapmiddel 

1\loge hiermede voldoende zijn 
bewezen, dat wat men tegen

woordig onder emigratie verstaat 
vele schaduwzijden heeft, dat men 
m.a.w. hier niet met een oplossing, 
maar met een lapmiddel te doen 
heeft - een middel, hetwelk zich ten 
doel stelt tijdelijk een steeds groter 
wordende druk te verlichten, maar 
dat geen oorzaken van de kwaal weg
neemt - niet aangetoond is voorals
nog, dat er naast dit lapmiddel an
dere oplossingen bestaan, die het 
overwegen ten volle waard zijn. Het 
is niet uitgesloten te achten, dat men, 
wanneer men zijn aandacht eens 
meer ging concentreren op die andere 
oplossingen, tenslotte de sleutel van 
het probleem - de oplossing - zou 
worden gevonden. Want dat het nood
zakelijk is, in het licht van het lap
middel emigratie, een dergelijke op
lossing te zoeken, kan, dunkt ons, 
moeilijk wordea tegengesproken. 
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"DEMOCRATIE" 
In een interview met een 

journalist van de .,New York 
Times" h•gde de bekende Ame
rikaanse mijnwerkersleider 
John Lewis een bekentenis af, 
die duidelijk toont hoe het met 
de democratie in het vakver
bond der mijnwerkers gesteld 
is. 

Vraag: lk krijg de indruk, 
dat in sommige districten de 
mijnwerkers niet hun eigen 
bestuur kiezen. Als dat waar 
is, waarom is dat dan zo? 

Aniwoord: Er zijn misschien 
een stuk of twaalf afdelingen, 
waarin de mijnwerkers niet 
hun eigen president en secre
taris kiezen. Dat gebeurt, om
dat die afdelingen neiging 
toonden een verkeerde keus te 
doen, en de nationale federa
tie vond, dat haar belangen 
vereisten, dat die functionaris
sen door haar gekozen zouden 
worden totdat men meer ver
trouwen kon stellen in hrm 
keuze. 

Daar l'r 31 afdelingen zijn 
van de Verenigde Mijnwer
kersfederatie beschouwt Lewis 
blijkbaar een aanzienlijk deel 
van de gewone mijnwerkers 
als niet in staat om een "be
trouwbare" keuze te doen! 

Reader's Digest. 

DH moet voorkomen wordani 
Naar aanlelding van een bericht dat 

onlangs verscheen in de .,Nwe Apeld. 
Courant" over ons Nationale Park ,.De 
Hoge Veluwe" breng ik enige 
punten naar voren. Vele mensen den• 
ken, dat het woord Nationaal inhoudt, 
dat dit natuurreservaat een staatsin· 
stelling zou zijn. Dit is echter geens• 
zins het geval. Het Nationale Park 
"De H~ge Vel';lwe'' is een stichting, 
wel~e 1n 1935 1s opgericht, omdat de 
particuliere eigenaars de grote lasten 
van dit landgoed niet langer konden
dragen. De opzet van de eigenaars 
was een goed natuurreservaat te ver• 
krijgen, opdat het Nederlandse volk 
o.~k in de toekomst het oorspronke-
lijke Veluwelandschap kan leren 
kennen. · 

De stichting ,.Het Nationale Park" 
ontvangt zijn middelen uit de bijdra. 
gen van de donateurs en eventuele 
opbrengsten aan hout en dergelijke 
en uit de toegangsprijzen. Deze laat~ 
s~.e worden opzettelijk zo laag moge
lJJk gehouden. 

De stichting begon, volgens de be· 
richtgever in de ,.Nieuwe Apeldoorn
se Courant" met een hypotheek van 
de Staat van f 810.000.-. Deze hypo. 
theek werd gedurende de jaren 1940· 
1949 -verhoogd tot f 2.000.000.-. Er 
werd bovendien overeengekomen, dat 
de hypotheek iedere dag kon worden 
opgezegd. Nadat de Raad van Rechts
herstel het vooroorlogse bestuur weer 
in rechten heeft hersteld is deze op
zegging daarna geschied zodat de 
Staat in feite met ,.De Hdge Veluwe" 
kan doen wat ze wil. 

Dat de democratische bestuursvorm 
van vóór 1940 de Duitsers niet wel· 
gevallig was, is begrijpelijk; dat er 
ook in ons land partijen zijn die 
Staatsbestuur over dit gebied zouden 
toejuichen is eveneens duidelijk. Een 
partij als de onze zal hierin echter 
een gevaar zien, dat voorkomen moet 
worden, Dit temeer, daar op het 
ogenblik uit de donateurs sedert 
enige jaren de vereniging van Vrien
den van De Hoge Veluwe is gegroeid 
die uit haar leden werkgroepen heef1; 
opgericht. Deze werkgroepen over 
het wild, de vogels, de stuifzanden 
enz. bestuderen deze zaken en indien 
er maatregelen ten behoeve van een 
goede wildstand genomen kunnen 
worden, pleegt het bestuur van de 
Vereniging van Vrienden overleg met 
het bestuur van de Stichting en de 
directeur. 

Komt de Stichting in Staatshanden, 
dan zal waarschijnlijk velen de lust 
vergaan om zich er nog daadwerke· 
lijk en financieel mee te bemoeien. 
Alles wat nu op grond van vrijwilli· 
ge belangstelling en met vrijwillige 
bijdragen wordt opgebouwd, zou dan 
volkomen verdwijnen, tot schade van 
onze democratie, van ons Nationale 
Park en uiteindelijk van het gehele 
Nederlandse volk. 

S. BROE;.KHOFF, math. dra. 
Apeldoorn 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Parlementaire Flitsen 
(vervolg van pag. 2) 

Mr. Oud verdedigde de heer Stik
ker tegen het hem destijds voor

al in de socialistische :pers gemaakte 
verwijt, dat hij van zijn informatieve 
opdracht een formatieve opdracht had 
gemaakt. Bij ons is de grens tussen 
beide niet te trekken. In Frankrijk 
heeft deze formule zin, omdat het daar 
zo is, dat men pas als formateur mag 
optreden, wanneer men een vcrtrou
wensvotum met absolute meerderheid 
van de Nationale Vergadering heeft 
gekregen. Hier in Nederland doen wij, 
zo merkte de heer Oud op, echter 
maar het beste, dat uitheemse instituut 
van informateurs niet meer te gebrui
ken. Wel stelde onze fractievoorzitter 
het op prijs nadere mededelingen over 
de informatieve werkzaamheden van 
de heer Stikker te mogen ontvangen, 
maar deze bleek daartoe, zoals minis
ter Drees later liet weten, niet bereid. 
Een besluit, waar de heer Oud zich 
uiteraard wel bij moest neerleggen, 
al betreurde hij deze opvatting toch 
wel. 

Mr. Ouds fractie had het zeer be-
treurd, dat de opdracht aan de 

heer Steenberghe mislukt was. Wij 
zouden hem - zo zei de heer Oud -
gaarne aan het hoofd van het nieuwe 
Kabinet hebben gezien. Te betreuren 
is het ook, dat de vorming van een 
Kabinet op de breedst mogelijke basis, 
door prof. Romme beproefd, is afge
stuit op de weigering van de anti
revolutionairen. 

Ook in dit debat is deze kwestie niet 
geheel opgehelderd. Volgens minister 
Drees' mededeling bij de replieken 
was prof. Romme wel degelijk bereid 
geweest, voor Verkeer en Waterstaat 
een der anti-revolutionaire Kamerle
den uit te nodigen. Aangenomen kan 
dan ook wel worden, dat het mede
doen der A.R. is afgestuit op de eis 
van b e p a a 1 de. Departementen, n.l. 
dat van Binnenlandse Zaken en van 
Onderwijs, K. en W. Zulk een eis nu 
is een onmogelijke. De heer Oud wist 
uit ervaring: wanneer men begint met 
zich vast te leggen op bepaalde Depar
tementen, komt men er langs die weg 
n$t:t,. . . . 

n~ heer Schouten had zich nu min 
of meer verbaasd getoond, dat 

de V.V.D. wel bereid was gevonden 
mee te doen. Mr. Oud vroeg daarte
genover aan de heer Schouten: Wat 
beeft de A.R. Partij in de jaren, die 
achter ons liggen, met de oppositie, 
die zij heeft gevoerd, bereikt? De A.R. 
hadden beter ook in 1948 reeds een 
andere houding kunnen aannemen. 
Zouden zij toen in het Kabinet mede 
zitting hebben genomen, dan zouden 
A.R., C.H. en V.V.D. gezamenlijk wel
licht veel meer hebben kunnen berei
ken, óók wellicht op het stuk van het 
Indonesiëbeleid. Men kan nu eenmaal 
meer invloed uitoefenen op de wijze, 
waarop een program zal worden uit
gevoerd wanneer men in het Kabinet 
zit dan wanneer men er buiten 
blijft. 

Op de vraag of dit nu een "sterk 
Kabinet" was antwoordde de 

heer Oud, dat "zwak" en "sterk" rela
tieve begrippen zijn. Hij zag in dit Ka
binet echter wel degelijk een sterker 
Kabinet dan het vorige en gaf daar
om nog eens een opsomming van de 
vijf "winstpunten", welke hij op het 
Jaarcongres van de V.V.D. reeds had 
aangewezen: 1. De vervanging van mi
nister s'Jacob, 2. De verdwijning van 
minister Van Maarsevecn van Unie
zaken en Overzeese Rijksdelen, 3. De 
toetreding van minister Albregts en de 
opneming van de ministers Teulings 
en Albregts na:::st minister v. d. Brink 
in de R.E.A., 4. De versterking van 
het C.H. element door vervanging van 
de partijloze ministers en 5. het grote 
winstpunt, dat, wanneer de kwestie
Nieuw-Guinea nog eens uit de "ijs
kast" mocht worden gehaald, de Rege
ring geen nieuwe stap zal onderne
men zonder vooroverleg met de Ka-
roer. 

Dit zijn mderd<tad belangrijke 
"winstpunten", vooral wanneer 

men in ogenschouw neemt, dat punt 
2 betekent, dat in wezen aan de in
houd van de V.V.D.-motie van Mei 
1950 en dat punt 5 betekent, dat aan 
de bedoeling van de V.V.D.-motie van 
Januari j.l. volledig uitvoering is ge
geven. De heer Oud kon dan ook tot. 
deze uitspraak komen: .,Zakelijk ge
sproken mag mijn fractie zich beschou-

wen de overwinnaar in deze crisis te 
zijn geweest". Een uitspraak, welke 
sommigen op het eerste gezicht of op 
het eerste gehoor wellicht wat te uit
dagend moge lijken, maar welke, ge
zien al hetgeen tijdens en over de cri
sis alzo in verschillende persorganen 
is geschreven, volkomen begrijpelijk 
is. Men kon het in het kamp onzer 
politieke tegenstanders maar niet ver
kroppen, dat de V.V.D. en de heer Oud 
daarbij toch een zeer belangrijk deel 
van hun doeleinden hebben bereikt. 
Om dit te verbloemen, moest met al
lerlei drogredenen een nevelgordijn 
worden gelegd. De heer Oud heeft 
deze toeleg met zijn forse woord vol
komen teniet gedaan. 

Natuurlijk, zo gaf de heer Oud toe, 
is het voor ons een teleurstelling 

geweest, dat geen tweede geestver
want van ons in het Kabinet heeft 
zitting gekregen. Wij erkennen, dat 
de ene geestverwant, die wij in het 
Kabinet hebben, een zeer belangrijke 
sleutelpositie heeft, maar de schaduw
zijde van die sleutelpositie is, dat zij 
zoveel aandacht vraagt voor het bui
tenlands beleid, dat aan het binnen
lands beleid niet die aandacht kan 
worden geschonken, als gewenst is. 
Enige ruggesteun voor hem zou ons 
daarom zeer welkom zijn geweest. Dat 
wij tenslotte de heer Romme hebben 
medegedeeld, bereid te zijn de heer 
Stikker te adviseren de portefeuille 
te aanvaarden, vond zijn grond hier
in, dat wij, aldus de heer Oud, in het 
licht van de punten, die ik noemde, 
het landsbelang met een weigering 
meer geschaad achtten dan gediend, 
omdat een weigering zou hebben be
tekend verlenging van de crisis, met 
de kans dat men tenslotte in arren 
moede - dat hebben wij in onze 
parlementaire geschiedenis meer ge
had - tot de conclusie zou komen, 
dat het oude Kabinet zou moeten blij
ven zitten. 

onze fractievoorzitter sprak graag 
zijn waardering voor de heer 

Romme uit in verband met diens for
matiewerk, maar hij betreurde het, 
dat deze zelf geen zitting in zijn Ka
binet had gènomen. Een formateur in 
de Kamer en buiten het .Kabinet acht
te spr. geen. gelukkige toestand. liet 
kan niet anders, zo merkte hij op, ot 
over het Kabinet zullen wij steeds de 
schaduw van de heer Romme blijven 
zien. De heer Romme heeft dit ge~ 
voeld. Hij heeft aanstonds na de ge
boorte afstand gedaan van het vader
schap. Hij heeft het Kabinet te vonde
ling gelegd. Het zal hem niet baten. 
Het vaderschap is duidelijk bewezen. 

Dat de Regeringsverklaring be-
treft vormden de daarin opge

nomen punten voor de heer Oud en 
zijn fractiegenoten natuurlijk weinig 
of geen verrassing, daar zij immers 
van het door ·de formateur ontwor
pen program, waarop deze Regerings
verklaring steunde, reeds eerder had
den kennis genomen en er in grote lij
nen hun instemming mee hadden be
tuigd (evenals o.a. de anti-rev·olutio
nairen dat hadden gedaan). Het deed 
de heer Oud genoegen, dat de socia
listen blijkens deze verklaring de wer
kelijkheid nu leken te hebben aan
vaard. In zoverre zou bij hen van een 
soort "bloedtransfusie" als. gevolg van 
deze Kabinetscrisis kunnen worden 
gesproken. 

OP één punt, juist niet in de Re-
geringsverklaring voorkomend, 

is de heer Oud (evenals de heer 
Schouten), ter voorkoming van leder 
misverstand voor de toekomst, nog 
even dieper ingegaan, n.l. op het 
vraagstuk van de "Belgische kanalen". 
In zijn eigenlijke rede had de heer 
Oud slechts vastgesteld, dat zijn frac
tie en hij volkomen waren blijven 
staan op het standpunt, dat hij bij de 
behandeling van de begroting van Bui
tenlandse Zaken had ontwikkeld. Daar 
de beschouwingen van de minister
president op dit punt echter weinig 
houvast boden, heeft de heer Oud bij 
de replieken nog eens ernstig gewaar
schuwd, te voorkomen dat weer zou 
geschieden, wat 25 jaar geleden was 
gebeurd, namelijk dat een eenmaal 
geslóten overeenkomst met België 
door de Kamer (het was toen de Eer• 
ste Kamer) zou worden verworpen. 
Dat zou in de ontwikkeling der goede 
verhoudingen met België wel heel erg 
storend werken en zou veel ernstiger 
zijn, dan wanneer geen verdrag tot 

stand kwam. Met grote nadruk heeft 
de heer Oud er dan ook op aangedron
gen, dat de Regering, na publicatie 
van het rapport-Steenberghe-Van 
Cauwelaert, vooroverleg met de Ka
mer zou voeren. Desnoods, als dat in 
verband met te voeren onderhandelin
gen niet anders zou kunnen, in comi
té-generaal, al hield hij daar in het 
algemeen dan ook heel weinig van. 

* * :): 

De heer Oud voegde daar nog 
· eens aan toe, dat zijn eigen 

standpunt in deze was, dat over deze 
zaak eigenlijk niet zou moeten worden 
gesproken voordat de Economische 
Unie volledig een feit was geworden 
en wij zouden kunnen beoordelen of 
het kanaal in die nieuwe situatle paste. 
Dat was voor het ogenblik echter bij
zaak. Waar het thans om ging, was, 
dat de Regering goed' wete, dat zij, 
door geen vooroverleg te plegen, veel 
kans op een nieuw conflict zou lopen. 

* * :t: 

I n het slot van zijn rede kwam de 
heer Oud nog eens terug op de 

verhouding tussen het Kabinet en zijn 
fractie, zoals hij deze meende te moe
ten zien. De positie van mijn fractie 
tegenover dit Kabinet, zo zei hij, zie 
ik precies dezelfde als tegenover zijn 
voorganger. In 1948 heb ik de heer 
Stikker geadviseerd, de portefeuille 
te aanvaarden. Dit heb ik nu weer 
gedaan. Maar met of zonder advies, 
een minister neemt tenslotte steeds 
zitting voor zijn eigen verantwoorde
lijkheid. Hij kan deze nooit op zijn 
partijgenoten afschuiven. Hij heeft 
geen enkel recht om te vorderen, dat 
die partijgenoten om zijnentwil een 
andere houding aannemen dan zij met 
hun verantwoordelijkheid in overeetl
stemming achten. 

Ik acht het, zo zei de heer Oud, 
nodig dit uit te spreken, omdat ik 
hier en daar uitingen heb gelezen, 
alsof de V.V.D.-fractie zich aan het 
Kabinet zou hebben gebonden en 
daarmede haar vrijbeid van bande· 
h)n zou hebben prijs gegeven. . Deze 
stelling verwerp ik ten enen male. 
Gebondenheid van Kamerfractie aan 
Kabinetten erken ik niet. Mr. Oud 
herinnerde eraan, dat hij dit destijds 
reeds in zijn boek: ,.Bet constitu
tionele Recht van het Koninkrijk 
der Nederlanden" uitdrukkelijk had 
uitgesproken. 

D eze beginselen, zo Vè,rvolgde mr. 
Oud, die ik goede liberale be

ginselen acht, liggen mede ten grond
slag aan de partij, waartoe de minister 
van Buitenlandse Zaken en ik beho
ren. Wij zullen ons ook onder het be
wind van dit Kabinet door die begin
selen laten leiden. Wij zullen het Ka
binet bij zijn moeilijke taak naar ons 
vermogen steunen. Wij hopen niets 
vuriger dan dat het nimmer nodig zal 
zijn ons tegenover het Kabinet te stel
len op een wijze als wij dat in het 
Januari-debat hebben moeten doen. 
Mocht dit echter onverhoopt anders 
blijken, dan zullen wij, evenals toen, 
handelen zoals wij menen, dat onze 
verantwoordelijkheid dat eist. Een 
verklaring, als de minister van Buiten
landse Zaken aan het slot van het 
Nicuw-Guinea-debat heeft afgelegd, 
zal ons dan evenmin als op 24 Januari 
j.l. mogen doen afwijken van hetgeen 
wij na ernstig beraarl zullen menen 
te mogen doen. 

Ik heb er - zo besloot de heer Oud 
- prijs op gesteld, ter voorkoming 
van ieder misverstand dit, mede uit 
naam van alle medeleden van mijn 
fractie, duidelijk uit te spreken. 

Ondanks intcring 
betere inJJesttring 

IJNI1'1ER8BIIL DRIJIKD&.lll 
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C~";C V001" deze 1'1J1 ie 
zenden naar: Mej. Joh. H. 
Sp:·''tqer, Alexanderstraat 16~ 
Haarlem. 

Het grote probleem 
De Commissic van Beroepsvoor-

lichting voor meisjes, ingesteld 
door de Vereniging van Vrouwen met 
Academische opleiding (V.V.A.O.), 
waarin ook de· Nederlandse Saropti
mistclubs zitting hebben, heeft weer in 
verschillende plaatsen haar jaarlijkse 
bijeenkomsten gehouden, - voor de 
vrouwelijke leerlingen van de hoogste 
klassen van Gymnasia, Lycea, Hogere 
Burgers~h?len en middelbare scholen 
voor meiSJes. 

Op deze vergaderingen komen vrou
wen en mannen ·- met ervaring-, en 
werkzaam in verschillende beroepen 
- spreken over het eigen vak, vragen 
beantwoorden en verder alle gewenste 
inlichtingen geven. 

Het werk wordt geheel belangeloos 
gedaan. 

In de meeste grote en middelgrote 
gemeenten vonden dit jaar deze bij
eenkomsten plaats en soms kwamen 
ook jongens als toehoorders. 

Nuttig zijn deze bijeenkomsten ze
ker, en de gelegenheid bestaat, met de 
meisjes ook het probleem te bespre
ken, in hoeverre een te kiezen beroep 
ook bij een huwelijk direct of later 
weer bruikbaar kan zijn. 

0 vcrigcns treft het, als men vrou-
welijke studenten spreekt, tel

kens, hoe weinig deze op de hoogte 
zijn van de mogelijkheden, die haar 
studie biedt voor een latere beroeps• 
keuze en hoe weinig hiermede bij de 
inrichting der studie wordt rekening 
gehouden. 

Er ligt hier een taak voor de Uni
versiteiten zelf. De beroepsvoorlich
ting van de V.V.A.O. kan haar daar 
niet meer bereiken. 

Met keuze van tentamina, combiha
tie van vakken, ook uit andere facul
teiten, is zo veel te bereiken. Bij de 
rechtenstudie bijvoorbeeld, zijn er 
heel andere zaken nodig voor een po
sitie als secretaresse van een voogdij
raad, als voor een betrekking bij ge
meentelijke of provinciale administra· 
tie, of een juridische betrekking in in
ternationaal verband. De tijd voor de
ze voorlichting lijkt ons ongeveer bij 
het Candidaats-examen te liggen en 
eist ook algemene voorlichting over 
de arbeidsmarkt. 

Dit laatste pum trouwens, moet 
ook bij de beroepsvoorlichting 

aan het eind der Middelbare school, 
nog een grotere rol spelen. Waarde
volle medewerking wordt reeds nu 
hierbij ondervonden van de leidsters 
van Vrouwenafdelingen van de Ge
westelijke Arbeidsbureaux en de daar-· 
aan verbonden Béoepskeuzc-ambtena· · 
resscn. 

Een algemene nrbcidsmarktprognose 
is hierbij onmisbaar. 

Met de voorlichting 'aan Mulo-mcis
jes zal nu ook worden begonnen, en 
de V erehiging V'an vrouwen in· ·:Bedrijf· 
ci1. Beroep zal 'hier een waardevolle• 
bijdrage kunnen leveren. 

Het grote probleem van de plaatsing 
en herplaatsing van dè oudere vrouw 
in het arbeidsproces kan ook, door een 
juistere beroepsvoorlichting, een uit·· 
gewerkte arbeidsclassificatie en een 
grote dosis begrip en belangstelling 
voor haar dikwijls moeilijke levens· 
omstandigheden belangrijk worden 
verzacht. 

Onze samenleving kan zich de luxe 
niet veroorloven, slechts de jongeren 
te laten werken en het is voor geen 
enkele gezonde vrouw noodzakelijk, 
als huishouding- en kinderen haar 
aanwezigheid niet behoeven, onder• 
steund te worden zonder enige tegen
prestatie. 

Op dit terrein is er nog veel werk 
te doen, speciaal ook voor de vrouwen 
in de V.V.D. met het doel alle vrou
wen op de juiste plaats te brengen, en 
geen plaats onvervuld te laten. 
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Niet helemaal 
bill~ik 
(Ingezonden) 

I n de rubriek "Van week tot 
week" van Uw blad van 24. ·Fe

bruari, komt, onder de titel ,_,Amb
tenarij", een stukje voor, dat mij 
aanleiding geeft tot het maken van 
enige opmerkingen. Ofschoon de in 
~edoeld artikel voorkomende feiten 

N.V. 

juist zijn vermeld, lijkt het mij dat 
een buitenstaander, door de vorm, 
waarin de opsomming plaats heeft, 
toch een onjuiste indruk moet krij
gen van de gang van zaken bij mijn 
dienst in 't algemeen. Ook dezerzijds 
had namelijk dit geval vóór de publi
catie in Uw blad reeds sterk de aan
dacht getrokken. 

Immers de ambtenaar, die het pu
bhek inlicht, moet er ot: kunnPn 
vertrouwen, dat de aanvragen, waar
aan nog niet kan worden voldaan 
wegens gebrek aan vrije aders, 
inderdaad "bewaakt" worden en 
dat hij, bij beschikbaar komen van 

· W .. A. HOEK's 
&U.CHINE- EN ZUURS'l'OFF A.BR.IEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek 
te Sctüectam. 

Vumpre~rs voor all~; gaseen en ledereu druk. 
J.natallat;lelli voor de bereldlnJ van zuurstof, stiklltof, aar.. 

Internationale..; bankzaken.-: 

·Voor Uw zaken met Azië be
schikken wij over 17 kantoren 
in Indonesië en eigen vesti· 
gingen in Bombay, Calcutta, 
Bangkok, Singapore, Hong· 
koog, Kobe, Tokyo. 

Inlichtingen vçrsttekken onze 
kàntoreri in Nederland: 
AMSTERDAM, Singel 250 
ROTTERDA!rl, Mathenessed. 2~, 
DEN HAAG, Lange Vijverberg 11 

DEJONG'S 
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zulke aders, onmiddellijk op de hoog
te wordt gesteld. In dit geval had de 
kabelvoorziening k o r t t e v o r e n 
plaats gevonden en het doorgeven 
van het desbetreffende bericht was 
nog juist niet geschied. Het lijkt mij 
dan ook niet helemaal billijk om een 
slechts bij hoge uitzondering voorko
mende en moeilijk geheel te vermij
den onvolkomenheid, die bovendien 
in de gegeven omstandigheden wel 
begrijpelijk is (in 99 van de 100 ge
vallen zou de loketambtenaar gelijk 
hebben gehad!) op zodanige wijze 
aan het publiek kenbaar te maken, 

dat dit hieruit de indrulc ltrijgt dat 
"ergerlijk formalisme" en "ambte· 
narij" bij mijn dienst schering en in• 
slag vormen. Dat het in casu inder
daad een uitzondering betreft, blijkt 
wel hieruit, dnt, voor zover kan wor. 
den nagegaan, een dergelijke "slip" 
in de interne informatie tevoren nog 
nimmer had plaats gehad! Waar ge• 
werkt wordt, worden fouten ge
maakt, daarolll moet men m.i. met 
het generaliseren op grond van één 
"fout" voorzlehtig zijn! 

Er 
zijn vele 

soorten tarwe· 
griesmeel. De beste 

is verpakt door een der groot
ste meelfabrieken van Nederland: 

Wessanen. Een oude naam, 
die een uitstekend product 

garandeert. 

De directeur 
F. C. M. VOGELS. 
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Werk voor 
Nederlanders ... 

Steunend op de ;arenlangt ervaring van 
oaze kanroreo in Zuid ·Amerika. de 

I 
Nederlaridse Antillen, Turkije eo Israël 

kunnen wij U uit eigen wetenschap .waar• 

devolle adviezengeven omtrent de zaken, 

die U in al deze landen ah ondernemend~ 

> I H::;.:;;;.NK-UNIE N.1l I 
L ' AllSTERDAM • DEN HAAG. ROTTERDAM - I _____ .... 

Scheepswerven en Machinefa brlek 

BOLNES 
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AJs de wereld liberaal bestuurd werd, 
zou het heter gaan 

Huizinga heeft in zijn posthuum verschenen ,.Geschonden Wereld" 
gepleit voor eerherstel van het woord liberaal en van het daarvan afge~ 
leide begrip liberalisme. In de .,ontsmetting" die hij verder aan de ter~ 
men democratie, vrijheid en liberalisme toedacht, wilde hij ook de 
woorden humanist en humanisme doen delen. 
Toen onze grote landgenoot dit pleidooi leverde, scheen het wemrg 
méér dan eim ijdele wens te bevatten. Niet anders was het, toen zijn 
boekje kort na onze bevrijding uitkwam. We schenen juist toen verder 
dan ooit verwijderd van het door Huizinga noodzakelijk geoordeelde 
herstel tot oude waardigheid van het liberalisme en van al wat Huizinga 
daar, terecht, mee verbonden wist. Het leek, vooral onder wie zich 
progressief noemden, veeleer tot de "bon ton" te behoren, smadelijk 
over het liberalisme te spreken 
Ook al geschiedt dit laatste in de socialistische propaganda nog steeds, 
we zijn desniettemin sinds Huizinga's dood een goed eind get>orderd 
op de weg naar het door hem bepleite eerherstel. Wij danken dit vooral 
aan het steeds klaarder aan de dag tredende besef, dat de ontwikkeling 
der dingen zelve onze. mensheid plaatst voor het onontkoombare alter~ 
natief: t'rgheid of slavernij. Een derde mogelijkheid blijkt niet te 
bestaan. 

. ·voor ~e.cqltuurhis~ricus die Hui-
zinga was, gold het hier ~iter-

aard allereei·st het liberalisme als cul
tuurvcrschijnsel. Hem was het duide· 
lijk, dat een wereld, beroofd van de 
geestelijke waarden, in het liberalis
me, in de breedste en diepste zin van 
hèt woord, belichaamd, geen bodem 
vóor een menselijk en menswaardig 
samenleven kan bieden. Voorzover de 
thans inderdaad van een nieuwe en 
betere waardering van het liberalis· 
me gesproken kan worden - waartoe 
ook het feit, dat ook onze partijlei
der, mr. Oud, zich voor de naam ,.li
beraal" niet schaamt, niet weinig 
heèft bijgedragen - geldt die nieuwe 
waardering zeker in de eerste plaats 
het liberalisme als fundamentcel ele· 
ment onzer cultuur. 

Liberalisme is echter niet alleen 
een cultuurverschijnsel in de zin van 
een geestesstroming van bepaalde 
geestelijke inhoud, het is óók een 
staatkundig stelsel met eigen econo
mische inzichten en opvattingen. 
Staatkundig liberalisme is niet denk
baar zonder liberale staathuishoud

kunde. 
Ook het besef van deze samenhang 

is lange tijd voor het bewustzijn van 
tallozen vervaagd, getuige het feit, 
dat vele socialisten zich te goeder 
trouw dragers van de liberale geest 
waanden. Zij leefden in de veronder
stelling, dat het mogelijk zou zijn een 
in wezen liberale staat te handhaven 
bij een socialistische maatschappij
inrichting, d.w.z. dus het staatkundig 
liberalisme met zijn eigen geestelijke 
structuur te verzoenen met een eco
nomie op socialistische grondslag. In 
het begin dezer eeuw maakte zelfs 
het z.g. liberale socialisme enige op· 
gang. 

Da~, · deze ye~nderstelling .·niet · · 
mèet dan een ~ is, heeft de 

achter ons Uggendè kwarteeuw onze· 
mensheid wel geleerd. Wie haar oog 
niet als waan heeft onderkend, zal 
er door de harde feiten' toe gedwon
gen worden: steeds voortschrijdende 
overheidsbemoeiing, ·geleide econo
mie, nationalisatie en socialisatif,l voe
ren onafwendbaar tot beknotting van 
individuele vrijheid, eerst in de so
ciaàl-economische, daarna ook in de 
geestelijke sector van het leven. 

Leidt toenemende onvrijheid zo tot 
nieuwe waardering, tot "eerherstel", 
ook van het economisch liberalisme. 
zekere aarzeling bestaat er in brede 
kring nog ten aanzien van het kapi
talisme. En inderdaad: dit woord 
heeft een beruchte klank, het daar· 
mede aangeduide economische stelsel 
schijnt velen nog steeds een steen 
des aanstoots. 

Toch zal wie het alternatief: het so· 
clalisme met zijn economische en 
geestelijke dwang, niet wll, ook tot 
een nieuwe waardering van het veel
gesmade kapitalisme moeten komen. 
Exacte en van vooroordeel vrije bestu
dering van het economische leven is 
daartoe nodig. En alweer: de gang der 
dingen zelf dwingt daarloe en zal daar 
in toenemende mate toe dwingen qaar 
gelang de consekwenties van het eco· 
nomisch socialisme duidelijker zicht· 
baar W'Oirden. De principiële tegen· 
standers van het socialisme, .dat zijn 
dus zij, die het soclálisme principieel 
verwerpen, omdat zij het socialisme 
zien als de volkomen vernietiging van 
de economische en de geestelijke vrij
heid, zullen de moed moeten tonen, 
een kat een kat te noemen. 

*"' .. 

Juist omdat er hier te lande op dit 
punt nog zoveel terughoudend

heid heerst, als ware het kapitalisme 
een economisch stelsel, waarvoor een 

weldenkend mens zich toch eigenlijk 
ietwat te schamen heeft, willen wij 
hier de aandacht vestigen op een 
studie, onlangs in Amerika versche
nen, waarin ronduit voor het kapita
lism~ wordt gekozen, zijn naam niet 
wordt geschuwd. Wij bedoelen: "Ma· 
king Capitalism Work" a program for 
preserving · freedom and stahilizing 
prosperity. . ;;en programma dus, 
strekkend om de vrijheid te bewaren 
en de welvaart te bevestigen. 

Het boek is samengesteld door de 
staf van het economische Departe
ment van de Mc.Graw-Hill Publishing 
Company en geschreven in de klare 
stijl waarvan de Angelsaksische ge
leerden zich plegen te bedienen. 

De auteurs gaan, naar zij reeds in 
de eerste :dnsnede verklaren, uit. van 
een zeer bepaald gezichtspunt en stre
ven naar een duidelijk gesteld doel. 
Het gezichtspunt is, dat het kapitalis
me het beste systeem voor het. econo· 
nllséhe tevt:in: der ~· Stat~n is. 

Het doel: .dit gèzichtspunt uiteen te 
zotten en een reèks vän. stappen te 
bepleiten, die naar de mening der 
schrijvers genomen moeten worden 
om het kapitalisme in· staat te stellen 
aan de Verenigde Staten een welva
rende toekomst te verzekeren. Zij 
schromen niet, zwakke plekken aan 
te wijzen, waarop socialisten en com· 
muntsten hun pijlen al te gemakkelijk 
kunnen afschieten, en dit al te gretig 
doen. Zij verhelen hun lezers even-., 
min, dat heden ten dage de economi· 
sche activiteit dër V.S. voor een be• 
langrijk deel door andere beginselen 
beheerst wordt dan zij de juiste äch· 
ten. :r..taar onder dit alles door volgen 
zij regelrecht de koers, door hun uit· 
gangspunt bepaald: Kapitalisme is die 
vorm van economische organisatie, 
waarbij de .,tools and equirments" -
de productiemiddelen dus - privaat 
eigendom zijn en het bedrijfsleven 
meer wordt uitgeoefend naar. particu• 
lier initiatief dan op aanwijzing van 
de Staat en: deze vorm van organi· 
satie van het economische leven Is de 
beste voor de gemeenschap. 

o t1 e 

D e waarde van dit boek ligt in de 
eerste plaats hierin, dat het vol· 

komen "up to date" is, ook nu de eco• 
nomie der Ver. Staten het karakter 
van oorlogseconomie draagt Maar 
daarnaast in het feit, dat hetgeen zij 
principieel stellen evenzeer geldt voor 
het economische leven van andere 
landen. Vandaar dat alle vragen, die 
ook in het sociaal-economische leven 
van ons land thans aan de orde zijn, 
in dit boek ter sprake komen: de pro
blematiek van de arbeid en van de 
vakverenigingen, de sociale verhou
dingen, verzekeringen e.d., de invloed 
van het belastingwezen op het be-

drijfsleven, de investeringspolitiek, 
de welvaartsstaat, enz., enz. 

Het boek is uiterst overzichtelijk 
ingericht, telkens hoofdstuksgewijs in 
enkele stellingen en conclusies het 
betoogde samenvattend en het al met 
talloze statistieken en grafieken ver· 
duidelij kend. 

De laatste alinea is even helder en 
bondig als de eerste. Zij stelt met na· 
druk, dat Amerika niet alleen als 
land van materiële welvaart, maar 
ook als vaderland voor vrije mensen 
staat en valt met de toekomst van het 
kapitalisme. Het is- aldus de schrij
vers - de principiële en uitsluitende 
verbondenheid van kapitalisme ener· 
zijds en vrijheid en menselijke waar
digheid anderzijds, die het voor de 
hedendaagse wereld tot de allerbe· 
langrijkste aangelegenheid maakt, de 
toekomst van het kapitalisnc te ver• 
zekeren. Zij herin11eren aan de in· 
scriptie op het Vrijheidsbeeld: "For 
~t·· avail tM ptough or sail, or land 
qr lÎ~e, it treedom fail" <Wat zouden 
plOèg, of zeil, land of leven nog voor 
waarde behouden, wanneer de vrij
heid verloren ging.) "Daarop zeggen 
wij - aldus het slot van het boek -
Amen". 

Lezing en bestudering van dit boek, 
dat tegelijk een moedige uitdaging en 
een bekwaam pleidooi is, kan ook 
onze geestverwanten verheldering 
brengen in de zozeer vertroebelde 
problematiek, waarvoor het zwaarbe
laste woord "kapitalisme" onze tijd· 
genoten· plaatst. 

r 

G. A. DE RIDDER 

Oe grootste moeilijk· 
heden voor iedereen 

De grootste moeilijkheden 
zullen de mensen individueel 
beleven. Niemand ontkomt 
daaraan noch de groot-in
dustrieel of de kleine onder
nemer, noch de arbeider, 
noch. de intellectueel. En al 
deze mensen van verschillen• 
de klassen zullen op hun tijd 
door het leven op de proef 
worden gesteld, niemand uit• 
gezonderd. De laatste oorlog 
was zulk een proeftijd; hoe
velen van hoge positie wer
den op de proef gesteld en 
• . . • faalden. Hoevelen uit 't 
volk werden. op de proef ge
steld en •... gaven hun leven. 
De proeftijd is echter nog 
niet voorbij. Wij worden 
eigenlijk altijd weer opnieuw 
op de proef gesteld. 

(Haagsche Post) 
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Kamer volhardde in onzakelijke houding 
tegenover de topfunctionarissen 

Enige wensen bij Volksgezondheid 
Jl1en zo beperkt mogelijk, maar tevens zo goed mogelijk bezoldigd ambte
narencorps· is altijd een liberaal desideratum geweest. Het mag, ook en 
vooral in het belang van de Staat zelf, niet Mó Z\in, dat Vèrgelfjkbate 
juncties in het openbare en het particuliere bedrijf volkomen ongelijk. 
worden gehonoreerd, in dien zin, dat de overheidssalarissen ver achter 
liggen bij die in het particuliere bedrijf. Ten aanzien van de hoogste, 
leidende functionarissen is dat echter beslist wèl het geval. En juist 
op deze posten kan zulk een verschil hoogst ongunstige gevolgen hebben, 
omdat de beste en soms bijna onmisbare krachten aldus verloren gaan. 
ln grote putticuliere bedrijven beseft men, dat bij het aantrekken van 
uitzonderlijk begaafde en deskundige leidende krachten op enkele dui
zenden guldens niet mag worden gezien. Dat is geen filantropie van deze 
bedrijven, maar een juist inzicht in wat hèt belang van het bedrijf mede
brengt. Men is er daar volkomen van doordrongen, dat een andere poli
tiek zou betekenen: penny-wise and pound-foolish. 

schikken, welke voor de uitoefening 
van zijn ambt van belang zijn, dan 
wel aan wie in verband met de bij-

. zonde:re wijze, waarop zijn ambt moet 
worden uitgeoefend·', hetzij bij eerste 
aanstelling, hetzij daarna een vaste 
toelage boven het salaris kan worden 
verleend. De begrotingspost daarvoor 
bedraagt nu f 150.000.- en het totale 
salaris bijv. van de secretarissen-ge
neraal is nu met een foelàge aange
vuld tot f 15.000.-, met de mogelijk
heid van een ext:ra toelage in zeer 
bijzondere gevallen. 

H ad in December de heer Oud 
namens onze fractie gesproken 

en het amendement-Tuin bestreden, 
thans voerde de heer Ritmeester (gè
lukkig geheel herstel van zijn ernsti· 
ge ziekte) het woord. Hij kon niet 
anders verklaren, dan dat de nieuwe 
regeling zijn fractie weinig bevredi
ging had geschonken, omdat hij en 
zijn politieke vrienden geporteerd 
waren voor het eerste voorstel van de 
minister, waàrvan zij overtuigd wa
ren, dat het een juist voorstel was. 

E l" kan worden toegegeven, dat 
het voor de Staat moeilijk is, 

daartegen te "concurrerert". Het zàl 
altijd wel zo blijven, dat in de hoog
ste functies een voor de overheids
dienaar nadelig verschil zal blijven 
bestaan. Gelukkig is de "public spi
rit" bij velen onzer hoogste ambtetia
rèn nog zeer ste:tk en vinden zij In 
de voldoening, gelegen in het dienen 
van het land in een zeer verantwoor· 
4elijke functie voldoende tegenwicht 
tegenover de verlokkingen van bui
ten om hun ambt vaarwel te zeggen. 

De opvolgende Regeringen hebben 
eehter wel begrepen, dat men daaróp 
niet onbèperkt mag SptlÇuleren el) zo 
is in de loop vàn: de tijd . voor èen 
aantal .,topfunctionarissen" het sala
risplafond in een aantal gevallen dan 
ook reeds dourbroken dóor bepaalde 
toelagen en door de toekenning te
vens van vaste representatie-toelagen 
voor moeilijk gespeclficèetd decla
reerbare representatiekosten. 

Dàt was niet zo heel erg elegant 
en wij kunnen het dan ook vol· 

komen begrijpen, dat bij een vol'ige 
begroting uit de Kamer aandrang is 
uitgeoefend liever openlijk te erken
neil, dàt de salarissen van deze top
fttnotionarissen ~ laag waren. Dè 
consequentie zou dan moeten zijn, in
derdaad met . een voorstel tot een be· 
lioorlijk:e verhoging te komen, waar
door dan allerlei min of meer ca
moutlèl'éfid~ toelagen zouden kunnen 
•ervallen. 

De Regering, welke ·tenslotte, O'fer
eenkotnstlg de Gróndwet, het sàlatis
beleid heeft te voeren, is daarop in-
Jegaan. en h~ de tm stand koming · 
•an @éfl.lc.lt bevetdel'd, wáá:rbfj de. 
talarissen der topfunctionarissen 
•niget"mAte op pèil werden gebracht. 

Toen de Tweede Kamer, krachtens 
haat budgetrecht, éle betreffend<! ver
hoogdè salarispost moest goedk.euren, 
Jiet zij 'de Regering echter in de steek 
en nam zij · (op 7 Decémber van het 
•orige jaar) met 43 tegen 36 stemmen 
•en àmefidement van de heer TUin 
•Ar'b.) aan, dat zich tegen deze ver
Iloging verzette, maar tegelijk t<>ch 
óok weer de deur openhield, om bij
iolidèf' 'Verdienstelijke hoofdambtena• 
ten een àfwijkendè bezoldiging te 
verlenen. Dus toéh · eigenlUk weer: 
het toelage-systeem. 

~ ~ ·:: 

T·egen: dit timendement stemden 
ttien met oiite V.V.DAractie de 

K.V.P. en de heer Welter. liet gevolg 
van de aanvaarding was; dat de eind
stemming over alle sindsdien in be
handeling genomen begrotingen moest 
woräen aangehouden, in afwachting 
van nieuwe voorstellen van de Re
gering. 

De begrotingspost, steunend op die 
nieuwe voorstellen, is er dan nu door, 
maar door ~ zonderlinge houding 

van de Kamermeerderheid was nu 
eigenlijk niemand meer tevreden. 
De vroegere voorstemmers voor de 
motie-Tuin, die zich nog meer op de 
stoel van de Regering wilden plaat
sen, niet omdat minister Teulings -
zeer terecht o.i - pertinent wei.ger
de, ieder besluit tot toekenning van 
zulk een toelage aan de Kamer toe te 
zenden en de tegenstemmérs natuur
lijk evenmin, omdat op het oorspron
kelijke voorstel was teruggekomen. 

D e salarissen van de .,topfunctio
':datkfieh" zoals die tlltitno De

cember 1949 golden, zijn nu verhoogd 
met de sedertdien voor alle ambtena• 
ren ingevoerde twee verhogingen van 
5 % en daarnaast is dan per 1 Janti· 
ari j.l. een nieuw K.B. in werking ge
treden, volgens hetwelk aan een top
functionaris, die "blijk heeft gegeven 
over uitzonderlijke talenten te be-

De Regering had nu als consequen
tie van het amendemént-Tuin een 
pas terug gemaakt en het gevolg was, 
dat bijvoorbeeld de secretarissen-ge
neraal, die, evenals de directeuren
generaal, toch de rechterhand van de 
minister zijn, besHst nog te laag ge
salarieerd zijn. 

Er waren nu aan de Regering aller• 
lei eisen gesteld Wàaràan moet wor
den voldaan, wil zij inderdaad over
gaan tot de toek.enning van de ver
hogingen, zoals die door de Regering 
zijn voorgesteld. Ik . geloof rtiet, ~o 

was vorige week op een afscheidsavond, geldende een man van 
grote verdienste; die zijn ambt die dag vaarwel had gezegd en 
daarom van vele zijden de hulde· ontving, die hem tén zeerste 
toekwam. · 

Met belangst•ntng heeft deze bUrger alle toespraken aange
hoord. Alle warme en welgemeende woorden, ook die van de 
man, die namens de arbeiders van het bedrijf sprak. 

D i e rede was, voor detè burger, een beetje pijnlijk. Er werd 
hatteiijk geklapt na de vriendelijke en welsprekendé woordén 
Vän die afgevaardigde der arb"eidéts, doch niet van héler harte 
klapte deze burger mee. 

W:ant de kern van die woorden was deze: dat de man die 
afscheid nam van het bedrijf altijd zo net en áardig, ó61c jegèns 
de lageten was géweest: "of er nu een vthn de hogere heren bij 
h~ kwam of een van de arbeiders, al was het een loopjongen," 
zeide de reàeooar, ;,altijd b€jegende hij allen even vriendelijk; 
hij was tegen een arbeider net zo net als tegen een voornamere 
heer." . · 

Zièt ge, dtit :ZO' !ets vanzetfspreke'ti<Ü doót èe~ arbe~àer gepre~ 
zen 1t1.oest worden, .cJat deed deze burger pijn. Stel je vóór -
dacht ik - dat dat eens n i e t zo was geweest, dan zou zo'n 
gehuldigd heer geen hulde verdienen, immers. . . . Én dat ee1ï 
arbeider zo . iets met vreugde en dankbacttheid constateren 
moest ...• 

Waar tigt de oorzaak tJail zulk e~m, in wezen, zelfven'tederend 
toespraakje? 

Zijn er nog zó veel ,jkapitalistische" heren die arbèidérs anders 
bej€genen dan hoger geplaatsten? 

Of zit het minderwaardigheidsgevoel nog altijd zó diep in de 
arbeider dat, hij. zijn dank moet uiten voor wat zo van zelfspre• 
kend is? 

Of beiden? 
In ieder geval ,..... dacht deze burger - is zo'n uiting pijnlijk. 
In ieder geval heeft die fameuze klassenstrijd den strijders 

niet veel trots bijgebracht. 
In het "kapitalistische" Ame1·ika zoudt ge een arbeider zó ièts 

nóóit horen zeggen. 
Eén man applaudisseerde maa1· zwakjes na die rede. 
Dat was 

DEZE BURGER 

RITMEESTE1. 
... juist ge brttik . . 

zei de heer Ritmeester naar aanlei· 
ding hiervan, dat het juist is, de Ka· 
mer hierin zeggenschap te geven. Ik 
geloof ook niet, dat het jUist is tè 
vragen, dat elk salaris afzonderlijk 
door de Kamer moet worden beoor• 
deeld. Ik meen, dat dit een Regerings• 
zaak is en dat de Kamer alleen de 
mogelijkheid heeft de gelden te vo
teren, die daarvoor in totaal nodig 
zijn en tenslotte ook de beoordeling 
van het juiste gebruik als eis houdt. 

I k ben in ieder geval van mening, 
aldus onze woordvoerder, dat het 

niet zuiver zou zijn, indien de Ka
mer elk geval op zichzelf zou gaan 
beoordelen en ik geloof ook niet, dát 
de Kamer hiertoe in stàát zou zijn. 
Het is de taak van de R e g e r i n g; 
de prestaties van de ambtenaren na 
te gaan en te beoordelen. 

Niettemin stond hij thans voor het 
voldongen feit, dat de Kanier {it:i 
meerderheid) de eerste nä:dére vooi'• 
stellen van de Regering hAd afgewe
zen en dat de Regering nu met nieu
we voorstellen was gekomen. Ver• 
werping zou een nieuwe impasse be· 
tekenen en nieuwe onzekerheid voor 
de betreffende hoofdambtenaren. Dit 
is, zo verklaarde de heer Ritmeester 
tot slot, voor ons aanleiding ons in 
dit geval bij de zaak neer te leggen, 
maar wij hopen toch, dat de Rege· 
ring deze aangelegenheid bij voort
during in het oog zal houden en zal 
overwegen op den duur met andere 
voo<stellen te komen, die meer be
vrediging ·juist ten opzichte van de 
hogere ambtenaren geven. 

., 

E en betrekkelijk korte gedach• 
tenwisseling had nog plaats ovèr 

àe afdeling Volksgezondheid van het 
Departement van Sociale Zaken, wel
ke begroting overigens reeds eerder 
was behandeld. · 

De heer Zegering Hadders kon ver· 
klaren, dat hij zich zeer wel kon ver
enigen met de grote lijn, die door de 
mini~ter en de staatssecretaris wordt 
gevolgd en dat hij zich verheugde . 
over de behaalde resultaten. Geluk· 
kig achtte de minister een nieuwe 
Gezondheidswet, een Ziekenfondswet 
en een Wet op de Geneesmiddelen 
van bijzonder belang en een spoedige 
tot stand koming daarvàn gewenst. 

(Vervolg op pag. 7) 



VAN 

Investering (1) 

Het woord investering is de laatste tijd niet 
van de lucht. Wanneer men hierover leest 

in de 5ociali$tische pers, die alles zo gaarne door 
de rode bril beziet, krijgt men de indruk van de 
kat in het nauw die alle kanten uitspringt. En 
waprom is dit het geval? Wel, omdat men over
~igd is van de noodzakelijkheid, dat in deze 
'flenardè tijd ons gehele volk zal moeten versoberen 
111aar, waarschijnlijk uit vrees voor aan volksgunst 
~ moeten inboeten, men zijn aanhang niet ruiterlijk 
clurft zeggen waar het op staat. 

Op gevaar af voor reaetionnair te worden uit
gemaakt, moet ons toch van het hart, dat zonder 
aantasting van de. eerste ]J;)vensbenodigdheden, er 
qoor ons gehele volk nog wel versoberd kan wor-
den. · 
· De ongeveer 600 millioen gulden die in 1950 in 

ons land de lucht in werd geblazen en de ongeveer 
twee maal 500 milHoen gulden resp. voor gedis
tilleerd en snoep getuigen daar b.v. wel van. 

"Het Vrije Volk" heeft het verder nogal eens 
over utility-goederen die op ruimere schaal ver• 
vaardigd dien41.n te worden; maar we zien de ge-
2ichten al van de fabrieks- en ateliermeisjes, wan
qeer ze b.v. geen luxe schoentjes mogen kopen. 

Investering (11) 
E n wat . de investeringen betreft: we kunnen 

zelfs in vele gevallen betreuren dat de in· 
clustrie en de handel de afgelopen jaren niet meer 
aan grondstoffen en producten hebben kunnen 
importeren. 

Toen lagen de prijzen veel lager dan thans en 
dit zou het land nu te goede gekomen zijn. 

Verder is het begrip investering ruimer dan 
men blijkbaar in de socialistische pers op het oog 
beeft. Daar ziet men dit begrip alleen voor zover 
het betrekking heeft op aankopen voor handel en 
industrie, maar het inkopen, dat ook door de ar
beidersklass.e geschiedt, op het gebie<J van huis
r~J.ad en kleding, daar waar het niet gaat om 
dekking van de onmiddellijke behoefte, is even
eens investering. Ook verbouwingen en restaura
tie, zoals b.v. in het gebouw van de P.v.d.A. in de 
Tesselschadestraat te Amsterdam, vallen onder 
het ruimere begrip van investering.· We willen 
geenszins de noodzakelijkheid of de gewenstheid 
hiervan betwiátell, maar dq socialistisch' pers 
moet het investeren niet uitsluitend op het ter
rein van industrie en handel zoeken. 

In dit verband willen we nog wijzen op een 
zinst].ede in het hoofdartikel van "H.V.V." van 
29 Maart. Naar aanleiding van de nieuwe belas
tingvoorstellen lezen we: 

"Men mag er niet op rekenen, d4t de 
ondernemers reeds nu 'n deel van hun winst 
zullen 'l'eserveren voor de belastingaamlagen 
van volgend jaar. Integendeel, in een tijd 
van stijgende prijzen als deze, geeft men er 
de voorkeur aan deze gelden in voorraden 
te steken." 

Dit gelijkt v~l op een insinuatie; !let is over
bek(!fld, dat in elk behoorlijk geleid heelrijf be· 
}f.stingreserves worden ge~akt. ot doet men dit 
uitsbdten<l bij de Arbeiderspers? 

De soçi~ische pel'll zal haar geschrijf om de 
lezerlil af te IeleJen van waar het in werkelijkheid 
otn gaat d!~n te staken, zieh dienen los te 
JV.akeu van vakvercmltdngs4ietatuu:r. 

Ambtenarij 
OP Oll$ artikeltje onder bovenstaande naam, 

in on• blacl van 24 Februari is in ons num· 
mer van 31 Maart een reactie gekomen van de 
cijrect!:ur van de P.T.T. te Amsterdam. WiJ zijn 
~ heer Vogels :J;ee:r wkentelijk VQOr zijn reactie 
en in lult bijzonder voor de milde tqon, waarin 
deze is . gesteld. Bultendien verheugen wij ons 
over het feit, dat onze critiek inderdaad steeds op 
de Plaats komt, waar deze gehoord dient te wor
den. Inderdaa<i heeft cle verklaring van de heer 
Vogels veel duidelijk gemaakt, doch dat neemt 
nlet weg, dat de loket-ambtenaar de soepelheid 
had moeteil bezitten in ieder geval een notitie te 
maken van de bijzonderheden ov~ de aanvraag, 
hetgeen hem n.l. met nadruk is verzocht. Dit had 
hij temeer behoren te doen, omdat de aanvrager 
van te voren was voorgelicht door enige tech
nil!che ambtenaren van de dienst en de loket· 
ambtenaar had ongetwijfeld tot taak de zeer po
l!itieve mededelingen van de aanvrager met de 
waarheid te vergelijken. De strekking van onze 
eritiek is slechts geweest, dat onder soortgelijke 
omstandigheden in het particuliere bedrijfsleven 
de loket-bediende ongetwijfeld een notitie zou 
hebben gemaakt, omdat dit een kwestie van ser
vice is. Onze critiek heeft niet tot doel spijkers op 
laag water te zoeken, doch wel, om de overheids
inatanties er steeds met nadruk op attent te ma
ken, qat ook zij service aAA het publiek dienen te 
bieden en dat zij zich niet dienen te verschuilen 
acbter formalisme, waarmede zij weliswaar ge- · 
dekt zijn, maar waarmede zij er niet toe bijdragen 
een prettige band te scheppen tussen het publiek 
en de betreffende dienst. 

WEEK TOT WEEK I 
Rijverbod? 

De laatste tijd zijn er geruchten opgedoken, 
dat men bij het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat ernstig zou overwegen het na de be· 
vrijding zo beruchte Zondagsrijverbod voor auto
mobilisten weer in te voeren. Zijn wij wel geïn
formeen;l, dan mist dit gerucht elke grond. Wij 
kunnen ons hierover slechts verheugen, omdat de 
praktijk wel duidelijk heeft bewezen. dat het Zon
dagsrijverbod voor automobilisten meer een maat
regel is, die een psychologische betekenis heeft 
dan een met één economische ondergrond. Daar
bij moet worden geconstateerd, dat deze psycho
logische betekenis wordt ontleend· aan een ten
clenz om bij de massa in het gevlei te komen.· Im· 

'mers, de "rijke" autobezitter moet ook maar eens 
een offer brengen. Dit spreekt tot het publiek, 
maar tezelfder tijd mogen motorbootjes en jach
ten, zomecle autobussen wel op Zondag blijven 
varen en rijden. Daarbij wordt dan nog uit het 
oog verloren, dat de auto practisch geen luxe mee..
i.a, doch een onderdeel van het werkkapitaal, om 
de boterham te verdienen. Wij mogen dan ook 
aannemen, dat de Minister van Verkeer en Wa· 
terstaat een dergelijke stap terug niet overweegt, 

Sparen 
Reeds eerder hebben wij op deze plaats critiek 

geuit op de politiek van de regering, die 
enerzijds het sparen tracht aan te moedigen door 
onnodige uitgaven o.m. in de vorm van een door 
de overheid geleide spaarkrant, die tot nu toe 
een slordige 2 milHoen gulqen heet't gekost, ter· 
wijl zij anderzijds nalaat het sparen, vooral onder 
de jonge arbeidersbevolking ernstig aan te moe
digen door het verlenen van faciliteiten op fiscaal 
gebied en door het geven van een aantrekkelijke 
rente-vergoeding. Soortgelijke critiek heeft mi· 
nister Lieftinck de vorige week te horen gekregen 
bij de behandeling van de begroting van Finan
ciën en het was vooral ons Kamerlid, de heer 
:Ritmeester, die de minister heeft gewezen op de 
grote geldverspilling, die heeft plaats gehad door 
de averechtse overheidsbemoeiing, met betrekking 
tot het sparen. Het wordt waarlijk tijd, dat het 
l!Paren, dat door de tijdsomstandigheden toch al 
zo moeilijk wordt, reëel wordt aangemoedigd. 

Voetbalpools 
M ochten wij de vorige week op deze plaats de 

wens uitspreken, dat de nieuwe minister 
van Justitie, mr. Muldel'lje, de beslissing van zijn 
voorganger inzake het niet aanvaarden van regle
mentaire voetbalpools, zou herzien, thans is dut
delijk gebleken, dat de nieuwe minister alles bij 
het oud!! laat. Blijkbaar geeft ook hij er de voor
keur aan, dat de clan!iestiene voetbalpQOls welig 
blijven tierfi!n ~ dat bliJven zij, ondanks de aan
gekondigde scherpe maatregelen - en miskent 
!}ij datgene, Wilt in zo'n sterke mate in grote la· 
gen van ons volk leeft. Wij betreuren dit gemis 
aan psychologisch im:ieht en wij betreuren het 
tevens, dat men niet wenst in te gaan op een 
combinatie van een nieuwe opvoedkundige maat
regel met fiscale voordelen voor de Staat. Door 
Q.eze zaak wel in handen te nemen, zou men zowel 
de lust, die men in brede kripgen van ons volk 
aantreft om eens een gokje te wagen, in goede 
banen k\Ulnen lelden en zou de schatkist hier mee 
kWlnen profiteren, waarbij door velen makkeW· 
ker een offer zo1,1 worden gebracht, dan in de 
vorm v;m a!ldere belasting. Wij vinden cUt al*' 
Inconsequent. omdat wel de faciliteiten VJm d.e 
staatsloterij werclen uitgel:lreid en all! wij ons niet 
vergissen ook in een bepaalde vorm bet wedden 
bij de paardenrennen is toegestaan. 

Gevaarlijk 

Naar ,,De Volkskrant" onlangs meldde, heerst 
. er onder de militairen van de Koninklijke 

Landmacht ontevredenheid over de wijze, waarop 
in sommige opzjchten wordt te kort gedaan aan 
hun c;mtspanning en algemene ontwikkeling. Daar·· 
tol! worden verschillende feiten als voorbeeld ge
noemd, waarop wij op deze plaats kortheidshalve 
niet willen Ingaan. Wij willen ons echter bepalen 
tot het verschijnsel als zodanig, en denken daarbij 
o.m. aan het verdwijnen van het militaire week· 
blad "Het Lichtspoor". Ofschoon wij er zeer van 
zijn doordrongen, dat onder de huidige omstan· 
digheden over de gehele linie bezuinigd dient te 
worden, vragen wij ons toch af, of wij met een 
drastische beperking van de opvoeding en ont· 
spanning van onze militairen, niet een zuinigheld 
bedrijven, die de wijsheid bedriegt. Immers, het 
gaat hier in de eerste plaats om het op peil hou
den en versterken van het moreel onder onze jon
gens. Gelijk een bekend Amerikaan onlangs de 
zegswijze heeft gebezigd, dat "opvoeding onze 
eerste verdedigingslinie is," zouden wij ontspan· 
ning en ontwikkeling voor de troep als verdedi
gingslinie een zelfde kwalificatie willen geven. 
De troep moge dan zeer bekwaam zijn geleid en 
technisch zeer goed zijn uitgerust, men heeft er 
echter weinig aan, indien het moreel wordt onder
mijnd, hetgeen zeer snel geschiedt, indien hier 
van hogerhand niet de nodige krachtige leiding 

wordt geboden. Wellicht moge een en ander ilc 
regeringskringen nog eens zeer ernstig onder dP 
loupe worden genomen. 

Atoomoven 
De overeenkomst tussen Nederland en Noor• 

wegf.)n om gezamenlijk een atoomoven te. 
bouwen, zal niet alleen de inwoners van óeze 
landen hebben verrast, doch de gehele wereld zal 
dit bericht met bijzondere , belangstelling hebben 
vernomen. Het is een prettig idee, dat twee klein(' 
landen in deze zo moeilijke tijden aldus hun in
ternationale prestige hebben weten te versterken 
en op het wetenschappelijk gebied een belangrijke 
bijdrage gaan leveren in de zo noodzakelijke eco~ 

.ncnnisçhe- samenwerkin«. Een woord van hulde 
ltomt ongetwijfeld toe aan de regering, die in 1139 
ons land best11urde en die destijds de vooruitzien· 
de blik bezat het nodige uranium aan te kopen, 
dat gedurende de bezettingstijd voor de vijand ' 
verborgen is gebleven. Het is een verheugend ver· 
schijnsel, dat Nederland weer eens iets waarlijk 
groots gaat aanpakken. 

G. Polak Daniëls 
De heer G. Polak Daniëls is op 31 Maart af· 

getreden als hoofdredacteur van het bekende 
dagblad "Het Vaderland-Nieuwe Courant". Daar~ 
mede is een einde gekomen aan een 47-jarige 
werkzaamheid als journalist. Een werkzaamheid 
y.'aarbij de heer Polak Daniëls bij voortd.urine 
neeft getuigd van zijn inzichten omtrent het 
staatsbesteL Inûchten, die voortkwamen uit een 
overtuigde liberale gezindheid. Vele jar~ heeft 
hij als parlementair redacteur van "Het Vader• 
land" daarvan op uiterst bekwame · en met een 
scherpe, welversneden pen blijk gegeven, vele ja·· 
ren en wel van 1918-1940, de periode, welke mr. 
Oud heeft .omschreven als "Het Jongste Verleden". 
Als zodamg heeft hij daarbij ook zijn arbeid in 
dienst gesteld van het weekblad van de toenmalige 
Lib. Staatsp3;~ij "De Vrijheid". Na de oorlog, sinds 
1945 heeft hiJ met vaste hand en in dezelfde ge
dac~tensfeer als hoofdredacteur "Het Vaderland'" 
geleld, dat onder zijn leiding is uitgegroeid en eeu 

, belangrijke plaats in 4e Nederlandse pers inneemt. 
Het ":as dan ook terecht, dat op de afscheids .. 
receptie mr. Rutgers, als secretaris van he~t; . 

. Hoofdbestuur nn onze P~rtij de daQk v~1 4W 
V.V.D. overbracht en !tem bet boek OV(Ir Thor• 
becke van dr. B~ma overhandigde, voorzien 
van een van waaraermg getuigende opdracht. Wij 
wensen de heer Polak Daniëls, ere-voorzitter van 
de Nederlandse Journalistenkring, nog vele jaren 
van rust en goede gezondheid toe en wij hopen, 
dat als hij van zijn liberale inzichten wil getuige&. 
J:i:i deze niet zal onderdrukken, maar c;ieze ook la 
ZlJn rusttijd toch nog op papier zal willen zetten. 
De liberaw gedachte zal daarmede ten zeerste ge~ 
diend zijn. 

Nationalisatie van 
Wegvervoer 

OP verschillende iij~ppen en in verschillen- . 
de vormen heef~ meu bij berheling kunnea 

lezen. tot welke mQeilijkbeden de natlonalisatie 
VM allerlei zaken. zoals die in Enseland cloor de 
t.&bour-panij is doorgedreven, beeft geleieL EeG 
~kant VQOrbeeld van de dwaasheden. wautot 
de nationalisatie van het wegvervoer ui belan4 
leidt, vermeldt bet blad ,,Beroçsvervoer" in ~n 
nummer van 30 Maart j.l. in de volgende bewoor· 
dingen: 

,,Als ik het genationaliseerde wasvervoer voor 
deze ernstige overtre<Uns beboet, dan straf 111: 
eigenlijk de belastingbetawr, die er part noch detl 
aan heeft," aldus sprak rechter Powell kort , ... 
leden voor een Londens gerechtshof, dat een a~n• 
klacht ~g te behandelen tegen d, no.d :Uau· 
lage Executive - de hoogste bazen van het gena· 
tioJialiseerde wegvervoer in Engeland - omdat 
deze instantie een vrachtauto met slechte remmen 
had laten rijden, waarvan een botsing met mate• 
riële schade het ~;;evolg was. 

De politie-deskundige was het met de~ uit• 
spraak eens en voegde er nog aan toe, dat het niet 
mogelijk was de man voor het gerecht te bren~ 
gen, die had teeglilstaan met de wagen te rijdell. 
.. ~n geldboete zou hier nlet veel andera bete
kenen, dan dat het ene ministede aan het ander• 
ministerie een postwisseltje stuurt," voegde dt 
politieman er nuchter aan toe. 

De chauffeur kon ook niet worden gestraft en 
het einde van het proces was, dat er in het geheel 
geen straf werd opgelegd. De vrachtautomobielen 
van het genationaliseerde wegvervoer zullen clus 
voortaan rustig zonder remmen kunnen rond
rijden. Te straff~n is er niemand. Dat de nationa• 
lisatle van het wegvervoer tot zulke dwaasbeden 
kan leiden, dat hadden zelfs de felste bestrijderf 
ervan niet kunnen voorzien." 

Onzerzijds behoeft daaraan niet veel te worden 
toegevoegd. Men leze dit en legge het voor aan 
voorstanders ván nationalisatie van het wegver
'lroer, die er ook in ons land zijn en die alleen 
maar de voordelen zien of liever gezegd willen 
zien. 
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'Van onze 

leestafel 
"Vlucht in het Avontuur", 
door Fitzroy Maclean, vert. 
v. H. C. E. de Wit-Boon
acker. Uitg. en Drukkerij 
Hollandia, Baarn, 1951. 

De schrijver, conservatief lid van 
het Engelse Lagerhuis, was oorspron
kelijk in diplomatieke dienst werk
zaam op de ambassades in Parijs .en 
Moskou. Van Moskou uit bereisde hij 
Centraal-Azië en de Kaukasus en 
kwam zo uiteraard op de hoogte van 
de toestanden in de SowJet-Unie. 

Bij het .uitbreken van de oorlog 
trad hij als gewoon soldaat in mili
taire dienst. Om aan herplaatsing in 
bet corps diplomatique te ontkomen, 
liet hij zich candideren voor het La
gerhuis en werd afgevaardigde voor 
Lancashire. 

Het begin van zijn politieke car
rière viel vrijwel samen met 't voor
lopig einde ervan: nauwelijks ver
kozen, kreeg hij een aanstelling bij 
de- Geheime Dienst in Caïro, waar 
hem werd opgedragen mee te wer
ken aan de opbouw van de speciale 
lucht-brigade. De strijd tegen Hom
mel naderde toen zijn hoogtepunt. 

Macleans voornaamste taak in de 
Tweede Wereldoorlog speelde zich af 
op de Balkan, waar hij de officiële 
verbindingsman werd met Tito. 

Dit nu betekent het grote avontuur 
in schrijvers leven, waarvan hij in 
zijn boek op uiterst boeiende wijze 
verhaalt. Ons trof in dit verhaal al
lermeest, hoe zelfs in een massaal en 
gemechaniseerd oorlogsbedrijf een 
enkele màn initiatieven ontplooien 
ltan, die op het verloop van het ge
heel van ontzaglijke invloed kunnen 
zijn. Zijn boek geeft een interessante 
kijk achter de schermen, te boeien
der waar hij zonder emge pretentie 
vertelt, óók over de grote figuren 
met wie hij in zijn verantwoordelijke 
functie in aanraking kwam. Chur
chill zelf bijv. zal het grootste ple
zier gehad hebben in de beschrijving, 
die Maclean van enkele ontmoetin
gen en een telefoongesprek met de 
grote staatsman geeft. En wat Tito 
betreft: wie weten wil, waaraan deze 
guerilla-leider in de wereldoorlog 
zijn positie in het na-oorlogse Bal
kan-bestel dankt, . kan uit Macleans 
,.Vlucht in het Avontuur' heel wat 
wijsheid opdoen. 't Is een boek, dat 
men in één adem uitleest, ondanks · 
zijn driehonderd dichtbedrukte blad
zijden. I>e vertaling . is op enkele 
kleine feilen na voortreffe~ik. 

DER. 

Mr. P. J. Oud: "Wat betekent 
voor mij het Vrijzinnig Chris
tendom?" (Uitg. "De Ploeg"; 
Utrecht, 1949 à f 0.15). 

0 fschoon dit korte geschrift van 
mr. Oud (op 23 Juli 1949 als 

rede uitgesproken tijdens net interna
tionale congres voor Vrijzinnig Chris
tendom te Amsterdam) geen getuige
nis op staatkundig, -doch op godsdien
stig terrein is, zullen vele geestver
wanten - al dan niet Vrijzinnig 
Christelijk - ervan kennis willen 
nemen. 

"De Ploeg" gaf het geschrift keurig 
uit. tegen , uiterst lage prijs; ons enige 
woord van critiek geldt de voetnoot 
op· p. 4, welke op . duistere wijze een 
overigens glasheldere· passage poogt 
te verduidelijken. Nog nimmer zag ik 
een voetnoot van een uitgever in een 
geschrift, waarvan de schrijver nog 
in leven is. 

Op p. 15 vat de heer Oud zijn visie 
op de taak van het Vrijzinnig Chris
tendom als volgt samen: "Het is onze 
taak duidelijk te maken, dat het niet 
noodzakelijk is om in alle dogma's 
van een orthodox geloof te geloven. 
Deze boodschap (van het Vrijz. Chr.) 
moet duizenden mensen tot het 
Christendom terugvoeren, die door 
hun twijfel aan de orthodoxie geheel 
hun geloof verloren hebben". 

Op levendige en duidelijke wijze 
zet de heer Oud zijn godsdienstige 
overtuiging uiteen, hiermede tevens 
bewijzende dat hij zijn overtuiging 
grondig doordacht heeft. Liberalen 
lopen roeestal niet met hun geloof te 
koop. Ook de heer Oud maakt van 
zrjn politieke uiteenzettingen geen 
preken. Zo is dit geschriftje een ·aan
winst, omdat de heer Oud zich hierin 
uitspreekt over een overtuiging des 
harten, welke van vele zijner politie
ke redevoeringen de verborgen eü 
bevruchtende achtergrond is. 

P.D. v. R. 

"Onderdrukking en Verzet", 
afl. 25. Uitg. Van Loghum 
SZaterus en Meulenhoff. 

D eze aflevering brengt het vervolg 
van Mr. Herzbergs kroniek der 

Jodenvervolging. In onze bespreking 
van de vorige aflevering gaven wij 
reeds te kennen, dat deze kroniek een 
hoogtepunt vormt in heel dit werk. 
Dit ligt niet alleen aan het waarlijk 
dramatische karakter van de onder
gang, de uitroeiing van het Nederland
se Jodendom, doch ten minste even
zeer aan het stylistisch talent van de 
schrijver. Herzberg schrijft met een 
bewogenheid, die alleen eigen kan zijn 
aan één die hetgeen hij beschrijft per
soonlijk doorleefde. 

Waar Herzberg in dit deel zijner 
kroniek ook de gesties ·van de veel
omstreden Joodse Raad behandelt, 
schuilt in dat persoonlijk erbij betrok
ken geweest zijn een gevaar, het ge
vaar dat de strikte objectiviteit teloor 
gaat. Wij willen niet zeggen, dat de 
schrijver zich niet tot de hoogst moge
lijke graad van objectiviteit heeft op
gewerkt. Hij heeft echter deel uitge
maakt van de Raad, tegen welks op
richting reeds mannen als Mr. Visser 
principieel bezwaar geopperd hebben. 
Dat het gelijk in deze principieel aan 
Vissers zijde is geweest, heeft de gang 
van zaken helaas wel overtuigend aan
getoond. Het wordt ook door Mr. 
Herzberg erkend, die, dan ook niet 
anders kan doen dan op opportunisti
sche gronden het beleid van de Raad 
verdedigen. 

Wij begrijpen, dat het voor de re
dactie moeilijk geweest zou zijn, voor 
dit onderdeel van de kroniek 'n andere 
bewerker te vinden, even ter zake 
kundig als Mr. Herzberg. De eenheid 
van behandeling, voor deze kroniek 
van groot belang, zou er bovendien 
door zijn geschaad. Toch ware het o.i. 
wenselijk geweest, deze uiterst belang
rijke aangelegenheid in dit standaard
werk over onderdrukking en verzet 

·l'U'~u·~~·~•u•u•~•u•u•u•u•~•.u•u•~•u•u'(~·~•u'..u?l-"1.. 
~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.tv~ tl'4. 
~ . . ~ 

i ALLERHANDE i 
~ * ~·I! ~·~ ~.~ ~~ ••111 EEN KOEL HOOFD. 

~ ~~ .. "''!:.. De nog zo kort achte1· ons liggende oorlogseconomie komt ~v C zich opnieuw voorstellen. Wie niet ziende blind en horen-
f,f de doof was, kon dit germme tijd geleden reeds verwachten. 
~~~ Het ontbrak dezerzijds niet aan waarschuwingen. Een koel hoofd ~~ 

'"' is onder de gegeven omstandigheden veel waard. Overijling ~.". 
i'611i kost altijd geld, maar een goed gebruik van gezond verstand, 
t) ~epaard aan snel handelen, bespaart minst~ms zoveel. ft! 
• (Horeca) "' 
,lf~ VERGELIJKING. ~f 
_;t~ W ij mogen wel aannemen, dat de "gezellige tendens" der ~ 
~·~ vroegere liedertafels aan het ontstaan niet vreemd is, im- t§ 
~ ~ if mers kunnen we ons levendig indenken, dat onder invloed en ter -
lio wille van de gezelligheid zelve bepaalde karakterfacetten sterk (f 
~·1. naar voren treden, hetgeen zijn weerspiegeling dan vindt in de ~'I. 
~~'i liederen en de manier waarop deze voorgedragen worden. Doch, •!' 
f.f en dit willen we scherp onderstrepen, een gezellige Iiedertafel- f. 
~!'- bijeenkomst heeft met een mannenkoorconcert even weinig (f 
"'~ uit te staan als b.v. een ratelslang met een guitaar. t.\ 
(f. (Het Nederlands Zangersblad) \l t:t • 
(f VRIJWILLIG OF GEDWONGEN. tJ 
"' wij geloven. dat bij verplichte dienstneming voor de bur- g ll.t! gerlijke verdediging voor verscheidenen, die thans met 
~ ~ •• enthousiasme werkzaam zijn in de N.R. veel van de bekoring ~ 
~ll! ... g 
~.~ we zou gaan. i 

Iets wat men vrijwillig doet, doet men geheel anders, dan 
t•f rets waartoe men gedwongen wordt, hoezeer men wellicht 
tlf ook de noodzakelijkheid daarvan inziet, hetgeen stellig niet f,~ 
~'1. bij alle gedwongenen het geval zou zijn. ~·f. 

"'" (IIet Lichtspoor) :C 
~·~. tf 
"'" HET IS NIET WAAR. :«. ~~. ~t 
~·~ Het is niet waar, wat sinds jaar en dag wordt gepredikt, ~·f. 
~-'i dat de prikkel van het eigenbelang uit de tijd is. Integen· ~·'i f,. deel, als men ons volk als loon voor harder werken de moge- f

6
f 

&'1. lijkbeid in, uitzicht stelt, van het dwangjuk verlost te worden, ~f. 
"'" zal het wel gaan. ••" ~~ ~I! 
~·~ (De Telegraaf) ~.: 
'I,~ BIJNA OVERSTELPEND. ~c 
~~. ~~ 
~-~= D e lage landen zijn eeuwen lang van een bijna overstelpen- Z, 
.. , de schoonheid geweest. Dat is geen chauvinisme! Bijna )!' 
11. nergens ter wereld kan men een gebied aanwijzen dat op een 
~f afwisseling in landschapsvormen kan wijzen als het onze. 

fÎ (De Groene Amsterdammer) 

.... t 
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althans mede toe te vertrouwen aan 
iemand, die niet zo nabij als de 
auteur betrokken is geweest bij 't be
leid van het lichaam, op welks gestie 
van de aanvang af critiek geoefend is 
door mannen, de Nederlandse en 
Joodse zaak en de Nederlandse Jo-
6enheid evenzeer toegedaan als mr. 
Herzberg, di<' het jammerlijk lot on
zer joodse landgenoten overigens be
llchrijft op een wijze waarvoor wij 
hem slechts hulde kunnen brengen. 

/ 

' 

DUIK IN 
DORRE CIJFERS 
Belangrijk f'n ontnuchterend 

Z o ar en toe is het nuttig 
een11 een duik te nemen 

in de dorrt) cijfers, die het 
Centraai Bureau voor de Sta
tistiek met grote regelmaat en 
nauwkeurig-heid verstrekt. 

Verfrissend is dit bad niet, 
soms wel ontnuchterend, om
dat dan de harde werkeliik
heid spreel<t, ontdaan van elke 
schoonklinkende thoerie. Sinds 
Maart 19150 wordt door de 
spaarbanken méér terugbe
taald dan er wordt ingelegd, 
het publiclt teert in, verarmt 
dus. Het gezinsverbruik is 
thans bijna 2lh maal .zo hoog 
als vóór de oorlog, de lonen in 
de nijverheid rond tweemaal 
zo hoog, of wel de gemiddelde 
levensstandaard is ongeveer 
85 % van die in 1939. In de 
jaren 1947 t/m 1950 werd voor 
ruim 8lh milliard gulden méér 
ingevoerd dan uitgevoerd, on
ze buite!1landse staatsschuld 
bedraagt thans rond 3% mil
Hard gulden. Vóór de oorlog 
konden wij een verschil tus.sen 
in- en uitvoer opvangen door 
onze beleggingen in het bui
tenland, <>n nu? 

* * 

I n 194 7 waren er 30.000 
werklozen en 15.000 te

werkgestelden bij de Dienst 
Uitvoering Werken (D.U.W.), 
in 1950 resp. bijna 60.000 en 
ruim 21.000. \Veliswaar nog 
geen verontruatende cijfers, 
maar in een land waar heel 
hard gewerkt moet worden om 
het hoofd boven water te hou
den toch te veel en de stijging 
is bedenJ{elljk, al heeft de nij
verheid haar best gedaiJ.n om 
het groeiend aantal arbeiders 
op te vangen, hier is hun aan· 
tal ongeveer 11;2maal zo groot 
als in 1939. Hoe lang zal de 
nijverheid in staat zijn dit te 
doen ? Onze bevolking stijgt 
elk jaar met 1lh %. Elk jaar 
moeten 35.000 mensen méér 
aan werk geholpen worden. De 
landbouw en de veeteelt kun
nen niet veel meer opnemen, 
de grond is vol en de mechani
satie zal eerder het aantal 
doen inkrimpen, de Zuiderzee
polders ten spijt. 

I n Juli 1950 was er bijna 
18.000 ton koelhuisboter 

tegen nog geen 3000 ton eind 
1949. Het buitenland kocht on
voldoende. Eind 1950 was er 
bijna 5000 ton. Zal het buiten
land dit jaar wel kopen of zal 
er in het volgend najaar weer 
koelhuisboter in het binnen
land worden verkocht? 

Cijfers weerspiegelen de na
oorlogse armoede en het ge
volgde beleid, cijfers zijn oolt 
een basis voor de toekomst en 
thans helaas ook een waar
schuwingsbord. 

Bd. 

Afdelingsnieuws 
EUROPA IN APELDOORN 

In Apeldoorn sprak voor de Vrou
wengroep mevr. dr. A. J. P. Wibaut
van Gastel over: "Hoe werken vrou• 
wen mee aan de Europese bewe
ging?" 

De vele vragen gaven blijk van de 
volle belangstelling van de aanwe
zigen. 
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Een opmerkin~ naar 
openingsrede 

aanleiding van 
Mr. Oud van 

de 

(Ingezonden) 

Mijnerzijds bestond geen behoef
te op onze Algemene Leden

vergadering in Utrecht· nog eens 
terug te komen op het beleid van 
onze Kamerfracties vóór de aou
vereiniteitsoverdracht. 

Nu echter onze voorzitter het no
dig vond in zijn openingsrede deze 
kwestie nog eens te belichten, maar · 
vooral nu juist dit gedeelte van zijn 
rede in Vrijheid en Democratie van 
24 Maart j.l. over twee kolommen 
vet gedrukt in onze bijzondere aan
dacht wordt aanbevolen,· zij het ook 
mij, als een representant van hen 
die voor de fatale gevolgen van de 
destijds gevoerde politiek waar
schuwden, vergund nog een enkele 
opmerking over dit beleid te ma
ken, in de hoop dat nu ook dit 
wederwoord in ons blad opgenomen 
zal worden. 

le. Zij, die onze Kamerfracties 
waarschuwden, waren over het al
gemeen kenners van Indonesië. 

2e. Voor hen stond vast, dat de 
deelstaten in de een of andere vorm 
opgerold zouden worden. 

De feiten hebben hen in het ge
lijk gesteld. 

3e. Voor hen stond vast, dat zeker 
'!Ie Ambonnezen dit niet zouden 
dulden, hetgeen tot een bloedbad 
moest leiden. 

De feiten hebben hen in het ge
lijk gesteld. 

4e. Voor hen stond vast, dat vele 
Nederlanders in een onveiligheid 
zouden komen te verkeren, die hen 
het leven zou kosten. 

De feiten hebben hen in het ge
lijk gesteld. 

5e. Voor hen stond vast, dat de 
Indonesische Regering de eerste de 
beste gelegenheid zou aangrijpen 
om te tracl).ten zich geheel aan de 
R.T.C.-overeenkomsten te onttrek
ken. 

De feiten hebben hen in het ge
lijk gesteld. 

6e. Voor hen stond vast, reeds 
zeer kort na het optreden van Mi
nister Van Maarseveen als Minister 
van Overzeese Gebiedsdelen en zeker 
na het sluiten van de Van Royen/ 
Roem-overeenkomst. dat in het be
leid van Minister Van Maarseveen 
geen vertrouwen gesteld kon wor
den. 

De feiten hebben hen in het ge
lijk gesteld. 

7e. Voor hen stond vast, dat de 
druk, openlijk en achter de scher
men door Amerika uitgeoefend, 
weerstaan had kunnen worden, ook 
door een klein en arm land als het 
onze. Ja, dat een weerstaan van 
deze druk in het voordeel van Ame
rika zou blijken te zijn, 

De feiten hebben hen ook hier in 
het gelijk gesteld. Zie de hulp aan 
Frankrijk voor Indo-China. Zie de 
houding, welke Amerika thans aan
neemt ten opzichte van Nieuw
Guinea. Maar zie bovenal de hulp 
die Amerika zelfs geeft aan de toch 
zuiver communistische staat Joego
Slavië. Moesten wij dan bevreesd 
Zijn voor het wegvallen van de· 
Marshall-hulp? 

Be. Het zwaartepunt van de be
zwaren van hen, die onze Kamer
fracties waarschuwden, lag niet bij 
het al of niet stemmen vóór de R. 
T.C.-resultaten, toen deze eenmaal 
ter bekrachtiging op tafel lagen, 
maar waren gericht tegen het feit, 
dat in het bijzonder onze Tweede 
Kamerfractie niet tijdig en duide
lijk aan de Regering heeft kenbaar 
gemaakt, dat zij niet accoord ging 
met het houden van een Ronde Ta
fel Conferentie op een tijdstip en 
onder omstandighed~n. die reeds 
voor menige leek, laat staan voor 
een politicus, bij voorbaat deed vast
ataan dat het resultaat van een 
dergelijke conferentie niet anders 
kon zijn dan een capitulatie. 

Op het moment van de stemming 
vóór of tegen de souvereiniteits~ 
overdracht hadden de leden van 
onze Tweede Kamerfractie zich, zo-. 
als 'n goed liberaal betaamt en met 
recht, op het standpunt der reali• 

teit mogen plaatsen en zich hebben 
mogen afvragen: welke van de twee 
kwaden moeten wij kiezen, doch al
leen dan, wanneer zij hadden kun
nen zeggen: ondanks ons liggen 
deze resultaten voor ons. Nu kon
den zij slechts zeggen: mede onder 
onze verantwoordelijkheld liggen 
deze resultaten voor ons. 

Het argument dat de gevolgen bij 
tegenstemming naar hun mening 
nog ernstiger geweest zouden zijn, 
is daarom geen .steekhoudend argu
ment, en zeer zeker geen argument 
voor het beleid vóór en tijdens de 
R.T.C. 

Niet om ons op de borst te slaan 
en om te kunnen zeggen: "Hebben 
wij het U niet gezegd", stel ik er 
prijs op, wanneer dit stukje opge
nomen wordt, doch om nog eens te 
doen uitkomen dat het de moeite 
waard is aan de mening van hen, 
die het met een bepaald beleid niet 
eens zijn, aandacht te besteden. 

JOH. K. FREDRIKZE. 

Onderschrift 

Wij hebben de heer Fredrikze 
gaarne de gelegenhjjd gegeven 

van zijn inzichten blijk te geven, te
meer omdat uit zijn uiteenzettingen 
blijkt dat er misverstanden bestaan 
en dat hij enige dingen niet naar vo
ren brengt die voor een juiste be
oordeling ~an besli~sende betekenis 
zijn. 

Wanneer de heer Fredrikzc sub 2 
stelt, dat van te voren gewaarschuwd 
is, dat een oprollen der deelstaten zou 
volgen en sub 3, dat de Ambonnezen 
dit niet zouden dulden, dan zouden 
wij willen opmerken, dat het juist 
onze fractie is geweest, die bij de be
handeling van het wetsontwerp in· 
zake de souvereiniteitsoverdracht het 
amendement inzake het zelfbeschlk-

kingsrecht heeft ingediend. De heer 
F. zal het met ons eeas zijn, dat de 
motieven daartoe bij ons eveneens de 
vrees voor de toekomstige ontwikke· 
ling in Indonesii! waren. Juist met 
een beroep op dat amendement is er 
ook onzerzijds in 1950 een krachtige 
actie gevoerd tegen het vorige kabi· 
net, omdat dit onvoldoende voor het 
zelfbeschikkingsrecht opkwam, toen 
de deelstaten achtereenvolgens wer· 
dèn opgerold. Dit heeft geresulteerd 
in onze motie tegen minister Van 
Maarsseveen in Mei 1950, die helaas 
door de Kamer werd verworpen. 

En wanneer onder 4o wordt ge
steld, dat vast stond, dat vele Neder
landers in onveiligheid zouden ko· 
men, dan moet toch worden vastge
steld,. dat de fractie dit ook heeft 
gezien. 

Het alternatief was echter niet aan
vaarden van het wetsontwerp inzake 
de souvereiniteitsoverdracht waarbij 
de gevaren voor de in Indonesië ver
blijvende Nederlanders zeker nog veel 
groter zouden zijn. En nu kan men 
(sub 5o) betogen, dat was te voorzien 
dat de Indonesische regering zlch aan 
de overeenkomsten zou gaan onttrek
ken, maar dan moet men toch wel 
vragen of het afwijzen van de sou
vereiniteitsoverdracht toen het 
wetsontwerp er eenmaal was - een 
betere ontwikkeling zou hebben ge
waarborgd voor de veiligheid der 
mensen en voor onze belangen dan 
tot dusverre heeft plaats gehad. Maar 
blijkens het sub 8 gestelde is ook ·de 
heer Fredrikze van oordeel, dat het 
wetsontwerp inzake de souvereini· 
teitsoverdracht, toen het er eenmaal 
lag, ook niet meer verworpen had 
kunnen worden. Hij zegt echter: Ja, 
maar gij hebt te laat bezwaren ge
maakt tegen de ontwikkeling (pun
ten 6, 7 en 8). Maar dan willen wij 
hiertegenover de feiten plaatsen. 

Toen na de radicale k-oerswijziging 

Als gij in de mist 
dan voorzichtit{ 

zit: vaar 
·. ' 

(Ingezonden) 

N a de oorlog waren er velen, in 
een roes bevangen en geïnfec

teerd met gevoelens van "vernieu
wing", min of meer gewonnen voor 
P.B.O., wat eigenlijk. wil zeggen een 
doortrekken van geleide economie tot 
de corporatieve staat. Zo langzamer
hand is gebleken, dat die lusten om 
tot P.B.O. te geraken in vele kringen 
zijn weggeëbd voor zover zij dan ooit 
tot merkbare vloed waren gerezen. La
ten wij zeggen, dat de ambities tot 
P.B.O. in dood tij verkeren. Ik weet 
wel, dat in sommige R.K. kringen deze 
vorm van corporativisme, de P.B.O., 
wordt aangemoedigd, omdat zij wel 
schijnt overeen te komen met richt
lijnen i.z. sociaal-economische opbouw, 
zoals deze in Pauselijke encyclieken 
Rerum Novarum en Quadragesimo 
Anno worden aangeduid, maar dit al
dus wel genoemde R.K. solidarisme is 
niet voor iedereen een gemotiveerd 
maatschappelijk ideaal. 

* • • 

D e Prot.-Chr. maatschappijbeschou
wingen zijn hier nog vager en 

als ·ik de Grootste Gemene I"eler hier
van zou moeten samenvatten, zou ik 
misschien kunnen zeggen: ze zijn "niet 
tegen". 

Verschillende algemeen liberaal in
gestelden laten de kerk nog meer in 
het midden. Zij willen wel bevoegdhe
den op economisch gebied verlenen 
aan uit de maatschappij levend opge
komen organen, organen dus, Îiie een 
bedrijfstak zelf uit eigen vrije wil be
wust tot leven brengt en waarvoor 
het bedrijf zelf publiekrechtelijke be
voegdheid verlangt, maar zij willen 
die behoedzaam inpassen in het alge
meen volksbelang. Daarom vraagt dit 
volksdeel uitsluitend instelling bij de 
wet. De wetgever zal geval voor geval 
moeten beoordelen en toetsen aan 
nood~aak en mogelijke strijdigheid met 
het algemeen belang. 

* * • 

D e vakbonden zijn natuurlijk voor, 
want zij zien de mogelijkheid 

van mede-regeren, mede-beslissen, 
economische medezeggenschap zondér . 

risico. Hun bestuurderen krijgen daar• 
in plezierige functies, doch merk· 
waardigerwijs blijft de gewone arbei· 
der hieronder volmaakt onbewogen. 
Net zo min als de gewone boer, is de 
gewone arbeider geestdriftig ov~r 
P.B.O. Hij zegt met beschouwing van 
de crisiswetgeving op economisch ter
rein van vóór 1940, kijkend naar de. 
regelingen van de Duitse tijd, naar die 
van. thans en naar de dingen, die op 
ordeningagebied gebrouwen worden 
en te vuur staan: plus que ça change, 
plus que ça reste la même chose. 

Daarbij beziet hij ook de omstan
digheid, dat de organen van staat en 
semi-staat (d.z. de bedrijfsorganen) 
angstwekkend in omvang en kostbaar
heid zijn toegenomen. Het is te vrezen, 
dat deze P.B.O. in het Ned. bedrijfs
leven in plaats van progressief, de 
hoedanigheid zou hebben conservatief 
te zijn. Alles wat bestaat wordt be
schermd, alles wat wil opkomen uit 
eigen groeikracht wordt verstikt. 

* * • 

E en der middelen om daaraan te 
ontkomen is emigratie. 

Men kan de Nederlandse regering in 
dit opzicht niet van inconsequentie be
schuldigen, dat hij die lastige boven
tallige lieden met initiatief wèg-sub
sidieert naar vreemde kusten. 

De P.B.O. is mede een middel om 
de verworven sociale voorzieningen te 
waarborgen. Althans voor diegenen, 
die hun plaats in de rangen reeds 
hebben ingenomen. Niet voor hen, die 
nog zullen moeten arriveren. Althans 
voor zover die sociale verworvenhe
den in guldens zullen kunnen worden 
betaald, wat nog niet alles zegt over 
de koopkracht van die guldens. Al met 
al is het niet zeker of de rationalisatie, 
de kostprijsverlagende tenden:z door 
P.B.O. niet zal worden verlamd. Met 
andere woorden, of wij niet te duur 
zullen voortbrengen en huishouden in 
Nederland. Om daaraan tegemoet te 
komen schijnt men te denken aan in
ternationale P.B.O., als het plan• 
Schuman. Ik vrees enigszins d.e ont~ 
wikkeling, die dan zou ontstaan en die 
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der regering, die in December 1948 
opdracht gaf tot de 2e politiële actie, 
in het voorjaar van 1949 de regering 
echter weer overstag ging, liep dit 
uit op de zgn. Van Royen-Roem· 
overeenkomst van Mei 1949. Toen was 
bet duidelijk dat de regering ver
keerd ging en de heer FredrikZe zal 
weten, dat toen in de voorzomer van 
1949 ernstig de mogelijkheid is be· 
zien of het aan het bewind zijnde ka· 
binet vervangen zou kunnen worden 
door een ka'Qitiet met meer rugge-

. graat. Dit bleek helaas· niet m:dgelijk 
en toen heeft mr. Oud niet anders 
kunnen doen dan de Regering;· vóÓr 

' het begin der R.T;C., precies te zeg
gen, wat onzerzijds van haar ·werd 
verwacht. Het is dus onjuist, . dat wij 
niet tijdig zijn opgetreden. Het kabi· 
net wist precies .. wat wij Wel)sten. 

· Niettemin liJ ~et in andere .ri,chting 
gegaan en . heeft liet kitbinè~ anders 
gehandeld ter R.T.C., dan,verwacbt 
mocht worden. Daar:door kwam de 
fractie bij de behandeling van het 
wetsontwerp inzake de souvereini
teitsoverdracht in de dwangpositie of 
zij moest tegenstemmen of niet. Toen 
heeft zij zich, zoals de heer Frèd· 
rikze terecht zegt, op de basis de1• 
realiteit gesteld. Zij kon niet anders 
- hoe moeilijk het ook voor haar 
was - dan de resultaten der R.T.C. 
aanvaarden. 

Uit het voorgaande moge echter 
wel duidelijk zijn, dat het onjuist is, 
dat het zover is gekomen, mede zfj 
onze verantwoordelijkheid, zoals de 
heer FredrikZe stelt. Er is door ons 
veel gedaan om te pogen de zaken 
om te buigen, maar in een democra• 
tie legt een minderheid het tegen e~n 
meerderheid af. Hoe tragisch dat m 
vele gevallen ook is. 

Tenslotte mag tegenover hetgeen 
onder sub. 1 gezegd is, worden ge
steld, dat tot de fractie behoort Mr. 
G. Vonk, één der beste kenners van 
Indonesiä. Een jarenlange ervaring 
als procureur-generaal heeft hem wel 
zeer bijzondere gelegenheid gegeven 
Indonesië en de bewoners te leren 
kennen. Red. V. en D. · 

thans schijnt te worden bereid, al geef 
ik toe het niet geheel te doorgronden. 

* * * 

I n naam der democratie, in naam 
des volks, wordt hier een stelsel 

ingevoerd, althans bepleit, waarover 
het volk blijkbaar niet geestdriftig 
vermag te zijn. In onze politieke orga
nisatie is evenmin sprake van geest• 
drift, wel van ·gematigde onverschil· 
ligheid. 

Nu is democratie een woord waar
aan velerlei inhoud wordt gegeven. 
Beter kan men spreken van menselijke 
vrijheid. 

Het is onbehagelijk te zien, dat vrije 
volken maatregelen nemen, waarme
de zij hun eigen vrijheid aan enge 
banden leggen. En dat niet voor een 
kort ogenblik en met een bepaald 
oogmerk van incidentele noodzaak bij 
calamiteiten als oorlog of natuurram
pen, maar structureel, voor ·de lange 
toekomst, voor altijd voor hen en voor 
het nageslacht; 

Wij kunnen dit niet alles overzien, 
wij individueel in den lande· evenmin 
als onze bestuurderen in het Koniilk
rijk, Parlement ··en Regering. 

D aar om ware· te overwegen . de. 
· zaak op de lange baan te schui

ven. Juist in deze zorgelijke omstan- · 
digheden met oorlogsdreiging en geld· 
gebrek schijnt het geen tijd voor· 
avontuurlijke structuurverandering.·· 
Het schijnt inderdaad wijs beleid en 
staatsmanskunst geen radicale koers• 
verandering toe te passen, térwijl de 
kapitein Drees gerapporteerd heeft, · 
dat wij in de mist varen. 

De Kamer overwege derhalve de 
nieuwe Regering te verzoeken voors
hands geen P.B.O. (Bed;:oijfschap en 
Productschap) bij Alg. Maatregel van 
Bestuur in te voeren en slechts bij 
hoogste uitzondering deze voor instel
ling bij de wet voor te dragen, het
geen het Parlement dan uiterst critisch · 
kan bezien. In het algemeen gelde 
voorlopig: vertraag dP instelling. 

Wellicht is de kans groot, dat w.ij 
daar later in ons verpauperd land, dat · 
zich zulke kostbare luxe-bouwwerken , 
niet kan veroorloven, dankbaar voor · 
zullen zijn. 

VAN OVERKLIFT. 
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Emigratie een lapmiddel 

HET BEVOLKINGSVRAAGSTUK EIST MEER AANDACHT 
West-Europese integratie is van veel betekenis 

Behqlve grootscheepse emigratie, die wij in een vorig artikel als een 
lclpmldc.tet hebben gekenschetst en wcaCJrv•n wij de bezworen uit
v.,erig hebben getoettt, komen nog tenminste vijf ondere oplossin
gtn voor het t-4ederf.andse bevolklng$vraog$tuk in aonmerking. J;)eze 
oplossjnee.n sijn adat~r~epvoltens: 'eboprtebeperking, verplaatsing 
ve»n bevolkingsgroepen binnen het Rijk, het verletten vcan diensten 
eon het buitenland, ind.,strialisatie ~n West-Europese integratie. 
Xij. dienen thans stuk voor stuk nader te worden bekeken. 

Geboortebeperhing 
0 fschoon geboortebeperking van 

. ,.technisch" stanQpunt bezien 
bet meest drastische ea doeltreffende 
JRI.ddel schijnt, mag men j>;ich niet 
ontveinzen, dat het in de praktijk van 
&eringe waarde zal blijken te zijn. 
Eerstens zijn de weerstanden tegen 
d.U midd.el in verschillende kringen 
ven ()~)$ volk gFQot e!l verder raakt 
men mer ~ bij uitstek geestelij~· 
-elij~e aangelegenQ.eiq van de i.!l-
4Widu. waa,rop .het on,oifPa.ar zou zijn 
._breuk te ~Uaken. Propag~Il4l.l voor 
~ebepe.J."ldng van otficiële zijde 
11 uit 4en boze t«: achtel1. Hoogstens 
kan men deh afvragen, of het de taak 
van de overheid kan zijn het geboor
tecijfer door middel van een kinder
bijslagregeling te stimuleren, maar 
ook d,an .11t\lit men op de probleemstel
ling, ot het hier wel om een stimu
l,aJ:J.s !Jil,lt - een premie op het grote 
~ ......,. ~P wel om een teg~oetko
IJ»,ng 1,J:l ~ grotere kosten, die een 
4ergelijlte ge;tinsuitbreidillog nu een
~1 Ir).et ~eb ro~brengt. 

Op dit stuk ltl 9P grond van een en 
~c.ier Wjlinig te verwacll.ten. 

J1 ~rplaatsing 
binnen het Rijk 

·Als .e@ l):).eer deugdelijk mj.ddel 
w~:m:lt v~ $0mpûge zijc,ien aan

J.e,Ji>re~n de verpJaats!pg van grote 
Fl>epen V~ !)PW l;levoll9ng naar ge• 
b~4Em. b~"orel}(ie tQt Jl.et l{oninkrJ,tk 
.,_. ~~~nde.n. In dit geval he~ 
men feltelJjk te doen met emigl"lltie, 
maar een emigratie 

1 
waarvan het 

voordeel zcnt zijn, dat «e Qetroltkenen 
Dlet VoOI' oRB Datll,)lliUll bestaan.. met 
Dame Voór onze cultlll.ir, verloren 
zouden gaan, terwijl, wegens een 
aaawer ·...- vaa ver.bcmdenheld en 
._ durUit ~ blijvende 
.,.., .. 4WsetUu ~nc 
,.... .......... gemeeuolaap ook ta 
eeiaaa.,..scll • .-u~ opalobt IUDIIti• 
• ~ ... bieclea. 
............... Wwiltlq ... 

.... - .. ~tlelc ftD de· 
:laMete .... beeft ~. dM -
alet voldoende prijs stelt ep W be-o 
................. de .... Jdd,fl-.. - ........ ov..., .,. Dl"' .. · ,., ..... ha$ ...a-1 van lmeJ'• 
Utionale · tetePQntlag ep de ~ 
._alt. De ontwikkeling schijnt dan 
ook helaas in die richting te wijzen, 
dat het met cenoemde betrekkingen in 
.. toe1tom1t om een aflOPende zaak ..... 
~ -kollllt trouw~ bij, dat de Q· 

J)loit«tie nn bedoelde gebieden met 
~~Me apottermgen gepQI'd zou 
df.eneQ. te. ga~. En zo men al niet te. 
aan 4e persoonlijke opofferingen van 
de ~nodigde pioniers op doorslagge-
9ende wijze zou opzien, dan doet 
men dit zeer zeker wel tegen de grote 
~n, cij(! men in de Jtomende jaren 
tel. Br9nd&lag Z9U moeten leggen aan 
~ ~e onderneming waarvç 
_.. ~ ~rst veel later, in een 
Yage ,toe~st, de vruchten k,an pluk .. 
ken. Geconstateerd mag daarom wor
dep. dat ()Ok èUt aa~eprezen middel 
~h weinig kans van slagen 
heeft. 

Het verlenen 
van diensten 
Komen wij thans op de vergro

ting van onze potentie om het 
buitenland diensten te bewijzen. Deze 

oplossing steunt op de gezonde ge
dachten-grondslag, dat het niet pri
mair het gegeven grote aantal en het 
gegeven beperkte grondgebied is, dat 
ons in moeilijkheden brengt, maar het 
gebrek aan mogelijkheden, dat ons in 
staat j>;OU moeten stellen een redelijk 
wehraartspeil te verkrijgen voor elk 
van de tot dit gegeven grote aantal 
behorende indlviduen. Ongeveer de· 
zelfde geda,chtengang, die schuilt 
achter de oplossing door middel van 
industrialisatie. 

Vergroting van onze potentie om 
het buitenland diensten te bewijzen 
-... met name wordt gedacht aan onze 
scheepvaart - maakt het mogelijk, 
dat wij producten en grondstoffen die 
wiJ. zozeer behoeven verkrijgen, niet 

door 
dr. H. J. Roethof 

in ruil :voor andere producten en an.., · 
dere grondstoffen - waaraan het ons 
immers ontbreekt - maar als tegen
prestatie voor het verlenen van een 
dienst, die wij des te gemakkelijker 
en op des te voordeliger wijze zou-
4en kunnen verrichten, aangezien het 
~r geldt een nationale traditie van 
eeuw~ ~t aQ.e gl,Hlllti&e gevolgen 
Vlln ~rsoonlijke bekwaamheid en 
ll)Ateriële volmaaktheid daaraan ver
bQnden. · 

Me!l ZGil .edlw voor.zklbUs diene.n 
te aiJe. en dit WOJ"<lt momenteel he
laas yerget.en, ~t het. vemcbten van 
die diensti!Q. wdP de •~ tijensten 
DJl. kfilrlef ot iets langer tij4 ctv.erbodig 
D$1kea. Het 'bcmwen vaa ldul!pen vOo.r 
~ :buitet$md bijv. moge outijdelijk 
tot enig voordeel strekken. in het 
eind. vll.fU1 de &JP<J~r ;tllt ~ Zlll van 
cwe .~ In .fti~ ~>Mc~t geen ge
b111Jt meer ~)\9f!vep te ma~en. 

Ja 11 vierde opleuiq komt in aan
A merklBJ - en wordt druk ge

PJ'OI)8geerd ~- Industrialisatie. Het 
ontbr~t Ol'lS aan grond, wat is logi
scher dan dat wij ons van het produ
cerend vermogen van die grond onaf
hankelijk maken door het opbouwen 
van een indl;ls4'i#el apparaat, het in
voeren van gr~~offen en het uit
voeren V$11 afg~~kte producten? 

Inderdaad is, naar het ons VOQI'• 
k0mt, industrlàlisatie een niet te ver· 
onachtzamen mlddel in de strijd rond. 
ons bevolkingsprobleem en heeft het 
in het oog springende voordelen bo· 
ven het middel emigratie. De voor in· 
dustrial~tie Jémaakte propagan~ 
scbijn:t ons daar~m op zijn plaats te 
zijn, • 

Toch. mag men niet bUnd :e.ijn voor 
zeker~ nadelen, dte ook cUt mid<Jel 
aankleven. Tienduizenden ~ lan4,. 
bouwers vinden geen emplooi; bet is 
een zaak van grote importantie ben 
:naar .de industrieën over te schak..,. 
len. Men: mag zich echter niet voor• 
stellen, dat dit ov.erschakelingsproces 
zonder schokken verlQOPt of 'Yoor de 
betroltkenen op zichzelf een zo bege
renswaardig goed is. Het leven in de 
stad stelt andere eisen dan het leven 
op het platteland. Wie op het platte• 
land een persoonlijkheid is, zal in de 
stad een nummer zijn. Terwijl men 
ginds een ieder kent, zal men het 

hier zelfs zijn buren niet doen. Het 
plattelandsleven mogen enerzijds be
trekkelijk grote vrijheid geven en af
wisselend zijn, anderzijds eist het in 
harde arbeid de gehele persoonlijk
heid op, zodat het trefpunt aan de 
huiselijke haard van wezenlijke be
tekenis is. De eentonigheid van de fa-

. briekswerkzaamheden daarentegen 
met de daarmee gepaard gaande 
noodzakelijkheid van kortere welii:
duur, noopt tot ontspanning des 
av,onds, waardoor de gezinsbanden 
licht verslappen en het tot vóór de 
overschakeling nog niet gekenQ pro
bleem van de vrije-tijds-besteding 
ontstaat. Zo zouden er meer argumen· 
ten aan te voeren zijn voor de stel
ling dat overschakeling van landbouw 
naar industrie een zwaarwegend pro
bleem is met vele facetten, dat op al
leszins delicate wijze dient te worden 
aangepakt, wil men ontsporingen 
voorkomen. 

Industrialisatie heeft trouwens 
sehaduwzij~n van andere aard. De 
investering van kapitaal moet kolos
saal zijn - waar haalt men .de be
nodigde fina11ciën vandaan'? - terwijl 
zeker in de moeilijke begin-periode 
ernstige concurrentie op de interna
tionale markt te·duchten valt. Dit al
les mag ongetwijfeld geen beletsel 
zijn om door te zetten, het toont toch 
anderzijds wel aan, dat •t hier geens
zins om een sinecure gaat 

West-Europese 
integratie 

·Jn· het licht van de bij alle ge-
noemde oplossingen aan de dag 

tredende moeilijkheden, kan me~ zich 
slechts verbazen over het feit, dat de 
oplossing van ons bevolkingsvraag· 
stuk niet méér in verband is gebracht 
met, resp. werd gezocht in de richting 
nn de West-Europese integratie. Let 
wel: over een dergelijke integratie is 
de. atge}open jaren veel gesproken. 
Voor een niet onbe~grijk gedeelte 
werd ,dJ eehter in ve,rban.d gebcacht 
:rn,t 4e noodza~elij~bei.d V'Jl West· 
Ev.ropese <lefensie tegenover dreigiq 
\lU bet 09sten. voor een ander d~l 
all Etn~o~ •~ring tegen9ver ,_, 
Am.er~aanJe credit!lllf. Uet is oDS 
niet bek~d. dtlt er van regeringswe
ge een na~.Jwe verbl.dine werd ge
legd tqssen W"'·Europetij~ l.ntem:Cltie 
eneni.Ws en het NederlJndle ~vel,. 
ldngsvraagstuk anderzijdi$. 

WiJ dienen aog een ogenbUk terug 
te grijpen naar 01lf vorige artikel, 
waarirl als emstig bezvtau tesen 
emigratie werd opgeworpen, de ver· 
zwakking van het vrije Westelijke 
Et,~ropa ~~nov~ Oost-Europa, met 
alle gevolgen van dien, ook voor de 
Europèse cultuu,r. ,-erwiji ~ijk 
een ernstig bevolkingstekort heeft -
van Franse zijde komt dit met name 
telkens tQt uitinl als het om defel)• 
sie-aangelegenhe<len g;lat - beoolf; 
Nederland ~n overséhot te doen at• 
vloeien n11~ overzee. Atge,zie,n V8Jl 
de vra;1g ot dit wenselijk is voo.F Ne,. 
derland als natie en voor de betrok
ken emigranten, die zeer ver ven hun 
oorspronkelijk huls in een volkomen 
vreemde omgeving worden geplaatst, 
zou met!- het zeker ook wel eens zo 
mogen stellen, of hier een l:uropees 
belang mee gediend is. 

Wij kunnen dit belang · moeilijk 
zlen. Wij moeten in tegendeel tot de 
conclusie komen,. dat de sleutel tot de 
oplossing van het Nederlandse bevol
lting$vraagstuk niet ligt in .t\ustralU!, 
in Afrika· of Amerika, maar in Euro
pal Moet men persé oP grond van de 
omstandigheden ,.doen emigreren". 
dan boude men zijn mensen. dicht bij 
huis. Dit is voor d~ mensen pretti• 
ger, die het contact niet zo snel ver
liezen en in een hen minder vreemde 
omgeving komen - 4e Fran~~e cul
tuur raakt de Nederlandse veel nau
wer ®n l>ijv. ~e A\lstraliscbe of 
Nieuw-Zeelandse, vide Belgiê - ter• 

wijl de oplossing tevens voor de Ne
derlandse ~emeenschap aantrekkelij
ker perspectiev<·n biedt. 

Verouderd? 

E en Frans minister schijnt zich 
een dezer dagen te hebben laten 

ontvallen in verband met de nood• 
z;1ak van een J,!;uropees leger, dat bet 
nationaliteitenvl'Bagstuk verouderd 
zou zijn. Dat is onjuist. Het nationali
teitenvraagstuk is niet verouderd, het 
e~isti!IChe souvereiniteitsprinclpe be
gint te verouderen. Hetgeen iets ge
heel anders is. Ieder volk, iedere na· 
tie, ook de kleine natie, stelt er prijs 
op haar eigen karakter te mogen be· 
houden. Ondercü·ukking van de na
tionale waardL~n door andere naties is 
gedurende de laatste eeuw terecht 
steeds als zeer verderfelijk gezien en 
geeft de kleine natie het recht zlcb 
daartegen met al baar kracht te weer 
te stellen. Onderdrukking van t~al, 
cultuur e.d. zijn onoirbaar. Maar een 
geheel ander probleem is, of men ook 
in dit stadium star zal dienen vast te 
houden aan de gevestigde ideeën om· 
tt·ent de uitsluitende souvereiniteit 
van de staat ten opzichte van andere 
staten. 

Multi-nationale staten hebben, ook 
na de Eerste Wereldoorlog ondanks 
de pogingen van de Volkenbond om 
het te voorkomen, steeds hun minder· 
heden van ·andere nationaliteit onder
drukt. Dit verschijnsel o.a. heeft ge
leid tot de opvatting, dat de grenzen 
van staat en natie samen behoren te 
Vallen, m.a.w. dat binnen Frankrijk 
alles Frans zij, binnen Duitsland alles 
Duits, enz. Dezelfde reden, die de tot 
toelating van immigranten geneigde 
staten er toe brengt om emigratie-ko• 
lonies te verbicden wegens de belem• 
mering van het assimilatie-proces. 
Een kleine staat-natie toonde echter 
na de Eerste Wereldoorlog aan, dat 
het ook anders kon. Estland verleen
de volledige personele en culturele 
autonomie aan zijn minderheden, wel• 
ke regeling algehele 1evredenhefd 
bood en waarmede het bewijs gele· 
verd werd, dat een staat waarin di· 
verse nationaliteiten op voet van ge
lijtbeid naast elkaar leefden, mogelijk 
was, mits men een dergelijke staat 
wilde ach~. 

I .. n deze geest zou men zieh ook in 
West-Europa een opl&s!ling kun· 

nen denken: vorming van een grotere 
politieke eenheid, waubirmen · volle
dige personele en cultureJe auton~e 
ter compensatie van het nationalitel· 
tenvra~. dat tot dusver steeds de 
vonning van een staat-natte heeft ge
eist. Op deze wijze zou er geen sprake 
aeer behoevea te zijn van • emigratie 
met alle nadelen van dien, maar zou 
het alleen gaan om kanuaiJOtie. Op 
deze wijze zou het vrije West-Europa 
ni~ behoeven te worden verzwakt, 
daarentegen verdeF kunnen worden 
versterkt. En niet slechts zou een be
langrijk Nederlands probleem op de 
gunstigst denkbare wijze tot een op
lossing worden gebracht, ook zouden 
de perspectieven van West-Europa als 
geheEl(. er niet onaanzienlijk op verbe· 
teren. Dit alles als men de moed had 
zich aan het Estlalldse voorbeeld .,.,. 
4at buitendien niet geheel op zichzelf 
staat - van na de Eerste Wereldoor• 
log te spiegelen. De moed om een 
Zaak, die het waard is, aan te pakken. 
Een moed, die van de afgetreden re
gering niet te verwachten was. 

AFDELING88ECBBTAJUS8EN: 

Onze administratie is gaarne bereid 

met U te spreken over de mogelijlr:• 
beid van uitbreiding van onze lezer~,. 
]ging. 
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Passieve verdediging is onvoldoende 
(door onze militaire medewerker) 

.,Hè, he- het werd tijd!", aldus onze onwillekeurige verzuchting, toen 
wij eindelijk ook in Elswier ( 17 ~3) een artikel van een militaire mede~ 
werker aantroffen, waarin duidelijk en o.i. overtuigend de passieve 
defensie tegen een aanvaller uit het Oosten werd veroordeeld. 
Wij hebben meermalen getracht onze lezers een inzicht te geven in de 
opvattingen terzake. Wij hebben de inzichten van Fuller en Liddell 
Hart, van BilZotte en onlangs ook van Guderian verklaard. 
Wij hebben erop gewezen hoe de militaire "men" in West~Europa 
weer ..- zoals na elke oorlog - niet t'erder '"ilde of kon zien dan tot 
daar. waar de vorige oorlog eindigde. 

Wij hebben het pleit van (•nigc 
militaire medewerkers aan dag

bladen voor passieve verdediging 
achter rivieren en in linies, en zelfs 
gebruik makende van duurzame ver
sterkingen, op zijn ondeugdelijkheid 
getoetst. 

Maar Wij lazen, behoudens dan bij 
de bovengenoemde vooraanstaande 
buitenlandse vakmensen, in eigen 
land nog nergens een zo krachtig en 
o.i. juist gemotiveerd pleidooi voor de • 
inzichten der buitenlanders - en 
vooral ook dat van Guderian --- als in 
dit Elsevier-artikel. 

Juist in verband met hetgeen wij 
schreven over Ouderian's brochure 
"Kann das Westen verteidigt wer
den?'' laten wij hier een aantal stel• 
Jingen en uitspraken van Elsevier"s 
medewerker volgen. Want. hoc meer 
en hoe ruimer IEDEREEN wordt 
voorgelicht over de grote en alles be-

c~''t-ïe ~óof" (ieze ri11- . __ , te 
zenden fl.aar: Mej. · Joh. H. 
Springe1·, Alexa11-derstraat i.6, 
Haarlem. 

ONZE SAMENLEVING ...• 

Zo heet een boekje, geschreven 
door W. Lubberink te Haarlem, in 
onze partij geen onbekende. <Uit" 
gave Noordhoff, Groningen, 188 
blz., f 3.90.) 

I>e ondertitel luidt: Eenvoudige 
burgerschapskunde voor iedereen 
en dat zegt precies wat het is. Het 
bespreekt in eenvoudige taal, be
grijpelijk voor ieder met gezond 
verstand, al datgene, waarvan wij 
iets moeten weten, willen wij goe
de burgers zijn. Het eerste gedèel· 
te behandelt de mens in de sa
menleving, het tweede de mens in 
de wereld van de arbeid, en het 
derde de mens als burger en daar
in wordt in hoofdtrekken onze 
Nederlandse staatsinrichting ge
schetst. Dat ik het met de be
schouwingen en conclusies van de 
schrijver steeds vóor 100 % eens 
ben, zal ik niet beweren. De heer 
Lubberink is trouwens een zeer 
persoonlijk denker. Voor zover het 
niet gaat om feitenkennis worden 
wij echter door hem ook aan het 
denken gezet en wij kunnen er 
daardoor veel van leren. 

Aan het verlangen näai' een een
voudige elementaire voorlichten
de cursus, waaraan door onze par
tij nog steeds niet is voldaan, 
komt dit boek enigszins tegemoet, 
al is het geschreven voor alle Ne
derlanders en dus niet speciaal 
voor de behoeften van de V.V.D.
leden. Dat blijkt ook hieruit, dat 
het Liberalisme er niet voldoende 
in tot zijn recht komt. Al met ai 
kan ik het boek, zij het dus niet 
zonder enig voorbehoud, aanbeve
len in de aandacht van de Vrou
wen in de V.V.D., de J.O.V.D. en 
in het algemeen van al diegenen 
onder ons, die zich beginneling àp 
maatschappelijk en staatkundig 
terrein voelen en daarop een gids 
zoeken, die hun kan helpen zelf 
hun weg te vinden. 

J. H.S. 

slissende defensie-problemen, hoc 
beter. Hij schrijft: 

,,Men moet zich dan in de eerste 
plaats voor ogen stellen, dat een 
passieve verdediging nooit tot het 
doel kan leiden." 

En: 
"Zolang Rusland zich allee;< be

dient van de "koude oorlog", moet 
het Westen bedenken, dat ook in 
deze strijd een passieve verdedi
ging niet tot een eindresultaat zal 
kunnep. voeren. Ook hier geldt dat 
de be'ste verdediging de aanval is. 
Niet de aanval op Rusland of het 
Russische volk, maar wel het of
fensief tegen het Russisch-commu
nistisch ve1·langen tot ?vereldo1'er
heersing." 

·~ "' * 
En 
"De middelen in dit offensief 

moeten daarom van ovèreenkomsti
ge aard zijn alti die, welke Rus
land ook zelf gebruikt. Ook aan 
deze zijde du.~ het stimuleren van 
verzet in de satellietlanden en 
ltusland en het maken van doel
matige propaganda. Het zal moei
lijk zijn, 17UW1' het moet.'' 

En: 
,,Het streven moet zijn om geen 

verdere afbraak toe te laten, geen 
nieuwe satellietstaten, geen· ve1'
dere verbetering van de strategi
sche poSitie 1Jdrt de andere partij! 

Daartoe moet het Westen be
schikken over parate, goed ge..; 
oefende en moderne landstrijd
krachten, die een hoge . mobiliteit 
bezitten, over de middelen tót on
middëHijk vervoer, over . 'ucht
strijdkrachten, die àan dezelfde 
eisen voldoen, over zeestrijdkrach• 
ten, die de veiligheid van alle 
evenree.e verpklatsingen verzeke
ren, en over een centraal bevels
appataa~ dat tot onmiddelH}ke 
actie in staat is." 

En tenslotte: 
,,Wie gelooft aan de mogelijk

heid van een Elbe-verdediging 
komt bedrogen uit. De Elbe wordt 
immen boor een groot deel door 
de Russen beheerst. Ook van een 
verdediging achter de Rijn behoeft 
men zonder meer geen resultaten 
te verwaéhten. Ja, zelfs een mach
tige hindernis als de Pyreneeën is 
niet te verdedigen, als er niet een 
doelmatig aangewende en doelma
tig opgebouwde strijdmacht bi,j te 
pas komt. 

De enige oplossing, die voldoen
de käMen op sttët:és kàn bieden, 
is het opbouwen van een parate 
macht alin mobiele landstrijdkrach
ten, die beschikken over een supe• 
rieure bewapening, die uitstekend 
zijn geoefend en worden aange
voerd door mannen, die beg1·ip 
hebben van de beweeglijke, offen
sieve oorlogsvoering. Daarmede zal 
me?t niet moeten trachten de vij
and achter een bepaalde hindernis· 
of in een bepaalde lijn tegen te 
houden, maar men zal hem te lijf 
moeten ga~ gebruik makende van 
eigen bewegelijkheid, van supe
riettrè bewapening en een supe- ' 
rieure tactiek. Slechts een derge
lijke macht, gesteund door krach· 
tige luchtstrijdkrachten, die haa1· 
snel en verrassend optreden nog 
kunnen verhogen door het in rui
me mate gebruiken van luchtlan
dingstroepen, kan onder gunstige 
omstandigheden in staat worden 
geacht de Russische pantserdivisies 
niet alleen tegen te houden. mam· 
zelfs te ''erslaan." 

De conclusie is, zoals de lezer be
merkt, heel voorzichtig gevat in 

veel "als" en "mits", maar zij is o.i. 
volkomen j u i s t. 

Sinds de Franse jongeren onder 
Grandmaison v66r 1914 het offensief 
à outrance predikten, en dat o n b e
schermde en engepantserde 
offensief zich dood liep tegen automa
tische vuurwapenen, bleef er aarze
ling en diep wantrouwen te g en dat 
offensief. Totdat de jongere Duitsers, 
met Guderian als gangmaker, 't ada
gium "de beste verdediging is de aan
val" weer alom toepasten, MAAR in· 
gesteld op de "eisen des tijds". 

Er i s nu eenmaal niets behouden
der dan eeil overwifinènde wèet
machtsleiding. Dat werd na 1945 aan
getoond door de schromelijke ver
waarlozing en bovendien de "doctri
ne" van elke democratische weer
macht en elk democratisch "defensie· 
stelsel". 

Slechts weinigen zagen reeds vóór· 
en in 1945 in, dat de grote mogelijk
heden van tank en luchtmacht niet 
voldoende waren benut. Dat de pant
serdivisie van 1945 al verouderd was. 
Dat luchttransport niet voldoende 
was uitgebouwd. Dat luchtlandingen 
op veel groter schaal nodig waren. 
Enzovoort. 

Wij bespr·aken dit alles toen wij in
dertijd een uittreksel gaven uit Fli.l· 
ler's Armament and History. 

W·cinlgen ook zagen toen in, dat 
Eisenhowers methodiek wel 

zeer voorzichtig en ifi~èstêld op alle 
kwade kansen, maar daardoor ook 
zeer langzaam, t e langzaam was. :En 
dat er juist toen, en voordat Mot1tgo
mery de luchtlanding bij Arnhem 
ondernam, offensieve mogelijkheden 
waren, die een zeer redelijke kans op 
snel en groot succes boden: over de 
Moezel en tegen Zuid- en Midden
Duitsland, dat wil zeggen het met 
alle krachten doorzetten van de oor· 
spronkelijke doorbraak bij Avranches 
van Patton's Se (Amerikaanse) leger, 

Want uit die ddol'tirltàk vl~~reide Un
mers voort wat Patton zè1f (zie :Pat• 
ton's "War as I knew it") omll_êhtij:lt 

Parlementaire Flitsen 
<Vervolg van pag. 2). 

Hij drong bier nogmaal& op spoeé 
aan. Invoering van het vak sociale 
genceskunde aan alle Rijksuniversi
teiten met medische faculteit als ver
plicht studievak, achtte hij beslist 
noodzakelijk. 

H ct probleem van de chronisch 
zieken en ouden van dagen 

àchtte onze woordvoerder zo drin
gend, dat de minister zich z.i. nu niet 
V.·eer mocht beroepen op een rapport, 
dat nog moet verschijnen, terwijl 
teeds m<eet dart eens' mtlk een ráppfrt 
is verscHenen. Een kwestie als deiê 
dient in studie te vvorden gegeven . 
aan de Centrale (~ommissie voor de 
Volksgezondheid, met v~tzoek de bé• 

ZEGERING HADDERS 
.... grote lijn . ... 

7 APRIL 1951 - PAG. 7 

In Memoriam 
D. C. Endert ]r. 

Te Rotterdam is Vrijdag op 
72-jarige leeftijd overleden de 
heer D. C. Endert jr., directeur 
van de Rotter:damschc Droog
dok Maatschappij. 

De heer Endert was een on
dernemer van groot formaat, 
een man ook met krachtig so
ciaal besef. Wie met hem in 
aanraking kwam, was getrof
fen door zijn eerlijkheid en 
zijn ruime blik. Voor Rotter
dam betekent het overlijden 
van de heer Endert een groot 
verlies. In het bedrijfsleven 
was hij een der vooraanstaan
den, wiens oordeel groot gezag 
had. Maar ooJE de liberále par
tij beireuH tiet hèengaan van 
de heer Endert diep. Hoewél 
de heer Endert een uitermate 
drukke maatschappelijke func
tie had, vond hij steeds gele
genheid onze beginselen en on
ze partij te steunen. Vele malen 
hebben wij het voorrecht ge
had met de heer Endert van 
gedachten te wisselen en steeds 
zijn wij getroffen door %ijn be
ginselvastheid. 

Een man als Endert missen 
wij zeer node. Zijn nagedachte
nis zal bij ons in hoge ere blij
ven. 

Di11sdag j.l. was de voorzit
ter onzer partij, mr. Oud, aan
wezig om de heer Endert naar 
zijn laatste rustplaats te be
geleiden. 

als "touring Ftanee with an army". 
Ware de leider der gealUeerden des

tijds een. groot veldheer geweest, wel
Ueht had dan de oorlog éen snellere 
en gelukkiger beslissing gevonden. 
En daarmede zou dan tevens het of
fensief een betere herinnering hebben 
gelaten. 

Hoezeer dit gewenst ware, bewijst 
wel de drang náár, dan wel het kop
pig vasthouden áán het defensief-van• 
huis-uit achter rivieren, i1l stellingen 
en zelfs in duurzame versterkingen -
66k ondëi hen, tlle in: :llederlandse 
dagbiaden militaire voorli<!h.ting bren
gên. 

handeling ten zeerste te bespoedigen. 
Hij vestigde dtW'bJJ ook de aandacht 
op de zo ddngënd nodige verpleeg
ruimte voor kankerpatiënten. Hij 
aèhtte het beSöhàmend, dat Nb nieu-w 
z~kenhuis dauvoor neg ttteeds niet 
in aanbouw is, terwijl Nederland 
toch getoond heeft, de millioenen bij 
elkaar te kunnen en te willen bren-
gen. • 

Inzake de materie van de destruc- , 
tiebedrijven drong hij er bij de mini!!~ 
ter op aan, bij de herindeling van de 
gebieden vooral rekening te houden , 
met de vervoersmogelijkheden en 
met de aan het vervoer verbonden 
kosten. De afstanden moeten niet te 
groot zijn. In het bijzonder vroeg hij 
de aandacht van de minister nog. eens 
voor liet desh'Uctl~bcdrijf "lfàn de ge• 
meente WintersWIJk, watlro!j vele 
gemcenten in de Achterhoek en cl· 
ders in Gelderland zich zouden willen, 
aitnsluiten, maär daarvoor nog steeds , 
geeä toesteffi.mmg he~beti. ,kunne!),, 
krijgen. 

Ht:t was de neer Zegering Had- . 
ders volkomen duidelijk, dat de 

oplossing voor een drinkwatervoor- . 
ziening in de z.g. onrendabele ge bie- . 
den in ons land zeer moeilijk is, 
vooral in een tijd als deze. Toch is , 
een oplossing daarvoor dringend 
noodzakelijk. Is het, zo vroeg hij, nu< 
niet mogelijk, deze noodzakelijke'· 
voorzieningen te treffen door hier·' 
voor E.C.A-gelden beschikbaar te, 
stellen? Daardoor wuden toch de
eindresultaten van vele bedrijven· 
ten plattclandc, vvoral in de land-· 
bouwsector, :;.ee1· stijgen. Waar bij de 
besteding van d0 E.C.A.-gelden hier• ' 
naar steeds wordt gc•vraagd, meende 
hij daarop zeer nad1·ukkelijk te moe
ten wijzen. Tenslotte vroeg hij een 
coulnnter houding t<•g.:·nover de we
deropbouwplannen voor het Sanato
rium van rlé Sophi:.;;tichting in D0n 
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DERTIG JAREN 
0 rganisatie is niet de sterkste zijde van vrij• 

zinnig politiek leven. 
Ons individualisme allereerst maakt het ons 

moeilijk ons in een partijgareel te voegen. Critisch 
als we zijn, wensen we ons subjectiet oordeel zo
wel in zaken van principieel als van concreet 
belang te behouden. Brengt dit ons in conflict met 
de taktiek der partij, dan werkt voorts de princi
piële binding onder ons vaak niet zo sterk als bij 
anderen wel het geval is. 

Bovendien is aan het vrijzinnig-zijn een zeker 
relativisme eigen, dat ons het betrekkelijke van 
alle menselijk inzicht inscherpt". Dit relativisme 
heeft zijn waarde, inzover het ons voor fanatiek 
partijgangerschap behoedt, maar het komt alweer 
niet ten goede aan wat een partij toch nodig en 
waarop ze met het oog op haar nuttige functie in 
ons publieke leven ook recht heeft: bezielde toe
wijding harer aanhangers. 

.. .. * N aast deze meer principiële, in de zin van: uit 
het wezen der vrijzinnigheid voortvloeiende 

oorzaken zijn er ook nog andere. Hiervan noemen 
we er één, min of meer historisch bepaald. 

Het politieke liberalisme stamt uit de vorige 
eeuw, toen het partijwezen nog pas in zijn kinder
schoenen stond. De liberale "partij" vierde haar 
grootste triomfen, toen er van een liberale partij· 
organisatie nog nauwelijks sprake was. Het ont
brak Thorbecke bijv. waarlijk niet aan een beglil
sel, noch aan een concreet regeringsprogramma. 
:Maar dat programma was het zijne, vatbaar slechts 
voor bespreking in de besloten kring zijner naaste 
politieke vrienden. Een partij-organisatie kwam 
er niet aan te pas, geen algemene vergadering had 
er sanctie aan. te verlenen. De "club." had v~ 
haàr relaties in den lande, die behulpzaan1 Wa~n 
bij candidaatstelling en verkiezing vari Kamerle
de!\. Zij had ook haar relaties met de pers en zo 
was bij een verkiezingsactie de zaak gauw beke
ken, die bovendien bij het beperkte stemrecht niet 
zo heel veel voeten in de aarde had. 

D it alles betekent, dat de liberale politiek in 
het parlement gevoerd, in de "club" gemaakt 

werd. Haar programma was het werk van een 
enkeling of van enkelen. Zo was het niet alleen 
onder Thorbecke. Toen zich tegen '70 opposiile te· 
gen Thorbecke openbaarde en behoefte aan een 
nieuw liberaal "programma" werd gevoeld, was 
het Van Houten, die individueel een programma 
ontwikkelde en er zekere instemming voor ver
wierf. 

Niet anders was het toen in de tachtiger jaren 
Kappeyne zich als de profeet van een verjongd 
liberalisme opwierp. 

Zelfs toen zich een eigenlijke partij-organisatie 
vormde, de Liberale Unie, vertoonde deze aller· 
minst de trekken van een "partij" in de zin die wij 
daaraan tegenwoordig toekennen. Zij was - haar 
naam drukte bet reeds uit - een "unie"; zij kende 
geen afdelingen, doch aangesloten kiesverenigingen, 
die een grote mate van zelfstandigheid behielden. 
Zij was inzoverre een overgang naar het eigenlijke 
.,partij"-begrip, als zij inderdaad discussie over de 
richtlijnen van politiek tot een meer publieke 
aangelegenheid maakte en streefde naar meer een
heid in beginsel en beleid, al bleef groot de invloed 
van de ,.club" op het geheel. 

* • • 
Dat de politiek inderdaad meer aangelegenheid 

van enkelen dan van een in een partij geor
ganiseerd volksdeel was, bleek nog, toen in de 
negentiger jaren de meer conservatief liberale Ka· 
merleden een eigen "club" vormden, die der oud
liberalen. Zij brachten eerst in 1906 hun geestver• 
wanten in den lande in een Bond van Vrije Libera
len samen. De uittreding van de uiterste linker
vleugel uit de Liberale Unie, die in 1901 leidde tot 
oprichting van de Vrijzinnig Democratische Bond 
is mm of meer te zien als eerste wezenlijke partij
formatie onder vrijzinnigen. Zij droeg er toe bij 
dat ook de Liberale Unie langzaam aan meer het 
karakter van "partij" kreeg, al bleef daar tot het 
einde toe de grondvorm ongewijzigd, zodat haar 
hoofdbestuur maar weinig directe invloed op de 
"afdelingen" had, die in wezen "aangesloten kies
verenigingen·• bleven. Van de andere kant gezien: 
kregen haar "afdelingen" meer invloed op de 
samenstelling van het programma en dus ook op 
het politieke beleid, dit alles bleef toch grotendeels 
bepaald door de "club", de leden van het parle· 
ment. 

Het feit dat onze afgevaardigden in de Kamers 

DOl vaak spreken van hun "politieke vrienden" .tm 
niet van hun fractie-, laat staan hun partijgoooten, 
is misschien een laatste reminiscensie aan de oude 
toestanden. .. .. . 
u~t is ons, die nu zo'n kleine veertig jaren 

bij het partijleven betrokken zijn, steeds 
voorgekomen dat het ook op de organisatorische 
ontwikkeling van het vrijzinnig-politieke leven van 
invloed is geweest, dat de politiek te lang ·gezien 
is als een zaak van enkelen. Dat de vrijzinnigheid 
hieronder meer geleden heeft dan anders geöriën
teerde volksgroepen, schrijven wij voorts op reke
ning van de omstandigheid, dàt onder ons het ver
band tussen levensbeschouwing en politiek minder 
duidelijk werd gevoeld, waardoor politiek meer en 
meer werd een op zichzelf .staand bedrijf, haar 
beoefening een zaak van wie zich daartoe geroe
pen voelden. Concentraties zowel als afsplitsingen 
- gelijk zich die de laatste halve eeuw onder ons 
afspeelden - geschiedden doorgaans meer op grond 
van tactische beleidskwesties dan als gevolg van 
principiële bezinning. 

• • • 
Dertig jaren" schreven wij boven dit artikel. 

Artikel en titel werden ons ingegeven door 
het feit, dat nu juist 30 jaar geleden de Vrijheids
boud werd opgericht. 

Het algemeen kiesrecht had de positie der ge
zamenlijke vrijzinnige partijen aanmerkelijk ver· 
zwakt. In 1917 bezetten zij t~zamen in de Tweede 
Kamer nog 40 zetels, in 1918 verwierven zij er 
slechts 15. De Liberale Unie droeg van dit verlies 
het "leeuwenaandeel", zij liep nl. terug van 22 op 
6 zetels. 

:tl1et an~ deZe te~~~l.l~~a"e~~'- uîtalaa 
maakte de vraag urgent, óf bij deze stand van 
zaken niet gestreefd moest worden naar meer een
heid: de door de eerste wereldoorlog zo grondig 
gewijzigde politiek-economische en geestelijke 
structuur onzer maatschappij maakte ook princl· 
piële bezinning op de waarden van het liberalisme 
noodzakelijk. 

.. • * 
Zien wij thans· terug op de toen gevoerde onder· 

handelingen - waaraan wij als secretaris 
van de Liberale Unie hebben deelgenomen - ftan 
bevestigt dit ons slechts in de overtuiging die wij 
ook toen reeds hadden, nl. dat men in onze kringen 
over de gehele linie leed aan het euvel, waarop 
wij hierboven doelden: men wist het zichzelf en 
elkander niet duidelijk te maken, dat het ging -
althans moest gaan - om méér dan om het enkele 
vraagstuk der groepering ot hergroepering der vrij
zinnigen. 

Mr. Oud wijst, waar hij in zijn standaardwerk 
"Het Jongste Verleden" deze dingen bespreekt, op 
het inderdaad wonderlijk aandoende verschijnsel, 
dat de Liberale Unie, na afwijzend antwoord te 
hebben ontvangen op een verzoek tot samensmel• 
ting dezer Unie met de V.D.B., geleidelijk meer 

Bekrompen 
De zes voorgenomen en reeds in de officiële 

programma's aangekondigde wederopvoe
ringen van ,,E1ckerlyk" in het kader van het 
Holland-Festival. hebben zeer. emstig gevaar ge
lopen deze zomer niet te zullen doorgaan, aan
gezien de Diaconie der Kerkeraad der Nederlands 
Hervormde Gemeente "om principiële redenen'' 
heeft geweigerd de achter het Museum "Het Prin
senhof" gelegen Kloostertuin voor dit doel be· 
schikbaar te stellen. Vorig jaar zijn deze opvoe
ringen een groot succes gewotden en zij mochten 
zich o.m. verheugen in een bezoek van H.M. de 
Koningin. De weigering van de Diaconie der Ne
derlands Hervormde Gemeente zou o.m. zijn ge
baseerd op het feit, dat de tendens van het be
wuste stuk te "rooms" zou zijn. Een aanvechtbaar 
en een bekrompen standpunt tevens, vooral om
dat het hier gaat om een werk, dat ongetwijfeld 
tot de wereldliteratuur kan worden gerekend. Hoe 
dit alles ook zij, c;le gemeenschap in zijn rijke ver
scheidenheid van geloof en politieke overtuiging 
wordt hiervan het slachtoffer. Het is wel zeer 
betreurenswaardig, dat zoiets zich in Nederland 
moet afspelen, waar de vrijheidszin door de 
eeuwen heen als een van de hoogste waarden is 
onderkend. Inmiddels is een andere oplossing ge
vonden door het stuk op het marktplein te laten 
opvoeren, hetgeen niet wegneemt, dat wij het 

aansluiting zocht met de <meer conservatief ge. 
achte> Vrije Liberalen. - -

Het is hier niet de plaats dit verschijnsel te ver
klaren. Wij noemen het slechts ter adstructie van 
hetgeen wij hier betogen: men bewoog zich enkel 
in het. vlak van wat voor de politieke realiteit ge
houden werd en kwam aan principiële bezinning 
niet toe. Ook niet, toen L.U. en B.v.V.L. eindelijk 
wel nader in contact traden en samen met andere 
groepen (o.a. de Economische Bond) tot reële 
onderhandelingen kwamen. 

Voor ons, die met het secretariaat van deze 
commissie van voorbereiding werden belast, was 
het inderdaad een grote teleurstelling dat we daar 
nu met een aantal kopstukken uit het liberale 
kamp weken lang vergaderden en de discussies 
zich steeds beperkten tot de concreet-politieke vra~ 
gen. Het enige dat wij daarin persoonlijk bereikten 
was, dat in het "program" opgenomen werd een 
verklaring, dat de nieuw te stichten partij de waar
de van het geestelijk en van het godsdienstig leven 
voor maatschappij en staat erkende. Alleen bij de 
discussies over deze paragraaf kwamen de princi
piële grondslagen en de geestelijke inhoud van het 
liberalisme ter sprake. 

• • • 
De tijd was toen blijkbaar nog niet rijp voor 

de door ons - tevergeefs - bepleite princi
piële bezinning. Wij hebben in de jaren tussen de 
beide wereldoorlogen telkens weer reden gehad, 
deze situatie te betreuren, die o.m. leidde tot steelil 
verder gaande scheiding tussen liberalen en vrijzin
nig-democraten. 

Er. moèst eel:). tweede wereldoorlog en een na
-~rlogse geestesverwarring overheen gaan, eer het 
tol ·wezenlijke bezinning op het liberalisme kwam 
en daarmede tot een werkelijk nieuwe vrijzinnige 
partijformatie, die wij nu in onze V.V.D. hebben 
gekregen. De dreigingen van fascisme, socialisme 
en communisme hebben het de vrijzinnigen nu toch 
wel duidelijk gemaakt, dat het in de politieke 
strijd niet alleen gaat om vragen van actuele e11 
concreet-politieke aard. 

n~ stichting van de Vrijheidsbond, nu dertig 
jaar geleden, was een eerste poging tot bun· 

deling van de politiek-vrijzinnige krachten. Wij 
hebben haar verschijning met instemming begroet, 
ook al waren wij ons van stonde aan bewust van 
de fouten welke haar krachtens haar geboorte aan
kleefden. 

Des te meer verheugt het ons, dat wij nu, na 
dertig jaar, een partij bezitten, die zich bij haar 
ontstaan principieel rekenschap heeft gegeven van 
de geestelijke waarden van het liberalisme en die, 
dank zij deze bezinning, nu weet waarvoor zij 
strijdt en strijdt voor wat zij weet een onvervang
baar goed voor maatschappij en enkeling: de Vrij. 
beid en de Democratie. 

G. A. DE RIDDBR. 

standpunt van de Diaconie der Nederlands Her~ 
vormde Gemeente bekrompen blijven vinden en 
in strijd met de brede opvatting, die onverbreke· 
lijk met een· waarachtige democratische levensop~ 
vatting is verbonden. 

Juist 
Velen zullen met ons met genoegen kennis 

hebben genomen van de verklaring van de 
minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting,. 
mr. In 't Veld, met befrekking tof de bouwplatte 
nen ten behoeve van de Sociaal Economische 
Raad. Over deze bouwplannen is de laatste tijd 
heel wat te doen geweest. Niet alleen was met de 
verbouwing zonder goedkeuring begonnen, doch 
deze was dermate royaal, grootscheeps en dien• 
tengevolge kostbaar opgezet, dat men zich met 
ongerustheid afvroeg of dit nu het voorbeeld 
moest zijn van de overheid in een tijd, dat de 
grootste zuinigheid is geboden. Gelukkig heeft 
minister In 't Veld thans laten weten, dat zijn 
ministerie op het ogenblik besprekingen voert 
met het bestuur van de Soc. Econ. Raad om te 
trachten tot een belangrijk zuiniger opzet van de 
oorspronkelijke plannen te komen. Een verstandig 
besluit, dat niet alleen 's lands financiële positie 
ten goede komt, doch dat tevens veel wrever 
wegneemt. 
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itsen * 
LONEN EN PRIJZEN KWAMEN WEER EENS IN DEBAT 

V. V.D.-amendement tegen Spaarraad werd verworpen 
Bij de behandeling van het complex van belasüngvoo.rstellen, dat in 
October j.l. in de Tweede Kamer aan de. orde U, geweest, is eindelijk eens 
het volle licht geworpen op de onevenredig (frote achteruitgang van de 
draagkracht van de middengroepen in onze samenletnffg en iil - met enig 
succes - tevens een poging gedaan, deze groepen eindelijk eens althans 
langs fiscale weg iets tegemoet te komen. Het is wel zeer verheugend, 
dat onze geestverwant, dr8. Korthal$, 'lwt lo~- en prijzendebat, dat ter 
gelegenheid van de interpellatie van de lwer Nederhorst (Arb.) werd 
gehouden, nogmaals heeft aangegrepen om op de grote gevaren te wijzen, 
welke 'IJOor onze gehele samenleving gelegen zijn in een zo ernstige ver
~wakking van de sociale positie van deze midengroepen, waaruit toch 
zoals hij opmerkte, voornamelijk de intellectuele leiders van ons volk e1~ 
die van de grote bedT\iven voortkomen, die ons volk zozeer hebben vooruit 
gebracht. Het was goed, dat, waa_r zo vaak (ook bij deze gelegenheid 
weer) eenzijdig de aandacht wordt gevraagd voor de noden en offers 
van de loonarbeiders in de beperkte zin van het woord, de heer Kort
hals dit nog eens duidelijk en met grote nadruk uitsprak. 

dat die groep ,.ondanka rangen-infla
tie" het. be$Chikbare· reële inkomen 
met 30 pct. zag dalen .. 

••• 
En hoe staat het, zo vroeg drs. 

Korthals terecht, met de groep 
van de kleine spaarders in onze sa
menleving? Die zijn er ongetwijfeld 
nog heel wat erger aan toe. Men mag 
aannemen, dat velen van hen meer 
dan de helft van hun reële inkomen 
hebben verloren. 

Wanneer men dit overziet -
zo was zijn conclurie - dan moet 
men ten aanzien van de ver
bruiksbeperking ·zeggen, dat 
onze arbeidersbevolking sterk 
getroffen wordt in haar gang 
naar 'n b e t e r e levensstandaard, 
maar dan moet men toch daar
tegenover stellen, dat met name 
de middeng1·oepen ·reeds jaren
lang haar positie zeer sterk heb
ben zien achtentitgaan. 

n·e heer Korthals, de eerste 
woordvoerder van onze fractie 

bij dit debat,' kon tot zijn voldoening 
VaStstèilen, dat er op een belangrijk 
punt een grote mat-e van overeen
stetuihing bestaat, namelijk dat wij 
gedwongen zijn om te versoberen. 
Het is goed, dat wij daarover op het 
ogenblik niet hoeven te twisten, 
maar tragisch achtte hij het aan de 
andere kant, dat wij de na-oorlogse 
wederopbouw hebben zien onderbre
ken door de noodzaak om ons te 
weer te stellen tegen de agressie. 
Wanneer wij nagaan, wat de Wester
se wereld had kunnen opbouwen als 
er niet die verschrikkelijke dreiging 
voor onze veiligheid en onafhanke
lijkheid bestond, dan valt er een 
enorm zware verantwoordelijkheid 
Clp hen, die de wereld thans dwingen 
een zo uitgebreide defensie te heb
ben en zoveel van ons economische 
ve,rmogen daarvoor af te zèmderen. 

A is direct gevolg van de agressie 
in Korea hebben wij gezien een 

:o~terke stijging van de grondstoffen .. 
prijzen en deze heeft, zoals bèkend is, 
<lnze ruilvoet verslechterd, terwijl in 
ons land de prijzen gestegen zijn. De 
prijsstijging heeft nu geleid tot de 
vijfde loonronde en ook bij dit debat 

. was somtnig~ mening alweer tot 
uiting gekomen, dat wij er met de 
stijging, die tot dusver heeft plaats 
gevonden, nog niet zijn. 

De heer Km'thals kon in herinne
ring brengen, dat hij ook bij het vo
rige loon- en prijzendebat er reeds .op 
gewezen had, dat het hier . lang niet 
alleen . een sociaal,. maar dat het ook 
en vooral een economisch vraagstuk 
betreft. Het gaat niet alleen om het 
sociaal wenselijke, maar . vooral om 
het economisch mogelijke. Hoe staat 
het, zo vroeg hij in dit debat o.a., 
met ons concurrentievermogen tegen
ovel' het buitenland? 

wat de lonen betreft moet een 
scheiding wordal gemaakt tus

.,;en geldloon en reëel loon. De stij
ging van het geldloon betekent thans 
geen vermeerdering van het reële 
loon, evenmin als dit het geval Is 
geweest bij de twee vorige loonron
den. Er is op het ogenblik zelfs een 
vermindering van het reële loon, een 
vermindering, door de ~egering be~ 
oogd. teneinde een beperking van het 
Vfl'bruik te bereiken. 

Et· wordt nu gezegd: de zwaar
ste last moet op de sterkste 
schouders drukken. Daarmede 
~•rktaarde onze woordvoerder 't 
eens te zijn, maar dan is het 
toch· nuttig, de positie van de 

. ondersc1U!idene groepen van ons 
volk eens te bezien. En dan 
stelde hij vast, dat die beperking 
van het verbruik uitgaat van 't 
OtJenblik. waarop - het was in 
Sent. 1949 - het reële loon van 
industrie~arbeiders, inclusief kin
derbijslag, voor een gezin met 
2 k•ndP-ren gemiddeld vooT stad 

·en land 113 was, wat in verge
lijking met 1938/39 dm 13 pct 

hoger was dan in de jaren vóór 
1940. Hierbij moet dan nog wor
den gevoegd 3.7 à 6 pct. in . ver
band met de verbeterde of nieuw 
ingevoerde sociale voorzieningen. . .. . 
0 aartegenover plaatse men nu 

eens de positie van de midden
groepen. In bijlage 4 van .het advies 
van de Sociaal-Economische Raad 
kan men lezen, dat "de levensstan
daard van degenen, wier bruto-sala
rissen in 1940 beliepen: van f · 4.000.
tot f 14.000.-, ·medio 1948 gedaald 
was met percentages, oplopend van 
28.5 tot 57 pct." En in dat advies kan 
men dan het volgende o.a. als toe
lichting daarop lezen: .,Uit een, en 
ander blijkt dus een duidelijke, in 
de afgelopen jaren reedS ingetreden, 
Bivellering in de inkómensverhou
.dingen. De ooaaken hiervan · zijn 
YOorname)ijk gelegen in ·de stijging 
van de kosten van levensonderhoud, 
de bij deze stijging veelal sterk ten 
achter blijvende verhoging van de 
inkomens en de aanzienlijk ver
zwaarde belastingdruk." 

En van de ambtenaren wordt in 
dit adVies van de S.E.R. opgemerkt, 

.. 

V an die . middengroepen heeft 
men echter nog niet gehoord 

de hoogst ongelukkige uitspraak (van 
N.V.V.-leiders): "Wij· zijn aan staken 
nog niet toe", niettegenstaande ge
vraagd mag worden waarom ook nu 
weer een grens moest worden ge
steld aan de loonsverhoging. 

Met genoegen stelde de heer Kort
hals nog vast, dat ook de werkge
vers, blijken$. de verklaringen hunner 
<lrganisaties, bereid zijn ten volle het 
deel te dragen in de verhoogde las
ten, die op ons volk drukken en hun 
volle kracht te geven aan de nood
zakelijke verhoging van de economi
sche inspanning. Ongetwijfeld zal ook 
de landbouw zijn offers brengen. 
Deze is daä:rmedc trouwens reeds be-

I 
Deze burger ~ 

heeft met een zekere vreugde gel.ezen wat dp het dertiende 
congres van dfi'Organisati.e van Natuurpliilosophische en Tech
nologische Faculteiten prof. dr. H. R. Kruvt heeft te berde ge~ 
bracht over het ondenverp _.,Studie en toekomst". 

"De universiteit'~, zo zeide Z(ine Hooggeleerde, "dient am 
het wetenschappelijk begrip te geven. Deze wetenschappelijke 
vorming eri met in de eerste plaats de kennis, behoort op de 
'lXJ<Irgrond te worden geplaatst. De 7tniversitei.t - a'tdu.s prof. 
Kruyt - d.ient de studenten een algem.ene "mental training" 
te geven, die hen in staat zal stellen problemen in . het alge
meen aan te pakken; het is gee1t school, waar men een vak 
leert. Studeren betekent zich vormen tot een zelfstandig den
kend mens. En studeren "uit lust voor een goed betaald 
baantje" is volkomen uit den boze. Wel moet er een serieus 
verband zijn tus3en de opleiding en de toekomstige Junctie in 
de maatschappij." 
Dat heeft de h.Goggeleerde Kru11t gezegd en dit is kTuid dat 
()I) dezen burqers akkertj.e past. 

Het is goed dat dit eens gezegd wordt. Het is goed dat dit 
%0 v-eel 'l'ltOgelijk gehoord wordt. Het is goed dat allen~ die van 
de Universiteit een schooltje maken en daarmede haaT vcr
lagen tot diep onder het niveau dat haar toekomt, dit eens 
heel pijnlijk in 'd'rlui oren knope1~. 

Niet alleen de (hoog)leraren die cijfertjes voor examenties 
geven en die lijstjes bijhouden tJan wie wèl en wie nie-t op 
hun college komt. 

Maar ook de studenten en ook hun brave, wehnenende doch 
verkeerd-denkende ouders die de titeltjes en de cijfertjes na-
jagen. · 

De unive,·siteit een universele wi,jsheidsbron? 
Ach .... ach .. .. 
Kom .... kom ... . 
De vernedering der unit;ersitas wo1·dt ieder jam· grouwe

lijcke1·. 
Op de puinhopen der (waan)wi}sheid zit de hooggeleerde 

H. R. Kruyt vlak naast. 
DEZE BURGER. 

gonnen; men dt~nke aan de melk
prijs en ook nan de positie van de 
tuinbouw. 

Het cardincûe punt is het slui-
tend maken van de beta

lingsbalans, waartoe drie wegen 
openstaan: de consumptie kan wor
den beperkt; de investeringen kun
nen worden beperkt en de produc
tie en de productiviteit kunnen 
worden opgevoerd. De consumptie
beperking is ongetwijfeld een harde 
zaak. De vraag is gerezen of men 
met de 5 pct. 1.oonsverhoging inder
daad wel een consumptiebeperking 
van 5 pct bereikt. Velen menen 
reeds a.l.s zeker te moeten aanne
men, dat een stijging van kosten 
van le·vensondethoud in de toe
komst zal veroorzaken, dat de con
sumptiebeperking verder zal gaan 
dan de aanvaarde 5 pct. De moge
lijkheid kan niet worden ontkend. 
Er bestaan echtc1· o o k kansen, dat 
de prijsstijgingen niet verder zullen 
gaan. In de laatste maand is blij-

. kens de gepubliceerde cijfers een 
merkwaardige kentering in de 
grondstoffenp1·ijzcn. Bovendien is 
er, wat het binnenland betreft, een 
volledige ondersteuning van de zij
de der ondernemers van het be
roep der Regering om alleen bij 
strikte noodzaak de kosten, welke 
uit de loonsverhogingen voort
vloeien, door te berekenen. Niette
min stelt de secretaris van het 
N.V.V., de heer Vermeulen, een 
verdere .. prijsstijging . absoluut en 
voegt . daar nalve bedreigingen aan 
toe. Zaterdag j.l. schreef hij· weer: 
"Het behoeft wel geen betoog, dat 
de bereidheid bij de arbeiders om 
mede te werken aan een· productie
verhoging onder deze omstandig
heden tot onder het nulpunt zal 
dalen. Dit zal de nieuw benoemde 
minister voor de productiviteit 
spoedig ervaren." 

( )nze woordvoerder zei het llOil 
eens met grote nadruk: ,,Ik ben 

van mening, dat wij voorkomen moe
ten, dat wij de weg van verdere 
loonsverhogingen opgaan. Dat zou ge
varen voor onze export met zich 
brengen eu dan zouden wij met onze 
betalingsbalans weer in verdere 
moellijkheden komen". Wat de prijs
beheersing betreft merkte hij op: 
Mijn fractiegenoten en ik hebberi 
geen vertrouwen in een kostbaar 
prijsbeheersingsapparaat, dat zich tot 
in details met de prijzen uil gaan 
bemoeien. De ervaringen in het ver
leden hebben geleerd, dat zulk een 
apparaat zeker niet de laagste p:djzen 
garandeert. Nu wij weer een véel 
meer geliberaliseerde handel hebben 
en dus de concurrentie veel sterker 
is, is er trouwens voor het bedrijts
leven alle reden om zelf te streven 
naar zo laag mogelijke prijzen, waar
bij ongetwijfeld de verminderde 
koopkracht van het publiek ook naar 
rol zal spelen. 

En waar mogelijkheden zijn van 
te hoge prijzen zal de overheid 

ongetwijfeld met het thans aanwezige 
apparaat moeten ingrijpen. Wanneer 
zulk een apparaat controleert waar 
dat nodig is, en dan harde maatrege
len treft, dan zal men ben, die hun 
taak niet verstaan, wel in het gareel 
kunnen houden. Het belangrijkste 
bleef voor onze woordvoerder echter 
altijd nog wat de minister van Eco
nomische Zaken die middag ook nog 
naar voren had gebracht, n.t dat wij 
door prijsregelingen te treffen in een 
soort van gesloten gebied komen met 
de noodzakelijkheid van reglemente
ring van de in- en uitvoer en dat 

(Vervolg op pag. '7) 
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"Een kinderhand 
gauw gevuld" 

. 
zs 

woensdagavond, 4 ·April, zat de heer Evert 
Vermeer, met het bekende rode brilletje op 

zijn neus, voor de Vara-microfoon, om zijn ge
bruikelijke partij-politieke praatje te houden. 

Hierbij critiseerde hij o.a. het door de heer Rit· 
meester, bij de behandeling van de begroting van 
minister Lieftinck, ingediende amendement, om 
de Spaarraad op te heffen, waardoor een verdere 
.bezuiniging van f 90.000.- kon worden bereikt. 

Tot goed begrip dient nog gememoreerd te 
worden, dat de V.V.D. in de afgelopen jaren 
voortdurend op bezuiniging over de gehele linie 
heeft aangedrongen, met als resultaat dat eerst 
thans minister Lieftinck medegedeeld heeft 150 
millioen gulden op de staatsuitgaven te zullen 
bezuinigen. 

Keren we nu tot het radio-praatje van de heer 
Vermeer terug. 

Zonder melding te maken van de in de. afge· 
lopen jaren uitgeoefende drang van de V.V.D. tot 
bezuiniging, met bovengenoemd resultaat, zegt de 
heer Vermeer, naar aanleiding van het amende
ment tot besparing van genoemde f 90.000.-, on
geveer het volgende: 

"Is dit nu alles wat de V.V.D. weet te bezuini
gen, hebben de heren daarvoor steeds zo'n drukte 
gemaakt?" 

En dan vervolgt hij: "toen de heer Oud onlangs 
in de Tweede Kamer een rede hield met betrek
. king tot de regeringscrisis, interrumpeerde de 
heer Gerbrandy: "Een kinderhand is gauw ge· 
vuld". 

Ook op het amendement van de heer Ritmees
ter is deze kwalificatie van toepassing." 

Het schellinkje kon dus weer klappen. 
Nu heeft dezer dagen de heer Nederhorst van 

de P.v.d.A. een interpellatie gehouden, inzake de 
lonen en de prijzen. 

Het geleek wel een, zij het wat vroege, inzet van 
de campagne voor de Tweede Kamer-verkiezingen 
in 1952. 

Deze interpellatie is een volkomen échec ge
worden. 

"Het Vrije Volk" van 5 April zegt echter dat 
door deze interpellatie een uitspraak ·van de Ka· 
mer in het positieve werd verkregen ten gunste 
van het overleg . met· de Stichting yan de Arbeid. 

Deze uitspraak, door de regering terech'f om·. · 
bodig genoemd, omdat het het intrappen van een'· 
open deur was, wat nota bene nog het gevolg van 
een motte: welke van Katholieke zijde werd in· 
gediend. 

Mogen wij nu aan het adres van de Partij van 
de Arbeid . ook eens zeggen: Een kinderhand is 
gauw gevuld? 

Spiegelt U! 

B ij herhaling blijkt ons, dat men de -beteke· 
nis van de zèevaart voor ons land in brede 

kringen ndg onvoldoende inziet. Toch is de zee
vaart van buitengewoon grote betekenis voor ons 
land en wij aehten het van groot belang, dat hier· 
op vaker dan thans het geval is, de nadruk wordt 
selegd en de aandacht gevestigd. In dat opzicht 
zou ons land een voorbeeld kunnen nemen aan 
hetgeen in andere landen op dat gebied geschiedt. 
Zo is in België een rmtionaal comité voor Zee-
vaart Propaganda opgericht, waaraan onder an· 
dere deelnemen de Belgische Redersverenlglng, 
het Verbond der Belgische Nijverheid, "t Vlaams· 
Economisch Verbond en de Belgische Zeevaart 
Bond. 

Nederland zou zich hieraan kunnen spiegelen. 
emdat Nederland toch bet vijfde koopvaardijland 
ter wereld is en dat deze koopvaardijvloot mede 
een der belangrijkste deviezenbronnen vormt. 

Stijgende prijzen 
Er is een nieuwe loonronde geweest. De re-

gering heeft de verwachting uitgesproken, 
dat handel, industrie enz. de kosten van deze ver· 
hoging niet op de consument zullen verhalen en 
de grote werkgeversverenigingen hebben hare 
leden dienovereenkomstig dringend geadviseerd. 

Maar hoe is het nu gesteld met de rijks- en 
gemeentelijke monopolie-bedrijven? 

De P.T.T. bereidt een drastische tariefsverho
ging voor, een verhoging die de 5 % loonsverho
ging verre te boven gaat en de Gemeente Am· 
sterdam gaat met terugwerkende kracht tot 1 
April j.l. de tarieven voor gas en electrische 
kracht verhogen. 

Ja, ja, zal men van de zijde der Gemeente Am
sterdam zeggen, maar de prijzen der brandstoffen 
zijn belangrijk gestegen. 

Inderdaad, maar kunnen de bedoelde bedrijven 
deze grondstoffenprijs niet geheel of gedeeltelijk 
opvangen? Hoe staat het eigenlijk met de be
drijfsresultaten? 

De gewone burger krijgt daar nimmer inzage 
ftll. Wordt in die bedrijven winst gemaakt? Zo 

ja, hoe wordt die verwerkt? En wanneer volgens 
de jaarcijfers het bedrijf de prijsverhoging van 
de brandstof niet zonder tariefverhoging dragen 
kan, is de mogelijkheid het bedrijf op meer eco· 
nomische basis te brengen dan wel ernstig bestu
deerd? 

Bij een N.V. vindt jaarlijks een aandeelhouders
vergadering plaats, worden de resultaten gepu
bliceerd en bestaat ·de mogelijkheid critiek op het 
beleid van de directie te oefenen en zelfs deze 
af te zetten. 

Maar bij rijks- en gemeentebedrijven hebben de 
theoretische aandeelhouders, t.w. de ingezetenen 
alles te aanvaarden. 

Het wordt hoog tijd, dat deze monopolie-bedrij
ven eens ernstig aan de tand worden gevoeld. 

V ennakelij ke politieke 
dwaasheid 
Dat het socialistische dagblad "Het Vrije Volk" 

en zijn hoofdredacteur, de heer Voskuil nog 
steeds last hebben van de betweterige pedanterie, 
die vooral sinds de doorbraak "bon ton" is in de 
Partij van de Arbeid, is voor hen, die dat blad 
moeten lezen, geen nieuws. Uit die betweterigheid 
vloeit ook wel eens vermakelijke politieke dwaas
heid voort, zoals onlangs toen "Het Vrije Volk" 
schreef, "met het voorzitterschap van de Christe
lijk Historische kiesvereniging naar het oordeel 
van alle conservatief-liberale boeren in Sloter
meer, het lidmaatschap van de P.v.d.A. niet te 
verenigen is". 

Het weekblad "De Nieuwe Eeuw" schrijft ·de vol
gende persiflage over deze merkwaardige ontdek
king van "Het Vrije Volk": 

"Voor ;zoiets conservatiefs-liberaais moet: 
je natuurlijk in Slotermeer zijn. Overat el~ 
ders houdt men er gelukkig ruimer denk
beelden op na. De befaamde doorbraak moge 
dan niet een volledig succes zijn geworden, 
buiten de Slotermeerse conservatief-liberale 
kringen wordt het toch als de gewoonste 
zaak van de wereld beschouwd, dat de 
voorzitters van Christelijk Historische kies
verenigingen een aparte werkgroep vormen 
in de P.v.d.A., terwijl de voorzitters van 
katholieke kiesvereniging.en ·äeze. · functiu .ge
meenlijk · combineren met h~t lidmaàtschap 
van de Volkspartij v. Vrijheid en Democratie, 
de voC)rzitters van communistische kiesver
.enigingen de meest actieve leden zijn van de 
.Anti-Revolutionnaire partij. Dat verklaart 
trouwens tevens, waarom het niet zo een
voudig is om in Nedertand een kabinet te 
former~n. Zo.'n formateur kan het natuurlijk 
ook niet allemaai uit elkaar houdim - neem 
hem dat maar eens kwalijk - en komt daar
door meestal pas achteraf tot de ontdekking, 
dat de P.v.d.A. ministers overtuigde aanhan
gers zijn van het Christelijk Historische be
ginsel, terwijl er onder hun katholieke ambt
genoten altijd wel een paar onvervalste libe
raten te vinden zijn. En dat de Anti-Revoiu
tionnairen niet in het kabinet zijn opgeno
men, wordt nu ook verklaard. Men wilde 
natuurlijk geen communisten in het kabinet. 
Eigenlijk is het vreemd, dat het Chrlstelijk 
Historische Vrije Volk daar helemaal niets 
van gesnapt heeft. De redactie moest eens 
wat meer het P. v. d. A. orgl14n "Tro'll.w'* 
lezen." 

Wij hebben de hoop, noch de verwachting, dat 
in het vervolg "Het Vrije Volk" meer politiek 
inzicht en begrip zal tonen, maar het leek ons 
voor onze lezers wel eens nuttig, op aanschouwe
lijke wijze aan te tonen, met hoe weinig politiek 
inzicht de artikelen in "Het Vrije Volk" geschreven 
worden. 

Kankeren 
Een Hollandse eigenschap, die we allemaal op 

de beurt wel eens toepassen, is kankeren. 
Kankeren, afgeven op alles wat we horen, wat we 

. zien, wat we meemaken, zonder dat we precies de 
achtergrond weten. Kankeren is een zo ingewor
teld kwaad, dat we daardoor wel eens vergeten, 
dat er ook nog wel iets goeds in ons land is. Als 
men te veel kankert, dan wordt de critiek tot een 
kwaad, dat zich tenslotte tegen ons zelf keert. Een 
voorbeeld van dat kankeren is Pasquino in De Te· 
legraaf; er deugt niets meer in Nederland, behalve 
dan Pasquino. Maar zo beroerd vindt hij het hier 
nog niet, dat hij zich opmaakt om naar andere 
landen te trekken. Een andere kankergroep is die 
van Burgerrecht en de Prinsestad. 

Critiek is goed, nuttig zelfs, kankeren kan een 
enkele keer verlichting geven, muar als de gehele 
voorlichting, welke men van zijn denkbeelden 
geeft, uitsluitend bestaat uit kankeren, dan kan 
men dat op de duur rustig naast zich neerleggen. 
Kankeraars van professie zijn nog nooit 1n staat 
gebleken, al,s zij zelf organisatorisch iets tot stand 
moesten brengen, iets constructiefs te verrichten. 
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Succes 
Niet alleen in de kringen van de betrokkeu 

exporteurs, doch in zeer brede lagen van 
ons volk zal met vreugde en voldoening zijn ken· 
nis genomen van het feit, dat onze uitvoer naar 
Duitsland zal kunnen worden hervat. Bovendie!l 
zal er naar worden gestreefd ande1:e overschots·· 
producten naar elders uit te voeren, o.m. naar 
Engeland, waarmee zo spoedig mogelijk bespre· 
kingen zullen worden geopend. 

Weliswaar kan, gelijk minister Stikker mede
deelde, de Duitse kwestie slechts door noodoplos
singen worden geholpen, een· en ander neem:t 
evenwel niet weg, dat een dreigende catastro~ 
voor onze uitvoer, inet alle rampzalige gevolgen 
van dien konden 'worden voorkomen, niet alleen 
voor de betrokkenen zèlf, maar mede voor de 
algehele economische positie van ons ·land. Een 
woord van lof aan het energieke en doortastende 
optreden van de . ministers Van den Brink . ca 
Stikker !s bier dan ook zeker op zijn piaàts. Zl 
hebben bewezen, bij c!e grotè · naties de nodlp 
goodwill te bezitten om de belangen vari owf. 
land met succes te kunnen behartigen en te Vel!• 
dedlgen. 

Beroerine; 
De behandeling van een op zich zelf onbe· 

langrijk wetsontwerpje genaamd "enkele 
voorzieningen betreffende het Nederlands Pers• 
wezen", dat deze week in de Tweede Kamer ter 
discussie kwam, heeft een onverwachte beroering 
gewekt. Het gold hier een wetsontwerp, dat 
slechts ten doel had een vorm te vinden voor de 
wettelijke afsluiting van de z.g. ,,perszuivering" • 
een wetsontwerp overigens met bepalingen van 
een slechts tijdelijk karakter. Niemand zou zielr 
over deze op zich zelf technische en onbelangrijke 
zaak druk hebben gemaakt. ware het niet, dat de 
Katholieke afgevaardigde, de heer Verhoeven, bij 
de behandeling van dit wetsontwerp letterlijk 
verklaarde: "W'~ aanvaarden dit wetsontwerp als 
een voorschot op het later aan de orde komende 
ontwerp op de journalistieke verantwoordelijk• 
heid". Het behoeft wel geen uitvoerig betoog, dat 
deze uitlating van het Katholieke Kamerlid em• 
stige ongerustheid heeft doen ontstaan bij allen, 
die de persvrijheid in ons land liefhebben. Ook 
wij achten deze uitlating uitermate gevaarlijk en 
wij verwonderen ons erover, dat zij is gebezigd 
door iemand die zich in de Kamer steeds opwerpt 
voor het behoud van een gezond kunst- en ctil• 
tuurklven. In hoeverre de heer Verhoeven met 
bet woordje "wij" kan rekenen op de steun van 
zijn gehele fractie in deze, is ons niet bekend. 
Wij hopen evenwel, dat hij in dit verband aan de 
overmoedige kant is geweest. Hoe dit ook zij, wij 
achten als ware democraten zijn uitlating uiter· 
mate bedenkelijk en het zal daarom noodzakelijk 
zijn, dat allen die het behoud van de persvrijheid 
in ons land als één der hoogste waarden beschou .. 
wen, terdege op hun hoede blijven. 

Somber 

,Hard en onprettig," aldus zal het leven er: 
' in Engeland uitzien volgens het eCOftOe. 

misch overzicht, dat de vorige week door de Jlrlt.o 
se regering werd gepubliceerd. De nieuwe mlzlis'"' 
ter van Financlln, Gaitskell, volgt in dit. opzicht 
trouw zijn voorganger, Sir Stafford Cripps, cUe 
steeds consequent heeft venneden, zijD landgene
ten sprookjes te vertellen voor zo·ver bet de fl• 
nanciële en economische positie van EngelaDil 
betrof. Wij kunnen het maar in weinig opziehten 
eens zijn met de in Engeland, in het bijzonder 
door de Labourregering, gevoerde politiek. l!!ên 
ding il echter zeker, dat deze regering, gelijle 
destijds Churehlll, nimmer heeft geschroomd, het 
volk te zeggen waar het op staat. ZIJ!> heeft ken• 
nelijk vermeden, in het bijzonder de arbeiden. te 
doen geloven dat zij nog steeds in een soort lui• 
lekkerland leefden waarin maar aan alle opko
mende eisen zou kunnen worden voldaan. Een 
dergelijke politiek getuigt van een goed ontwikQ 
keld psychologisch inzicht. Door aldus de waar• 
heid niet te verbloemen kon veel ontevredenheid 
worden teniet gedaan en konden vele verlangens 
- hoe rechtvaardig op zich 2:elf ook - in de klem 
worden gesmoord. Het zou voor vele leiders van 
de Partij ·van de Arbeid in ons land, zomede vool' 
de regeerders van dezelfde politieke kleur, onge
twijfeld goed zijn, als zij een voorbeeld namen 
aan hun Engelse partijgenoten. Nog te weinig zijD 
in ons land de socialistische leiders bereid, huE 
aanhangers de werkelijke ernst van de toes~ 
onder de ogen te brengen. Nog te vaak wordt d~ 
mogelijkheid van beloften' open gelaten en wordt 
aldus onder de massa een zekere ontevredenheid 
aangekweekt, die niet nodig ware geweest. Laten 
noch de politieke leiders in ons land, noch de 
regering schromen, het volk te zeggen waar het 
aan toe is. Juist de wetenschap, dat wij in vele 
gevallen met de rug tegen de muur staan, zal ons 
volk sterk maken en bereid tot het brengen van 
de zo noodzakelijke offers. 
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Afdelingsnieuws 

UTRECHTERS PRATEN! 

Waarom behoren wij aan politiek 
te doen? Daarop heeft mr. Van Riel, 
onze vice-voorzitter, in de op 2 April 
gehouden Utrechtse praatavond een 
antwoord trachten te geven. Aan de 
avond vóór de opening van de Jaar
beurs, sprak hij niet voor een groot, 
~ar wel voor een uitgelezen pu
bliek, dat het zeer prettig vond eens . 
een belangrijk V.V.D.-er in zijn min
den te hebben. Zolang de televisie 
de oppersten van onze partij niet 
dicht bij de leden brengt, is het goed, 
dat conversatieavonden de mogelijk
heid geven vertrouwelijk met voor
aanstaande figuren in onze partij om 
te gaan. · 

Hoe hechter het partijVerband, hoc 
beter. 

P. HERWEYER SPRAK OP 
GOER-EE EN OVERFLAKKEE 

Op Donderdag 29 Maart heeft drs. 
P. Herweyer, voorzitter van de cen
trale Dordrecht, een rede uitgespro
ken voor de V.V.D.-ers van ons 
eiland te Sommelsdijk. 

De zaal was behoorlijk gevuld met 
leden en genodigden van geheel Flak
kee toen de voorzitter der onder-cen
trale, de heer C. v. d. Meijde, een 
openingswoord sprak, waarin deze 
een bijzonder woord van welkom 
toeriep aan de spreker. 

Het onderwerp voor deze avond 
was: "De Wereld. heden ten dage". 
In een rede van ruim 3 uur, waarin 
hij vóór de pauze de buitenlandse en 
na de pauze de binnenlandse politiek 
behandelde, wist de heer Herweyer 
zijn gehoor te boeien. 

Het was een lust om naar deze 
spreker te luisteren. Aan het einde 
van zijn rede gaf de heer Herweyer 
ook nog gelegenheid tot het stellt>n 
van vragen, waarvan de heer H. van 
Heest gebruik maakte. Tensicitte 
dankte a~ voorzitter de heer Her
weyer voor de moeite die deze zich 
getroost heeft om naar Flakkee te 
komen. en sprak de wens uit, deze 
buitengewoon begaafde spreker nog 
eens in ons midden te zien. 

Mr. H. VAN RIEL SPREEKT 
DINSDAGAVO:rm IN ARNHEM 

De Afdeling Arnhem belegt OJ;> 
Dinsdagavond 17 April in het Ge
bouw van de Volksuniversiteit, Rijn
straat 42, te 8 uur een openbare ver4 

gadering met als spreker de heer mr. 
H. van Rief, de ondervoorzitter van 
onze partij. 

Alle lezers uit Arnhem en omge
ving worden uitgenodigd op deze 
vergadering aanwezig te zijn en zo
veel mogelijk van hun vrienden en 
;kennissen mede te brengen. 

De heer Van Riel zal een uiteen· 
zetting van de buitenlandse politieke 
situatie geven en daarna een korte 
beschouwing y.rijden aan de binnen
landse politieke situatie. 

Zoals de lezers, die reeds eerder 
. het voorrecht hadden de heer Van 

Riel te beluisteren, zuUen beamen, 

Mr.J.F. Poggenbeek t 
Zaterdag 7 April j.l. ontviel 

de partij in mr. A. F. Poggen
beek één van haar vooraan
staande leden. 

Geboren op 21 Augustus 
1895, te 's~Gravenhage bezocht 
hij het Gymnasium 'te Am
sterdam, waar hij. later rech
ten studeerde aan de Gemeen- . 
telijke Universiteit. 

· In 1921· trad hijin dienst bij 
de firma A. :van Hoboken .& 
.Ço; · waar hij :in 1946 . tot direc
teur ··werd benoemd. 

De heer Poggenbeek was 
vóór de oorlog lid van het 
bestuur der Liberale Staatspar
tij te Rotterdam. 

In 1937 verscheen va;,_ zijn 
hand de brochure "De Toe
komst van de Liberale Staats• 
partij". 

Van 1946 af had mr. Poggen
beek zitting in de Provinciale 
Staten van Zuid-Holland, eerst 
voor de Partij van de Vrijheid, 
later voor de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie. 

Hij had tot 1947 zitting in 
het Bestuur der afdeling Rot
terdam en was voorzitter van 
de Kadergroep tot 1948. 

Door zijn grote mensenken
nis en zijn buitengewoon pret
tige persoonlijkheid, verwierf 
mr. Poggcnbeek de achting en 
waardering van allen, die met 
hem in contact mochten ko
men. 

De V.V.D. in het algemeen 
en de afdeling Rotterdam in 
het bijzonder, lijdt door zijn 
verscheiden een gevoelig ver-
lies. · 

Moge de herinnering aan 
zijn werkkracht en inspanning 
in het belang der partij ons 
tot lichtend voorbeeld strE!k
ken. 

Hij ruste in vrede. 

is de heer Van Riel een zeer onder
houdend spreker die zijn inzichten, 
ook over een moeilijk onderwerp, op 
een heldere aangename wijze naar 
voren weet te brengen. Het Bestuur 
verwacht dan ook een grote opkomst 
en hoopt ook u op deze vergadering 
te zullen zien. · 

Internationale School voor Wijsbegeerte 
Amersfoort 

en 
Werk-Cmnité voor Ópvoeding 

tot Democratie 
Haarlem 

UITNODIGING tot het bijwonen van 
• de CONFERENTIE 

Democratie --" School - Bedrijfsleven 
21 en 22 April 

Cursusleider: Prof. Dr. C. A. Mennicke. 
Zaterdag 21 April: 
15.30 uur: Opening door de Cursusleider. 

"De ontwikkeling van ons school
stelsel op de bodem der Nederlandse 
Democratie". 

16.- uur: Ir. S. H. Stoffel, Delft: "Wel
ke karaktereigenschappen mag het 
bedrijfsleven eisen van zijn aanko
mende jonge werkkrachten?" In a[fl
sluiting op deze twee lezingen dis
cussie. 

18.- uur: Middagmaal _ 
20.- uur: Dhr. Paul de Vries (Secretaris 

N.V.V.): ,;wat mogen jonge werk
krachten verwachten ·van de organi
satie van het bedrijf en van hun 
vooropleiding?" 
J:<a de theepauze discussie. 

Zondag 22 April: 
8.30 uur: Ontbijt. 

10.- uur: Dr. D. W. Timmers (Dir. Dal
ton H.B.S., Den Haag): .,Op welke 
wijze kan de school tegemoet komen 
aan de gerechtvaardigde eisen van 
het bedrijfsleven?" 
Na de koffiepauze discussie. 

13.- uur: Lunch. 
14.15 uur: Mr. Dr. Jan den Tex: .,Over 

het Kinderdorp Ben Sjemen in Is· 
rr.ël: Democratie in een kinderge
meenschap''. 

15.- uur: Dhr. C. J. de Wijn (Dir. Be
drijfsschool Werkspoor): .,Practischc 
moge!iikheden in het Nijverheidson
dBrwijs". 
In aansluiting op deze twee lezingen: 
discussie. 

16.30 uur: Sluiting. 
Leerganggeld: f 5.-: Studerenden f 2.·; 
logies en pension f 5.50. 
Men kan aan de conferentie ook deelne
men zonder van logies en pension gebruik 
te maken. Bovendien bestaan er vo:~r 
studenten goedkope mogelijkheden, waar
over het secretariaat gaarne nadere In• 
lichtingen verstrekt. Ook het volgen van 
een enkele voordracht (met overeenkom-
stige reductie) Is mogelijk. · 

Inschrijvingen ·gelieve men ten spoedig· 
ste te richten. aan: 

Het secretariaat, 
.Internationale· Schoor v. Wijsbegeèrte, 
Dodeweg 8, Ameersfoort. 

Tel. K 3490 • 5020) · 
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ALLERBANDE 
POTLOOD, PAPIER, RJ:;GEN.JAS 

· W-e kunnen een potlood. slijpen zó, dat het spoedig op is, 
maar ook zó, dat het heel lang meegnat. We kunnen 

papier verknoeien, maar hetzelfde doen met veel minder. Een 
lichte regenjas kunnen we zó weghangen, dat hij spoedig op is, 
maa:t:, ook zó, <:lat hij jaren netjes is. 

(Nieuw Spoor) 

TWUFELACHTIG 

Het voorrecht van zelfstandig ondernemer te zijn wordt 
onder de huidige omstandigheden zeer twijfelachtig. De 

zorg voor het heden wordt zo overheersend, dat aan voorzie
ningen voor de toekomst nauwelijks kan worden gedacht. En 
wie er zich niettemin mee bezighoudt en plannen zou willen 
ontwikkelen, ziet de kans op uitvoering allengs meer vervagen 
in het voortijdig verdwijnen van zijn kapitaal en zo hij ander 
geld zou willen aantrekken, in de scherpe selectie op de in
vesteringen. 

(Horeca) 

NADELIG 

Nu deze zaak (de opheffing van "Het Lichtspoor") in een 
definitief stadium is gekomen, aarzelen wij niet om de 

beslissing als een ongelukkige te kwalificeren, welke geacht 
mag worden in het nadeel van onze defensie te zijn en waar
voor een zware verantwoordelijkheid drukt op de minister en 
de staatssecretaris van Oorlog en Marine. 

(Het Vaderland) 

LONEN EN PRIJZEN 

J n Rusland kost een paar schoenen gemiddeld acht dagen 
arbeid, in Nederland drie, in Amerika ruim één dag. Een 

wollen confectiecostuum kost in Rusland twee maanden ar
beid, in Nederland drie weken, in Amerika anderhalve week. 
Een kilo boter kost in Rusland ruim een dag arbeid, in ons 
land een halve dag, in Amerika anderhalf uur. 

(Nieuwe Haagsche Courant) 

BOERENBEDROG 

Er bestaat een vorm van bedrog, die men met "boerenbe-
drog" aanduidt. Wat een boer daar in het bijzonder mee 

te maken heeft, is niet duidelijk, maar de betekenis van deze 
soort verlakkerij is, dat zij ten koste gaat van wiè haflr be
drijft. Men zou van "boerenoorlog" kunnen spreken ten aan
zien van de ondernemers, die een boekhouding in hun bedrijf 
achterwege laten, _om fiscale en andere geïnteresseerden ia de 
gang van zaken in hun bedrijf, de kans te benemen er iets 
van te weten tè komen. 

(Horeca) 

ZELFS BEDENKELIJK 

N iemand heeft er op gewezen, dat het enigszins zonderling 
en zelfs bedenkelijk is, dat juist de heer Nederhorst in

terpelleerde, die Rijksbemiddelaar is en in die functie de aan
wijzingen van de Regering, waartoe ook de jongste loonronde 
van 5 % behoort, heeft op te volgen. Wie zo thuis is in de keu
ken van het departement en in dit opzicht aan de Regering 
ondergeschikt, behoorde diezelfde Ree-ering niet te internelle
ren over haar beleid. Nog beter: een Riiksbemirldelaar behoort 
onder de huidige omstanni"!heden, waarin hij instructies ont
vangt van de Regering, niet lid van de Staten-Generaal te zijn. 

(Haagsche Courant) 

REGIONALISME EN VOLKSGEMEENSCHAP. 

E en regionalisme, dat zich beperkt tot de waardering VOOl' 
de streek, gaat zeer .partieel te werk, daar'' het uit deze 

seriè vah ·gemeenschappen, die als concentrische cirkels om de 
mens héén liggen, er ééntje uitpikt. Het is veel juister het alge
mèen patroon te erkennen, en volgens dit patroon te leven 
en te handelen. Het respect voor deze gemeenschappen moet 
iedereen ingeprent worden, wat tevens inhoudt een weder
zijds respect. Beginselvast handhaven van het ei<'en gezin wordt 
laakbaar egoïsme, wanneer dat niet tegelijkertijd respE-ct voor 
alle andere gezinnen inhoudt. De liefde voor de eip;en volks
gemeenschap wordt misdadig wanneer zij meent andere volks
gemeenschappen daaraan te mogen opofferen. 

(Advertentieblad voor Limburg) 

OFFERS BRENGEN. 

W ij zullen allen offers moeten brengen, niet alleen voor 
onze defensie, maar ook door de op dit ogenblik ver· 

zwakte economische positie van West-Europa tengevolge van 
de wereldprijsstijgingen, die buiten de controle van onze rege
ring vallen. Wellicht zullen deze offers nog groter moeten zijn, 
dan waarop wij - en de regering thans rekenen. 

(Algemeen Handelsblad) 

VERARMING 

Wie regelmatig en met aandacht onze kranten leest, stuit 
steeds weer op slechte begripsomschrijvingen en kan 

regelmatig taal-, stijl· en spelfouten aantreffen, zelfs in die 
bladen, die toch wel een reputatie hebben op te houden. Deze 
gemakzucht en denktraagheid bij ons volk kunnen niet anders 
dan· noodlottige gevolgen hebben. Hier is een vervlakkings
proces aan d.e.gang, dat onherroepèlijk voert naar een verarming 
onzer cultuur. 

(Neer1andia) 
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Deze problemen zijn even ·belangrijk als alle andere 
• De kunst "'" kluisters 

Wanneer wij ons als liberalen in alle opzichten op precies hetzelfde 
stondpunt zouden stellen als onze geestverwonten van het eind der 
vorige eeuw, dan zouden we niet liberooi meer zijn, doch hopeloos 
conservatief. We geloven, dat er moor weinigen onder ons zijn, die 
deJuistheid hiervan niet erkennen, die niet inzien, dotook wij·onder
worpen zijn aan..- bepaalde wetten- der evolutie. Moor we geloven 
even:zeer, dat voor sommigen wel degelijk het probleem bestaat, 
i n h o e v e r r e zij zich hebben aan te passen aan de gewijzigde 
omstandigheden. Dit is geen eenvoudig probleem, omdat het niet 
opgelost kan worden zonder een scherp ondersc heic:lfngsvermogen, 
dot wil zeggen zonder een juist inzicht in wat de evolutie van ons 
verlangt en een vaak revolutionair getinte progressiviteit ons poogt 
te suggereren. 

E l'n van de gebieden, waarop dit 
probleem zich het sterkst doet 

gelden, is dat der kunst. En het is 
van het grootste belang, dat wij hier 
tot een oplossing geraken, omdat de 
kunst veel meer is dan een aangele
legenbeid van kunstenaars en "kunst
genieters", omdat ze als een der be
langrijkste peilers dient te worden ·. 
erkend, waarop onze samenleving 
rust. De ook in dit opzicht leerzame 
geschiedenis toch vertelt ons, dat tij
dens de bloeiperioden van volkeren 
een maatschappelijke en een cultu
rele bloei steeds hand in hand gin
gen, en dat een verval van de kunst 
- zijnde de belangrijkste manifes
tatievorm van de cultuur - steeds 
het verval van een bepaalde samen
leving inluidde of aanduidde. De 
problemen van de kunst zijn - al 
zal het sommigen waarschijnlijk 
moeite kosten, dit te erkennen -
voo_r een volk even belangrijk, als de 
SOClale, economische, internationale 
en militaire problemen! 

:f{ u?st 1~ regerit:lgszaák geworden; 
·. ztet hter het resultaat der evo

lutie, waaraan ook wij ons hebben te 
onderwerpen. Maar dit betekent al
lerminst, dat wij ons tevens hebben 
te onderwerpen aan de interpretatie, 
welke de progressieve groeperingen 
en hun colla horanten hier na de 
jongste oorlog aan hebben gegeven. 
Zij gaven de bemoeiing van de over
heid met de kunst een zodanige vorm, 
?at deze strookte met hun principes 
mzake geleide economie en socialisa
tie. Een vorm intussen, die misschien 
wel ten dele - we komen hierop te
rug - rekening hield met de belan
gen van de kunstenaar, maar niet met 
de belangen van de kunst, waarin het 
individuele element van zo grote be
tekenis is, dat ze alleen tot volle ont
plooiing kan komen in een wat we 
zouden willen noemen "liberale" 
sfeer. Elke door de overheid geleide 
kunst is tot ondergang gedoemd - de 
dictatoriale staten gaven en geven 
hiervan het sterkste voorbeeld. Wil 
de kunst gedijen en bloeien, dan zal 
ze geestelijk los moeten staan van de 
o_verheid, m.a.w. van bepaalde poli
tieke of godsdienstige overtuigingen. 

Het is wel zeer merkwaardig, dat 
dezelfde groepen, die tijdens de oor- · 
log. dit principe huldigden, na de oor
log onmiddellijk bereid waren het te 
verloochenen, toen ze hierdoor de 
mogelijkheden verkregen, hun eigen 
doelstellingen te verwezenlijken. Na
tuurlijk willen we niet ontkennen 
dat, als we van twee kwaden het bes~ 
te moeten.kiezen, we de kunst liever 
gel~id zien door een na-oorlogse groe
permg dan door een nationaal-socia
listische. Maar wie het principe voor 
ogen houdt - een principe, dat vóór 
de oorlog in kunstenaarskringen al
gemeen werd aanvaard - moet tot 
de conclusie geraken, dat de kunst 
gedurende de oorlog nooit zozeer aan 
kluisters heeft gelegen als thans. 

W anneer we het voorgaande aan 
de hand van de praktijk willen 

preciseren, doen we goed, allereerst 
even om te kijken naar de tijd vlak 
Vóór de oorlog. De kunst leefde toen 
inderdaad In een liberale sfeer. Het 
waren ;voornamelijk particuliere be
schermer~ ,_die het bepaalde kunste-

naars of kunstinstellingen mogelijk 
maakten zich te ontplooien; terwijl 
die kunstenaars, welke in groepsver
band moeten werken - we denken 
hierbij natuurlijk allereerst aan de 
toneelspelers - de volle vrijheid 
hadden, zich te scharen om die lei
ders, waar zij artistiek vertrouwen 
in hadden. Het artistieke was primair, 
waardoor de commerciële belangen 
van de kunstenaar wel eens in het 
gedrang kwamen; maar het is nu een
maal de sociale taak des kunstenaars, 
vóór alles zijn kunst te dienen. Wie 
daartoe de kracht niet bezit, doet be· 
ter een ander beroep te kiezen. 

D a bemoeiingen van de overheid -
met de kunst waren vóór de 

oorlog zeer gering en lagen voorna
melijk op gemeentelijk terrein. Dat -
ook toen reeds steun aan de kunst 
betekende beoordeling van de kun~t, 
toonde ons de onverkwikkelijke drie
jaarlijkse strijd om de Amsterdamse -
Stadsschouwburg. De pretendenten 

De schrijver van dit artikel is 

zelf kunstenaar: toneelspeler en 

letterkundige. Zijn opvatting is, 

dachten wij, de moeite waard 

vernomen te worden in de .kring 

zijner geestverwanten. 

naar de functie van vaste bespeler 
moesten spitsroeden lopen bij de lei
ders der (politieke) raadsfracties, aan 
wier artistieke eisen zij soms moesten 
toegeven om hun benoeming zeker te 
stellen (men herinnere zich slechts 
het dwaze geval van "De Gevan
gene"). Gelukkig echter waren er 
toen te .Amsterdam wethouders voor 
de kunstzaken met een warme liefde 
voor de kunst en een menselijk be
grip voor de drijfveren van de kun
stenaars, zodat dank zij hun leiding 
de raadsdebatten veelal van het po
litieke naar het artistieke konden 
worden omgebogen. 

* $ • 

H Je totaal anders is het beeld, 
. dat de kunstwereld spoedig na 

de oorlog te zien gaf. Van de toneel
wereld uit streefde men een ordening 
na, waarvan reeds de gebrekkige rea
li~ering het wezen der kunst heeft 
aangetast, wat uit de prestaties over
duidelijk blijkt .. 

Het eerste contact tussen kunste
naars, overheid en pers - de propa
ganda naar buiten - om tot deze or
dening te geraken, dateert van vlak 
na de bevrijding, toen in de kring der 
drie genoemde categorie~n de pro
gressieven elkaar snel de hand kon
den reiken. De collectief werkende 
kunstenaars werd de mogelijkheid 
ontnomen tot vrije groepsvorming. De 
leiders, die de overheidsgelden zou
den ontvangen werden van bovenaf
aangewezen. En bij . het aanwijzen 
van die .leiders ging het zeker niet in 
de eerste plaats c:ini hun àrtistieke 
prestaties, maar wel· om htin verhou
ding tot de ordenende instanties: 

Het beproefde principe: . eerst pres
tátieS, dan steun, gold niet meer voor . -... - " . . . .. ~- -

hen, die in de juiste (progressieve) 
sector zaten. Er werden zelfs posities 
geschapen voor wie meenden, daar 
recht op te hebben. Maar de ordening 
schreed nog verder voort. Er kwam 
een loonschema en een loonstop; er 
kwam een beperking in de keuze van 

- werkgever; er kwam een lichaam 
<Centraal Coördinatie ·Bureau), dat 
elke zakelijke concurrentie moest uit
schakelen; er -kwam een druk op ·de 
schouwburgdirecties om de ordening 
te steunen. De overheden - lees: be· 
paalde politieke groeperingen 
sanctionneerden dit alles. 

E n de kunstenaars? Het meren· 
deel hunner - de "massa" -

juichte de ordening van ·harte toe, 
hetzij uit sympathie voor de ideologie 
der ordenaars, hetzij, omdat de orde
ning hun tevens de maatschappelijke 
zekerheid gaf, waarnaar zij lange tijd 
hadden verlangd. Nu willen we aller
minst ontkennen, dat we ook de evo
lutie op dit terrein hebben te aan
vaarden en dat we de kunstenaar een 
zekere mate van sociale zekerheid 
niet misgunnen. Maar anderzijds gaat 
het hier niet om de sociale zekerheid 
van de kunstenaar, doch van bepat~1-

' de veilig gestelde groepen van kunste
naars. En reeds hierin schuilt een 
grote sociale onbillijkheid. Want er 
zijn nog altijd vele voortreffelijke 
kunstenaars, die niet behoren tot 
deze zichzelf veilig gesteld hebbende 
groepen. Bovendien echter is de wel
vaart der sociale zekerheden - als 
buiten de kunstenaarswereld - in · 
menig opzicht een schijnwelvaart, en 
staat de waarlijk talentvolle kunste
naar er slechter voor dan eertijds. De 
winst •S slechts voor de middelmati
gen, ue strikt genomen niet meer be
loona worden naar prestatie, maar 
naar behoefte - een maatstaf, die zo 
ergens, .dan . toch zeker in de _kunst 
leidt tot een te kostbaar -en een on
volwaardig product! ... 

E r. is. in de kunstenàarswereld -
meer speciaal in de toneelwe

reld - ook een protest tegen deze 
ordening gerezen, omdat sommigen 
gingen beseffen, dat ze in haar huidi
ge vorm afbreuk doet aan de presta

·ues. In dit licht heeft men de door
braakpoging van het vorig jaar te 
zien. Maar een zich vrij maken bete
kent ook afstand doen van overheids
steun. En deze overheidssteun kan 
uiteindelijk niet gemist worden. Van
daar, dat thans de "doorbrekers" 
reeds gedwongen zijn te capituleren. 

Wat de prestaties betreft: dat deze 
inderdaad ernstig lijden onder het 
huidig ordenings- en subsidiërings
systeem kan elkeen voor zichzelf 
vaststellen. Er is bijna geen toneel
voorstelling meer aanvaardbaar, wan
neer men haar een vóór-oorlogse 
maatstaf aanlegt. De jongeren kun
nen dit evenmin constateren als de 
meeste critici, omdat ze het vóór-oor
logse toneel niet voldoende leerden 
kennen. En wanneer de ouderen er al 
eens de aandacht op vestigen, dan zal 
hun van bepaalde zijde zeker sma
lend .worden geantwoord: ,,Ja, ja, na
tuurlijk.... vroéger, toen was alles 
beterl" 

• • • 

Men veronderstelle niet, dat al
. leen het toneel onder de huidi

ge vorm van ordening lijdt. Ook de 
zelfstandig werkende kunstenaars -
men denke alleen maar aan de schil
ders - zien hun kunst beïnvloed door 
politieke factoren. En de huidige ac
tie, te Amsterdam van overheidszijde 
gevoerd tegen het beleid van het Con
certgebouw, is niets anders dan een 
streven, ons wereldberoemde orkest 
in dezelfde kluisters te slaan, waarin 
de dramatische kunst al zolang krom 
ligt. Wanneer de opzet lukt, zal dit de 
artistieke afbraak betekenen .ook van 
ons . muziekleven. 

• • • 

Het is logisch, dat onder deze om
standigheden onze aandacht uit

gaat naar een totaal and.ere vorm van 
subsidiëring dan thans wordt toège
past. Maar welke deze vorm ook· zij, 

aan de oordeelvorming door de over
heid kan niet meer worden ontko
men. En daarom dient de overheid 
zich ervan bewust te worden - en er 
zeker door ons van bewust te worden 
gemaakt - dat het tegen.woorólg 
systeem het wezen van de kunst aan
tast en. dus · de prestaties .benadeelt. 
Dat de steun aan ·.de . kunst losge
m*ak( dient te. worden van. welke 
ideologie, ook ·en dufi uit .. d~ ,poli.~.l~~e 
~èer dient te worden gehaald. ]?af.~e 
btj het kiezen van haar adviseurs lou
ter aandacht heeft te ·schenken aan 
hun deskundigheid. Dat waar de kun
stenaars een deel van hun vrijheid 
verliezen vanwegè· het feit, dat· ·ze 
steun ontvangen, dit deel Uitsluitend 
moet liggen op zakelijk en niet op 
artistiek terrèin - terwijl thans juist 
die zakelijke voogdij van geen enkele 
betekenis is, omdat de deskun(Ugen 
in de "kunstbedrijven" er niet bij zijn 
ingeschakeld. 

Het zal ongetwijfeld een moeilijke 
weg zijn, hiertoe te geraken, maar ~e 
geloven, dat het onze liberale plicht 
tegenover de kunst is, er althans naar 
te streven. Zoals de vroegere wethQu· 
ders van Amsterdam er vanwege hun 
persoonlijke instelling in slaagden, de 
kunstdebatten van de politieke nanr 
de artistieke sfeer om te buigen, zo 
zal thans alleen een minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen 
met eenzelfde instelling er "in kunnE'Il 
slagen zich los te maken van zijn 
eigen politieke overtuiging en alleen 
de belangen van de kunst te dienen! 
En dan zijn er stellig in de kunstwe
reld mensen te vinden, op wiens 
steun hij daarbij onvoorwaardelijk 
kan rekenen. 

R. G. 

Tournée des 
grands ducs 

Heel vroeger in onze redelijk 
blijde ;eugd kon men op 
Vrijdagavond en in het Mont
martre van Robert Salis la 
tournoo des grands ducs ma
ken. Dat was nog in de tijd 
van de Chat Noir, waar Yvet- -
te Guitbert "Le Fiacre" van 
Xanrof en Aristide Bruant 
"à Batignolles" schiep. Wel, 
men heeft thans in het zo 
grootsteedse Amsterdam óók 
een tournée bedacht - de 
tournée des bourgeois satis
faits. En van de internatio
nale toeristen. 
Want deze deviezenbrengers 
willen immers het véritabele · 
nachtleven geniete:t? 
Welnu, dat kán in den ver
volge - en in een autobus. 
Zeven tenten werden uitver
koren - vier van de uitver
korenen worden afwisselend 
per tournée bezocht. In elke 
tent een brok lillend avond
leven -plus één drankje gratis. 
Kosten f 25 de man. 
Het lijkt ons, vooral in deze 
rijke tijd, een rijke gedachte. 
Want wat is tegenwoordig 
25 gulden? En als het nu met 

· "-et nachtleven van Amstër
dam maar niet scheef loopt, 
want nachtleven in een reeds 
's avonds volkomen dode en 
donkere stad . ... 
Onwillekeurig moesten wij 
denken aan wijlen de oude 
Vic in wijlen de nog oudere 
Nes, en aan de Warmoes
straat en de Pijp en de buurt 
IJ IJ met de zo vrij vige
lerende Truus. . . . enne . ... 
herinnert U · zich eigenlijk 
iets van min of meer elegant 
en gedistingeerd nachtleven 
in AMSTERDAM? Of was en 
bleef het, altoos, ·zelfs in en 
om wijlen het Rembrandt
plein en in wijlen de daar
aan verbonden kelder, uit
sluitend r o s - nóg rosser 
dan wijlen Barbarossa's 
baard? 
Tournée des grands ducs . ... 
in Amsterdam .... 
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,o,v;ER ~BEfiONriN(; ~EN TRA.DITIE, BURGERS IN 
' 

JUNIF0R1NI ~EN TIJDBLI1K:E ·RANGEN 
t•Geen, beloning, ·maar bittere- noodzaak 

.(Doo1• onze militaire -medewerker). 
·Als beloning voor" het· vl:otte verloop· der oefening Crescendo• mocht de Wederom- ontVÏQgen-~j 

verschillende reacties. Als 
gevOlg van •. plaa~gebrek, 

· lichting 1949 II reeds op 22 'Maart, d.w.z. een week vóór de oorspronke
lijk bepaalde tijd, ,;afzwaaien".' Maar. . . . die Beloning · is eigenlijk 

. ge.en -fieloning -:- aldus schrijft een troepenofficier ons - doch bittere 
'J&OO'Jizaak! Want zeitang deze lichting· tle kazernes. bezette en b-esLag legde 
;op·· de vetste .. kern der· vredesregimenten, kon men onmogelijk· .beginnen 

. . oon de vodrbereiàing ·voor de ontvangst ·· tler nieuwe recruten. Die nieu-

. geven wij slechts de hoofd- ~ 
· inhoud in verkorte vorm. 

WeZiJlgen moesten worden ontvangen, gekleed en verzorgd in diezelfde 
.- kdzernes -·de -door~ de afzwaaiers ingeleverde •.wapening, ni.trusting, 

·enz., moest worden · gecontroleerd - de administratieve bescheiden 
. moesten gereed zijn, enz. Dat wil zeggen: het is niet mogelijk om, als 

vandaag '1949 II afzwaait, morgen de nieuwe recruten .zodanig te ont
.: vangen,:' diit· de··machine ·op voNc toeTen doardraa.it. 

·. 

·sleten · kl-eding· verbonden ;:ijn, 
houdt. dit in, dat ·de mobilisabi
litéit van het leger vmraagd en 
hemoeilijkt wordt." 

• • • rl>Derllaive ..... de sympàthieke geste 
:ter:.-•beklm.ng . vond: .haar oorzaak in 
'"b;Utere noodzaak. 

. 'oauitroeibare misstand: burgers in 
militaire. kleding! 

·.Dit is volkomen juist. 
Daarbij komt dat de $tîjgende 

textielprijzen. het onbevoegd dragen 
van uniformkleding -- vooral ,op het 

. platteland bij het boerenwerk - in 
·de hand werken. 

Dat is nog zo erg niet - . mundus 
"'1111Ut ·: declpU 'De 'wereld: wil immers 
:"'lf'llag eert: beetje voor' dec gek· worden 
·'-tebolideh? 

''E c b .. t et: er -waren ·:militairen, 
-,~r .. wi~Y-'deze.· plotse. •tiel.oning .. alles
"•tmlve u--een .'beloning bleek! .. Onze 
··eorrespotideht ;_sehrljft: 

·steeds .. heeft men·. de jongens 
. vOQrgehouàen, dat · zij ·in 'de 
··lftatste·.week van ':Mn«Tt de' dienst 

zoud-en verlaten .. ' ''Dl:zttrmede .. Te
ket&ing hoûàende,; heb_fTen zij-~

.tttct m-et hun v~geTe. of 'meu
we werkgeuer. opgenmnen.· ·vonr
al vovr ·. tiele. gehuwden rm ande
re · kostwinners betekent deze 
belonipg, ·dat._ zij :op '22 Maart 
t1oor · het -laatst -hun ~militaire 
~ldij of kostwinneTsvergoéding 
ontvangen en op zijn vroegst 

. eerst op Dinsdag ná Pasen, dus 
,. 5 ·dagen: ·itzter, 'UTI!'er-aft"' àe<·'sf(ag 

kunnen, dus S dagen hun in
komsten •derven: AZs ..• tenm.inate 
hun werkgever niet eerst per 
J. Aprib op ·hen heeft gerekeiid, 
en eerat. tegen tdie datum eim 
eventue_le plaatsvervanger heeft 
,opge,zegd. . 

Benoeining··en 'tmditie 
léder~ leger heëftt::hoUdt -en heeht 

. áán ' traditie. '-Zij .Jfift -"'dikwijls 
· YOórt in'11le-·.1181ft-ew van~nen 
' OflctetdeJen.-..;; bet Fries&';Jilialaijon, de 
;: ~- vanl'llulreel,i":lhetT .J:.eeuwcm
h bataijont:l(41è'Y-Jiat.'v.- <i:'lDJiL> .~lla de 
' ~eg>'hietd ·"mem !Sieh ;wk aan ~ 
f dele·' tftditle.t'.'iDdeh <Jáll~!f"Weltd 

Dit is, zowel in de stad als op het 
, • platteland, een steeds toenemend 
··euvel,· ook: al draagt zo'n burger geen 
.·.ol'l.derscheidi.ngstekenen op zijn mili· 
· taire · kledingsstukken. 

Onze correspondent schrijft: 

,;Wetiswaa1" redeneert men, dat 

Indien men nu alleen maar bepaal
-de, dat het door burgers. dragen van 
legerkleding IN DE LEGERKLEU
-REN streng is verboden en dat- aan 
dit verbod streng de hand·zal-worden 

. gehouden, bereikt men o.L een dade
lijke verbetering. en. . . . een bed ui-

· dende bezuiniging voor het rijk. 

Tijdelijke rangen 

· een militair :.-kledingstuk eerst 
.tot unifO'f'!m wordt, zodra er •een 

·· mouw~e.euw:":fn .. wapen..:,· korps-, 
en -rangoodericheidingstekenen 

·op zijn aangebracht,-· en dat het 
'"OVerigens ceen iède1· ·mij staat 

zich te klèden zoals · hij wil, 
'doch dit: is:. niet: juist. Kon men 
, enkele ·. ;aren geleden.,. nog .. de Het leger telt een aantal beroeps-
textiels~te , als-~ motief aan- onderofficieren, die na de be· 
-"oeren-om1het-misbrwik van mi- vrijding benoemd zijn tot tijdelijk be-
"·-Utaire , ·ldeàing :- door '::de . vingers roeps-officter of tot tijdelijk reserve-
••.te· zien, 'thlms.•ligt,:de .mak ge- officier, a-ldus schrijft men ons 
·heel r'Gnders. Tienduizenden van andere zijde. De bepaling 

c gtrOOt'"'f1erio:f.va'lrgers , ., hebben hun van de status ·"beroeps" of reser-
'mititaire .1detf.ing mee' Mar . huis ve" is tamelijk willekeurig ge-

, • f1ehwegen,.~en." :bij èe· ·mobilisatie- ·· "SChied, doch beide groepen hebben 
• • vodro-ereidingen wordt 'erop ge- gemeen,· dat na ongeveer 6 jaar hun 
·:-~ekOnà;. c.fttt:àe~~r~müalli'l'en 1Hil• positie nog niet definitfef is bepaald. 

llldig•:·9nni:lonneerd·· kunnen· op- Wel zijn hen.,...;. zoals te doen gebrul• 
ko1twn. Dit i$· "theone, ~t in dtf · ketijk ~ allerlei · toezeggingen ge-
practijk zal blijken, dat velen : daan, maar daar is het bij gebleven. 
het hun uitgereikte uniform Voor de · betrokkenen' kan dit nog 
reeds in hun burgerleven afge- steeds terugstelling tot hun onderof· 

-~dragen· hebben. Dit b'efekent dus, ticiersrang betekenen, omdat de offi
;· dat . deze miUtainm op;,ieuw. ge- ctersrang verleend is voor de. tijd, ge
': kleed- nro'eten WOT'den, en afge- durende welke zij. een bepaalde func
·'zien van dè hogere kosten; wrike tie bekleden. Verschillenden onder 
·--aan 'dm ··vmmigïng·'·'Dan 'De'l'• ben .zijn.~àan>ook, ·omdat- hun functie 

opgeheven werd, bereids weer van 
kapitein of lUitenant sergeant"Majoor 
of sergeant geworden. 

· 1 Mar barliekist0~"•n ~ ·L 
• r~.......en -bi.t de''Ol"II!Disatio 

Yûl''B'fi()o;...ee:Jc..men"'WI!er -~lllaf ·, 
'ft11 traditie en,g~ldelf reil· 

·In. -tegenstelling eebter·met' de-·'an
dere tijdelijke bevorderingen, waarbij 

. lll1lbten. 
~e-xelimefttett"·weî'den•nopl Wil· 

. lelteurlg 1~" -~w-WehrQft men "~ 
ens--- •';lltet<-tdet.-atUUetttdeld n111m I 
~1e4·weeil'7'ftllliniiîg 1111 de'r\Jdeuwe l 

. ~-..all:~ Jllèt l 
, uaam, ;: die ~ ···mets i:•Jjelden, 1 

· :teèW'el'"JDeil"~ wetc~eo :aanien 
, bn'·~~bijftwbeeld:r:'Regi- ·r 
. lnVnt "zware "'Drllpaders,. Begiment 

KifribtUiers .,. ,liatidmlllUe, ;,:Règiment 
Y81l Linie "'WO Amsterdam, ''Hollallds 
IArltaen ~ wntiOraJije ·'(Waarvan llet :: 
~e !ate: en', ?de mgiment 21!- ~ 
Btammeh). :i 

'3ij ·de , a:rtiHerie , keerde zelfs de 
naam Korps'·ltfjdertde Artillerie -~de 
~de ·oele ·:Rijders - niet terug. 
"81etlbts • bij · enkele onderdelen der 

Oènie, en bij de·'Regimenten Grena
diers en Jagers, 'Prinses Irene en 
Silalóttroef)en · belm!ld men· ·de histo
rl$Ch·•gevormde namen. De: grote Van 
Hemsz ··werd vereeuwigd in een .... 
llegiment · Wielrijd·ers, dat tevens 'dè 
traditie van het voormalige K.N.I.L. 
moet voonzetten. De samenhang tus
een· het··Rijksrijwie1 en het roemruch-
te K.N.I.L. zal een ieder wel ont- , 
1aan. Zo men het K,N.I.L., belichaamd 
In · · Generaal Van · Heutsz, wil eren, 
zouden de Commandotroepen hier
YÓor zeer zeker " het. meest in aan
merking komen. 

.Inderdaad - ·Van Reutllz was ··nu 
biet bepaald een hartstochtelijk wiel
~der! 

Burgers in militare 
kleding 

"E'en ... andere correspondent wijst 
op een ergerlijke en blijkbaar 

ltet · '110rige ~-·V?ijdaQOc'htend-
. Licid brcHYht . om goede en 
"'~opr:bJle >-be'*hten, fJ8'melijk 
'dat·' de 'Centrale'::Wérkpever-s-

. organisaties,. hun ·'hkien mid-
. 'd'e,nzangetpoof'd~om delotms
··~ng•'-t7an''·'I9"~1lnn .f'liet 
:'-in de ··p1"(;een_ door te ··öe
~-...-eJetmen:"'Eên eetlijke ·tttt'fi(Hid 
: ~e "~'ll.fl'' am.;J.de-·~-
• -cieuse · cilrkel 11l!an lomm · 'lm 
· I»V~tm· te·:doo'rf>Hken.' ;Jn: dttt 
·%elfde•dehte-nd/IJ.lad sttm4-eah
·te1'" ook e-en'·berlcht:·dttt de P. 

·rT.T: hogereipósttarieven vuor-
. bereidt. :Stadsbriefkaarten en 
·gewone brieven zouden met · 
20 · % woroen verhoogd, ge
wone briefkaarten en lokale 
brieven met 33 % en d-ruk
werken met 50 %. Gel'llkkig 
bracht de krant van Zater
dag ons een tegenspraak, zij 
het ·dan ook een voorzichtige. 
Laten wij echter hó:l)en dat 
de P.T.T. er ·evenals de :par
ticuliere bedrijven in moge 

· slagen door grotere efficiën
cy in hun bedrijf niet tot ta
riefsverhoging behoeven over 
.te gaan. Want als de groten 
voorgaan kan men het de 
kapper ·en tal van andeTe 
eveneens zeer pers-oneelsin
tensieve · middenstandsbedrij
ven toch · zeker niet kwalijk 
nemen ttls- ·ook zij tot tariefs
verhoging oveTgaan. • En dan 
draait de cirkèl weer. -Dan 
krijgen wij weer. gauw een 
nieuwe loonronde en daarna 
weer 'Prijsverhoging enz. En 
steelts -sneUer op elkaar vol
gend! Daarom: · Stop die cir
kèl! 

·· :vaak · meer op ''<functie <:dan op : Je-
. ·àchiktbeid gel'et-•wwd, -is'' de. bewrde

•Jing van ·"~lfleteireD tot 
~-·tt.idëJUk Qflelu! l1J\o bet• ovqrote tRel 
'der• gevallen·~- taar•8Uletdlng 
"ftn pe~ke '1H'estátles .-an 'be-
. trokkenl!n. Zij' blODken · \Taak üit ·in 

het· ondergroftds Vël'Zet: door ~hun- zeer 
"Cèdegen · ke1ui1s: van c militaire aange-
·legenhèden en de ttäditie ·'\ltm -bun 
·.,oildèt'Wets'e" -·-opJeiding·"un ·'het • :Jn. 
·struetiebataljen · f§8f ·blijk · \lán zeer 
goede ·leidersctlpftitêiten. Ook 'tlilns 
·behoren deze'· \'Oomlaüge·, betOeJ,Ssön

. uerciffieier~m •meestal tot :de beste. 'of
ficieren van een onderdeel, -en'·· door 
hun doorkneedheid in de reglemen
ten en voorschriften zijn zij de vraag
. baak van oudere officieren. 

·Maar ondanks dit alles blijven zij 
,.tijdelijk", dat wil zeggen, dat er in 
hun rechtspositie· veel -van: hun ~n
clerofficiersstatus bleef. Zo 'wordt bij
voorbeeld hun pensioengrondslag 
vastgesteld op basis van de onderof
ficiersrang, die zij geacht worden ef
fectief te bekled-en. Dat wil dus-.zeg
gen, dat, hoe lang zij ook officier zijn 
geweest, zij toch als onderofficier hun 
pensioen zullen ontvangen. 

Tweede euvel 
Een tweede euvel ligt in het feit, 

dat iemand binnen enkele . ja
. ren soms 2 of 3 maal tot officier 
wordt.. . . b e i! d i g d! 

Dit hangt samen met het feit, ·dat 
de leerlingen van . de scholen voor 
reserve-officieren, die naar 't tweede 
studiejaar der K.M.A. gaan, daar 
eerst na twee jaar · beroepsofficier 
worden. Zou men nu hun collega's, 
die geen beroepsaspiraties hebben, 
onmiddellijk res.-officter maken, dan 
zouden zij oud'er in ràng zijn dan de 

beroepsofficier~n. die samen met ·hen 
de School v. R.O. ·bezochten. Om. -dit 
te voorkomen vindt de benoeming 
tot res.-officier eerst. plaats als de 

·'K.M.A.-collega's reeds enkele maan
den tweède luitm1ant zijn. In die tus-

. sentijd blijven de toekomstige reser
ve-officieren vaandrig' of kornet . 
lh'venwel is er in de oorlogsorganisa
tfe geen plaats voor vaandrigs, dus 

· ·benoemt· men deze jongelieden, ·in
dien ze onder de wapenen komen, 
voor die tijd tot tijdelijk reserve 
tweede luitenant, en zodra ze weer 
met groot verlof vertrekken, worden 
ze weer automatisch vaandrig. Het 
fievolg ·is, dat zij vaak tweemaal tij· 
delijk tot officier benoemd worden, 
en als zodanig de eed afleggen, en 
dan eindelijk ten laatste nogmaals 
beëdigd worden als ·effectief reserve
officier. . . -
. V erandering en verbetering lijkt 

ons hier wel geboden . 
Waarom schaft men die rang van 

vaandrig eigenlijk niet af? Hij is' im
mers vlees noch vis - de. vaandrig 
wordt wel geacht -officier te zjjn, 

· maar hij is het niet, omdat . hij nog 
niet als zodanig werd beëdigd. Wel 
verdient hij beduidend minder! 

·Waarom dan zo'n rang, zelfs: als 
llood- of hulpbruggetje biJ promotie-

. problemen, handhaven? 

Van onze leestafel 
Het Financieel Overheidsbeleid 
door Prof. · Mr. H. -J. · 'Héll6ma 

De· Vaderlandse Kring heeft een 
· brochure Uitgegeven van de 

hand van Pió!. Mr. H. J. Heilerna 
·getiteld: "Het Financieel Overheld.s. 
-beleid". Deze · brochure is een on· 
middellijke 'reactie op · de bekende 
i)Ublicatie van de minister van· "Fi-

.· naneiën, Prof. . Lieftinck, . die onder 
de naam "De OVerheid ·neemt:' en 

. -geeft" -.enige · weken geleden '· bet 
·licht zag. Prof.· Helhlma 1leemt ·bet 

. betoog van de minister 'VUl: Finan-
Ciën zeer critisch -onder de loupe, 
-·waa.rj)ij .bij o.an. met fèiten en'·eij
·feftf ·betoogt, dat ·Prof. -Liefttnck:de 

. ~genblikkelijke financiële · en ·· eco-
·nomlsehe toestand- van ons ·land~ te 

· ·1008kle\U'Jg :WOrstelt: •Het 'is op· Slch 
·..zelf Teeds efln verdienste, 'dat: Prof. 
· Beuerna áeh de móéite heèft ·ge--

troost het 'betoog -\'WI,n. Prof. Lief
.. tinck nauwkeurig te ontrafelen-: en 
··te ·aaalyael'en. Nog meer· bèwonde
-'f'ing. hebbeJl' wij '\'oor de- Wijze· waar
· op hij · dit ·beeft gedaan. Rustig. en 

:. zakelijk ' en met wie "doorslaande 
·' argutnenten en·-· hetgeen 'Wif zeer 

bela.tlgrijk ·- aehten - op 'een Wijze, 
·die · tot de meest eenvoudige lezer 
spreekt. Het valt zeker niet mee, 
de moeilijke onderWerpen, die . door 
de · minister zijn aangeroerd, in een 
eenvoudige en in een voor een 
ieder begrijpelijke ta8J. te bespre
ken en te critiseren.· Hierin is Prof. 
Hellema ten volle geslaagd · en wij 
kunnen lezing van zijn brochure in 
een zeer ruime kring dan ook ten 
zeerste aanbevelen. 

·!@! 
C'&lfMaot." 
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Parlementaire" flitsen' 
(Vervolg van pag. 2) 

wij dan komen tot het bilateralisme, 
waardoor wij noodzakelijkerwijze op 
een lager vlak zullen komen dan dat, 
waarop wij ons. op het -ogenblik . be
vinden. 

Hoe pijnlijk ook, nodig zal bo· 
vendien zijn een beperking van 

de investeringen, waarbij, naar de 
heer Korthals zei, zijn fractiegenoten 
en hij begrip hadden voor fiscale en 
monetaire maatregelen om deze be· 
perkingen te effectueren, maar dat 
zij geen vertrouwen hadden in een 
emvangrijk beoordelend overheids
apparaat. Wij zijn, zo verklaarde hij, 
van mening, dat de zelfriskerende 
ondernemer de kansen beter zal be· 
oordelen dan een·" \toor de gevolgen 
geen directe verantwoordelijkheid 
dragende •· overheidsinstantie.· .. Dè in
snoering van consumptieve koop
kracht, de grondstoffenschaarste en 
de daaruit resulterende prijsstijgingen 
zullen automatisch een beperking van 
investeringen met zich brengen en de 
productie doen richten naar de voort
brenging van ·de goederen met meer 
nut. 

zeer nodig blijft vcrhoging van 
de arbeidsproductiviteit. Nu wij 

iets meer kunnen aanschaffén dan in 
de eerste jaren na de oorlog en nu 
bovendien de liberalisatie dwingt tot 
concurrerend optreden, zal men ··ver
hoging van de efficiëncy zeker van 
de ondernemers kunnen verwachten. 
De economische omstandigheden 
dwingen ·daartoe en de historie heeft 
geleerd, dat onze Nederlandse onder
nemers hun taak ·steeds- hebben we
ten te verstaan en de kansen, die zich 
voordeden, hebben weten te grijpen. 
Voorts verklaarde onze woordvoer
der ook goede resultaten te verwach
ten van de Contactgroep Opvoering 
Productiviteit. 

. , '. 

D c mogelijkheden zullen bedrijfs
taksgewijze moeten worden na

gegllln, zoals geschiedt in de commis
sie-Berger. Verlenging van· de werk" 
tijd .:is daarbij zeker ·niet het alleen 
zaligmakende. Slechts voor bepaalde 
bedrijfstakken zou hier wellicht een 
gunstig resn!tuat kunnen· worden ver ... · 
wacht. In sommige gevallen zal de 
arbeidsproductiviteit· kunnen wordélt 
verbeterd :dool! :wij'tiging .. in ploegen.· 
diensten en in andere gevallen zal 
wij~ing in de tariefplafonds.een be
langrijke bijdrage kunnen leveren. 

De' gedachtenwisselibg- overziende' 
en hei staDdpUDt; dat door· zijn frac• 
tiegenoten en hem werd ingenomen, 
verg~lijkend mei hetgéen ·dtè middaa' 
van •de zijde der ·Jtê'gerln!g- was ge• 
zegdj kon de heer Korthals verkla'· 
ren; · dat zij zich konden · verentgen 
meti tde grote lijnen, die de Regering 
op dit gebied "had' ·uitgoestip}mld. 

Behalve de gebruikelijke com-
. munistischc moties, die met al

leen de ' stermnen der communisten 
vóór, werden verworpen,. speelden 'bij 
deze interpellatie nog twee moties
een rol. De ene was van de interpel· 
lant, de heer Nederhorst zelf. Hij 
vroeg daarin, dwars tegen de door de 
Regering en dus ook door zijn geest
verwanten in het Kabinet voorgesta
ne richtlijnen in, een volledig stelsel · 
van prijsbeheersing, met voorafgaan
de prijsstop, .een~uitgcl.:>reid ambtelijk 
apparaat voor· de contrö-le ··en naast · 
de financiële investeringscontröle ook 
een: physieke · contróle op de 'investe
ringen, waarbij hij o.a. dacht aan . "1et 
wed ei' ·in werking · dO'en ···treden van · 
de bedrijfsvergunningenwet, e.rl. 

N a resolute afwijzing van deze 
motie door de ministers Van 

den Brink en Drees was de heer Né•' 
derhorst echter gedwongen, deze. in" 
te trekken. Een beter lot onderging 
een motie van de· heer Andriessen· 
(K.'V.PJ, welke met alleen de stem
men der communisten en van de heer 
Gerbrandy (A.R.) tegen (78 tegen 7 · 
stemmen) werd aangenomen, waarin 
geconstateerd werd, dat de Regering, 
in het licht der omstandigheden, te-

recht; een consumptieoffer van 5 % 
hád gevraagd, maar dat het gevoerde 
overleg met de Stichting van de Ar
beid nog niet de zekerheid had ge
bracht, dat dit offer. tot 5 % zal wor• 
den beperkt. Daarom werd de Rege• 
ring uitgenodigd, deze aangelegen
heid in het overleg met de Stichting 
te betrekken. 

Onze f1·actie heeft haal' stem. 
aan deze · motie niet onthouden, 
maar heeft zich op geen enkele 
wijze aan een mogelijke conclu
sie gebonden. De heer Korthals 
legde voor de stemming een 
korte verklaring af,· waarin hij 
zei, dat zijn fractie · tegen deze 
motie geen bezwaren had, maar 
dat zij - misschien ten over
vloede - wilde vaststellen, dat 
zij deze motie geheel los wilde 
zien van. de toekomstige econo
mische cintwikkeli11.g, die moge
lijk èen . veTd~ gqo.nde. con
sumptiebeperking nodiff maakt. 

A.an een tweede motie van de· 
'zelfde afgevaardigde, welke een 

nader onderzoek vroeg naar moge
lijke "onevenredige achteruitgang" 
van de grote gezinnen en eventuele 
voorstellèn vroeg in hèt bevestigende 
geval, · heeft onze fractie hàar stem 
echter niet .gegeven. Dts. Korthals 
verklaarde .hieromtrent: Uit de ge
dachtenwisseling, die hier deze twee 
dagen is gevoerd, is wel zeer duide
lijk gebleken, dat er in ons volk vele 
groepen - ik denk aan de' kleine 
zelfstandigen en aan de middengroe
pen in 't algemeen - zijn, die in 
uiterst moeilijke omstandigheden ver
keren ten .gevolge· van de ontwikke
ling van de laatste tijd. Wij kunnen 
echter-· niet' !m!degaan met·· de·gedach•·
te, een bepaalde groep daaruit te ha• 
len en hieromtrent een uitspraak te 
doen. Het is om deze reden, dat wij 
onze stem aan de tweede motie van 
de heer Andrlessen niet zullen geven. 

Deze motie werd met één stem 
meerderheid, n.l. met 43 tegen 4% 
stemmeR· venvorpe..., Met cle K.V.P • 
steaac~ea..vew .cle heer Welter (K.N. 
P.), dé communisten en 4 leden van 
da P.v.d.A,·fraetie •. 

N ;tast de heer ~orthals heeft, als 
tweede V.V.D.-er, ook de heer : 

Cornelissen nog ... het woord gevoerd, 
om· in chet."bijzonder de ' situatie' vail ' 
de· handeldrijvende -·middenstand te:.· 
belichten. Het was wel heel nuttig, 
dat; de ·héer Córnellssén er eens de 
aandacht op,vestigde, dat alle argu
menten, welke ·door • de arbeidersbe
weging naar voren worden gebracht 
om te ·komen· tot . een· loonsverhoging, , 
zeker in niet mindere mate gelden 
voor de middenstand; .Ook de vrou
wen van onze middenstanders hebben 
meer huishoudgeld nodig om rond te 
komen, voor 'de· winkel- en bedrijfs
panden. moest huurverhoging worden 
bet~nld en :deze zelfde- mensen, wier 
omzet door de consumptiebeperking 
nog zaL dalen, moeten nu de loonsver• 
hogingen voor hun personeel nog 
voor eigen rekening nemen. 

Het is in dit licht bezien dan ook 
wel volkomen begrijpelijk, ~ ... ~ ~..; 

heer Cornelissen zich al heel weinig 
enthousiast toonde over de medede
ling, dat. de Regering een zogenaam
de relatieve prijsstop overweegt op 
basis van de destijds afgekondigde 
Textielbeschikking. 

Onze woordvoe1·der maakte zich 
ve'l'der nog,, tot tolk van het ver
langen van 'de geoyga.nis'eerde· mid
denstand. om meer te worden in
gesehakèld ' bij , de. voO'r'bereiding 
van regelingen, waarbij deze mid
demtttnd,·bet1•okken .is .. ·· 

Wij :moeten- in<veJ.?band met de 
plaatsruimte zeer kort - nog 

melding. maken van een poging van 
onze •:ge!!stverwant, de heel' Ritmees
te'r; om·: de Regering te brengen tot 
intrekking van de Spaarwet en op
heffihg.•van de Nationale·•Spaarraad. 
Hij diende daartoe een amendement 
in, mede-ondertekend door ·leden uit 
de -frncties •van de · A.R; en .de C.H. 
(een .,derde macht!>'-amendemenf• 
spotte de,.socialistische heer Hofstra), 
om de reeds van f 200.000'· tot f 90.000 

teruggebrachte. post op de begroting 
van Financiën met f 1.- te vermin
deren. 

Het is duidelijk, dat het ·de 
indieners niet ging om die ene 
gulden. Het was, zoals ook dui~ 
delijk werd medegedeeld, de be
doeling van de indieners, om 
daarmede de wens van de Ka· 
mer uit te spreken, dat de mi
nister een intrekking . van de 
Spaarwet en een opheffing van 
de Spaarraad zou bevorderen. 
Een stemmen tegen de post in 
haal' geheel achtte,men daarvoor 
minder juist, aangezien, zolang 
de wet niet was ingetrokken,· de · 
Regering . toch niet mocht wor
den belet ham· uit te voe1'en. 

N atuurlijk ware:n .. -de.•· heel'. Rit· 
meester en ~zijn mede-onderte

kenaren van mening, dat:,:sparen een 
grote deugd is en dat hèt, -waar enigs
zins mogelijk, ook en juist in deze
tijd dient te geschieden. Beter dan · 
door een veel geld aan de Staatskas 
kostende reclame-actie kan het spa
ren worden bevorderd door een poli
tiek, welke het vertrouwen in de 
waarde van de gulden herstelt. En 
verder kan de propa.ganada, ook on• 

Dielelmotoren 
25,_ HOO P.l<. 

N.V. M4c:binefalath!k 

Bolnes" 
" v.h; J. H. v. Cappellen 

tè' Bhlrits- · 
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der de jeugd, zoals wel in het verle
den en bij de schoolspaaractie in Den 
Helder is gebleken, veilig aan het 
particulier initiatief der spaarbanken 
worden overgelaten. 

Op Vrijdag 6 A~ril in stemming 
gebracht, werd het amendement 
van de heel' Ritmeester c.s. oor
worpen met 41 tegen 35 stemmen. 
Met de V.V.D.-fractie stemden voor 
de A.R., C.H., St. Geref. en com
munisten (de.·.heer Welter was bij 
deze stemming nog niet aanwezig). 
Tegen stemden de K.V.P. en de 
P.v.d.A. 

Aan de Noodregeling Kindel'bijslag 
Kleine Zelfstandigen, waaraan onze 
V.V:D.-fractie haar stem niet heeft · 
kunnen geven, zullen wij de volgen~.· 
de week enige aandacht wijden. 

AFDELINGSSECitB'EABISSBN: 

Onze administratie is gaarne"berel4 

met· U te. spreken over de mqelijk• 
beid van uitbreiding van onze lezern~ 
:kr41g. 

0 1!JbNers 
CRCOIADE 

OIOCOIADE 
IWiEI.SIAfJ.' 
De eenige echte! 

Aan de Administratie van. 
"Y.R. IJ K .. Ell D EN ·.; D E .M () o:R A T I E" 
Postbus 43 - Amersfoort 

Ondergetekende wenst zich te abonneren op het 
weekblad "Vrijheid en Democratie" als 

Naam: 

Adres: 

'' Kwartoalabonné à J·1.90 per·kwerroat" 
'' Jaarabonné à f 750):>er jaar 

Dóorholen• s.v.p. wot.:nret verlongd wordt 

·······~··"'·····~~······~··~· 

Postgiro 245103 t.n.v. de-Penningmeester 
van "Vrijheid en DemocraneH, Amersfoort 

Hondtekening 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR V R IJ HE I D E N D E M 0 C R A TIE 

Hinli.en op twee gedachten 
I n het hoofdartikel in ons blad van 7 dezel' 

brachten wij in herinnering, dat vele socialis· 
ten zich te goeder trouw dragers van de liberale 
geest waanden en in de veronderstelling leefden, 
dat het mogelijk zou zijn een in wezen liberale 
staat te handhaven bij een socialistische maat
schappij-inrichting. 

Doelden wij daarbij op hetgeen voor ons vast
staat, namelijk dat socialisme onafwendbaar moet 
leiden tot beknotting van individuele vrijheid, 
eerst in de sociaal-economische, daarna ook in de 
geestelijke sector van het leven, wij achten het 
van belang deze aangelegenheid ook eens te be· 
zien in haar betrekking tot de democratie. 

P arlementaire demoeratic is een schepping van 
het liberalisme. Wij wensen nu de vraag te 

bespreken, of deze regeringsvorm verenigbaar is 
met een staatsbestuur in socialistische geest? 

Twijfel hieromtrent zal door iedere socialist -
alweer volkomen te goeder trouw - vol veront
waardiging van de hand gewezen worden. Het he
dendaagse ·socialisme is immers democratisch! En 
ten allen overvloede kiest de Partij van de Arbeid 
ook in haar beginselprogram principieel voor de 
democratie. Zij is - zo zal allicht een socialist ons 
tegenwerpen - niet minder democratisch gezind 
dan uw Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 

Toch bestaat er reeds in dit opzicht, zo niet prin
cipieel dan toch in nuance enig verschil tussen 
hetgeen het socialistische partijprogramma en het 
onze daaromtrent zeggen. En dat verschil in nuan·· 
cering kon bij nadere beschouwing en verdere 
ontwikkeling ook wel eens van principiële aard 
blijken. 

A rtikel 6 van ons programma zegt: ,.De con
stitutioneel-parlementaire monarchie on

der het nationaal Koningshuis van Oranje acht de 
Partij de meest hechte waarborg voor de vrijheid 
des volks. Zij stelt zich schrap tegen alles, wat 
naar ontaarding der gezonde beginselen van deze 
regeringsvorm zweemt". Het artikel somt dan ver
der op wat de Partij in het bijzonder tot die be· 
ginsclen rekent. 

De Partij van de Arbeid, die in haar beginsel
program over de monarchie in alle talen zwijgt, 
definieert in de zesde paragraaf haar opvatting 
va'n de democratie meer opportunistisch aldus: 
"De Partij acht de strijd voor sociale gerechtig
heid onverbrekelijk verbonden aan het beginsel 
der democratie". Sociale gerechtigheid, niet als 
eens te verwerven status, doch de strijd voor socia
le gerechtigheid is hier primair. Slechts aan die 
strijd acht zij het beginsel der democratie onver
brekelijk verbonden. Zij verklaart dan verder 
daaronder te verstaan een ,.vorm der samenleving, 
waarin de Regering steunt op een meerderheid des 
volks, verantwoording schuldig is aan de in vrij
heid, op de grondslag van algemeen kiesrecht, 
gekozen volksvertegenwoordiging en doortrokken 
is van de eerbiediging van en verantwoordelijk· 
beid voor de medemens". 

Van belang is voor ons onderwerp in deze para· 
graaf dan nog de verwerping van elke vorm van 
staatsabsolutisme, dictatuur of één-partijstelsel en 
de erkenning van de eigen waarde van het gezag 
als een waarborg voor het recht en de vrijheid 
der burgers. ,.Aan de plicht der Overheid ter ver
antwoording aan het volk is onverbrekelijk ver· 
bonden de verantwoordelijkheid der burgers voor 
het gebruik hunner democratische rechten". 

P rincipieel ls van liberaal standpunt - afge· 
zien dan van het ontbreken van de erkenning 

van de constitutioneel-parlementaire mo~1archie, 
waarop we reeds wezen - tegen hetgeen de zesde 
paragraaf van het P.v.d.A.-program stelt weinig 
bezwaar aan tC' voeren. Dat wij er het een en ander 
in missen wat we in ons program wèl vinden. 
achten wij echter wel van principiële betekenis. 
En dat schuilt juist in de woorden uit ons pro
gram: ,.Zij stelt zich schrap tegen alles, wat naar 
ontaarding der gezonde beginselen van deze rege
ringsvorm zweemt" en de opsomming die ons pro
gram daarop laat volgen. 

,.Tot die beginselen - zo h1idi hei dan - rt-k<•11t 
zij in het bijzonder: 

1. De onschendbaarheid der Kroon; 
2. De zelfstandige, volledige verantwoordelijk

heid. Zo collectief als individueel, der ministers 
aan de Staten-Generaal, met uitsluiting, zo in theo
rie als praktijk, van iedere g~dachte aan een man
daatsverhouding tussen de regering en de volksver
tegenwoordiging; 

3. De erkenning der volledige zelfstandigheid, 
zo van ministers als van volksvertegenwoordigers, 
tegenover de staatkundige partij, waartoe zij be
horen; 

4. De openbare behandeling van de publieke 
zaak". 

. fller ziet ge het beginsel der parlementaire 
democratie in zijn kern getekend. Wij noem

den deze democratie een schepping van het libe
ralisme. Zeggen wij teveel, wanneer wij beweren, 
dat ook zij met het liberalisme staat en valt? 

Zetter, ook het socialistische program spreekt 
van de eigen waarde van het gezag als een waar
borg voor het recht en de vrijheid der burgers. 
Maar die erkenning steekt schamel af tegen het
geen onder 2 en 3 hierboven genoemd in het libe
rale partijprogramma wordt gesteld en waarin niet 
alleen de mandaaisverhouding tussen regering en 
volksvertegenwoordiging principieel wordt afge
wezen, maar ook de zelfstandigheid van ministers 
en· volksvertegenwoordigers tegenover hun staat· 
kundige partij principieel wordt gevindiceerd. 

Men mene niet, dat het hier slechts om staats
rechtelijke theorieën gaat. Integendeel! Recente 
verschijnselen in onze politiek duiden erop, dat 
juist in de praktijk van ons staatkundig leven hier 
ernstige gevaren dreigen, die de vraag rechtvaar
digen welke wij hier aan de orde stelden: is de 
parlementaire demoeratic veilig bij toenemende 
macht van het socialisme? 

Wij noemen slechts de interpellatie-Nederborst 
en de discussie, die hierover in de Tweede Kamer 
en daarbuiten is gevoerd. 

Formeel is aan de eis, dat de publieke zaak open
baar behandeld moet worden voldaan. Dat kon 
trouwens moeilijk anders, waar het een interpel· 
latie in het parlement betrof. Die interpellatie 
echter mondde uit in een motiC', die door ons volk 
wordt gezien als een motie van de P.v.d.A. en 
waarmede deze partij in de naaste toekomst zeker 
in haar propaganda als zodanig zal opereren. Haar 

·· partijraad betuigde alvasi zijn adhaesie met het 
door de heer Nederhorst betoogde. Echter: niet 
weersproken mededelingen in de pers vermeldden, 
dat de meerderheid van de P.v.d.A.-kamcrfractie 
niet achter de motie-Nederborst stond. Het Vrije 
Volk maakte van deze mededelingen geen gewag, 
het vestigde dus bij zijn lezers de indruk dat de 
heer Nederhorst namens zijn fractie sprak. En 

Mr. Oud jubileerde 
De bladen hebben reeds uitvDerig geschreven 

over het ambtsjubileum van mr. Oud. Zon
dag was het twaalf en een half jaar geleden, dat 
de heer Oud het burgemeesterschap van onze 
Maasstad aanvaardde. Moeilijk zijn deze jaren 
voor de stad en haar burgemeester geweest. Een 
enorme krachtsinspanning moet nog •teeds ont
plooid worden om de- geweldige vernietigingen 
uit de oorlogstijd weder te herstellen. Maar een 
groot voorrecht is het voor deze stad, dat zij in 
mr. Oud een burgemeester heeft, die, met inzet 
van zijn grote gaven en zijn krachtige persoon
lijkheid, vaste leiding geeft bij de noodzakelijke 
wederopbouw arbeid. Anderzijds beschouwt mr. 
Oud het als een groot voorrecht daaraan zijn 
krachten te kunnen geven. De stad Rotterdam is 
hem lief geworden en hij gevoelt zich één met 
haar bevolking en derzelver noden. 

Wij behoeven, na al hetgeen daarover in deze 
dagen is gesch1·even, de betekenis van mr. Oud 
voo1· Rotterdam niet uiteen te zetten. Het aanbie
den, door de voorzitter van de Kamer van Koop
handel, van de gouden legpenning dezer Kamel' 
aan mr. Oud getuigt trouwens op wel zeer bij· 
zondere wijze van de uitermate grote waardering, 
die voor Rotterdam's burgemeestet· bestaat, in h<:~ 
bijzonder ook bij het bedrêjfslevcn. 

Toen mr. Oud in 1938 te Rotterdam kwam had 

daarmede wordt het beginsel van openbare l.Jchau• 
deling der publieke zaak in wezen geweld aange
daan. 

E rustiger is intussen, dat ook bij deze aange-
legenheid de mandaatsverhoudin~ tussen 

regering en volksvertegenwoordiging en- die tus
sen ministers en volksvertegenwoordiger~ enr,r- en 
hun partij anderzijds weer op allerbedenkelêjkste 
wijze om de hoek komt gluren. 

In "Paraat", het officiële weekblad van de P.v.d_ 
A. publiceert de heer D. Roemers een artikel 
,.Partij, fractie en regeringsbeleid, gewogen en te 
licht bevonden". Hij constateert, dat de discussic 
over de interpellatie-Nederborst in brede kringen 
van de Partij ernstige teleurstelling heeft verwekt . 
Dat de interpellant zijn motie introk noemt de 
schrijver het uit elkaar barsten van de hele inter
pellatie als een zeepbel. En het is hem onbegrijpe
lijk, hoe Het Vrije Volk er een ernstige waarschu
wing (aan de Regering) in kan zien! Het maakte 
op hem de indruk van ,.blaffende honckn bijten 
niet". 

D?ze ruzie in het huis onzer socialistische buren 
zou ons niet raken, ware het niet, dat d(• 

heer Roemers er zijn Partijcongres bij haalde. Het 
economisch beleid der regering is in flagrànt(· 
strijd met de economische resolutie van het Con
gres. Dat had de fractie moeten voorzien, toen 
zij het regeringsprogramma aanvaardde. De heer 
Roemers, die in Januari niet begreep. -,, :.o.arom Ir. 
Vos onlangs het besluit nam om zich t•il de partij-. 
leiding terug te trekken, vcrklaart thu:.: met Vo:; 
de bitterheid om cle leegte en de be\·.;; '·'' :· willoos
heid van de Partij te gevoelen. Pm-t.ijrcsolutics 
moeten meer zijn .dan archiefstukken, :.:o bdoogl 
hij. 

Wie weet, welke invloed de socialistische vak
beweging op de partijpolitiek heeft en uit. het 
artikel van de heer Roemers ziet, hoe deze ooi>; 
aan de partij door middel van haar congres-resolu
ties meer invloed aan het regerings- en kamer· 
beleid van socialistische ministers en fracties wil 
toekennen, ziet, dat op deze wijze hun zelfstandig
heid inderdaad opnieuw bedreigd wordt. 

Dat ook Het Parool slecht te spreken is over 
de P.v.d.A., die naar het blad zegt, de kool en de 
geit wil sparen, is begrijpelijk. Ook dat "de kool 
en de geit sparen" duidt op een hinken op twee 
gedachten, dat o.i. echter niet alleen de tactiek., 
maar wel degelijk ook de principiële stellingname 
van de P.v.d.A. inzake de parlementaire democra
tie raakt. 

Het lijkt ons daarom geraden de ontwikkeling 
der dingen in deze partij in de naaste toekomst 
ook onder dit aspect te bezien. 

G. A. DE RIDDER. 

hij reeds een prachtige staat van dienst achter zich 
als parlementariër en als regeerder des lands. 

Vooral als minister van Financiën had hij zich 
grote naam verworven. En als burgemeester van 
Rotterdam heeft hij dit wederom gedaan. Hij heeft 
zich steeds een groot bestuurder, een voornaam 
magistraat getoond, die, ondanks het feit, dat hij 
zelf een uitgesproken politieke overtuiging heeft, 
boven de partijen staat. 

Wij moeten thans afzien van Oud'<: betekenis 
voor ons politieke leven en voor onze wetenschap. 
In ons parlement vcrvult hij wederom een leiden
de rol; de wetenschap schonk hij enige prachtige 
werken. Maar waar wij vandaag over spreken -
zijn functie als stadsbestuurder -, ook daarin is 
hij één der eersten geworden. Naar liberale trant 
is hij de grote pleitbezorger voor de gemeentelijke 
zelfstandigheid. Is het niet vanzelfsprekend dat de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten hem als 
haar voorzitter koos? Wij kunnen er echter ook 
op wijzen, dat mr Oud zich niet alleen binnen onze 
landsgrenzen, maar ook internationaal een grote 
naam verworven heeft. Daarvan getuigt het feit, 
dat hij president is van de Union internationale 
des Villes et PoLtvoirs locaux. 

Wij willen na alles wat reeds gezegd is kort zijn. 
Maa;· tenslotte willen wij de heer Oud en me
vrouv"· van ganser harte geluk wensen met het 
jubileum en daarbij voegen wij de beste W!"nseP 
voor beider toekomst. 
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Prof. Molenaar lioos l(abinetscrisis als 
onderwerp voor detective-verhaal 

Beroep op eenheid en samenwerking 
lij de algemene beschouwingen over de Rijksbegroting 1951 ver
roste onze geestverwant prof. Molenaar .zijn medeleden van de 
Eerste Kamer met een geestige ,.detective-story". De feiten, .zo .zei 
hij, zijn deze: Er is in Januari een aanslag op een ministerie 
gepleegd. De betrokkene is niet dadelijk bezweken, maar tenslotte 
toch gestorven. De vraag is: wie is de dader? Aanvankelijk heefl 
men een zekere Oud hiervan verdacht, omdat hij .zich met gevaar
lijke wapenen in de buurt van het slachtoffer had opgehouden, 
maar, Mijnheer de President, op de dag van de aanslag bleek, dat 
het wapen, dat hij bij zich had, steehts een klapperpistooltje was. 
Als tweede mogelijke doder is iemand van de familie aangezien, 
een minister, en wel de minister van Buitenlandse Zaken, maar bij 
nader inzien bleek het bewijs-materiaal tegen deze ook al niet al te 
sterk, al had hij het voorneme.n te kennen gegeven o.m het huis, 
waar de daad gepleegd was, te verlaten. De pater familias, de heer 
Drees, nam de schuld op zjch en verklaarde, dat het aan hem te 
wijten was, dat alles was gelopen .zoals het gelopen was. Maor er rees 
twijfel aan de juistheid van de verklaring. Op 19 Maart kwam 
namelijk een ooggetuige naar voren, de heer Burger en die wees als 
eigenlijke dader de heer Romme aan. Tegelijk haalde hij de gehele 
geschiedenis uit de sfeer van de detective-roman en verklaarde 
hClar tot een· opereHe, waOf'in de heren Oud en Romme de hoofd
spelers waren. 

MOLENAAR 
.. detective . ... 

worden gesteld zijn mening hierover 
k<•nbaar te maken, deed de voorzitter 
van onze l<~e1-ste Kamerfractie op
merken: ,.Het is voor mij. alsof wij 
een spelletje "qui perd,. gagn<'" heb
ben gesJweJ.d". 

(J itennate hinderlijk leek het m·oJ'. 
Molenaar ondertussen wel, dat, 

zoals de minister-president had me· 
degedeeld, over dit punt een menings
verschil in het Kabinet bestaat. Dat 
is weinig geschikt voor het voeren 
van een homogene politiek. Hij vlei
de zich echter met de hoop, dat dit 
vraagstuk niet in deze Zittingsperiode 
meer aan de orde zou komen. 

D eze .,detective-story" zoals prof. 
Molenaar haar· zelf noemde, 

was natuurlijlc maar een aanloop, om 
een aantal aspecten van de recente 
Kabinetscrisis ook aan deze zijde van 
het Binnenhof nog eens te belichten. 
Spr. noemde daarbij een aftreden van 
een geheel Kabinet naar aanleiding 
van een verworpen motie een 
novum. ·Indien het gehele Kabinet 
uit het feit, dat een motie verworpen 
wordt, een dergelijke conclusie trekt; 
is dit van belang voor de toekomsti
ge ontwikkeling van ons parlemen
taire stelsel, daar er op deze wijze 
meer Kabinetscrises zullen kunnen 
komen dlm vroeger het· geval was. 
Hetgeen de heer Molenaar niet onbe
denkelijk noemde. Hij achtte het dan 
ook begrijpelijk, dat ter gelegenheid 
van de interpellatie-Neder horst in de 
Tweede Kamer hier en daar reeds 
gevraagd was of het nu dezelfde 
richting zou uitgaan als bij rle stem-

. ming over dP motie-O~td. 

P l'of. Molenaar had echter nog 
een niet minder gewichtig be· 

lwaar, namelijk dat hij daar een 
eterke. beperking in voelde van de 
vrijheid der fracties. Men kan, zo zei 
hij, nu dit krijgen, dat men ook moet 
gaan overwegen of 'n zekere. houding 
van 'n fractie er welicht toe kan lei·· 
den, dat ook bij vcrwerping van een 
<Jf andere motie 'n Kabinetscrisis ont
staat. Zo krijgt men dan een z.i. veel 
sterkere binding van de fracties ten 
aanzien v:m het Kabinet dan in het 
verleden en een veel sterker binding 
ook dan hij wenselijk achtte. 

Wat de oplossing van de Kabinets
crisis aangaat noemde onze woord
voerder prof. Romme een bekwaam 
simultaanspeler, die alle partijen ge
wonnen had op één na. Maar die ene 
tegenspeler (de anti-revolutionairen) 
had de stukkeu anders dan. gebrui
kelijk op het schaakbord willen 
plaatsen en daarin kon de heer Rom
me terecht niet treden. Evenals vó.ór 
hem mr. Kolff (C.H.) betreurde ook 
prof. Molenaar de houding van de 
anti-revolutionairen bij dit deel van 
de Kabinetscrisis wel zeer. 

• • 

P rot Anema (A.R.) had het Ka
binet verweten, dat 't niet doot• 

één centrale gedachte geleid werd; 
dat het weer teveel een compromis-

sen-politiek zou gaan volgen. Terecht 
kon prof; Molenaar hier echter tegen
over stellen, dat de heer Schouten 
dit program dan toch had goedge
keurd en. hij vroeg of, wanneer de 
anti-revolutionairen tenslotte wel 
tot het Kabinet waren toegetreden, 
dan niet evenzeer een compromis tus
sen de verschillende denkbeelden, 
zoals die in deze partijen leven, nG• 
dig was geweest. 

Overgaande naar de lkgeringsvcr
klaring kon pwf. Molenaar gewagen 
van zijn voldoening omtrent de pas
sage over Nieuw-Guinea. Dat na de 
verwerping van de motie-Oud nu 
toch in de Regeringsverklaring van 
het nieuwe Kabinet de toezegging 
was opgenomen, dat, wanneer te eni
ger tijd het Kal.Jinet in verband met 
een belangrijke verandering in de 
omstandigheden zou menen een wij
ziging in de status van Nieuw-Gui
nea te moeten bevorderen, hei 'parle
ment vooraf in de gelegenheid zou 

W cinig enthousiast toonde prof. 
Molenaar zich over de overdracht aan 
Indonesië van de Sjerk Hiddes", het-. 
geen nog onder· het vorige Kabinet 
was geschied~ Ik heb; zo zei hij, de· 
laatste maanden steeds onder de in
druk geleefd van wat minister Van 
Maarseveen mij verleden jaar had po
gen bij te brengen, nl. dat, als die 
overeenkomst op een belangrijk punt 
niet werd nagekomen, wij ook van 
onze verplichtingen zouden zijn ont
slagen. Maar ik zie mij daarin op het 
ogenblik ook alweer teleurgesteld. 

'I~ Regeringsverklaring is, zoals 
.IJ!' in een weekblad werd opge

merkt, niet bepaald een zonnig stuk, 
maar prof. Molenaar ~tarzeldc· toch 
niet om mede namens zijn fractiegeno
ten te verklaren, dat de geest, welke 
uit die vcrklaring spreekt, zijn in
stemming had, al hangt dan veel van 
de p;·actische uitvoering af. 

D,EZE BURGER 
heeft weer eens ervaren dat bTood en spelen de zoethoudertjes 
voor ontelbaar velen van zijn 1?1'Ïeil.r.ld\ike medelmrgers zijn. 

Misschien moogt ge "brood.'' nls hi, te klassiek-eenvoudig be
schouwen en het vcrvangen door slagroomsoezen, doch overi
gens heefr clit adagium zün waarde, rlóót de eeuwen, behouden. 

Deze burger liep, na de voetbalwedsl;rijd Nederland-België, 
over de leuke pleinen <'an Amsterdam. De pleinen met de 
duizend flessen vuurwater en de kranen waar het beste bie·r 
uit gudst en de armetierige muziekjes van "laat nH de klok 
maar luiden" en "we gcwn nog niet 1war huis". 

Jawel, Nederland had gewonnen. 
En nl.les wat zèlf nooit een voetbal heeft geschopt en wat 

alleen maar op de tribunes Je ij kt naai' wat rlnderen aan 
sport bedrijven, zong zie1sgelu1c1cig méé met de violen e'rl. de 
bas-bas-bas. 

't Is niet dat deze burger deze medeburgers lmn goedkope 
uitgelatenheid niet gunt. 't Is evenmin dat hij het niet aardig 
vindt. dat het Nederlandse el.ftal overwinnaa1· was; doch niet
temin: dat duizenden dá.áraan hun enige gemoedsbeweging-in
opgaande-lijn ontlenen is, hoe onbizonder en ·weinig-verras
send ook, altijd een schamele, znre · en mismoedig-makende 
ervaring. 

De Romeinen wisten het wel. 
De verrukking des levens bepaalt zich tot een zege met 

de bal, een glas genever en een goedge1mlde soes. 
Laat nu de klok maar 1niden. 
Wij gaan nog niet naa·r huis. 
Wie gevoelde zich deze Zondagmiddag. op het RetnbNmdt

plein, eenzamer dan 
DEZE BURGER? 

Inzake de kwestie van de slechts 
gedeeltelijke compensal ;., van de ge
stegen kosten van J<.vensonderhoud 
kon onze woordvoenkl' waardering 
hebben zowel voor de houding van de 
arbeiders in het algen u •·n als van de 
werkgevers. Uitlatingc·" als die van 
de heer Vermeulen v•u• het N.V.V. 
van: "Wij zijn aan staking nog wel 
niet toe" waren daat'Ollf des te meer 
te betreuren. Voor het ogenblik wilde 
spr. met betrekking tol de belasting
plannen nog ,rechts opulPrken, dat de 
Regering toch wel goP<i zuu doen zich 
te realiset·en, dat mcll ten aanzien 
van de lasten niet eerst in 1951 begint 
met deze op te leggen, maar dat reeds 
van 1945 af tal van zware lasten op · 
het bedrijfslevPn <'n op de inkomens 
·.cijn gckgd. 

G ocd te "Pl'cken wa~ de hee1· Mo
lenaar over het orgaan van de 

Contactgroep Opvoering Productivi
teit, dat zeer belangrijk<• adviezen on
der het oog brengt van hen, voor wie 
deze bestemd zijn en h~i wenste spe
ciaal ook de nieuwe minister prof. 
Albregts, die hij van vroeger goed 
kende, veel succes bij 7.Îjn uitermate 
moeilijke taak. Ondertussen heeft 
de Regering nadrukkelijk verklaard; 
dat zij de leiding van deze zaken in 
de eerste plaats aan het bedrijfsleven 
zelf wil overlaten. Een dergelijk ver
trouwen in de mantschappelijke 
krachten spreekt ook uit het gehele 
beleid van de Regering met betrek
king tot de prijzen. Het had spr. goed 
gedaan, dat de Regering ervan over• 
tuigd is, dat in het algemeen gespro
ken de nadelen van distributie en 
prijsbeheersing groter zijn te achten 
dan de daaraan verbonden voordelen. 
Prol. M<>lenaar bracht daarbij in her• 
innering, dat in 1946 aan het prijs
beheersingsapparaat werd uitgege
ven f 350 millioen en in 1947 nog f 160. 
millioen. Men moet zich nog wel eens 
tweemaal bedenken, voordat men dit 
apparaat weer gaat opbouwen. 

W ij moeten, zo zei prof. Molenaar 
in de loop van zijn rede nog, 

oppassen, dat wij niet geleidelijk gaan 
naar de "totalitaire staat". Wij moe
ten niet krijgen een centrale beheer
sing van het gehele maatschappelijke 
leven, maar een Staat. die is opge
bouwd uit zoveel mogelijk autonome 
delen. Vool· de als een pyramide op
gebouwde Staat zijn wi.i heel erg be
vreesd. 

Tenslotte sprak de llee< :Molenaar 
de wens uit, dat de Regering ook re
kening zou houden met verlangens, 
die in het bijzonder ook in o n s mid
den leven. Als voorbeeld noemde hij 
de radiozendtijd. Wij zijn als liberalen 
van huis uit overtuigd van het recht 
van katholieken, socialisten en pro
testants-christelijken om zich in de 
acther te laten horen, maar dit mag 
er lliet toe leiden, dat nu juist wij 
verhinderd worden ons inûcht, anders 
dan op hoogtijdagPn, dour de radio 
kenbaar te maken. Daarbij sloot aan, 
waarmede prof. Molenaa1· zijn inte
ressante betoog eindigd('. 

Wij hebben. zo merkte hij op, Yolko
men begrip voor de achtergrond 

van het feit, dat de verschillende gods
dienstige en politieke groepen in ons 
land zich bij voorkeur onder elkaar 
organiseren, maar als liberalen achten 
wij dit verschijnsel, vooral in deze 
tijd, niet zonder gevaar. Wanneer ons 
volk - behalve in de politiek, waar 
het vanzelf spreekt - zich ook maat• 
schappelijk van de wieg tot het graf 

(Vervolg op pag. 5) 
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u..an WEEK t~t WEEK 

Europees Gezag 

D~ ministers van buitenlandse zaken van 
Frankrijk, Duitsland, Italië en de Benelux

landen zijn het deze week in Parijs eens geworden 
over de Hoge Autoriteit op het gebied van kolen 
en staal. Een jaar bijna nadat de Franse minister 
Schuman met zijn gedurfde plan is gekomen, is 
men dan nu over de uitwerking accoord. De mi
nisters hebben het verdrag ondertekend. Het 
woord is thans aan de parlementen. 

Men mag zeggen, dat de besprekingen lang heb
ben geduurd. Dat is zo, maar men bedenke, dat 
wat uiteindelijk uit de bus gekomen is, van zeer 
grote betekenis voor de éénwording van Europa 
zal kunnen zijn. Zeker, wij zien de nog te over
winnen moeilijkheden niet voorbij. En wij besef
fen ook, dat wij er nog lang niE:t zijn. Maar aan 
de andere kant is men het nu toch eens geworden 
over een brokje Europees gezag, dat zeker conse
quenties met zich zal brengen op ander.e gebieden. 

Wij zullen op de betekenis van het Schuman
plan nog nader terugkomen. Immers ook ons par
lement zal er zijn oordeel over moeten uitspreken. 
Maar wij wensen toch reeds nu onze vreugde er 
over uit te spreken dat het zover is gekomen. Wie 
ons blad geregeld leest, weet hoezeer de Europese 
éénwording ons aan het hart ligt, hoezeer wij de 
noodzaak ervan inzien voor het behoud van de 
politieke, economische en culturele invloed van 
West-Europa. En onze lezers weten ock hoe wij 
bij voortduring hebben gepleit voor een toekom
stig Europees gezag. En daarbij hebben wij de 
weg aanbevolen van het telkenmale vormen van 
.een stukje Europees gezag op bepaalde deel
gebieden. Kolen en staal vormen één der deel~ 
gebieden en wel een uiterst belangrijk gebied. Zo
wel in economisch opzicht, maar ook in politiek 
opzicht. Men denke maar eens aan het grote be
lang, dat er in is gelegen nu de Franse en Duitse 
kolen en staal in één pool zijn gekomen. 

Er wordt dan ook met de verwezenlijking van 
het Schuman-plan een zeer belangrijke stap naar 
de Europese éénwording gezet en daarover mogen 
wij ons ten zeerste verheugen. Laten wij vurig 
hopen, dat de nationale parlementen geen onover
komelijke moeilijkheden meer zullen maken. 

Koude nationalisatie 

I n Het Vrije Volk van 13 April komt een 
hoofdartikel voor over het vijandelijk ver

mogen hier te lande en de aanwending hiervan, 
Vanzelfsprekend kan, bij in beslagneming 

hiervan tot liquidatie ten bate van de schatkist 
worden overgegaan, teneinde hierin compensatie 
te vinden voor de door de Staat en particulieren 
geleden oorlogsschade. 

Met betrekking hiertoe schrijft de redactie: 

Wel willen wij nog de aandacht vestigen 
op het feit, dat het wel is waar de bedoe
ling van de wetgever is om het vijandelijke 
vermogen te bestemmen voor de bestrijding 
van de oorlogsschade, maar dat dit nog niet 
inhoudt, dat alle vermogensbestanddelen 
daartoe te geide gemaakt moeten worden. 
Wij zouden met name willen zien, dat aan
delen in belangrijke ondernemingen binnen 
onze g1·enzen, die thans in handen van de 
Nederlandse staat zijn, niet meer uit handen 
worden gegeven. Hie1· is een stukje be
schikkingsmacht van Duitse particulieren 
over gegaan in de handen van de Neder
landse gemeenschap. Er is geen reden deze 
beschikkingsmacht aan willekeurige parU
culieren weer over te dragen. 

Het wetsontwerp onthoudt zich uitdrukke
lijk van het meer nauwkeurig aangeven van 
de bestemming van verschillende vermo
gensbestanddèlen. De memorie van toelich
ting oppert echter de mogelijkheid, dat be
paalde vermogensbestanddelen in handen 
blijven van de staat. 

Hoewel de Regering op een spoedige be
handeling van het ontwerp aandringt, lijkt 
het ons noodzakelijk, dat men zich de tijd 
gunt de mogelijkheid te overwegen een deel 
van het verworven bezit voor de gemeen
schap in de vorm van aandelen-vermogen te 
behouden. 

Hier hebben WP weder een vorm van de koude 
nationalisatie. 

Ofschoon de berooide· ~;chatkist de opbrengt bij 
verkoop dubbel en dwars kan gebruiken, wil 
deze redactie de aandeelen in ondernemingen als 
staatsbezit vasthouden. 

Practisch staat dit gelijk met het investeren 
van staatsgeld in particuliere bedrijven. Men 
kan evengoed een deel van de belastinggelden 
gebruiken om op de beurs aandelen te kopen met 
alle gevolgen van dien. Op dk manier treedt de 
Staat als speculant op, want wie geeft ons de 
verzekering dat, wanneer het de regering ge· 
wenst voorkomt, deze aandelen wederom niet 
via de beurs zullen worden gespuid. Maar bovenal 
dient de door H.V.V. geadviseerde handelwijze 
tegengegaan te worden, omdat door een achter· 
dem· de nationalisatie wordt toegepast. 

Armleuning 
Z eer onlangs beklaagde zich iemand in een 

van onze dagbladen, over het feit van het 
veelvuldig voorkomen, dat men in de tweede 
klasse coupé's van de treinen, indien deze vol zijn, 
weigert de armleuning naar boven te doen, ten
einde meer passagiers in staat te stellen een be· 
scheiden zitplaats in te nemen. Hij beschouwde 
het als een grote onbillijkheid, dat het voorschrift 
"armleuningen omhoog" inmiddels is afgeschaft. 
Genoemd dagblad nam dit ingezonden stuk op en 
liet het onmiddellijk vergezeld gaan van een ant
woord der Nederlandse Spoorwegen, dat ons wel 
enigszins heeft verbaasd. In dit antwoord werd 
toegegeven, dat het genoemde voorschrift inder· 
daad niet meer geldig is. "Gebleken is," aldus de 
motivering van de Spoorwegen, "dat op de mees
te baanvakken dit voorschrift overbodig was ge
worden. In de nog voorkomende gevallen van 
bijzondere drukte, menen wij te mogen rekenen 
op de inschikkelijkheid en bereidwilligheid van 
·de passagiers." Een ieder die veel reist, moet he· 
laas tot de conclusie komen, dat het met deze 
inschikkelijkheid wel zeer droevig is gesteld en 
wij begrijpen dan ook niet waarom de maatregel 
om deze inschikkelijkheid te bevorderen, is afge• 
schaft. Het is wel merkwaardig, dat een over
heidsbedrijf, dat· toch nimmer wars is van voor· 
schriften en maatregelen, weigert er toe mede te 
werken een deel van het publiek, dat dit nodig 
heeft, tot behoorlijke medeburgers op te voeden. 

Arbeidsproductiviteit 
Reeds eerde1· wezen wij op de inconsequentE· 

houding van onze regering, die enerzijds van 
de daken schreeuwt, hoe nodig het is de arbeids
productiviteit te bevorderen. terwijl zij ander
zijds de opvoerin.t; f~rvan belemmert, door de ex
tra verdienstc,n. die door middel van overwerk 
worden verkregen, extra fiscaal te belasten. Dit is 
weer ecn.crgerlijk voorbeeld van het slachten van 
de kip met de gouden eieren. De regering schijnt 
maar niet te willen inzien, dat h!'t een zuiver 
menselijke eigenschap is, dat iedere prestatie en 
extra prestatie ter stimulering moet worden ge
waardeerd. Het behoeft wel geen uitvoerig be
toog, dat, zolang de extra belasting op overwerk 
niet is opgeheven, van een opvoering van de ar· 
beictsproductiviteit bitter weinig terecht komt. De 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haar· 
lem en omstreken heeft het evenwel gewaagd de 
kat opnieuw de bel aan te binden door in een 
brief aan de minister zonder portefeuille, belast 
met de opvoering van de productie, aan te drin· 
gen op een algehele, dan wel gedeeltelijke vrij
stelling van belasting voor overwerk, om verho
ging van de .arbeidsproductiviteit te bevorderen, 
Wij kunnen dit initiatief, dat van vasthoudend
heid getuigt, zeer waarderen. Mogen wij hopen, 
dat dit verzoek eindelijk niet eens aan dovemans
oren blijkt te zijn gericht. 

Vreemd 
N aar de "N.R.C." dezer dagen meldde, bereik-

te de hoofdredacteur van het "Dagblad voor 
Noord-Limburg" een verzoek van de Nederlandse 
Bond in Duitsland om er aan mede te werken, 
dat onze Nederlandse kinderen in Duitsland niet 
verduitsen door het mogelijk te maken dez& kin
deren naar Nederland uit te zenden. Hij stelde 
zich in verbinding met het R.K. Huisvestingscomi
té te 's Hertogenbosch, hetwelk antwoordde, dat 
het doen overkomen van Nederlandse kinderen 
uit Duitsland om culturele redenen niet op zijn 
weg lag. In dit antwoord werd o.m. gezegd, "dat 
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Krachtens machtiging van het Hoofdbestuur 
heeft het Dagelijks Bestuur tot Twef.'de 
Secretaris van de Partij benoemd: 

Mr. W. KOOPH 

De heer Koops werd in 1939 ingeschreven als 
student in de rechten aan de Rijksuniversi
teit te Leiden. Deze studie werd onderbro
ken door de maatregelen der Duitse bezet
tings-autoriteiten en als gevolg daarvan: een 
langdurige onderduikperiode. In Mei 1945 
meldde de heer Koops zich als oorlogsvrij
williger. In Mei 1947 vertrok bij, inmiddels 
benoemd tot reserve-officier der Infanterie, 
naar Indonesië. Na zijn repatriëring in Sep
tember 1949 zette hij zijn studie voort en in 
Januari van dit jaar legde hij het doetoraal 
examen Nederlands recht met goed gevolg 
af. 

deze kinderen, wier gehele toekomst in Duitsland 
ligt, zich daarop ook dienen in te stellen". 

Indien men nagaat, welk een goed werk de 
Nederlandse Bond in Duitsland voor onze land
genoten heeft gedaan en nog doet en indien men 
voorts bedenkt, dat het hier kinderen betreft van 
Nederlandse echtparen van een zeer goede naam, 
die in Duitsland in hun levensonderhoud moeten 
voorzien, dan is het standpunt, dat door genoemd 
huisvestingscomité wordt ingenomen, wel zeer be
vreemdend. Ook de Nationale Commissie tot uit· 
zending van kinderen en de Centrale Raad van 
Buitenlandse Kinderzorg schijnt een dergelijk af
wijzend standpunt in te nemen. Het is wel dwaas, 
dat officiële Nederlandse instanties geholpen door 
het Nederlandse volk, wel huis en haard open
stellen voor kinderen met een buitenlandse natio
naliteit, terwijl de eigen landgenootjes bij de grens 
worden tegengehouden. Wellicht ligt het op de 
weg van de regering in deze stappen te nemen,. 
opdat deze Nederlandse kinderen niet van ons 
land, zijn verhoudingen en levenswijze vervreem
den. 

Voorbeeld 

N og maar al te vaak wordt door pessimisten, 
vooral door hen, die om welke redenen dan 

ook het niet de moeite waard vinden midden in 
ons volk te staan en te verkeren, over de massa 
in een generaliserende ongunstige zin gesproken, 
Een dergelijke eenzijdigheid is zeer te veroorde
len, niet alleen, omdat zij een ongunstig en dus 
verkeerd beeld van de toestand geeft, maar oolç, 
omdat men aldus de lichtzijden niet ziet. Toege
geven moet worden, dat, helaas, vaak het bescha
vingspeil veel te wensen overlaat en dat het ook 
met de vrije tijdsbesteding in sommige gevallen 
droevig is gesteld. Men hoede zich evenwet v_oor 
overdrijving en zeer zeker voor generalisenng. 
Beter is het de lichtpunten te ontdekken en deze 
te signaleren, opdat z~i w~rken nis een goed voor~ 
beeld ter stimulering. 

Zo werden wij zee;. onlangs. gl'iroffen door het 
bericht. dat als resultaat v<~n ec·n klavcrjastour• 
nooi, dat door de klaverjasclub "Nieuw West" .en 
de ontspanningsclub .. De Soo:;··, beide te Amster• 
dam, georganiseerd ten !Ja te \ ;m de: Bond van In• 
validen, 10 invalidewagem:. kondc·u wordt'n uitge
reikt. Ziehier een voorbeeld van sociaal gevoel 
om trots op te zijn. De gelden door dit tournooi 
opgebracht, hadden werkelijk op een andere en 
"vrolijker" wijze kunnen worden besteed. Men zag 
hiervan evenwel af en maakte niet minder dan 10 
invaliden gelukkig door hen in het bezit te stellen 
van een voortbewegingsmiddeL Dergelijke feiten 
mogen ons sterken in de overtuiging, dat de goede 
eigenschappen in ons volk aanwezig zijn. Vooral 
voor hen, die in het politieke leven opgaan, kan 
deze wetenschap van e!'·n Jwlangrijkf' stimulerendr
waarde zijn 

Nliddenstand 

V. olgens een door !,et Tsjechi~ch<: 1-'arlcrnents
lid Kubalt afgelegde verklaring, n<Jar nanlei· 

ding van de Tsjechische begroting, is de midden· 
stand in Tsjecho-Slowakije practisch uitgeroeid. 
De groothandel is op het ogenblik geheel genatio
naliseerd. Dit zijn de zegeningen achter het IJze
ren Gordijn, waaruit wel zeer duidelijk blijkt, dat 
de middenstand het eerst het kind van de reke
ning wordt. ~en géwaarschuwd man geldt voor 
twee en nu moge het waar zijn, dat het commu
nistische gevaar in ons land niet bijzonder groot 
is, de socialistische politiek heeft evenzeer tot 
doel de gelijkschakeling en dus de opheffing van 
de middenstand te bewerkstelligen. Hit>rvoor kan 
niet genoeg worden gewaarschuwd. Juist de me
thode van de zeer langzame werking en omvor• 
ming is des te gevaarlijker. Moge de tragische be· 
richtgeving uit het buitenland )1f•f'( eens al~ een 
extra waarschuwinl! r1i0nen 
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Afdelingsnieu ws 
GORSSEL HAD EEN GOEDE 

AVOND 
"fe Eefde werd een ledenvergade

ring gehouden van de V.V.D., afd. 
Gorssel. Tot bestuursleden werden 
herkozen de heren B. G. Groeneveld, 
H. Schoolderman en G. van Manen, 
terwijl in de plaats van de heer J. 
K. Budde, die wegens vertrek naar 
Deventer als bestuurslid had be
dankt, de hee1· H. Klein Nulend Jr. 
werd gekozen. Na de ledenvcrgade
ring werd een vrij druk bezochte 
openbare vergadering gehouden, 
waarin als spreker optrad de heer J. 
C. J. Mens, burgemeester van Need-:, 
met als onderwerp "De politieke toe
stand", terwijl de heer Klein Nulend 
vertelde over zijn reisindrukken van 
Amerika. De heer Klein Nulend be
hoorde tot de groep jonge boeren die 
het vorig jaar voor een studiereis zijn 
uitgezonden naar Am0rika. Een ge
slaagde avond. 

"IN DE AANVAIJ' 
Coevorden hield een goed bezochte 

ledenvergadering. Vooral vele dames 
·waren aanwezig. Voor de groslijst 
voor de 2c Kamerverkiezing werden 
gesteld de zittende Kamerleden en 
daarnaast de heer J. H. Lanting te 
Oosterhesselen en mevr. D. Elema
Bakker te Middelstum. De heer Ze
gering Hadders hield een zeer ge
slaagde rede met als onderwerp: "De 
V.V.D. in de aanval". Hij constateer
de een groeiende belangstelling voor 
de beginselen der V.V.D., voorat bij 
de jeugd. Hij belichtte uitvoerig de 
politieke situatie, de regeringscrisis 
en de houding der V.V.D.-fractic te
genover de regering. De voorzitter, 
de heer A. Vonk besloot de zeer 
vruchtbare vergadering met een op
wekking een abonnement op Vrijheid 
en Democratie te nemen. 

ENSCHEDE VERGADERDE 
De afdeling Enschede hield een 

ledenvergadering. Na afloop van het 
huishoudelijk gedeelte sprak de heer 
D. W. Dettmeijer, lid van het Hoofd
bestuur, over "De democratie in ge
vaar". 

Mr. H. VAN RIÈL KOMT 
NOGMAALS IN WINTJi;RSWIJK! 

Nadat de Afdeling Winterswijk 
reeds in begin Februari mocht ken
nis maken met mr. Van Riel, toen 
deze in een goedbezette Harmonie
zaal de Internationale politieke toe
stand behandelde, hebben de be
stuursleden van verschillende afde
lingen uit de Graafschap op Zondag 
8 April het voorrecht genoten met 
de heer Van Riel in een besloten bij
eenkomst een "gesprek" te mogen 
hebben over diverse sociaal-economi
sche vraagstukken. 

De vice-voorzitter onzer partij was 
zo bereidwillig gedurende het week
einde dat hij bij vrienden in Winters
wijk doorbracht, een paar uur be
schikbaar te stellen voor een nadere 
ltennismaking met de bestuursleden 
uit deze gemeente en de omgeving, 
waarvoor bij zijn eerste bezoek door 
omstandigheden geen gelegenhèid 
was. 

Deze bereidwilligheid werd door 
de aanwezigen zeer op prijs gesteld. 
Zij hebben genoten van de buitenge
woon heldere uiteenzettingen van 
mr. Van Riel! Was het eerste optre
den van onze eminente ondervoor
zitter in Winterswijk van grote pro
pagandistische waarde voor onze af
deling, ook door de beantwoording 
van vragenstellers van andere poli
tieke richting, deze Zondagmiddag 
werd het contact tussen de leiding 
van de partij en de functionarissen op 
"eenzame posten" verstevigd, het
geen eveneens van groot belang is. 

Wij danken mr. Van Riel dan ook 
nogmaals voor zijn bereidverklaring 
·en de heer en mevr. Overweg voor 
de vriendelijke ontvangst. 

DELFZIJL NAAR DIK 

Op Maandag 23 April organiseert 
de afdeling Delfzijl een Openbare 
Vergadering in Hotel Dik, waarbij 
zal spreken de heer H. D. Louwes te 
Ulrum. Aanvang 8 uur. 

ZEELAND HEEFT VERTROUWEN. 

De Centrale Middelburg van de 
Volkspurtij voor Vrijh<'id en Demo
cratie hield een vergad•~ring te Goe~. 
Tien afdelingen uit Zeeland waren 
vertegenwoordigd. Na opening door 
de Voorzitter de heer L. A. Schenk 
te Middelburg werd ov0rgegaan naar 
het punt organisaüe <'~l :_l .1. 

Door de heer A. D. Constandse uit 
Goes v.ras een plan inr;ediend dat aller 
instemming verwierf en tot uitvoe
ring zal worden gebracht. Bij de bc
stuursverkiezing voor de Centrele 
werden herkozen mevr. T. Pilaar 
Gaarlandt te Goes en ir. A. P. Lin
denberr>h te Terneuzen. Daar het he· 
stuur ~an de Centrale met twee 
leden moest worden uitgebreid werd 
door het bestuur voort;cciragen de he
ren A. D. Constandse te Goes en de 
h-r · .T. de ,T:J:o ·e 'cc H:lo·ctinge. Beiden 
werden met algemene stemmen ge
kozen. 

Benoemd werd een vertegenwoor
digster van de Centrale Middelburg 
in de Hoofdgroep "Vrouwen in de 
V.V.D.", waarvoor werd gekozen ne
vrouw .J. Franken van Ewijk te Goes. 

Een lid van e}k der afdelingen 
Goes, Kapelle en Kloetinge werd 
aangewezen als kascommissie. W:ü 
verder ter tafel kwam bewees dat 
een grote· activiteit in .Je kringen à er 
V.V.D. aanwezig is, zodat deze poli
tieke groep de naaste toekomst in 
Zeeland met vertrouwen tegemt•et 
ziet. 

GEESTDRIF"l' IN DEVENTER 

Zonder te wachten op het voor
jaar, kwam onze vrouwengroep deze 
winter tot nieuw leven. Dank zij drie 
zeer onderhoudende lezingen van 
resp. de spreeksters mevr. Stoffelf
v. Haaften; mevr. Wibaut-v. Gastel 
en mei. MalliTtckrodt, z;jn \·.·" · · er 
met groot enthousiasme bezield, om 
onze groep verder te doen groeien. 
Voor Mei en Juni zijn rwg 2 lezingen 
geprojecteerd, daarna 2 mnd. vacan
tie en dan beginnen we i!l September 
weer aan onze vorming. Het werven 
van leden voor de pa~ij en abonné's 
op het Weekblad. Vrouwen, moge ons 
succes groot zijn! 

Emi11;ratie of 
geboortebeperking 

(Ingezonden) 

M et de kritiek van dr. H. J. 
· Roethof op de van overheids

wege bevorderde emigratie kan ik 
mij volkomen verenigen. 

Tegenover de oploss~ng, welke hij 
bepleitte, sta ik echter nogal scep
tisch. Immers deze stelt voorop Je 
vorm.ng van een grotere politieke 
eenheid in West-Europa en die be· 
hoort en zal, vrees ik, nog lang t::>t 
de vrome wensen behoren. Bovendien 
vergeet hij blijkbaar, dat ook andere 
landen in West-Europa onder een 
abnormale bevolkingsaanwas te lijden 
hebben: hij denke slechtE: aan Italië. 

Ook hij schijnt van de industriali
satie geen wonderen te verwachten. 
De moeilijkheden, waarmee men 
daarbij te kampen heeft, treden 
steeds meer aan de dag. In dit op
zicht is er geen verschil van inzicht 
tussen mij en de geachte schrijver. 
Van het vra:agstttk der kinderbijslag. 

regeling maakt hij zich echter m.i. 
wat al te gemukkelijk af. 

* * * 
W anneer iemand zich de weelde 

van een groot gezin wil ver
oorloven, moet hij dit zelf weten. 
Niemand zal hem dit willen beletten, 
en allerminst zou iemand oîficiële be
moeiingen wensen. Maar de gevol
gen moeten voor zijn eigen verant
woording blijven. Het gaat niet aan 
de verantwoordelijkheid op de ge
meenschap af te wentelen. Geraakt 
het gezin in nood, dan · zal iedere 
hulp in feite het karakter van bede
ling dragen. Zij is dit o<1k thans, al 
moge men haar bijslag op het loon 
noemen. Deze camouflage> moge aan
bevelenswaardig zijn voor de socia
listen, waarvan velen een gelijk in
komen van allen, onverschillig van 
het verschil in arbeidsprestatie, een 
ideaal achten en die geen gelegen
heid ongebruikt laten tot "herverde
ling van het nationaal inkomen•·, 
hetzij door fiscale manipulaties, het
zij uoor sociale goocheltoeren, het 
past zeker niet in het raam van on
ze partij, die streeft naar verminde
ring van het behoefte-element en 
versteviging van het prestatie-begin
sel in onze loonpolitiek. 

* * * 

Z oals ook de heer Roethof inziet, 
stimuleert de overheid het 

aantal geboorten door d{" kinderbiJ· 
slagregeling. Hetzelfde gevolg heeft 
de fiscale bevoorrechting van gehuw
den en grote gezinnen en de inkwar
ti:dng van tl'ouwlustigen. Het staat 
vast, dat zonder deze maatregelen 
velen niet zo lichtvaardig tot een hu
welijk zouden overgaan en een groot 
gezin zouden stichten. Het geboorte
cijfer zou hierdoor ontegenzeggeli.i'' 
dalen; men zou minder behoeven uit 
te geven voor voeding, kleding, huis
vesting en onderwijs, hetgeen :m
middellijk aan onze volln;,welvaart ten 
goeàe zou komen en de noodzaak van 
emigratie zou in de toekomst minder 
groot worden. 

* * * 
H daas is een omgooien van het 

regeringsroer in dit opzicht 
voor het ogenblik nog niet te ver-· 
wachten, omdat de katholiel'e gezins
politiek er zich niet meer verdraag~. 
Misschien dat de katholieken als zij 
de politieke gevolgen van de verar
ming, welke er het gevolg van zal 
zijn, aan den lijve gaan ondervinden, 
tot inkeer komen. 
Hoe dit echter ook zij, de politieke 
hinderpalen van het ogenblik tegen 
een meer gezonde bevolkingspolitiek, 
ontslaan onze partij niet van de 
plicht er voor te blijven ijveren. 
Geen enkele partij is ooit groot ge·· 
worden door alleen het praktisch be
reikbare na te streven. 

P. E. VAN RENESSE. 

DE HAAGSE ,T.O.V.D. NODIGT 
UUIT 

(Secretariaat: J. P. Coenstmat 21, 
Te lef. 770382) 

Hierbij hebben wij het genoegen 
U uit te nodigen tot het bij

wonen van onze propaganda-avond, 
welke gehouden zal worden op Zater
dag 21 April te 20 uur in restaurant 
"Den Hout", Bezuidenhoutseweg 11, 
Den Haag. Op deze avond zal mevr. 
A. Fortanier-De Wit, lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
iets vertellen over haar werk bij de 
Verenigde Naties. Verd·er zal de heer 
J. Linssen spreken over de doelstel
lingen en het werk van de J.O.V.D. 
Beide · sprekers hebben zich bereid 
verklaard vragen te beantwoorden. 
Waarschijnlijk zullen er nog enige 
attracties komen. In ieder geval is 
er na afloop gelegenheid tot dansen. 
De entree-prijs bedraagt f 0.75 per 
persoon. Kaarten lmnnen schriftelijk 
worden aangevraagd bij het secreta
riaat van de J.O.V.D., afdeling Den 
Haag en zullen, indien nog voorra
dig, ook aan de zaal verkrijgbaar zijn. 
Wij hopen op een grote opkomst uit 
alle delen van het land. Daar wij 
slechts voor een zeer beperkt aantal 
personen slaapgelegenheid hebben, 
verzoeken wij U zo.veel mogelijk zelf , 
voor onderdak te zorgen. 

Naar wij hopen tot Zaterdag 21 
April 1951. 

Het bestuur van de J.O.V.D., 
Afd. Den Haag 

.J. T. VAN DORP, 
Secretaris. 
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Duik in dorre 
cijfers 

Het is bekend, dut in de 
V. S. vele v•·ouwen bui

tenshuis hare w<"rkzaamheden 
hebben. Hoe groot. dit aantal 
is wordt vermeld in het April
nummer van h<"t Tijdschrift 
voor Interne Bedrijfsorganisa
tie: van de 56.5 millioen vrou
wen boven 13 jaar werken er 
19 millioen, dus ruim een der
de, hiervan zijn ROOO.OOO ge
trouwd, waaruit, Jllen kan aflei
den, dat ruwweg gesproken in 
één op de zes gezinnen man en 
vrouw samen voor het inkomen 
zc'lgen. Misschi{~il mede daar
door komt men in A!11erika ge
makkelijker tot sparen dan 
hier, want de nei,;ing toi: .~p:'t
ren neemt af volg<•Jls <.e enquê
tes van het N.I.l'.l >.: in Maart 
1946 spaarde nog ·10 % van de 
ondervraagden, 'JI 1949 31% en 
thans maar 24 %. JJit betekent 
een lager levens!'"il op oudere 
leeftijd, wanneer d<' spaarduit· 
jes hun diensten moeten be
wijzen, de Schadll\n'n van Mo•·
gen worden zichth:utr .. , ... 

Een ietwat vrnlij1ke:· dji,·~· 
worctt v<•J'lll<~ld 1n h·;·; 

?IIétandblad van 1~•!1 Centraat 
Bureau voor c e S' :llistick van 
Maart: in 1950 w<•rden 47300 
woningen voltooid of ruim 5000 
rnéér aan gemÎlillc·ld in ue 

· vooroorlogse j;:u·'-'"· Ondétn··çs 
dat zullen velen !lOg verla,l· 
gend naar een woning uitz:.en 
en even verlan,;,.nd zal ecE 
ieder uitzien na:li' lwt ophou
den van de prijsst.i.il-'.ing; de uit
gaven voor het verbruik in 
Nede;'land waren irt 1950 2•1 '•~ 
hoger dun in 19H, terwijl de 
hoeveelheid sleciJ 1 s 1 % hog('l' 
was, wat wil zegr;en, dat rle 
verbruiksprijzen van 1947 tol 
1950 met 19 % stCo!gen en in het 
lopende rampjaar komt d::tar 
nog wel een schcp,ir.' hoven op ... 

... maar Nederlal .ti probeert te 
verdienen: de uitvo<'r naar de 
V. S. steeg van 1 11 millioen 
gulden in 1949 tol 227 mln. in 
1950, de invoer uit de V. S. 
werd maar 21 mln. hoger. Min
der rooskleurig is de verhou
ding tot onze lll'nelux-pai t
ners, de invoer sll!eg met 670 
mln. en de uitvoer maar met 
215 mln., onze handelsbalans 
met de Belgisch-Luxembul·gse 
Economische Unie lag met 703 
mln. gulden scheef. Ook daar
om ziet het er wel eens naar 
uit, dat de vrijagie met de 
B.L.E.U. op een blauwtje uit
loopt, maar wij hopen !Jet 
beste. 

V au de invoer was in Jan. 
1951 66 % gc.lekt door 

uitvoer, voor 185 mln. moeten 
:tndere middelen gevonden wor
den, ondanks het feit, dat de 
hoeveelheid van onze totale uit
voer in 1950 32 % hoger was 
:ian in 1938 en aan de consump
tiegoederen slechts een hoe
veelheid van 81 % van 1938 
werd ingevoerd. Maar grond
stoffen waren 19 '7o en investe
ringsgoederen 42 % hoger, wat 
begrijpelijk is, wanneer wij lJ:!
denken, dat wij 11h millioen 
meer inwoners hebben en een 
oorlogsschade van 30 milliarcl 
en vele bronnen in Insulinde 
opdroogden. Slechts hard wer
ken en soberheid lmnnen ons 
redden. Een weinig populaire 
roep tegen de verkiezingen v:ln 
1952, maar helaas waar, erg 
'\Yaar. 

Tot slot van deze aanhaling 
van gegevens van het 

C.B.S. vertellen wij, dat Den 
Helder in 1950 het minst 
trouwlustig was met slechts 3,3 
huwelijken per 1000 inwoners, 
terwijl Vlaardingen de prijs 
wegdraagt met 12,5. De water
kant heeft dus blijkbaar geen 
invloed, maar wij wagen het 
niet naar een oorzaak te zoe-
ken. Bd. 

' J 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Ruim een derde behoort tot het 
randbedrijf! 

HERKOMST EN TOEKOMST VAN DE 
Rond de eeuwwisseling was de gemiddelde winkelier en ambachtsman e.en 
gezeten burger. Als regel was zijn invloed beperltt tot de plaats zijner 
inwoning, maar daar genoot hij toch een zeker aanzien. Thans is dat 
anders. Hele en halve deskundigen kwamen vooral tijdens de crisis na 
1929 in het middenstandsbedrijfsleven. Ontoereikende vakkennis, gebrek 
aan commercieel inzicht en aan kapitaal deden hen wel weer vaak ver
dwijnen, maar daarvoor kwamen veelal anderen, even ondeskundig in de 
plaats. De vestigingswet van 1937 heeft daarin ten dele een verandering 
ten goede gebracht, maar nog steeds heeft de middenstand te kampen 
met het probleem van het zgn. randbedrijf: de aan de periferie van de 
middenstandszakenwereld levende bedrijfjes aan de rand van het bestaans
minimum. Het zijn tleZt~ bedrijfJes, die een aanzienlijke innt'rlijke ver
zwakking van de middenstand veroorzaken. Hoe groot deze verzwalddng 
is, tonen dr. F. J. Tobi en drs. A. W. Luyckx aan in een pas van hun hand 
verschenen studie op grond van uitkomsten, verkrt'gen uit een door hen 
ingestelde enquête. Eerlijk gezegd zijn deze uitkomskn ontstellend. Im
mers: meer dan drieltwart van de huldigt' middenstanders trekt uit eigen 
zaak geen hoger inkomen dan f 5000, terwijl ongeveer de helft '\·au dit: 
aantal nog beneden de :f :~500 blijft! Ruim een derde deel Yan de midden
stand blijkt te behoren tot het hiervoor genoemd•; randbedrijf. Wie tot; 
nog toe in de: mening mocht hebben v<'rktlerd, dat de middenstand het 
nog niet zo sleeht he1·ft:, wordt door deze cijfers wf'l tot andcrl' gedachten 
gebra<~ht. 

tle koffie- en theehandelaar zelf t''l' 
veiling ging om zijn waren in t0 ko
pen en zelf koffie brandde en zelf 
vcrschillende theesoorten mcngo:V·. 

E 1' zijn echter nog meer oorzaiwn 
· van die economische verzwak

king. De enquête leerde, dat 47% of 
bijna de helft van de ondervraagdu 
middenstanders vroeger loonarbeider 
zijn geweest. Terecht constateren de 
heren Tobi en Luyckx, dat dit ver
schUnsei op zichzelf verheugead is, 
immers het het"kent een st\jging op 
do maatschappelijke ladder. Maar ;:s·(•
zien van het middenstandsoogpunt 
uit is hier wel degelijk sprake van 
een economische verzwakking, Er is 
echter nog meer. De schrijvers heb
ben ook nagegaan hoe het staat met 
de continuïteit in de middenstand. 
En daarbij bleek, dat deze hU het 
ambacht niet onaanzienlijl{ groter is 
dan bij de detailhandel. Van 38 pct. 
der geënquêteerde middenstanders 
met zoons van 16 jaar of ouder, 
bleek geen van deze laatste bereid 

MIDDENSTANDER 
later de zaak van de vader over te 
nemen. Alweer: uit het oogpunt van 
de middenstand is dit een bedenke
lijk verschijnsel. Men kan dit aspect 
intussen ook van een andere kant 
benaderen en dat hebben de schrij
vers ook gedaan en daarbij zijn zij 
tot voor ons verrassende uitkomsten 
gekomen. In een staatje tonen zij 
aan hoe middenstandszonen in min 
of meer belangr\jke mate op de 
maatschappelijke ladder zijn geste
gen. 

$ .. .. 

'{,er typering van dit verschijnsel 
enkele voorbeelden: 

Grootvader: schoenhersteller; va
der: schoenwinkelier; zoon: student 
economie. Grootvader: los werkman; 
vader: kruidenier; zoon: student 
Teclm. Hogeschool. Grootvader: 
hoefsmid; vader: garagehouder; 
zoon: student medicijnen. Grootva
der: waterstoker; vader: behanger/. 
stoffeerder; zoon: jurist. Grootva
der: ploegbaas: vader: kapper; zoon: 
ingenieur. 

Wc hebben hier te doen met een 
stijging op de maatschappelijke lad
der, die in een bepaald opzicht ver
heugend is. Maar daar staat tegen
over,.. dat de instroming in tle mid
denstand voor deze stanel zelf ten 
dele wel als een bedenkelijk ver
sch\jl1sel kan worden genoemd. Hier
voor werd al geconstateerd, dat 
47% der geënquêteerden vroeger 
loonarbeider wa!'en geweest. Een 
andere staat doet zien, dat 52 % van 
de geënquêteerden afkomstig was 
uit een niet-middenstandsmilieu. En 
hiervan was de helft uit lagere rang
standen (op de maatschappelijke lad
der) aflromstig. 

Hoc kan men van dergelijke 
nieuwlwmers stands- en orga

nisatiebesef en voldoende commer
cieel inzicht verwachten? zo vragen 
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dr. Tobi en drs. ;Luyckx zich ai. In· 
derdaad is een dergelijke vraag ge
motiveerd, en wanneer zij daaruit 
opnieuw de conclusie trekken, dat de 
middenstand een economische ver· 
zwakking heeft ondergaan, kan deze 
wel als juist worden onderschreven. 
Anderzijds dient hiertegenover toch 
wel te worden opgemerkt, dat het 
niet billijk schijnt zich te verheugen 
in een stijging op de maatschappelij· 
ke ladder van middenstandszonen en 
tegelijl{ertijd teleurstelling uit te 
spreken over het feit, dat mensen, 
die lager op de maaschappelijke lad
der stonden zich tot de middenstand 
hebben opgewerkt. We kunnen .niet 
inzien, dat dit verschijnsel altijd tot 
een (economische} verzwakking van 
de middenstand moet leiden. Frisse 
instroming kan zeker z'n voordelen 
hebben. En vooral kan instroming 
uit lagere rangen, waar het gevoel 
voor organisatie vaak sterker is, op 
de duur ·;oor de middenstand ook 
haar voordeel opleveren. Deze onze 
critische opnrerkingen willen ~chter 
geen afbreuk doen aan de waarde 
van de studie der heren Tobi en 
Luyckx, die zeker leerzaam is, niet 
in de laatste plaats voor de midden
stand zelf. v. d. W. 

H et bock van de heren Tolli en 
Luyekx belicht intussen niet 

alleen het materiële aspect. Met hun 
enquête zijn zij diep in het midden
standsprobleem gedoken, o.m., om
dat zij tevoren tot de conclusie wa
ren gekomen, dat slechts in weinige, 
tè weinige gevallen jongere midden
standers bereid of zelfs beschikbaar 
blijken om opengevallen plaatsen 
van ouderen (vooral in het organisa
tielcven) in te nemen. De enquête 
leert, dat dit allemaal niet zo ver
wonderlijk is. Van de 1776 geënquê
teerden had slechts 28 '!o een oi' an
dere theoretische opleiding genoten; 
de rest, dus 72 %, miste elke school
se vakopleiding, hoe bescheiden ook. 
Ook deze uitkomst mag wel ont
stellend worden genoemd, aan de 
beoordeling waarvan overigens wei
nig afdoet, dat de vakopleiding bU 
hen, dit) een ambacht uitoefenen (en 
die toch ook tot de middenstand 
worden gerekend) meer verbrdd is 
dan hij de detail-handelaar. Het in 
zeer vele gevallen ontbreken van 
gedegen vakkennis moet dan ook 
mede een der oorzaken zijn van do 
economische verzwakking van de 
middenstand. De tijd is voorbU, dat Noodkreet uit 1\'lidden- en Kleinbedrijf 

Parlementaire flitsen 
(vervolg van pag. 2) 

naar geloof of politieke overtuiging 
organiseert, snijdt het daardoor be· 
wust het dagelijks contact met me
deburgers van andere confessie of an
der inzicht af. Dan werken wij gees
telijk onvoldoende op elkander in. En 
toch is die wisselwerking van gees
telijke invloeden onontbeerlijk vom· 
een volk, dat zich zelf wil zijn en een 
bijdrage moet geven in de weerstand 
tegen de gevaren, die ons bedreigen. 
Voor ons, liberalen, is het een onge
dwongen vreugde Nederlanders van 
ander geloof dan wij te ontmoeten. 
Deze vreugde van met elkander te 
verkeren openbaart zich gelukkig nog 
dikwijls rondom ons Koninklijk ge
zin, maar zij dient ook op ander ter
rein veel meer gemeengoed te wor
den. 

Eenheid is ook nodig om de offers 
te brengen, die d'~ Regering ons 
vraagt. Die offers brengen materiële 
achteruitgang en daarom is het nodig 
bij ieder, maar vooral bij de jonge
ren het besef te verlevendigen, dat 
ons vaderland het brengen van offers 
waard is. Wat ons nu verontrust, is, 
dat er te velen zijn, die, de verdeeld
heid ziende, aan de mogelijkheid van 
spontane samenwerking twijfelen. 
Hierin schuilt een gevaar, waarop ik 
in deze ernstige tijd heb willen wij
zen. 

Een overzicht van de behandeling 
in de Tweede Kamer, van het ont
werp Noodregeling kinderbijslag klei
ne zelfstandigen houden wij nog één 
week aan. Wij achten deze aangele
genheid belangrijk genoeg om er de 
volgende week een afzonderlijk over
zicht.aan te wijden. Wij kunnen daar
bij tevens dankbaar gebruik maken 
van een klein hiaat in de Kamerver
gaderingen. 

DE GR~OOT: "HET w !TER, IS TOT DE LIPPEN GEsrrEGEN'~ 
Een soepeler regeling is eerste· eis 

.De regeringsmaatregelen met het oog op de moeilijke finaneieel-economi
sclle toestand des lands -in het bijzonder die, welke door de minister van 
Economische Zaken bij de beantwoording van de interpellatie-Nederborst 
werden aangekondigd - hebben in de kring van midden- en kleinbedrijf 
veel beroering verwekt. Vooral de Prijzenbeschikking Handelsmarges 1951 
is de bron van deze onrust. Reeds tijdens de debatten in de Tweede Kamer 
werd van verschillende zijden - onder andere door onze heer Cornelissen 
- tegen deze maatregel bezwaar gemaakt, waarna de minister overleg 
met de betrokken bedrijfsorganisaties en de mogelijkbeid van enige ver
zachting in het vooruitzicht stelde. 
De Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond, de Nederlandse KatllO
lieke Middenstandsbond en de Christelijke Middenstandsbond, als midden
standsvakcentralen samenwerkend in de Commissie van Overleg, hebben 
in het verloop van zaken aanleiding gevonden t{)t het bijeenroepen van de 
vertegenwoordigers van de ruim 100 vakorganisaties, welke bij de bonden 
zijn aangesloten. In een druk bezochte vergadering in het Gebouw voor 
Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, waarvan de grote zaal tot in de 
nok gevuld was, heeft· men een aantal inleidingen van deskundigèn aan~ 
gehoord, die de versebillende aspecten van het probleem, zowel van so
ciaal- en bedrijfseconomische zijde als uit een oogpunt van pract.isehe be
drijfsvoering, belichtten. Tot de genodigden behoorden vertegenwoordigers 
van de betrokken departementen en een aantal KamcrlPA!en, waaronder 
onze heer Cornelissen. 

De voorzittei', de heer J. A. 
Koop s van de Neclerl<E1dso 

Katholieke Middenstandsbond zette 
in zijn openingswoord uiteen, dat 
ook midden- en kleinbedrijf bereid 
zijn de regering bij haar moeil~jke 
taak te steunen en daartoe offers 
willen brengen, mits deze sociaal 
rechtvaardig zijn en de desbetref
fende maatregelen in reëel en vol
waardig overleg met de betrokken 
bedrijfsorganisaties tot stand wor
den gebracht. Dit is helaas met de 
Prijzenbeschikking Handelsmarges 
1951 niet het geval geweest en 
daardoor zijn zo grote moeilijkheden 
te verwachten, dat men het noodza
kelijk achtte hieraan op waardige 
wijze uiting te geven in het vertrou-

wen, dat het toegezegde overleg op 
kore termijn zal worden geopend en 
herziening van de genomen maatree 
gelen zal volgen, wanneer de on
juistheid en/of de onredelijkheid 
daarvan kan worden aangetoond. 
Hoewel velen door de gang van za• 
l{en zeer geprikkeld zijn, wil men een 
fel protest nog achterwege laten in 
de stellige verwachting, dat de re
gering alsnog recht zal willen doen. .... 
Spreker bestreed het rapport van 

de Wiardi Beckman-stichting, 
dat de heer Nederhorst bij zijn inter
pellatie ter spràke bracht en waarin 
een nieuw .stelsel van prijsbeheersing 
met maximumprijzen en rantsoene
ring vaa de belangrijkste lcvensbe:-

hoeften wordt aanbevolen. Spreker 
betoogde, dat dit rapport onvoldoen. 
de rekening houdt met de econcmi· 
sche en de sociale realiteit en veel· 
eer tot prijsstijging dan tot prijsda· 
ling zal leiden, terwijl het door mid· 
del van de z.g. koude sanering vele 
kleine ondernemers de bestaansmo
gelijkheid zou ontnemen, Daartegen• 
over verdedigde spreker het stand· 
punt, dat door overleg tot het zo 
laag mogelijk houden van de prijzen 
kan worden gekomen, dat ook mid· 
den- en kleinbedrijf recht hebben op 
een rechtvaardige beloning voor de 
bewezen diensten en dat de overheid 
door een constructieve, positief ge
richte middenstandspolitiek tot ver
heffing van de middenstand behoort 
bij te dragen. 

D r...,,E. J. Tob i gaf vervolgens 
zijn inzichten over actuele en 

positieve prijspolitiek in de detail• 
handel. Hij toonde aan, dat de nieu· 
we prijzenbeschikking in menig op· 
zicht onredelijk is en tot drastische 
verlaging van de inkomens der de· 
taillisten moet leiden. De kernfout 
is, dat zij alle branches over één kam 
scheert en geen rekening houdt met 
de grote onderlinge verschillen. Hij 
bepleitte dan ook een ander systeem 
van prijsbeheersing, n.l. door het 
voorschrijven van calculatie-sche• 
ma's, waarbij met de kostehstruc~ 
tuur van elke onderneming rekening 
kan worden gehouden, een bedrijfs· 
economisch verantwoorde prijsstel· 
ling mogelijk wordt en gezonde con
currentie tot prijsverlaging kan lei
den. Bovendien zal dit systeem sa- . 
nerend werken, o.m. door onereUII 
pr\jsbederf tegen te. gaan. 

(vervolg op pag. I) 
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Het geval MacArthur 

Regeerders laten zich geen politiek opdringen 
D l d 't .. '' l e generaa . von "zlJn oor og 

(Door onze militaire medewerker) 

De ontheffing van generaa} lUacArthur uit zijn militaire ftmcties heeft 
naast velerlei gerucht, vermoedelijk ook schade veroorzaakt, omdat com
mandowisseling t U d e u s het oorlogsbedrUf natuurlijk wJ.ijving en stag
natie moet veroorzaken. Deze wisseling k a n echter ook een ommekeer 
ten goede in Oost-Azië beb•kenen, zodat het o.i. nuttig is (lit "geval" 
zo goed mogelUk te belichten. 

Strategie en politiek 

S trategie is de voortzetting van 
de p o I i ti e k met andere 

middelen. Het d oe 1 van die poli
tiek geven de regeerders aan. 

De middelen gebruikt de mi
litaire aanvoerder. 

Hoe hij die middelen gebruikt, is 
zaak en taak van die aanvoerder. 
Daarin behoort hij volkomen vrijheid 
te hebben binnen het raam van zijn 
opdracht. 

W a t hij met die middelen moet 
berel!ken, is de zaak der regeerderf." 
Hieromtrent behoort àe legerleider 
zich van elke beoordeling te onthou
den, tenzij hem dit door de regeer-. 
ders wordt gevraagd. Vooral tegen· 
over de p u b l.i e k e o p i n i e past 
hem in politiek opzicht slechts zw\i
geti. 

Onder geen beding mag hij de poli
tiek zijner regeerders doorkruisen 
met militaire ma at regel en, 
dari wer .met het bekend .. tellen van 
mJll fa i re i n z i c :n .t e n , welk~ 
die politiek nadelig· kunnen beïn
vloeden. Het voeren van een "eigen 
•Jnilitaire politiek" is vanzelfsprekend 
uit den boze en kan o. 1. zelfs I a n d s· 
ver raderlijk worden. 

* ~* 
. · Erikete vourbeelden 

Er .z Ij n · voorbeelden van gen,~
.. raals, die zich n i e t aan die 

axioma's hielden en ...... leger, land of 
volk gered of in een betere positie 
gebracht hebben. 

Zo deed de Pruisische veldmaar
schalk graaf YoxCik. V{)ll. Wartenburg . 
(30-12-1812)' terwijl hif diende on dei.' 
de Franse maars6halk Macdonald, bij 
de conventie van 'i'auroggen ~ .zijn· 
Pruissisch contingent t e'ge n· 's k o ·' 
n i n g s w i 1 e n i n z i eh t e n over
gaap .P!Ia.r de Russen, en zette daar
Jnt;lde dç, vr}jhe~dsoor1og tegen Napo
leon in. 

Volkomen tegengesteld·. hieraan is 
de voorbeeldige gehoorzaamheid van 
wijlen generaal Spoor aan de "poli
tiek" .zijner regering,. hoewel hij per
soonlijk die politieke inzichten ni e t 
deelde - "ik blijf gehoorzaam zolang 
Jlk dit ·met mijn geweten kan over
eenbrengen - is dit niet meer het 
geval, ·dan ga ik heen:". 

Vooral het ontij d i g beëindigen 
'tier eerste politionele actie < o. i. de 
hoofdoorzaak der latere ellende) 
moet hem, als kundig militair en ken
ner ·van de Oosterse mensen, tegen
over een zwaar gewetensconflict heb
ben geplaatst, En dit te meer, omdat 
door zekere kingen een sterke drang 
op hem werd uitgeoefend tot ONge
hoorzaamheid aan zijn regering en 
haar politiek, en zelfs tot hèt g e· 
we 1 d·d ad i g tegengaa""' van die 
politiek met de hem toevertrouwde 
militaire mi d de I e n. 

Generaal Spoor koos, in tegenstel
ling met de door hem zeer bewon
derde Mac Arthur, de weg der ge
hoorzaamheid en der ondergeschiikt
held. 

* * * 
Oe tegenstelling 

von Bismarck-von Moltke Sr. 
~eh hebben als regel die veld· 
.I heren de beste resultaten be .. 

haald, die zich strikt aan hun mill· 
tàire opdracht hielden, tenzij, zoals 
in de verre, oude tijd, regeerder en 
veldheer één persoon waren (de abso
lute koning- Frederlk De Grote). 

Het klassieke voorbeeld hiervan is 
het tweemanschap v. Bismarck·v. 
Moltke Sr. 

Moltke was boven alles een "denk"· 
teneraal, in tegenstelling met .,doe"· 

of "vecht"-generaals. zoals in Molt
ke's tijd v. Steinmetz en bij de Fran
sen Mac Mahon; in deze tijd wijlen 
Patton en, , . . Mae Arthur. 

In zijn stipte en strenge methodiek 
bleef Moltke buiten de politie]< en 
botste desondanks meermalen met 
v. Bismarck, zij het dan via de zeer 
m i I i t a i r denkende koning. Zo o.a. 
in 1866 omtrent het al dan nie1 be
zetten van Weenen, en in 1870 om· 
trent het bombarderen van Parijs, 
Maar altijd gaf de koning <v. Moltkcl 
toe -··· de politiek ging voor. 

* * * 
Milif.alre winst mag geen 

politiek verJies worden 
fndien nu die politiek maar door 

een meesterhand wordt geleid, 
is deze stelling niet slechts juist, 
maar tevens wordt het hoogste ren
dement bereikt. 

Echter, de Amerikaanse regering 
en haar bondgenoten weten thans èn 
uit de vak-litteratuur èn uit de barre 
na-oorlogse ervaring hoe de 2e we· 
1·eldoorlog weliswaar m i 1 i t a i r ge
wónnen doch p o 1 i ti ede verloren 
werd. 

Wij hebben dit in vorige artikelen 
reeds belicht - zodra Rusland aan de 
zijde der bondgenoten kwam, MOES'r 
het .P o 1 i ti e k e doel van oorlog 
veranderen. De eis ,.onvoorwaarde~ 
lijke overgave" en de verwoestingvan 
Duitsland werden t o en fouter ·dan 
fout. 

Het kiezen van een 2e front in 
Normandië was wellicht mi 1 i t a i r 
juist als de snelste en goedkoopste 
weg ' naar een m i I i t a i re over
winning, maar die keuze was p o 1 i • 
ti e k fout. Want men moest 'let 
bol.sjewistisch communisme zo veT 
mogelijlk van Berlijn en uit Oost 
Europa houden. 

Vandaar het pleit van de strate
gisch geschoolde politicus Çhurchill: 
val aan tegen Duitslaud's soft under
belly - via de Balkan naar Wenen! 

Het is d.us begrijpelijk, d.at de 
Amerikaanse en geallieerde re
geerders zich niet andermaal 
door een militaire aanvoerder 
een foutieve politiek laten op
dringen. Zij, en zij alleen wen
sen die politiek te bepalen en 
te leiden. Waar nu een 
eigenzinnige, dictatoriaal inge
stelde aanvoerde1· zich niet 
wenste te onderwerpen, hebben 
zij hem bij monde van d.e Ame
rikaanse presid.ent ontslagen. 

* * * 
MacArthurs ontslag en 

andere ontslagen 

I s dit ontslag een onoverkomelijke 
ramp? 

·wel, het is meel' gebeurd, dat 
eigenzinnige en zich onmisbaar wa· 
nende opperbevelhebbers midden in 
het oorlogsgedoe werden ontslagen; 
het geval Joffre in 1916. Weliswaar 
bracht zijn opvolger Nivelle (Dec.'16J 
door zijn totaal mislukt offensief in 
begin 1917 n ó g groter onheil te 
weeg, maar dat onheil opende de weg 
voor Pétain en Foch en daarmede 
voor de militaire,overwinning. 

In onze Indische krljgsgeschiedenia 
kennen wij het geval .v d. Heyden 
<Atjeh), die door de foutieve polltiek 
van de regering tot heengaan werd 
gedwongen, hoewel zijn militair op
treden en vooral zijn p o li ti e k in
zicht juist waren. 

Dat werd de basis voor de Atjeh· 
ellende, die eerst door Van Heutsz 
militair èn politiek werd uitgescha· 
keld, 

De p o I i ti e k e oplossing werd 
toen generaal Swart. Toen deze na 
10 jaar vruchtbaar beleid het bestuur 
weer aan een burgerbestuurder over
droeg, klaagden en jammerden tal· 
lozen: Swart mag nóóit heengaan! 
Swart is onmisbaar! De Atjeh-oorlog 
gaat nu opnieuw beginnen! 

De praktijk stelde Swart in het ge. 
lijk - niemand is onmisbaar. En 
vooral niet indien hij een s c h o o 1 
heeft gemaakt. 

Dàt deed de "denk"-generaal Von 
Moltke - en het resultaat werd de 
als zodanig nooit overtroffen Duitse 
Generale Staf. 

Dat deed ook Swart, die evenzeer 
"denk"- als .,doe"-man was. 

De vraag is nu: deed generaal Mac
Arthttr dit óók, en vo.pral ten aan· 
zien van het kritieke punt: Japan? 

* * * 
De figuur MacArthur 

()nlangs nog heeft John Gunther 
de figuur MacArthur in Else

vier ten voeten uit getekend. Een 
vechtgeneraal, die zijn vak ook mili· 
tair-wetenschappelijk beheerste. Tot; 
welke hoogte kan een outsider niet 
beoordelen. 

De wijze, waarop hij, als het ware 
met de hink-stap-sprong, de Amerl· 
kanen via Nieuw-Guinea terugbracht 
op de Philippijnen, vestigt een indruk 
alsof vooral het vecht -element 
sterk bij hem en de zijnen naar voren 
komt, evenals trouwens bij Patton en 
zijn korpscommandanten. 

Zijn oorlogvoering op Korea bracht 
harde en. waarschijnlijk niet noodz..'\·· 
kelijke tegenslagen. 

MACAl:tTnu;·, 
... . onhandelbaar; onhoudbaa1· ...• 

Dat neemt niet weg, dat hij op 
voortreffelijke wijze de oorspronke· 
lijk hopeloze toestand wist te stabili· 
seren. 

Maar deze dictator wenste niet, dat 
politici zich bemoeiden met ZI.TN oor
log. Deze,door publieke opinie en het 
geluk verwende bevelhebber (aber das 
Glück bleibt immer nue dem Tüchti· 
gen treu, wist Moltke zeer stellig), 
deze hooghartige 70-jarîge dacht zich 
de onfeilbare kenner van Oost Azië. 
Hij beschouwde zich onaantastbaar 
voor de z c politici. En werd dus 
onhandelbaar en..... onhoudbaar. 

Of het juist is, dat men hem 
dus, en op deze kordate wijze, laat 
heengaan? 

WaarschijnlUk wel - denk aan 
Joffre, die zich, en zelfs in een ge
usurpeerde reputatie, óók onmis
baar en onaantastbaar hoog in de 
volksgunst dacht. En die volkomen 
geruisloos verdween. 

Aanvoerders als MacArthur, 
Patton, Montgomery lenen zich 
niet voor de aanvoering van bond· 
genootschappelijke legers. En voor 
een opdracht, welke, naast eigen 
politiek Inzicht, volkomen onder. 
werping aan bet politieke inzicht 
der regeerdere eist. 

Zo'n aanvoerder is Eisenhower. 
Dat type t•n geen ander wenst 
Marshalt Of dat mi I i t a i r juist 
is, kan bulten beschouwing blij· 
ven; de 1' ui i tie k gaat in dit 
geval VOO I". Of die p 0 l i ti e li 
juist is, Junmen wij niet beooJ•de• 
len. Maar hue ook, zij mag nimmer 
worden duurkruist of belemmPrd 
door milltalren en op militaire 
overwegingt·n. Aan die verbo!lsbfl· 
paling het'ft generaal MacArthur 
zich blUkhnnr niet willen houden. 

.r. * * 
De gevolgen van het ontslag 

Zal het heengaan van MacArthur 
op d e z ~~ wijze onoverkomelijke 

moeilijkhedf'n, wellicht gevaren 
brengen? 

Dat hangt gi:deeltelijk af van zijn 
opvolger. 

Generaal Matthew B. Ridgway is 
van het "denk- èn doe-soort". Uit de 
school van Elsenhower en Bradley. 
Een van de opbouwers van Eisenho· 
wer's Afdeling Operaties. Een knap 
stafofficier. Vanaf de actie tegen 
het schiereiland Cotentin comman
dant van het Amerikaanse XVIIIe 
luch tlandingslwrps. 

Geen man uit de school van Mac 
Arthur, hoewel hij in het Verre Oos· 
ten heeft gediend. 

Uit een militair oogpunt be· 
schouwd, lijkt ons dan ook het heen· 
gaan van MacArthur geen on~ 
overkomelijk verlies. Generaal Mar• 
shall toonde in de wereldoorlog zijn 
mannen juist te kunnen kiezen 
(Eisenhower en Bradley), zodat o.i. 
alle vertrouwen mag worden gesteld 
in generaaïs als Ridgway . en Van 
Fleet (een· Patton-man - eerst ass. 
div. cdt. 2e div., toen cdt. 90e div., 
eindelijk cdt. van het IIIe korps, al· 
les in Patton's 3e Leger). 

In p o I i t i c k e zin ligt o.i. het 
gevoeligste punt in Jap a n. Hoeda· 
nig was daar zijn we r k e 1 ij k e in
vloed? Wie l<an hem d a ar ver
vangen? 

Echter ... ook Swart werd in zij n 
tijd onmisbaar verklaard. U weet 
wel: het dodelijk-gevaarlijlw Atjeh 1 
Desondanks bleef business as usual. 

... * * 
Zag hij politiek juist? 

T enslotte is er ook de vraag: 
zag MacArthur wellicht po 1 i

tie k juist? 
In die mJ<'l'malen in dit blad be

sproken "rar!"' oorlog in Korea werd 
het ons nooit duidelijk welk po 1 i· 
t i e k d o e I generaal MacArthur 
met zijn m i 1 i t a i r e m i d d c 1 e n 
moest bereiken. En w i I d e berei• 
ken. Daarbij komt, dat de po 1 i ti e. 
k e leiders hem o.i. van huis uit in 
een dwangpositie brachten door hun 
riskante maar zeer pertinente ver
k)aringen betreffende Formosa, de 
Amerikaanse vloot in die wateren en 
hun blijkbaar blijvende steun aan 
Tsjiang Kai Sjek. Want als een fi· 
guur als MacArthur daar in het 
Verre Oosten en met instemming 
zijner regeerders a heeft gezegd, 
MOET hij ook b zeggen. En c en d. 
Of hij verliest zijn gezicht. 

Maar HOE en WAAR kon en 
mocht hij na z.ijn a-zeggen( toen 
-voor de eerste maal de 38ste breedte
graad werd bereikt) zijn b en c 
plaatsen? Dit is ons nooit duidelijk 
geworden. 

mer ligt naar ons gevoel een 
kern van dit geval: de besluite
loosheid, wankebnoedigheid of 
planloosheld der politici, die de 
militair MacArthnr sterkten In or 
dreven tot zijn politieke elgendun• 
kelljkheden. 

Vandaar - en dit ten besluite 
- dat het thans van het hoogste 
belangts:welk onmiskenbaar 
d u i d e 1 U k door de p o li ti e k 
aangegeven d o e 1 moet generaal 
Ridgway met zijn m i 1 t t a i re 
middelen bereiken'! 



VRIJBEID EN DEMOORATIE 21 APBU.. 1961 - PAG. 'I 

Herinnering aan een man 

De geschiedenis van een rijk en fascinerend leven 
De ster van Cambridge 'Was een groot liber11al 

Zojuit is in Londen de eerste gmte biogyafie van John Maynard Keynes 
verschenen*). Een lee1·ling, V?"iend en medewerke1· van Keynes, pro
fessaY R. H. Ha1-rod, zelf een vooraanstaand econoom, is de auteur. Het 
wu de moeite waaYd zi}n, het lijvige werk op zijn litteraire veYdiensten 
te onderzoeken en te ve1·gelijken met de talrijke opmerkeli}ke biografi
sche werken die juist in de laatste tijd in Engeland en Amerika zijn 
verschenen. Mam· dat is niet de opzet van deze beschouwing. Slechts dit: 
het boek, onderscheidt zich door liefde, verering en intieme kennis, we
tenschappelijke pYeeisie en vooral rijk en deels onbekend materiaal., in 
de eerste plaats een schat van brieven. Ook tcko1·t1wmingen zijn er niet 
weinige, gebreken in de litteraire vo1·m en techniek, onevenwichtigheid, 
verwaarlozing vaH mee1· menselijke aspecten tegenover te uitvoerige uit
eenzettingen ove1· de economische geschriften van Keynes. Maar toch zal 
ook die lezer, die niet geïnteresseerd is in economische theo1·ie de 656 
bladzijden met aanhondende ;;panning volgen. Want clit is cle gescl!ie
deuis van een verb~jste1·encl rijk en fascinerend leven, dat veel te vroeg. 
nu vijf :im·en geleden eindigde. Het behoo1·de aan een man; wicn een 
latere geschiedschrijver als aan een van de weinige zeer grote mensen 
van de twiniigst<> eeuw. misschien zelfs het prediecwt 1'CW onst<'rfel.ijk
ileirl zal. genen. 

Niet slechts één 

Er was niet slechts één Keynes. 
Er was in deze geniale figuur 

het overvloedige materiaal voor zeer 
bijzondere prestaties op de meest 
uiteenlopende gebieden. Daar was de 
logische filosoof en wiskundige in de 
periode die zijn eerste academische 
werkzaamheden insluit, toen hij nog 
naar zijn bestemming zocht. Hij vond 
die later in de economische weten
schap, die het centrum van zijn leven 
werd; hier werd hij een baanbreker 
wiens systemen hem tot de rang van 
de grote klassieken Adam Smith en 
Ricardo verhieven. Maar daarnaast 
wás Keynes ook een meesterlijke 
practische financier; een staatsman 
van onvolprezen kwaliteiten; een 
ktinstenaar en kunstliefhebber, bi
bliofiel en verzamelaar; een Maece· 
nas en actieve theaterdirecteur; een 
Ol}vergetelijkc leraar en redenaar. En 
<Ût alles samenvlechtend was hij een 
groot, brillant, goedig, geestig mens, 
exact wetenschappelijk en een beetje 
bohémien tegelijk. 

Ster van Cambridge 

De staatsman 

aanstaand econoom en zijn moeder 
zeventig jareri geleden reeds zo iets 
als een moderne. vrouw met grote 
wetenschappelijke en sociale capaci
teiten. Toen John Maynard vier jaar 
oud was vroeg men hem wat rente 
was. Zijn antwoord: "Als ik u een 
stuiver geef en u houdt het geld 
lange tijd, dan moet u me later de 
stuiver en nog een tweede stuiver 
teruggeven. Dat is rente!" De toe
komstige au tem· van· .,General theory 
of employment, interest and money" 
werpt zijn schaduw vooruit. 

Amusant en veelal verbazen(} zijn 
de verhalen ove1· zijn avonturen op 
de internationale geldmarkt. Deze 
theoreticus is immers ook een eerste
l·angs practischc zakenman geweest. 
Hij heeft het vcrstaan een groot ver
mogen uit het niets te scheppen, 
zuiver op grond van zijn uit intuïtie 
en veel omvattende kennis voortko· 
mende obsèrvatics van de internatio
nale economische bewegingen. Het 
was bovendien een erekwestie voor 
hem niet op "insidc-information" te 
steunen; hij ging slechts af op wat 
elke vlijtige lezer van kranten en pu
blicaties kon te weten komen. Door 
een" mislukte speculatie à la baisse 
van de Duitse mark in de bewogen 
inflatietijden 21/22 verloor hij toen 
alles en kon zijn verplichtingen 
slechts nakomen door <!e hoge hono
raria die hij voor zijn bovengenoemd 
boek ontving. Maar hij stierf als mU
lionair. Ook was hij altijd mededirec· 
teur van· ve~&a~ 
en, adviseur v.an:·· grote firma!s, de 
toverkrachtige reorganisator van in.. 
moeilijkheden geraakte ondem.emin~ 
gen, dee.lgenoot van een me.kelaaa
kantoor in Londea eD niet in de 
laatste plaats:. de finaneiële admini,. 
strateur van *'. geli.efkoosd KlDD
college, dat;. duJt: zijl· hM1\ een van 
de rijkste universitaire instell~n 
van Engeland werd. 

Bloomsbury 

D an is er het merkwaardige 
hoofdstuk "Bloomsbury". De

ze naam van een Londense woon
buurt was tussen de oorlogen het 
symbool voor een invloedrijke groep 
van daar wonende kunstenaars. Key
nes, die zijn werk tussen Cambridge 
en Londen placht te verdelen had er 
een pied à terre en was met vrien~ 
den als Strachey, Virgina Woolf jlll 
vele anderen een vooraanstaand lid. 
Zijn verzameling van oude boeken 
was befaamd; hij bezat een ongeloo
felijke speurderszin en was bij doe an• 
tiquaires van de hele wereld bekend, 
overigens ook bij de kunsthandela
ren, als verzamelaar van schilderij· 
en, meestal negentiende eeuws 
Fransen. Zijn echtgenote was de 
prima ballerina van het Dhiagilev
ballet, zelve een Russin. Hij was een 
groot vriend en begunstiger van de 
danskunst en jarenlang ook, met 
groot artistiek en commercieel suc· 
ces directeur van een door hem op· 
gericht theater in Cambridge. On
begrijpelijk bijna hoe hij met schijn· 
bare gemakkelijkheid en elegantie al 
deze functies voortreffelijk in zich 
kon verenigen. Hij had altijd tijd 
voor vrienden en leerlingen. 

Wie de grote slanke, een weinig 
voorovergebogen, typisch Engelse 
fig·uur, met de diep liggende doo~· 
dringende ogen en een spoor van eett 
Mongoolse inslag ooit heeft gezien, 
a de· fascinatie· nooit ve&"pten, die 
v~ hetn.uitging-. Twee kenschetsen
de houdingen had hlj: hij lleRi de 
haaden cJiep_, in·_., zakken; Iurg,zaam 
op: ett neeP.; met· dodoèlijke zekerheid 
converserend' of. analyserend; of hij 
ut diep. in een zetel gedoken dw.ars 
met de benen over de leuning;; 

In·;deJ ~ vans.UU oot;1!rt!eken 
politieke ea. economiaehe re1flleftr van 
zUn kaliber. 

Men weet dat hij tientallen· van 
jaren de grote ster van de 

universiteit van Cambridge was, die 
een hele generatie van economen ge
vormd heeft en de komende g.enera" 

· ties zal blijven vormen. Hier kan 
men hem met Roosevelt vcrgelijken 
(overigens niet het enige punt van 
overeenkomst van de twee grote 
mannen) : zoals de Amerikaanse po
litiek nog heden in termen van pro 
en contra Romrevelt wordt gevoerd, 
zo is er geen economisch werk in de 
laatste twintig jaren geweest dat 
niet in termen van pro en contra 
Keynes argumenteert. Natuurlijk kan 
hier niet V<'rder op de soms harts
tochtelijke theoretische t·egenstellin
gen, die toch zo veel practische bete
kenis hcbb0n, wordt'n ingq;aan. Door 
mensen die hem vaak niet goed heb
ben gelezen ·wordt hij meestal als een 
soort verkapte socialist beschouwd 
en als de man, die de "planning" we
tenschappelijk heeft gefundeerd. 
Daarom is het goed te onderstrepen, 
dat hij veeleer een groot modern li· 
beraal was, zich steeds zo heeft ge
noemd en heel zijn leven zeJfp, in 
feite met de Engelse Liberal Party 
nauw vcrbonden was. Natuurlijk kan 
men, naarmate men een min of meer 
orthodox liberalisme toegedaan is, 
over vele van zijn denkbeelden cri· 
tisch oordelen. Maar het is absurd 
hem als socialist te verslijten; het 
ingrijpen van de staat in het econo
mische leven was voor hem nooit 
doel, slechts een onder de dwang van 
actuele noodzakelijkheid te aanvaar
den middel om functionele fouten en 
stroefheden in het vrije economische 
mechanisme tC' corrigeren. 

De staatsrnan Keynes heeft, 
meer dan men weleens beseft, 

zijn stempel op de politieke geschie
denis .van Groot Brittannië en de 
gehele wereld gedrukt. Zijn politiel{e 
loopbaan toont twee bijzondere hoog
tepunten. Het eerst 32 jaren geieden 
in aansluiting aan het verdrag van 
Versailles. Kcynes had zeer jong (hij 
werd in 1887 geboren) reeds tijdens 
de eerste wereldoorlog belangrijke 
functies bij het Britse ministerie van 
financiën bekleed en daarna, als ver
tegenwoordiger van de schatkist op 
de vredesconferentie te Parijs, be· 
slissend aan het verdrag medege
werkt. Reeds na. enkele maanden in 
Parijs echter legde· hij zijn functie 
neer, gedegouteerd van de atmosfeer 
van onbekwaamheid, koehandel en 
intrigues. In een p.aar weken schreef 
hij toen. ziJp. sensationele boek "l'he 
ecenomlc: coat1!811ueuee~J; of. Ule peacel-', 
dat later: de gehele g~lieerde poli~ 
tiek · in nie\lwe banen leidde. Heden 
overigens ziet men, dat hij-. op vele 
pwtten te ver ging in zijn pleidooi 
voor verlichting va.n de Duitse ller· 
stelbeta.lingen; onnodig te Zt!ggen 
dat zijn argumentatie zuiver econo• 
misch was en niet door sympathie 
met Duitsland veroorzaakt. 

"Emigratiebevordering 
anti-nationaal" 

• IS 

'') The Life of John Maynard 
Keynes by R. F. Harrod, Lonclon 
1951 Macmillan & Co. Ltd. prijs 
sh. 25,-, 

In doe tweede wereldoorlog· en: on-. 
middellijk daarna kwa.men dan op
nieuw historische daden van de 
staatsman Keynes. Hij was de be· 
langrijkste figuur bij de schepping 
van de monetaire wereldorganisatie 
(Bretton Woods) en de onderhande
laar voor de eerste grote milliarden
lening aan Engeland, de voorloper 
van het Marshallplan. De bovenmen
selijke inspanning hlerbij gegeven is 
mede de tragische oorzaak van z\jn 
dood op pas drie-en-zestig jarige 
leeftijd geweest. De loop van ck ge
schiedenis heeft ---· voorlopig ··-- aan 
de monetaire wereldorganisatie van 
de V. N. de betekenis onthouden, die 
haar geestcl\jkc vader Keynes voor 
ogen had gestaan. Maar de lening, 
die helemaal alleen z ij n vcrdienste 
was, heeft, dat ziet men heden met 
zekerheid, de ineenstorting van het 
door de oorlog dodelijk verzwakte, 
Engeland en daa1·med-e van de~ rest 
van Europa Yoor·komen. 

Oe schaduw vooruit 

Ons exemplaar van het boek is 
vol van leestekens waarmee 

wij bijzondere boeiende passages heb
ben gemarkeerd, die allen nadere be
schouwing zouden verdienen. Reeds 
zijn ouderlijk huis was iets b\jzon
ders. Zijn vader was reeds een voor-

\Ingezonden) 

Met grote belangstelling en in
. stemming las ik het artikel van 

dr. H. J. Roethof in- "Vrijheid. en .. De· 
mocratic" van 31 Maart j.l. 

Ik had reeds lang gehoopt, dat 
stemmen in onze partij zouden op
gaan tegen de bevordering en verge
makkelijking van emigratie door 
verschillende regeringsinstanties of 
door de Regering gesteunde organi
saties. 

De _ondergetekende is onlangs t<.:-
ruggekeerd van een zakenreis 

naar Israël, waar de bevolking door 
immigratie sinds Mei 1948 met bijna 
700 duizend personen gcstegen is: van 
600 duizend tot bijna 1.300 duizend. 
Hoewel iedereen in dit landje over
tuigd is, dat het beier zou zijn als de 
immigratie langs lijnen van meer ge
leidelijkheid zou kunnen plaats vin
den, is dit om politieke redenen, die 
ik hier niet nader bchoef aan te dui
~len, onmogelijk en moet men zich 
tot het uiterste inspannen om in dit 
kleine, door de natuur weinig< geze• 
gendc land, ruimte en levensmoge
lijkheden voor deze immigranten te 
vinden. Men gaat uit van het motto, 
dat er voor ieder, die tot hun natio• 

STATEN- EN RAADSLEDEN ., 
3 Juni 
u %0 

Bezoekt de Studie-Conferentie op 2 en 
a.s. te Wouclschoten! De agenda zal 
spoedig mogelijk worden toegezonden. 

naliteit behoort, ruimte en werkgele· 
genheld gevonden moet worden. Hoe 
anders is de mentaliteit bij ons! 

Ons landje is dichtbevolkt en de 
bevolking neemt nog steeds snel 

toe, maar het . is naar mijn mening 
een bewijs van defaitisme om jaar
lijks tienduizenden van onze beste 
landgenoten aan te moedigen om in 
vreemde landen hun heil te gaan 
zoeken. Gezien de aard van ons Ne
derlanders, zijn deze mensen in één 
of twee generaties voor de Neder· 
landse stam verloren en gaan geheel 
op in de nieuwe omgeving. Voor een 
land met vertrouwen in zijn eigen 
toekomst en geloof in de waarde van 
zijn eigen taal en cultuur, moet zo
iets onaanvaardbaar zijn en met alle 
energie zou de Regering zich moeten 
toeleggen om mogelijkheden te schep
pen om in Nederland en in die ge· 
bieden die nog onder Nederiandsa 
vlag zijn, voor onze toenemende be
volking werk en woonruimte te ver
schaffen en gelegenheid tot uit
plooiing van jeugdige energie en ini
tiatief; 

Inde1·daad, emigratie is een lapmid· 
del en laten onze partij en kamer
fracties er bij de Regering op aan
dringen, zoals dr. Roethof zeer te
recht gezegd heeft, dat men zijn aan
dacht gaat ('O"'!Cel ixeren op andere 
oplossh,gen en niet op de defaitisti
sche anti-nationale eJYJigratic-bcvor
dering. 

SJDNEY .T. VAN DEN BEHGH 
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(Vervolg van pag. 5) 

Het verdient de aandacht, dat dr. 
Tobi, die toch een vooraanstaand fi
guur in de wetenschappelijke kring 
van de Partij van de Arbeid is, de 
door deze partij voorgestelde prijs
politiek beRlist afwijst. 

U it de inleidingen, welke dooT 
deskundigen uit een zevental 

branches we1·den gehouden, kon 
de algemene conclusie worden ge
trokken, dat; detailhandel en am
bacht. mede uit eigen belang -
omdat elke 1Jrijsstijging tot omzet
daling leidt - hun uiterste best 
doen om het prijsniveau zo laag 
mogelijk te houden. In vele ge
vallen staat men echter voo;· een 
enorme stijging van de inkoop
prijzen. Voor textielgoederen b.v. 
zUn deze thans het zesvoudige van 
die in 1938/.1939; de wereldmarkt
prUs van katoen is, in vergelijking 
tot het gemiddelde van de jaren 
1930/1939, in December 1950 on
geveer 4h maal, die van wol 9 
maal gestegen. Stelt men het prijs
indexcijfer van herenschoenen in 
.Juni 1950 op 100, dan beloopt dit 
in Februari 1951 voo1· rundbox 
159 en voor boxcalfs 149, voor 
zoolleder zelfs 206. Zowel bij da
mes- als herenschoenen is een ge
lijktijdige daling van de bruto
winst met gemiddeld ruim 4 % 
waarneembaar. De bedrijfskosten 
belopen thans ruim 25 %, inclu
sief omzetbelasting. Om deze ge
heel te kunnen dekken zou een 
mtmmum bruto-winstmarge van 
ruim 34 % van de inTeoop nood
zakelijk zijn.. Bij het aankomen 
van een nie·uwe zending liggen de 
inkoopprijzen dikwijls al hoge1· 
dan de laatst aangehouden ver
koopsprijs, Wanneer men er toe 
zou overgaan voor de schoenhan
del een marge van 18 % op heren
en van 22 % op damesschoenen 
vast te stellen, zou het merendeel 
der zaken met een aanzienlijk ne
gatief economisch resultaat gaan 
?.verleen en dtl.s verlies lijden. 

1 n de kruideniersbranche is het 
al niet veel bet,cr. Het gemid

delde bruto-winstpercentage \vas 
daar vóór de jongste prijsstijgingen 
bijna 16 %, doch op ma.r~arine mag 
slechts 9.18 · en op suiker 6.25 % 
winst worden gemaakt en deze bei
de artikelen maleen een kwart van 
dfl omzet uit. De jongste prijsstijgin
gen zouden een margeverhoging van 
0.5% van lle jaaromzet nodig maken 
om lle voorraden op peil te kunnen 
houden. De kosten vertonen ook hier 
een stijgend beeld en een algemene 
marge zou funeste gevolgen hebben. 
Omzetdaling is een der euvelen, 
waarmede het rijwielbedrijf te kam
pen heeft en waar lle:w g·epaard gaat 
mèt kostenstijging, wordt de belo
ning van de ondernemer steeds klei
ner. Dat ondervindt: ook de detail
bandel in huishoudelijke- en aam,er
wante artilcef('n, waarin de prijzen 
met gemidd('ld 20 % zijn gestegen 
zonder dat daarop winst mag wor
den genom('n. De boeveellteid"'-om
Z(•Heu lup!'n daar i!h·rl;: tcn1g. 

Een ongmtsfig beeld bi eelt het 
slagersbedrijf, waar de in

koopprijzen van nmdvlees sedert 
het einde van de vleesdistributie 
met meeY dcm 100 % zijn geste
gen, de detailprijzen (onder in
vloed van de concuYrentie) echter 
met slechts 50 tot 60 %. Geen 
wonder, dat bij stijgende kosten 
het economisch resultaat van 47 
van de 52 door het Economisch In
stituut vooy de Middenstand on
derzochte bedrijven negatief bleek 
te zijn. In het bakkersbedrijf zijn 
de l'esultaten algemeen slecht. Op 
het volksbmod wordt vrUwel over
al verlies geleden en dit kan niet 
meer worden gecompensee1·d doo1· 
ve1·koop van kleinbrood, banket 
en blank witbrood. E1· bestaan hier 
:;treeksgewUze grote verschillen. 
Zo wordt in de nooydelijke pm
vincies 85 à 90 % witbrood tegen 
15 à 10 % ~volksbrood geconsu
meerd; in het westen zijn deze 
percentages 75 tegen 25 %, doch 
in het zuiden 20 tegen 80 %. Een 
a'lgemene regel-ing voor het gehele 
land zou dus tot grote onbillijkhe-
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den leiden. 1 >c toegestane pri:i.,
verhoging voot volksbrood met 
1 cent is 1'c•·lis geheel opgeslokt 
doo·r hogere tonen en gestegen ko• 
len- en gisfpri)zen. De omzet van 
blank brood en luxe artikelen 
daalt angstuwlckend en het bak
kersbedrijf dn·igt noodlijde11d te 
worden. 

Drs. A. W. Lu ij c k x zette 
in het bijzonder de moeilijkhe

den van de ;nnbachtsbedrijven uit~ 
een. Deze zijn in hoge mate loon~ 
intensief en dw; uitermate gevoelig 
voor elke wij~.iging in de loonkos
ten. Recente onderzoekingen hebben 
tûtgewezen, d;1l. het overgrote deel 
van de ambncllts,atroons een inko· 
men heeft, dnt niet boven dat van 
de arbeiders tli lgaat. Zij krijgen ech· 
ter geen tocsl;lgcn, doch moeten 
wel hogere lasten dragen, hetgeen in 
strijd is met de sociale rechtvaar~ 
digheicl. Ook <kze spreker bepleitte 
prijsregeling door C[tlculatieschema's. 

De heer G. S. S e h e I t e m a, 
directeur v:m l1d Economisch Insti
tuut voor de 1\'lidd,"nstand, die de 
rentabiliteit en de financiering in de 
huidige paraatheidscconomie besp1·ak 
wees er o.a. op, dat zowel de nieuwe 
prijsvoorschriftml nis de aangekon~ 
digdc belastingvoorstellen de interne 
financiering, welke immers uit de 
bedrijfswinst moet worden verkre· 
gen, ernstig benweilijken en de liqui. 
diteit in gevaar zullen brengen. De 
overheid zou d:m met nieuwe bijzon
dere eredieten moeten bijspringen. 
Bevriez'ng van de absolute marges 
is dan ook een funest systeem. Be· 
dacht moet worden, dat in de toe. 
komst scherpe prijsdalingen mogelijk 
zijn en dan zullen de ondernemus 
in midden- en kleinbcdrijf over een 
behoorlijke reserve moeten bescbik· 
ken om deze schok ie kunnen opvan· 
gen. Dit wordt hen echter onmogelijk 
gemaakt, omdat zij de vervangings
waarde niet volledig mogen bereke• 
nen. Wanneer door onjuiste sociaal
economische en fiscale maatregel~ t 
de laatste schakel in het distributie
proces wordt doodgedrukt tussen 
producent en consument, draagt de 
overheid een grote verantwoordelijk
heid. 

Aan het einde vnn de vel'gadering 
werd met algemene stemmen 

een resolutie nangenomcs. waarin 
men zich bereid verklaart tot steun 
aan het streven van de regering om 
kosten en prijzen zo laag mogelijk 
te houden en de laatste loonsverho
ging alleen bij strikte noodzaak door 
te berekenen. De Prijzenbeschikking 
Handelsmarges 1951 wordt echter in 
haar huidige vonr_ afgewezen, waar
bij het vcrtrouwen wordt uiteespro
ken, dat door reëel en volwaardig 
overleg op korte termijn sociaal ge
rechtvaardigde en doelmatige metho
den van prijsbeheersing zullen tot 
stand komen, welke de bestaansmo
gelijkheid der bonafide midden- en 
kleinondernemingen zullen handha· 

ven. De groeiende liquiditeitsmoei· 
lijkheden vcreisen bijzondere zorg in 
de belastingpolitiek en verruiming del' 
bijzondere ere cl iet verlenina. 

D nt deze bUeu~lwmst ûe bedoeling 
had ef'n noodkreet te uiten, bleek 

duidelijk uit 't slotwoord van de in 't. 
organisatieleven vcrg-rijsde nestor, de 
heer L. d c G r o o t. Deze wees er 
op, dat vele klein<' ondernemers het 
water tot de lippen gestegen is. Wan
neer zij nochtan~ bereid zijn in het 
algemeen belang een offer te brengen, 
geschiedt dat in het vertrouwen, dat 
de regering hen niet aan haar sociaal
economische politiek :ten offer znl la
ten vallen. Mocht deze daartoe leiden. 
dan zou spreker in de voorste gele
deren staan in de strijd tegen een zo 
grote onrechtvaardigheid. 

De georganiseerde middenstand 
wacht dus met spanning ~f wat het 
resultaat zal zijn van een spoedig te 
openen overleg in het vertrouwen, 
dat de Prijzenbescl1ikking Handels
marges 1951 op korte termijn door 
een soepeler regeling, welke met de 
uiteenlopende bedrijfsstructuur ge
noegzaam rekening houdt, zal wor
den vervangen. 

De Landelijke Middenstandscom
missie van de V.V.D. heeft inmid· 
dels de Tweede Kamerfractie ver
zocht aan dit streven waar nodig, 
kracht bij te zetten. L. 
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M. H. OU CROO Tt~R NAGEDAUHTENIS 
0 nze redacteur M. H. Du Croo is Maandag onverwacht van ons heenge

gaan. Een ernstig verlies wordt daardoor geleden. Door zijn naaste 
medewerkers van ons blad in de eerste plaats. Zij hebben in Du Croo meer 
dan een collega verloren. Wie met hem in aanraking kwam werd geboeid door 
zijn sprankelende geest en door zijn diepe menselijkheid. Du Croo was een 
man, die altijd oorspronkelijke gedachten had, en die ook met warmte en zwier 
de zaak verdedigde waarvoor hij zich had opgeworpen. En daarbij deed hij het 
alles op zijn eigen geestige wijze, nooit kwetsend, maar door zijn eerlijkheid 
en gulle openhartigheid altijd ontwapenend. In onze redactie was hij dan ook 
een man naar wiens woord werd geluisterd. Maar hij was meer dan de advi~ 
seur van ervaring, hij heeft zich een plaats in ons hart veroverd, hij was onze 
vriend in de werkelijke zin des woords. Zijn collega's~redacteuren van .dit blad 
zullen hem ernstig missen. 

D u Croo trad in ons blad niet onder eigen naam naar voren. maar hij had 
niettemin een levendig contact met onze lezers. Zijn stukken over mili~ 

taire aangelegenheden - van .,onze militaire medewerker" .....- muntten uit 
door puntigheid en door de moed de dingen te zeggen zoals hij ze zag. En 
telkenmale werden zij aanleiding tot omvangrijke gedachtenwisselingen met 
onze lezers, wier inzichten hij ook gaarne in zijn stukken verwerkte. 

Zijn militaire beschouwingen gaven echter ook vaak blijk van zeer oorspron
kelijke visie. Wie zijn beschouwingen over de strijd in Korea nauwkeurig 
heeft gevolgd, weet hoe Du Croo de ontwikkeling menigmaal verrassend juist 
heeft voorspeld. En wie gelezen heeft wat hij schreef over de positie van het 
Westen kwam onder de indruk van zijn uitnemend inzicht, dat mede was ge~ 
baseerd op zeer grote belezenheid en kennis van de krijgskundige geschiedenis. 
Glashelder en getuigend van een volmaakt juiste opvatting over de positie van 
de opperbevelhebber jegens de verantwoordelijke politici was nog vorige week 
'tijn beschouwing over het heengaan van MacArthur. 

D u Croo had een succesvolle carrière achter zich in het K.N.I.L. toen wij 
met hem in aanraking kwamen. Wij zagen in hem echter niet alleen 

de gepensionneerde kolonel. Naast militair was Du Croo kunstenaar. Als 
Brammetje, ook wel als Abraham Exodus, heeft hij aan ons blad meegewerkt, 
maar zijn verschijning als zodanig reikt zeer veel verder dan ons blad. Reeds 
in zijn Indische tijd heeft Du Croo als schrijver van boeken en verhalen naam 
gemaakt. Zijn .,Eigenwijze liedjes'' van Brammetje zijn tot ons gehele volk 
doorgedrongen. Pisuisse, Cor Ruys en Lou Nijland hebben ze gebracht op het 
toneel. In die liedjes toonde Du Croo zich de artist, de mens, die het leven van 
de beschouwende kant benaderde. Daarin was Du Croo groot. 

V elc jaren was Ou Croo in Indië. Land en volk zijn hem lief geworden. 
Daarvan getuigen ook zijn boeken en zijn .,Indische eigenwijze liedjes". 

Met zijn verstand heeft hij de na~oorlogse ontwikkeling aanvaard, maar zijn 
gevoel bleef bij wat naar zijn mening beter was geweest voor het land en zijn 
bevolking. Zo heef~ Ou Croo met ons gestaan in de strijd der laatste jaren, 
moedig en oprecht. Maar innerlijk was hij gegrepen door wat hij zo gaarne 
anders had gezien in Indonesië. Dat maakte hem ons te dierbaarder. 

Hiernaast op deze bladzij geven wij een liedje weer. waarin Du Croo's ge
voelens hierover zo juist tot uitdrukking komen. 

In een,. door Cor. Ruys gebracht, li~dj: zingt J?u Croo over de toekomst: 
,.Als Je later stil gaat wonen ...... , Ja, zo ze1 Du Croo, dan kan je pas 

je zelf zijn. Hij woonde de laatste jaren in De Achterhoek in een gedeelte van 
een boerderij. Ook daar werd weer onmiddellijk zijn belangstelling getrokken 
door de mensen en hun noden. Maar hij kon er niet stil bij zitten. Ook daar
over - over Gert Jan! - schreef Du Croo: het schrijven en getuigen zat hem 
in het bloed. Hij had geen rust. Met al zijn energie bleef hij zich \Vijden aan de 

journalistiek, aan het weekblad Limburg. 

mede door zijn werken een zeer veel 

gelezen blad geworden, en evenzeer aan 

ons blad. Veelzijdig was hij, ontembaar 

zijn energie en telkens weer ontplooide hij 
nieuw initiatief. Veel zullen onze lezers, zal 

ook onze partij en zullen zijn collega's aan 

hem missen. Maar wij buigen het hoofd 

voor \Vat is opgelegd. Du Croo is heenge

gaan. Hij ruste in vrede. 
Korthak 

Adieu, Vaarwel! 
Van den Indischen gerepa

trieerde, den man, die nu 

zonder meer uit Indië geëva~ 

cueerd wordt ...... 

Wie t'an ]at-'a thuis moet varen 

En zfjn Indisch leven sluit. 

Staat als een berooide schooier 

Langs de railing t>an zoo'n schuit ... 

Z'n gedachten 

Blijven wachten 

Op het str(iken van de tros .. 

En dan zwaait ie. 

En dan draait ie 
Van de ka van Priolc los ..... 

Zorzder urinden of bekenden 

Op het hoekje van de /ca ... 
En verdwijnt als uitgestooien 

En als blanke paria ... 

En daar staat ie ... 
En daar gaat ie, 

Want hij hoort er niet meez· bij ... 

En heel e~•en 

Stokt het leven ... 

Maar dan glijdt ook dat voorbij ... 

En daaz· gaan de lange jaren ... 
Wat was wezen? Wat was schijn? 
En waarom moest dit het einde 
Van wat groot èn goed was, z~jn? ... 

Even waaien, 
Even zwaaien 

Met z'n zakdoek of z't1 hoed ... 
Even slikken 
Euen ... snikken ... 

En daar gaat ie dan ... voor goed ... 

Februari 1946 
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V.V.D.-FRACTIE WEES, NOODREGELING 
KINDERBIJSLAG KLEINE ZELFSTA.NDIGEN AF 

Ouderdomsvoorziening is juister en .urgenter 
Een ontwerp van bijzondere aard, dat deze maand nog in de •.rweede Kamer 

is behandeld, is de "Noodregeling kinderbijslag kleine zelfstandigen". Inder
daad een ,,noodregeling", omdat zij, uit Staatskas, aan kleine zelfstandigen met 
bepaalde minimum-inkomsten, afhankelijk van het aantal kinderen, voorlopig 
een kinderbijslag beoogt te verschaffen, in afwachting van de tot stand koming 
van een definitieve regeliDg, gebaseerd op een systeem van premiebetaling. 

aanzien van het bedrag der uitkering 
worden de kleine zelfstandigen ver 
achtergesteld bij de loontrekkenden. 
Beroept de nister zich voor het ver
lenen van deze kinderbijslag op het 
bestaan van een noodtoestand, dan 
ontvalt, zo was het oordeel van onze 
woordvoerder, aan de inkomens
grens gedeeltelijk en aan de halve
ring van de bijslag geheel de recht
vaardiging. 

De middenstandsspecialist van onze V.V.D.-fractie, de heer Cornelissen, die 
over dit onderwerp het woord voerde, verklaarde het te kunnen toejuichen, 
dat hier nu eens het inüiatief was genomen tot het treffen van een sociale 
maatregel, welke niet uitsluitend een tegemoetkoming aan werknemers beoogt, 
maar hij betreurde bet toch. dat de :Regering Juist dit wetsontwerp voorrang 
bad verleend. 0- ndertussen stond voor de heer 

Cornelissen vast, dat de begin
selen, welke aan de kinderbijslag voor 
loontrekkenden ten grondslag worden 
gelegd, niet van toepassing kunnen 
zijn voor zelfstandige ondernemers. 
De werknemers hebben over het al
gemeen gefixeerde lonen, waarvan 
ook een kindeiTijk gezin zou moeteil 
J'ondkomen, wanneer er geen kind el'· 
bijslag bestond. Deze figum· doet zich 
bij de zelfstandigen over het algc
meen niet voor, omdat hun inkomen 
uit winst aan sterke wisselingen on
derhevig is. In het economisch proces 
hebben zij bovendien ongelijke kan
sen. Persoonlijke aanleg, commerciële 
ontwikkeling, vakbekwaamheid, fi
nanciële draagkracht en tal van an
dere factoren zijn daarvoor de oor
zaak. De praktijk leert, dat velen mis
lukken en naar de .onderste lagen 3f· 
;;;akken door gemis v.an capaciteiten 
en tengevolge van andere individuële 
.tekortkomingen. -Hieruit volgt reeds, 
-dat het stellen v.an een inkomens
grens tot willeket!f moet leiden en 
zelfs een premie op onbekwaamheid 
kan betekenen. 

I ndien, zo verklaarde de heer 
Cornelissen, de Regering van 

.>Ordeel is, dat zij met een wettelijke 
voorziening aan de .zeer moeilijke po
sitie van de middenstand in het al
.gemeen .zal kunnen tegemoet komen, 
dan achten mijn fractiegenoten en ik 
de thans in uitzicht gestelde regeling, 
als in dit wetsontwerp omschreven, 
niet de juiste en zeker niet de eerst 
noodzakelijke. 

Het zal de minister niet onbekend 
zijn, dat de gevoelens ten aanzien van 
dit wetsontwerp in middenstands
kringen zeer verdeeld zijn. De mid
denstand is op den duur niet gebaat 
met regelingen in de Sfeer van socia
le steun, die hem in zekere mate af
hankelijk maken van de Staat. 

De middenstander is een zelfstand i· 
ge ondernemer en de maatregelen ten 
behoeve van de middenstand moeten 
gericht zijn op versterking van dat 
zelfstandige ondernemerschap. De te 
treffen maatregelen zullen daarom 
meer in de economische .dan in de 
sociale sfeer moeten liggen. Boven
dien: thans zou de ·Staat .de midden
stander tijdelijk financieel tegemoet 
komen, maar straks zal van ·hem 'het 
V(llle pond aan premiën worden ge
eist, waarbij het nog zeer de vraag is, 
of bij Qij machte zal zijn die op te 
brtmgen. 

Wanneer de Regering de midden-
stand in zijn moeilijkheden ·te

gemoet wilde komen, meende hij, dit 
ontwerp beziende, in de eerste plaats 
bezwaar te moeten maken tegen het 
aan dit ontwerp gegeven karakter 
van sociale noodregeling. Zijns inziens 
zouden daartoe economische en wel
lieht ook fiscale maatregelen van be
s~endige aard veel meer welkom en 
oOk veel doeltreffender zijn. 

•Ook de aanduiding "kleine zelfstan
digen" was voor onze V.V.D.-woord
VOOJ:der en zijn fractiegenoten niet 
acceptabel, omdat zij ven mening wa
ren, dat bij het treffen van maatre
gelen ter tegemoetkoming aan de 
middenstand, deze dan ook zouden 
moéten gelden voor allen, die geacht 
kunnen worden tot de middenstand 
te :behoren. De aanduiding .,kleine 
zelfstandigen" is wel een zeer vaag 
begrip. Men heeft daaraan nu tege
moet willen komen, door aan dat be
grip "kleine'' zelfstandigen een be
paalde inkomensgrens te verbinden, 
welke oorspronkelijk was vastgesteld 
op J2000 per jaar, doch later door de 
minister was verhoogd tot .f 2400. 

"' * .. 
Deze zeer lage grens, liggend nog 

onder het gemiddelde inkomen 
van ·een ongeschoolde arbeider, bete
kent, dat hier in hoofdzaak onder zul
len vallen rondtrekkende kooplieden, 
marktkooplieden en zeer kleine· ne
ringdoenden en ambachtspatroons, 
die, gezien de grootte van hun bedrijf, 
slechts geacht kunnen worden te be
horen tot de zelfkant van de midden
stand, het z.g. randbedrijf, dat vol
gens de jongste onderzoèkingen niet 
minder dan 38 pct. van het totaal 
omvat. 

Naar sprekers menïn& waa hler daD 

CORNELISSEN 
.. geen "kleine" . . _ 

ook in feite sprake van een bijzon
dere vorm van sociale onderstand, 
waarbij de gezinsgrootte (namelijk 
van het derde kind af) het criterium 
vormt, terwijl er onder de genoemde 
groepen nog zeer velen zijn, die min
der dan drie kinderen hebben en toch 
ook wel ·enige sociale hUlp van node 
zouden hebben. In dit verband 
kon onze woordvoerder zich, door
gaande in de doelstelling van het 
ontwerp, dan ook afvragen, wat de 
beweegredenen van de minister ge
weest konden zijn om deze noodrege
ling eerst bij het derde kind van 
kracht te laten worden. En ook ten 

V oor zover de .conjunctuu1· tot 
vermindering van irlkomsten 

leidt, kan zulks dus bezwaarlijk een 
motief zijn om de nadelige gevolgen 
door een kinderbijslagregeling -op te 
vangen. Indien er grond tot over
heidshulp zou bestaan, behoort deze 
7.ich uit te strekken tot allen, die 

DEZE BURGER 
is door onthullingen ove;- sommige a.ffah·es, op zich zelve, nooi:t 
zo bizonder hevig geschokt. 

Niet dat hij de onaandoenlijke scepticus en (/e onontroerba·re 
onverschillige wil spelen - 1Jerre 11an dien. 

Doch zulke zaken z·iin de bevestiging van de 1·eeds lang ver
worven zekerheid, dat er een massa onfatsoenlijke lieden ,·ond
lopen, waarvan een gedeelte rondweg sclwrken genoemd mogen 
worden. 

Terwijl i.k geen cy·nicus ben en een g1·oot rn;innaar-van-de
mensen, i$ deze zekerheid, voo1· wat m-ij betreft, niettemin 
oud nieuws. · 

Ik zie, dagelijks bijna, zóveel kleine boosdoeners, dat de gtote 
mij alleen de schok der he1'kenning, doch niet die der diepe ver
wondering schenken. 

Wat wèl verwondert en verwondt is, wannce1· het lieden be
treft in wien ge, van huis uit, vcrtrouwen hebt leren stellen. 

In ieder goed huis stond het vertrouwen in de overheid rot~
vast. Dit vertrouwen was, als het ware, een onwrikbaar en 
onvervreemdbaar element in de opvattingen van en omtrent 
het staatsburgerschap, zoals die in elk zuiver, Nederlands huis 
werden gehuldigd. Dit vertrouwen was een de1· grondslagen van 
ons leven in dit goede land, temidden van dit goede volk, waar
toe hij het een voorrecht acht te behoren. 

Aan dit voorrecht nu zijn wij verplicht ans vert1·ouwcn te 
blijven stellen in de zuiverheid van Nederlands op-enbare zeden, 
al vinden wij soms dit vertrouwen deerlijk beschaamd. 

Deze beschaamdheid moge ons diep grieven; er .mogen doo1· 
zulke feiten, een harde en pijnlijke schok aan onze zekerheid 
worden toegebracht, dan past het eerst t•echt iede1·een die van 
goeden wille is, zijn vertrouwen op de uiteindelijke overwinning 
der rechtvaardigheid te stellen. 

Wie geroepen zijn deze overwinning te bevechten, mogen be-
3effen, hoe diep hun verplichtingen 1·eiken. 

Dit moet de allereerste overweging zijn van alle Medeburgers 
van 

DEZE BURGER 

dool' deze gevolgen worden getroffen. 
en zeker niet alleen tot zelfstandigen 
met drie of meer Jdnderen en met een 
inkomen beneden de f 2400. 

Na beëindiging vnn de noodvoor
ziening zal een r•·1~eling op breder 
grondslag tot stand 111oeten komen en 
het staat wel vast, dat het dan uitge
sloten is, dat de kosten geheel voor 
rekening van de Siual zullen komen. 
De consequentie is, dat belangheb
benden een premie zullen moeten op
brengen, welke, nanr voorlopige be· 
rekeningen hebb<:n uitgewezen, zo 
hoog zal zijn, dat Jll<'n moet betwij
felen of ieder die zal kunnen opbren
gen. Bovendien: d•· inning van de 
premie zal een probleem op zichzelf 
vormen met het on~~ op de talrijke 
wisselingen van b•·roèp en de ver
anderingen in de iJPdrijfsuitkomsten. 
Dat doorberekenin(.'; van de premies 
aan de consument noodzakelijk is, 
achtte de heer Corn<•lissen voor de 
hand liggen, maar of ciat in de prak
tijk altijd te verwez .. nlijken zou zijn, 
betwijfelde hij. Doorberekening bete
kent prijsverhoging, hetgeen weer 
niet in de algemene· politiek past. 

Hierbij 1n acht nemenct, dat in 
brede kringen vnn de midden· 

~tand maar weinig waardering voor 
de thans ingediende noodregeling valt 
waar te nemen en dat deze het in 
meerderheid meer zouden waarderen 
indien het de overheid mogelijk zou 
zijn op korte termijn een regeling 
v'oer de ouderdomsvoorziening tot 
stand te brengen, terwijl onde1· de 
huidige omstandigheden bovendien 
alleen bij grote urgentie wettelijk-e 
maatregelen mogen worden voorge
steld, die nieuwe financiële offers uit 
de Staatskas medebrengen, meende 
de heer Cornelissen tot de conclusie 
te mogen komen, dat het wenselijk 
:tOlt zijn, dat de minister deze nood
regeling terugnam en te zijner tijd, 
na hernieuwd onderzoek in over
leg met de betrokken bedrijfsor
ganisaties, :zou komen met meer at
doende voorstellen, waaronder in de 
eerste plaats een ouderdomsvoorzie
ning, zijnde de meest dringende voor
ziening voor hen, die tot de midden
>tand gerekend mogen worden. 

V erder zou, zo betoogde onze 
woo1·dvoerder, dit nadere on

derzoek zich moeten uitstrekken tot 
de economische aspecten van het 
vraagstuk. met namt' tot -het nijpen
de probleem van het randbedrîjf, 
waarin z.i. de kern ligt van de moei
lijkheden, waarvoo1· grote groepen 
van zelfstandigen heden ten dage 
worden gesteld. De onderhavige nood
voorziening is niet meer dan een 
druppel op een gloeiende plaat. Zij 
zal in haar economische .gevolgen het 
probleem eerder toespitsen en moei
lijker oplosbaar maken en ve1·dient 
reeds daarom geen aanbeveling. Deze 
sociale maatregel doorkruist de met 
succes gevoerde middenstandspolitiek, 
gericht op economische verheffing der 
zelfstandigen door qualitatieve ver
betering van hun persoonlijke en ;;;a
keliJke positie, op b<:'rlcnkeliJke wijze. 

U ceds aan het einde van zijn in I.' eerste aanleg gehouden rede 
kon de heer Cornelissen dan ook ver
klaren, dat hij en zijn medeleden van 
de V. V.D.-fractie, hoczeer bereid zijn
de voor de belangen van de zelfstan
digen in de bres te springen, niet ge· 
rekend zouden kunnen worden tot 
hen, die vóór dit ontwerp zouden 
stemmen. Daarbij is het ook geble
ven. De volgende dag in stemming 
gebracht, werd het aangenomen met 
60 tegen 19 stemmen. Tegen stemdea 
onze V.V.D.·fractie en die van de A.R. 



VJUJHEID EN DEMOCAATIE 

~\ ~MLn WEEK to.t WEEK 
Velser- affaire 
Wie nagaat wat in de maand December ge-

sproken is bij de behandeling van de begro
ting van Justitie komt op een bepaald ogenblik 
een interruptie van mr. Vonk tegen, die de minis·· 
ter van Justitie toevoegt: "De zaak is deze, dat er 
bevrediging bij het Nederlandse volk moet ko
men". 

De heer Vonk had minister Struycken in eerste 
termijn gevraagd om een afdoende opening van 
zaken o.m. met betrekking tot de z.g. Velser-affai· 
re.. dan wel tot vervolgingsmaatregelen over te 
gaan. Het antwoord van de minister was verre 
van bevredigend, en in zijn repliek gaf mr. Vonk 
ook aan zijn teleurstelling uiting. Toen de be
windsman daarna in zijn dupliek in het vage bleef. 
heeft onze partijgenoot het middel der interrup
ties te baat genomen, om de bewindsman tot po
sitieve uitspraken te brengen. Deze zeide tenslotte 
gaarne te overwegen wat mogelijk zou zijn. 

Het vorenstaande had plaats in December. Mi
nister Struycken is middelerwijl heengegaan en 
vervangen door mr. Mulderije als minister van 
justitie. 

De Velser-affaire, die tot zoveel onrust aanlei
ding heeft gegeven, is thans in een nieuw stadium 
gekomen. Een gelukkige omstandigheid, die overi
gens mede te danken is aan het voortdurend blij
ven hameren van sommige persorganen (wij den· 
ken aan De Telegraaf, wij denken ook aan De 
Volkskrant, die in het bijzonder in de laatste we· 
ken met bijzondere mededelingen is gekomen over 
deze z.g. Velser-affaire). 

De vaste commissie voor privaat- en strafrecht 
tût de Tweede Kamer heeft nu het rapport van 
de commissie, die een onderzoek heeft ingesteld. 
en de procureur-generaal bij het gerechtshof te 
Amsterdam heeft de "nodige maatregelen bevor
derd tot het instellen van een gerechtelijk voor
onderzoek''. 

Er komt dus nu schot in de zaak. Dat is goed. 
En wel om verschillende redenen. Het vertrouwen 
der bevolking in justitie en politie kan er door 
worden bevorderd en in een rechtsstaat mag het 
Jtiet zijn, dat in brede !tringen het gevoel bestaat, 
dat zaken niet in orde zijn. Dat thans dus de zaak. 
weer wordt aangevat juichen wij ten zeerste toe. 

Te grote gezinnen 
Men schrijft ons: 

D <i! · heer Andriessen heeft weer voor meer 
steun aan grote gezinnen gepleit. Naar aan

leiding daarvan enkele aantekeningen. Het treft 
ons herhaaldelijk in de voortdurende reeks ver
keersongelukken: het slach~offer laat een gezin 
a~hter met 6, 8, 10, ja, onlangs ergens in de Peel 
zelfs 15 kinderen. Wij laten vanzelfsprekend ieder 
het eigen inzicht omtrent gezinsvornling. 

Maar wij verzetten er ons tegen, indien voor 
die- grote en naar ons inzicht t e grote gezinnen 
een beroep wordt gedaan op de gemeenschap. Wij 
zouden - uitsluitend uit utiliteitsoverweging -
een dergelijk beroep nog kunnen aanvaarden in
dien de gemeenschap met uitsterven werd ' be· 
ctreigd, indien het belang dier gemeenschap e.en 
sterke en snelle bevolkingsaanwas zou vragen. 
Maar julat het terendeel is het geval. Tienduizen
den Nederlanders moeten jaarlijks emigreren, om
dat er voor hen geen plaats en geen werk is. Die 
emigratie kost onze gemeenschap beduidende be
dragen. Maar heeft het dan reden van bestaan het 
vormen van grote en zelfs zéér grote gezinnen als 
het ware aan te moedigen door ruime k in der· 
bijslagen? 

Wij zijn op de weg van het verlenen van kinde.r
bijslagen reeds zeer ver gegaan. Maar er moet een 
grens zijn die niet overschreden kan worden. Naar 
onze mening is deze grens bereikt en moet men 
dus niet verder gaan dan wij reed~ zijn gegaan. 

De heren worden bedankt 
E r is onlangs een nieuwe Staatslening uit. 

gegeven. Alle financiële instellingen, grote 
sowel als kleine, hebben zich beijverd hun rela· 
ties van de uitgifte in kennis te stellen, in vele 
gevallen zelfs aangespoord in te schrijven 

De inschrijving heeft plaats gevond~n en 
prompt daarop komt een publicatie van de Ne
derlándsche Bank aangaande verhoging van de 
rentetarieven. Even prompt daarop volgt een 
daling van de koers van de staatsobligaties, 
waaronder die. van de nieuwe lening. 

Er ontstaat vanzelfsprekend veel consternatie 
en het dagblad "De Ttfd" weet mede te delen 
dat door een en ander een ernstig conflict is 
ontstaan tussen minister Lieftinck en de presi· 
dent van de Nederlandsche Bank. 

Het Vrije Volk van 19 April ontkent dit en 
besluit met e.a. te zeggen: 

_,,Inderdaad bestaat op bepaalde punten wel 
verschil van inzicht tussen de minister en 
de president van de Nederlandsche Bank. 
Zulke verschillen zijn echter in de nOTmale 
. onderlinge gedachtenwisseli.ng niet onge
woon." 
Het artikel van H.V.V. draagt de titel: "Geen 

ernstig conflict". 
Mogen we hieruit afleiden dat de minister zich 

in grote trekken wel kon verenigen met de 
maatregelen van de president van de Nederland
sche Bank? Dan komt de aansprakelijkheid voor 
de strop, die in het bijzonder de inschrijvers op 
de nieuwe staatslening treft, eveneens op het 
hoofd van de minister van Financiën te staan. 
Wanneer onze gevolgtrekking niet juist is, dan 
is hier wel degelijk sprake van een ernstig ~on• 
flict. Hoe het zij, dat wat nu geschied is en voor
heen nimmer heeft . plaats gevonden, is In elk 
geval een gevolg van de nationalisatie van de 
Nederlandsche Bank. 

Indien deze instelling nog een zelfstandig li· 
chaam zou zijn geweest, was al veel eerder tot 
verhoging van de rentetarieven overgegaan. De 
met alle geweld doorgedreven politiek van goed
koop geld van minister Lieftinck heeft de Bank, 
nu zij een instrument in handen van de Staat 
is, van de bewuste maatregel lange tijd weer
houden. Maar de nu gevolgde methode komt in 
elk geval, nu de Nederlandsche Bank een staats· 
apparaat is geworden, voor rekening van de 
Staat, in casu voor die van de minister van 
Financiën. 

Intussen zitten de inschrijvers op de nieuwe 
lening met de strop en kunnen zeggen: 

De heren worden bedankt. 

Koreaanse winst- en verlies
rekening (1} 

De luidruchtige gebeurtenissen rondom gene· 
raai MacArthur geven gelegenheid na rustl· 

ge bezinning enkele punten nog eens duidelijk te 
stellen. 

In de eerste plaats: wat hebben de geallieerden 
in hun uiterst kostbare strijd in Korea nu eigen-
lijk bereikt? · 

Deze vraag, die velen reeds min of meer mOe
deloos stellen, werd o.i. kort en duidelijk door ge
neraal Omar Bradley als volgt beantwoord: deze 
actie heeft de communistische plannen in Azië 
in de war gebracht, waardoor, althans voorlopig, 
de communistische bedreiging van Indo China 
werd opgevangen, terwijl vermoedelijk Siam en 
Formosa gespaard bleven. Iedere poging om de 
wereldcrisis per ultimatum dan wel door een be
dreiging met bombardementen op te lossen, is mi
litair onuitvoerbaar. En het is van essentieel be
lang, dat de p o l i t i e k blijft gebaseerd op het 
mi 1 i t a i re v e 1· m o g c' n. Deze juiste uitspraak 
van een kundig en wijs aanvoerder bevat tevens 
een waarschuwing voor herhaling van de twee 
zwaarste fouten uit de wereldoorlog: het stellen 
van de onmogelijke eis "onvoorwaardelijke over
gave" en het uitvoeren van "strategische bombar
dementen", die slechts puin en wildernis veroor
zaken. Juist door deze beide dingen wordt im
mers. de niet-communistische en niet-totalitaire 
elementen alle moed en elke kans ontnomen: denk 
aan Hitler's Duitsland. Men blijvc dan ook een 
scherp onderscheid maken tussen de Sovjet-bu
reaucratie en het Russische v-olk, tussen de com
munistische machthebbers in de satellietlanden en 
in China en het volk van die landen. 

Regelmatig komen betrouwbare berichten bin
nen, welke duiden op toenemend verzet in de sa· 
tellietlanden. In China is het de vraag of MaoTse, 
die onherroepelijk een man van Moskou is (lees 
zijn boek!), door alle Chinezen en vooral door de 
ontelbare Chinese .,leiders" wordt gevolgd. Het 
is derhalve een eerste eis van verstandig beleid: 
maak en houd contact met de verdrukten, de anti
communisten, de vrijheid-zoekenden in al die lan
den en in heel overig Azië. Houd hen steeds de 
mogelijkheid voor: gij kunt u de ware vrijheid 
verwerven dan wel gij kunt haar terugkrijgen! 
H_elp ~n steun hen bij het zoeken naar die moge
lijkheid. Houd hen voor, en propageer dit onafge-. 
broken, wat vrijheid is en wat zij de mens verze
kert. En bovenal: toon dit laatste in alle vrije lan
den p r a ct i s c h aan. 

Koreaanse winst- en verlies
rekening (11) 

J awel, wóórden, wóórden .... woorden, die u 
al zo herhaaldelijk hoorde. Misbruikte woor

den. En wat hebt u aan woord<'n alleen? Want 
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KONINGINNEDAG 

Nu ons land op zijn mooist zal zijn, ntt 
door de late lente de bollenvelden eerst 
thans in volle kleurem·ijkdom staan en 
duizenden Nederlanders en vreemdelin
gen trekken, mt de boomgaarden vrijwel 
gelijkertijd in bloei zijn, het groen op de 
weilanden nog zo prachtig van tint is, 
wapperen in ons gehele land op 30 April 
de vlaggen wijduit, in steden en dorpen, 
op torens van flatgebouwen, aan de gevels 
van oude Hollandse huisjes. Wijduit wap
peren die vlaggen om te verkondigen, 
dat het op 30 April Koninginnedag is, de 
verjaardag van onze Koningin Juliana. 

Wij wensen Haar, die aan het hoofd 
staat van ons land . en ons volk, maar die 
tevens moeder is van een bloeiend ge.zin, 
van harte gel11,k met haar verjaardag. En 
wij zijn tevens dankbaar en blijde, dat 
wij in volle vrijheid de verjaardag van 
onze Vorstin kunnen mogen vieren. Hier 
wordt uit geen enkel particulier huis 
gevlagd op voorschrift van bovenaf, hier 
behoeft men niet te getuigen, maar juist 
daarom, juist omdat dat zo past in de 
Nederlandse volksaard hangen de vlag
gen bij honderdduizenden uit, juist daar
om vieren jong en oud, opgewekt te
zamen, het feest van N eerland's Konin• 
gin. De tijden, die ons land en ons volk 
sinds 1940 doormaken, zijn moeilijk en 
zwaar. Maar daarbij is het een geluk .te 
weten, hoe hecht de banden zijn met om 
Vorstenhuis, hoezeer dit voor ons allen 
betekent de eenheid in de verscheiden
heid, die wij allen met elkaar meedragen. 

Zo kan, zo wil ons volk ook dit ja.a.T' 
Koninginnedag vieren, met een begrip 
voM de moeilijke tijden, maar tevens met 
een hart, dat vol is van vertrouwen en 
vol geloof voor de toekomst va11 om ·land 
onder het Huis van Oranje. 

Leve de Koningin! 

inmiddels werd of wordt de hele nog vrije wereld 
één groot wapenmagazijn. Innûddels worden de 
opbouw, het sociale werk en d'e welvaart in die 
vrije wereld onmogelijk gemaakt door die bewa· 
pening. Is dit nu hetgeen wij de niet-vrije inensen 
moeten voorhouden als de door vrijheid verzeker
de zegeningen? U voelt de moeilijkheid - en u 
voelt dus ook hoe de propaganda der communisten 
juist in soortgelijke betogen haar kracht zal zoe
ken. Daartegen bestaat geen ander middel dan 
contra-propaganda, die altijd opnieuw herhaalt én 
in die satellietlanden én in onze eigen gemeen
schap: het communisme dwonr ons tot bewape
ning - er bleef de vrije. mensen geen an9-er mid
del over. De daardoo1· veroorzaakte armoede en 
ontbering aanvaardt de vrije mens, omdat voor 
hem alles beter is da11 het verlies van zijn vrij
heid. Hij bewapent niet om oorlog te voeren, om 
anderen zijn credo op te dringen hij is geen im
perialist en hij gelooft niet in· ceï1 wr·J'cldrevolutie. 
Maar hij bewapent, omdat hij slechts op deze wij
ze tijd èn ruimte kan vinden om het dodelijkë 
communistische gevaar tegen te houden - om 
daarna zijn welvaart-in-vrijheid terug te krijgen, 
aangezien zijns inziens de tijd voor hem, en uit• 
sluitend voor hem, moet en zal werken. 

Hardleers 

D e Berlijnse correspondent van de N.R.C. 
maakte ons enige tijd geleden duidelijk, dat 

in de mentaliteit van verschillende Duitse leiding
gevende politieke figuren helaas nog maar ·weinig 
is veranderd. Ziehier het volgende citaat : ,,De 
smeerlappen, die op kosten van het Duitse volk 
leven (daarmede zijn de geallieerden bedoeld, noot 
van de corr.), zullen ons niet besC;hermen, wanneer 
de Russen hun, di;eigement verwezenljjken door bij 
een herbewapening van West-Duitsland náar het 
Westen te marcheren. De geallieerden, voorop dè 
gummikauwende eigenaardige figuren, deze crea• 
turen, die in Europa nauwelijks de betiteling sol
daten waardig zouden zijn, willen de eer van de 
Duitse soldaat in twijfel trekken. Deze gangsters 
kunnen dit evenwel niet, omdat zij zelf geen eer 
hebben. Thans maakt _hun opperhoofd, een z.g. 
generaal Eisenhower, die door de uitlevering van 
hele divisies Duitse soldaten aan de Russen mede 
schuldig is aan hun dood, Europa onveilig". Dit 
fraais is uit een toespraak te Brunswijk van dr. 
Franz Richter, van de uiterst rechtse Socialisti
sche Rijkspartij (S.R.P.), die lid is van het West
Duitse parlement. Het is overigens een gelukkige 
omstandigheid, dat de groep van Richter slecht!.' 
enkele zetels in het West-Duitse parlement heeft, 
maar wel is het een droeve zaak, dat deze mensen 
blijkbaar zo weinig hebben geleE.'rd. Ze blijken 
wel heel erg hardlePrs te ?.ijn ~ 
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DE. GEMEENTEWET IS DIT JAAR 
EEN EEUW OUD 

Ons Hengelose raadslid, drs. 0. Oprel, hield een rede 
De gemeenten, aldus de heer Oprel, zijn een sociologisch verschijnsel. 
Zij zijn, zoals de Pruisische minister van Financiën, Von Miquel, inder
tijd schreef, "WirtschaftUche Verbände", die, hoewel zij betrokken zijn 
bij de Staatstaak, toch allereerst tot doel hebben de voorwaarden te 
;wheppen voo~- de bevrediging van de behoeften hunnçr eigen inwoners. 
En iw die behoeften kunnen grote veranderingen komen waaraan de 
gemeenten zich hebben aan te passen. Deze plaatselijke gemeenschappen 
1cunnen, maar behoeven niet noodzakel-ijk, tevens een staatsrechtelijke 
functie vervullen. In de Middeleeuwen b.v. kwamen staten op en zij 
verdwenen, geslachten van vorsten groeiden in macht en werden ver
dreven, doch onder alle wisselingen groeiden de plaatselijke gemeen
schappen, vooral de steden, waardoor zU vaak grote invloed kregen. 
Toen echte1· uit de woelingen de1· Middeleeuwen krachtige nationale 
staten toaren ontstaan, was het met de macht de1· steden in de meeste 
landen gedaan. Zij werden administmtieve onderdelen van de staten. 
In ons land konden zij zich, omdat er na de opstand tegen Spanje geen 
krachtig centraal bewind ontstond, handhaven tot aan de Franse tijd. 
Toen zakten zij, mede uit innerlijke voosheid, niet voor het geringste 
deel te wijten aan de familieregeringen, in elkaar. De staatsregelingen. 
van de Bataafse Republiek maakten van de gemeenten afwisselend zui
ver administratieve lichamen en instellingen, welke de vrije beschik
king hadden over haar eigen belangen met verordenende bevoegdheid. 
Onde1· de 1·egering van Lodewijk Napoleon bleef er van de gemeentelijke 
zelfstandigheid nagenoeg niets over, terwijl zij na de inlijving bij Frank
rijk geheel verdween. l)e gemeenteraad werd een adviescollege voor de, 
geheel aan het centraal gezag ondergeschikte, maiTe. . 

De gemeenten in de 
eerste helft der 
l9e eeuw 
Jn de grondwetten van 1814 en 

1815 wordt onderscheid gemaakt 
tussen de steden en het platteland. 
Voor beiden werd veel overgelaten 
aan de reglementen voor de steden 
te maken door de· stedelijke regerin
gen zelf of door bijzondere commis
sies onder toezicht van de Prov. Sta
ten en onder bekrachtiging van de 
Koning en voor het platteland door 
de Prov. Staten eveneens onder be
krachtiging van de Koning. Verder 
vindt men in de Grondwetten heel 
weinig omdat men meende dat de be
hoeften der steden, dorpen, ambach
ten, e.d. plaatselijk zeer zouden ver
schillen. Dit bleek in de practijk niet 
zo eenvoudig. Er is dan ook, mede 
tengevolge van het regeersysteem 
van koning Willem I een veel grotere 
unifor.miteit ontstaan dan de bepalin
gen der Grondwet zouden doen ver
wachten. Er komen tussen 1815 en 
1819 enige bestuursreglementen voor 
enkele steden en het platteland tot 
stand. Zij hadden echter slechts een 
kort leven, immers zij werden ver
vangen door reglementen voor de ste
den in 1824 en wel één reglement 
voor Amsterdam en_ een ander voor 
de overige steden in de Noordelijke 
provincies en door een reglement op 
het bestuur ten platten lande in 1825. 
Hoewel deze regelingen enerzijds de 
onjuiste gedachte der Grondwet, n.l. 
die ·van de individueel afwijkende be
hoeften der steden enz. rectificeerden, 
anderzijds was de blijvende bemoei
zucht van het centraal gezag zeer be
denkelijk, temeer omdat men daarbij 
zeer onstelselniatig te werk ging~ Nu 
verzetten de gemeenteraden zich te
gen dit ingrijpen ook nagenoeg niet. 
Dit was; gezien· hun wijze van samen
stelling, wel begrijpelijk. Thorbecke 
zegt van de raadsleden uit de periode 
tot 1851: "Men wordt niet lid op 
grond van ernstige wil en bekwaam
heid om de aangelegenheden der ge
meente te leiden, maar dewijl men 
of een naam draagt en tot een familie 
behoort waaraan een zetel in de raad 
past of onder deze familiën wenst 
Zitting te nemen"'. Hoe anders is dit 
nu! 

·Na de overwinning 
der liberale gedachte 
Z o was dus de toestand toen, door 

de grondwetsherziening in 1848, 
ook in ons geschreven constitutionele 
.recht de liberale ·gedachten · tot uit-

Bij de algemene beschouwin
gen over de gemeentebegroting 
in de raad van Hengelo (0.), 
heeft ons raadslid, drs. 0. Op
rel, ook aandacht gewijd aa:n 
het feit, dat het op 29 Juni hon
derd jaar geleden zal zijn, dat 
de geme'i.ntewet, schepping van 
de geniale Thorbecke, in het 
Staatsblad verscheen. Wij me
nen goed te doen de voornaam
ste gedeelten uit deze voortref
felijke redevoering in ons blad 
op te nemen. 

~--------------J 
drukking kwamen. De voornaamste 
beginselen welke toen. ten aanzien 
van het gemeenterecht in de Grond
wet werden neergelegd waren: 

1. De regeling van samenstelling, 
inrichting en bevoegdheid der ge
meentebesturen zou voortaan moeten 
geschieden door de wet i.p.v. door de 
Koning alleen. 

2. Het onderscheid tussen steden 
en besturen ten platten lande kwam 
te vervallen. Men kent voortaan al
leen gemeenten. 

3. Aan het hoofd der gemeente 
stelde de Grondwet een raad, onmid
dellijk te kiezen door de ingezetenen, 
kiezers zijnde. Periodieke aftreding 
werd voorgeschreven. 

4. De wet zou algemene regels ge
ven t.a.v. de plaatselijke belastingen, 
de begrotingen en de rekeningen. 
Ook dit geschiedde tot dusver door 
de Koning. 

5. Aan de raad werden overgela
ten de regeling en het bestuur van de 
huishouding der gemeente. De ge
maakte verordeningen konden door 
de Koning worden geschorst . en ver
nietigd wegens strijd met de wet of 
het algemeen belang. 

6. De begroting en enkele andere 
besluiten eisen goedkeuring van de 
Prov. Staten, die betreffende plaatse
lijke belastingen van de Koning. 

De Gemeentewet 
van 1851 

neze gedachten nu werden door 
Thorbecke nader uitgewerkt en 

neergelegd in de Gemeentewet van 
1851. Hij heeft hierbij zeer zeker kun
nen voortbouwen op buitenlandse 
denkbeelden en geschriften en met 
name veel kunnen ontlenen aan de 
Belgische Gemeentewet van 1836, 
doch dan ook een wet gemaakt die 
zelfs bij . haar ··belangrijkste herzie
ning, n.l. die van 1931, qua stelsel niet 

werd gewijzigd, terwijl toch tussen 
1851 en 1931 wel heel wat veranderd 
was. 

Bij de opsomming de1· grondslagen 
van het Gemeenterecht in de Grond
wet van 1848 noemden wij niet de 
medewerking der gemeentebesturen 
aan de uitvoering der wetten, alg. 
maatregelen van bestuur en Prov. 
verordeningen. Dit kwam er pas in 
1837 in, doch de Grondwet van 1848 
sloot dit selfgovernment niet uit en 
het was dan ook in de wet van 1851 
al opgenomen. 

Door de loop der ontwikkeling zijn 
de autonomie en het selfgovernment 
steeds meer op de achtergrond ge
drongen en is die vorm naar voren 
gekomen waarbij de gemeenten wordt 
opgedragen t.a.v. bepaalde onderwer
pen voorschriften te maken. Nadat 
deze figuur onder meer reeds was 
voorgekomen in de Begrafeniswet 
van 1869, is het vooral sinds de Wo
ningwet van 1901 dat zij haar - doot· 
velen als niet erg joyeus beschouwde 
·- entree maakte. 

Uitbreiding der 
gemeentelijke taken 
De belangstelling van de burgerij 

voor de gemeentelijke zaken 
nam na 1851 sterk toe door de recht
streekse verkiezingen, de openbaar
heid der vergaderingen, het periodie
ke aftreden der bestuurders en de 
autonomie. Dit ging echter nog niet 
onmiddellijk gepaard met een grotere 
omvang van de gemeentelijke over
heidszorg. Nog enige dece1mia bleef 
deze min of meer beperkt tot de 
handhaving van de openbare orde en 
veiligheid, de armenzorg, het beheer 
van gemeente-eigendommen, en nog 
enkele andere zaken. Daarna nam zij 
echter sterk toe. Steeds meer won het 
inzicht veld, dat de gemeente niet 
alleen een politie-taak heeft, doch 
ook ter hand moet nemen de geeste
lijke en sociale ontwikkeling harer 
inwoners. Gemeentebedrijven, volks
huisvesting, bemoeiing met het ver
keer, met het onderwijs, met de 
jeugdzorg, enz., enz., leggen hiervoor 
getuigenis af. 

Als grote handicap hierbij wordt 
echter in stijgende mate de ver
slechtering der gemeentelijke finan
ciën gevoeld. Deze moet onder meer 
toegeschreven worden aan de vol
gende twee oorzaken. Enerzijds 
werd het eigen belastinggebied der 
gemeenten st;:eds meer ingeperkt 
ten behoeve van de Staat, ander
zijds legde het Rijk een steeds gro
ter gedeelte van zijn uitvoerings
taak op verschillende gebieden in 
handen der gemeenten zonder de
zen daarvoor een voldoende ver
goeding te geven. 

De groter wordende financiële 
afhankelijkheid der Gemeenten aan 
de ene kant en de steeds meer op
tredende centralistische tendenzen 
bij de projectie en de uitvoering 
van de overheidstaak aan de ande
re kant - ons beiden uit eigen er
varing maar al te goed bekend -
maken het perspectief voor de Ge
meenten niet rooskleurig. 

Verandering taak 
gemeenteraad 

D ~ veranderingen in de functie 
der Gemeenten bracht ook wij

ziging in de taak der gemeenteraden. 
Hoe langer hoe meer zijn deze ge
worden tot controlerend orgaan. Voor 
de uitvoering der gemeentelijke ta
ken is tegenwoordig zoveel specialis
tische kennis nodig, dat deze van de 
leden der gemeenteraden niet meer 
mag en kan worden geëist. Maar 
wanneer dan voor de raden slechts in 
hoofdzaak de controlerende functie is 
overgebleven, dan zullen zij daaraan 
ook moeten vasthouden op straffe van 

zichzelf overbodig k maken. Daarom 
zullen zij er op toe moeten zien dat 
er door de andere gemeenteorganen 
geen handelingen worden verricht of 
nagelaten, die deze eontrólefunctie tot 
een aanfluiting maken. Ook is het 
i.v.m. deze taak noodzakelijk dat de 
aan de raadsleden gerichte stukken 
zodanig zijn geredir.cerd en toegelicht 
dat controle mogdijk is. 

Dt~ toekotnst 
Hei perspectief voor de gcmcen-

ten lijkt, het werd boven reeds 
gezegd, zee1· somber. Zo duister, dat 
sommigen cigenlijl< helemaal geen 
perspectief meer zi<'n. Dit lijkt spr. 
echter niet juist. De gemeente is een 
natuurlijke gemeeu~chap en niet een 
staatsrechtelijke conceptie. Als zoda
nig zal er altijd C('Jt taak voor haar 
blijven. Alleen zal deze taak steeds 
veranderen en zullen, met die veran
deringen, ook haar structuur ('Jl haar 
staatsrechtelijke positie wijziging 
moeten ondergaan. Als voornaamste 
taak der gemeente ziet drs. Oprel het 
medehelpen aan <k instandhouding 
van de individu tegenover de steeds 
meer optredende massavorming. Voor 
zover de gcmeenten zelf dreigen hier
voor te groot te worden kan de ver
deling in wijken een oplossing geven. 
Verder kan de gemeente er zorg voor 
dragen dat de stem van de niet-ge
specialiseerde maar met een zekere 
dosis gezond verstand uitgeruste .,ge
wone mar-" bliift klinken, samen en 
zo mogelijk ii1 harmonie met de 
stemmen der deskundigen die nu een
maal in deze tijd van steeds verder 
gaand perfectionisme nodig zijn. Spr. 
ziet dus een verR('huiving der gel
mecntelijke taak van het technische 
naar het culturele'. Maar een taak 
blijft er. Nu zijn er voor het uit
oefenen van een ta<Jk financiële mid
delen en mensen nodig. De middelen 
zullen moeten worden verkregen 
doordat de gemeenten weer een gro
ter eigen belastinggebied wordt toe
gewezen en doordat het Rijk de te 
zijnen behoeve door de gemeenten 
verrichte handelingen betaalt, Met 
dit laatste gaat de heer Oprel in de 
richting van de gedachten hierom
trent van zijn oud-leermeester prof. 
mr. C. W. de Vries. 

Spr. uitte tenslotte de wens, dat er 
steeds mensen bereid zullen worden 
gevonden om een taak in de gem :en
te op zich te nemen, daarbij indach
tig de woorden van Vondel in zijn 
Roskam: .,Indien 't gcmeen U roept, 
besorgt het als Uw cygen". 
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VRIJBEID EN DEMOCRATIE 

Eert Uw goede veldheren I 
Admiraal Helfrich schreef zijn herinneringen 

(Door onze militaire medewerker) ná Van Heutsz en Swart. Doch dat 
geeft de buitenstaander nog geen 
recht zich schimpend, geringschat
tend en spottend over "DE generaals'' 
te uiten. En van die goedkope, ge
wild-leuke stukjes te schrijven. 

De mémoires van admiraal Helfrich zijn ons, eerlijk gezegd, tegengeval
len. Dit boek werd geschreven door een weliswaar kordate en koppig
vasthoudende zeeman, maar met een beperkte gezichtskring. Een door
zetter. Een behoudende volhouder, die ons - maar in veel kleiner ver
band - onwillekeurig even deed denken aan een veelomstreden Engelse 
admiraliteits-figuur, Lord Fisher. De tegenvoeter van onze andere 
vaderlandse "oorlogsadmiraal" Furstner. De robuste practicus tegenove1· 
de meer politieke theoreticus. Een boek van betrekkelijk geringe histo
rische en krijgsgeschiedkundige waarde, en dat zich ook niet makkelijk 
en vlot laat lezen als een boeiend document contemporain of humain. 
Maar toch een boek, dat voor Nederlanders op .enkele punten belang-
1'i:ik is. 

.. . . 
W ij vragen die schimpers en 

grappenmakers dit: wat had
den uw bondgenoten en gij bereikt 
tegen Hitler's benden en tegen de 
Japanse verschrikking ZONDER ge-

l n de eerste plaats stelt het on
verbloemd duidelijk hoe misera

bel zwak het weermachtsapparaat 
van het Nederlands-Indisch Imperium 
was. 

Hoewel het geld en de middelen 
ongetwijfeld waren te vinden, liet de 
Nederlandse regering het Indische 
deel van het rijk practisch onverde
digd. Dientengevolge schoot die rege
ring schromelijk tekort in haar taak 
als beschermer van de Indische lan
den en volken. Dat die volkeren, op 
een dergE;)lijke wijze overgeleverd aan 
een Japans schrikbewind, dit niet 
kunnen en willen vergeven, is begrij
pelijk. 

En wanneer men dan bovendien in 
dit boek leest, hoe na de beschamen
de débäcle, waarin marine en lucht
macht zich tenminste hebben opgeof
ferd, het dwaze en. gelctsmijterige ge
doe in Australië, onder supervisie 
van Nederlaud's Eminence Grise dr. 
Van Mook, ten rechte de ergernis en 
verontwaardiging der bondgenoten 

HELFRICH 
.. , . Veldheerschap . ... 

wekte, dan komt in de tweede plaats 
een bittere vraag naar voren. 

Deze vraag: is het, gelet op dit 
schromelijk te kort schieten vóór en 
ook tijdens de oorlog, wel zo verwon
derlijk, dat onze bondgenoten er niet 
voor voelden aan dit penny wise and 
pound foolish Nederland andermaal 
de bewaking en de verdediging van 
een ongemeen belangrijk kruispunt 
van internationale strategische wegen 
en .... belangen toe te vertrouwen? 

M aar bovenal blijkt wel uit. dit 
· boek: de onbetaalbare waar

de voor e I k volk van goed veld
heers beleid. 

Dat beleid misten niet alleen wij, 
maar dat misten evenzeer Amerika 
en Engeland in de eerste perioden van 
de oorlog in Azië. Men leze dit boek 
en men denke aan de overrompe
ling van Pearl Harbour, ondanks de 
historische lessen en ondanks de 
waarschuwingen - en men leze voor
al ook de rapporten na het desbetref
fende onderzoek. 

Men denke aan de wijze, waarop 
als vakkundig bèschouwde admiraals 
en generaals de Japanners toestonden 
in Indo-China hun · bases in te rich
ten. 

Men denke aan de schromelijk ver
waarloosde verdediging van het ,.on
neembare" Singapore en aan de wijze, 
waarop de 70.000 verdedigers onder 
de voet •erden gelopen. 

Men denke aan de, zelfs onder de 
bestaande omstandigheden onverant
woordelijke inzet van het slagschip 
"Prince of Wales" en de slagkruiser 
"Repulse", die roem- en nodeloos ver
loren gingen. Men denke aan de vijf
daagse veldtocht van ons KNIL. 

En dan beseffe men de waarde van 
goed en vakkundig "veldheerschap". 

W mt het behoort weer tot de 
(Oede en vooral socialistische 

gebruiken, zich in pers en periodiek 
misprijzend en honend te uiten over 
"de generaals". 

.,Vrij Nederland" munt hierbij uit 
- herinner u de schendende plaat 
van Jordaan "Bronbeek", met gene
raal MacArthur en de heer Kruis 
als invaliden op het invalidenbankje 
en onder de ver~uchting "tja .... dat 
waren dagen .... · 

Zeker, de ondankbaarheid jegens 
zijn grote mannen is het teken der 
sterke volken, heeft Flutarchos van 
Chaeronea reeds gezegd. Vandaar 
die na de eerste wereldoorlog zo ge
ruchtmakende boeken van Jean de 
Pierrefeu "Plutarque a menti" en 
"Nouveaux mensouges de Plutarque". 

Maar ook voor de ondankbaarheid 
der zeer sterken bestaat een grens. 
En een dergelijke ondankbaarheid 
past in geen geval de zéér zwakken. 
Zeker, Nederland heeft noch hier, 
noch in wijlen Indië veel vreugde en 
rendement aan zijn generaals beleefd 

neraals en admiraals als MacArthur, 
Nimitz, Halsey, Spruance, Marshall, 
Eisenhower, Bradley, Patton, Mont
gomery, Alexander om er slechts 
enkele te noemen? 

Goed - ook onder admiraals en 
generaals lopen klungels, nietsnutten 
en ijdeltuiten rond. 

Elke oorlog begint en begon als 
het ware met het prompte afzetten 
van een dikwijls groot aantal admi~ 
raals en generaals, die reeds dadelijk 
blijk gaven n i et te voldoen. Dit is 
een bewijs te meer hoezeer men de 
werkelijke "vakmannen", de geboren 
aanvoerders, ook en vooral na vol
brachte. diensten, moet hooghouden. 

Vergeet toch niet, dat één gene
raal of admiraal in één enkel uur, 
soms in een enkel ogenblik ove1• 
zijn of niet zijn van zijn land en 
volk moet beslissen, zoals admiraal 
.Jellicoe, toen hij, bij de aanvang 
van de zeeslag in het Skager Rak, 
in een enkel ogenblik en aan de 
band van onvolledige en gedeelte
lijke onjuiste berichten moest be
slissen op welke vleugel hij zijn 
vloot in linie zou brengen. 

Daarom: eert als volk uw goede 
generaals en admiraals en schaam 
u nooit, zoals tegenwoordig blijk
baar vele Nederlanders doen, voor 
een Van Heutsz en een Swart. 

I HET LAATSTE LIEDJE I 
Brief van de kleinzoon. 

"Hoe zit dat, opa", schreef de kleinzoon, 
"Heb jij de boel hier ook verknoeid? 
Heb jij je ook met onze gulden 
En met ons koninkrijk bemoeid? 
Heb jij, terwijl je mee-beheerde, 
Ons volk ontlast van geld en goed, 
En sta jij dus ook mede-schuldig 
Als ik straks emigre1·en moet? 

Nee, opa, kijk maar niet zo nijdig, 
Want jij was óók au-to-ri-teit! 
Jij was GEZAG! - En op de Witte 
Heb jij de staatskous mee-gebreid. 
Heb jij belet, heb jij verboden 
Dat men ons arm heeft potverteerd? 
Nee? - Nou, dan ben jij schuldig_, opa, 
En ven·e van gedisculpeerd! 

Dacht jij, dat wij met jouw regeersel 
Als erfgenaam tevreden zijn, 
En onze opa's zullen eren 
Van op en om het Haagse Plein? 
Nee, opa, laat jouw puin en brokken 
Maar aan de Firma Vorrink na -
Jouw kleinzoon neemt op tijd de benen 
Pour sa cabane au Ca n a d a ! 

Brammet;e 
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Nogmaals: 
beloning en traditie 
(Van onze militc:.ire medewerker) 

Z oals onze lezers weten, laten wij 
ook gaarne de jongeren in ons 

leger hier aan het woord, mits hun 
"goodwill" vaststaat en zij door ·hun 
werk o:t functie tot oordeel bevoegd 
zijn. · 

Natuurlijk zal hun de ondergrond 
van voorschriften, maatregelen, enz. 
n i e t altijd zo volkomen bekend zijn 
als aan de leidende officieren •. Maar 
het is nodig en nuttig dat desondanks 
ook hun oordeel en inzicht naar bui· 
ten komt. 

Dit als. inleiding voor enkele op.. 
merkingen, welke wij ontvingen· naar 
aanleiding van meerdere in ons num-:o 
mer van 14 April opgenomen reac
ties. Wij wijzen er nog eens nadruk· 
keiijk op, dat wij de reacties der jon
geren steeds duidelijk tussen aanha· 
lingstekens stellen, in tegenstelling 
met ons eigen oordeel. 

* • * 

0 nze inzender schrijft o.m. dat 
van een beloning na de oefening 

"Crescendo" geen sprake was. Dat 
woord kwam dan ook in de betrekke
lijke dagorde niet voor - er stond 
slechts dat het de CSV verheugde te 
kunnen meedelen, dat de mannen 22 
Maart met groot verlof gingen. Die 
datum was reeds lang tevoren vast
gesteld. 

Inderdaad werden enkelen door 
deze maatregel gedupeerd. Het is 
moeilijk het iedereen naar de zin te 
maken - het merendeel was echter 
uiterst tevreden. 

* * * 

A ldus deze aantekening. Onzer
zijds slechts dit: indien die 

maatregel reeds zo lang tevoren was 
vastgesteld, waarom haar dan ook 
niet lang tevoren bekend gemaakt? 
Dat had misvatting voorkomen. En 
had men, bij tijdige bekendmaking, 
niet eveneens tijdig kunnen voorko· 
men, dat militairen werden gedu
peerd? 

Het is o.i. juist dáárom zo goed, dat 
deze dingen naar buiten komen: 
woord en wederwoord vormen de les, 
welke de herhaling van fout of mis· 
vatting, en dus ook het gekanker, kan 
voorkomen. 

T en aanzien van het feit, dat de 
naam Generaal Van Heutsz blijft 

voortleven in de benoeming van een 
regiment ...• wielrijders, schrijft onze 
inzender: 

"De commandotroepen (die 
oorspronkelijk Stormschool heet
ten) waren zeer verguld, dat zij 
de naam Commandotroepen te
rug kregen als herinnering aan 
hun landing in Walcheren. Is dit 
géén traditie? En moet deze 
wee1· verbroken worden om het 
KNIL te eren? Deze gedachte is 
wel ter sprake gekomen, maar 
z~j werd m.i. tenrechte verwo?'• 
pen." 
Onzerzijds dit: natuurlijk, laat men 

waar mogelijk in de n a a m van een 
regiment ook zijn fa a m tot leven 
brengen. Maar welk bezwaar zou er 
zijn geweest tegen de naam: "Regi• 
ment (of Bataljon, of Afdeling) Com· 
mandotroepen Generaal Van Heutsz"? . . .. 
T en aanzien van de vaandrigs te· 

kent onze inzender tenslotte 
aárt: 

"De vaandrigsrang vind ik niet 
zo verwerpelijk. Zij geeft gele• 
genheid leerlingen van de SRO 
zowel als officier als onderoffi• 
cier in de praktijk te oefenen. 
Nergens staat, dat een functie 
niet in et.~n lagere rang kan wor .. 
den vervuld, dan in die, welke 
de oorlogsorganisatie aangeeft. 
Men had deze vaandrigs dus ook 
vaandrig kunnen laten, maar dan 
verdienen zij - zoals U zelf 
aangeeft - beduidend minder. 
Tussen deze 2 mogelijkheden 
kiezende, koos men in het be
lang van de man de eerste, met 
de daaraan verbonden nadelen. 
Mooi is die figuur inderdàad 
niet." 

• • • 
On2,e hartel~ •nk aan de inzett. 

der. · · 
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Rede van het . Eerste Kan1erlid H. D. Lou·wes: 

MOGELIJKHEDEN EN TAAI( VAN DE 
DERDE MACHT'' 

'' De partijen moeten bereid zijn elkaar in een welgezind 
en principieel gesprek ·te ontmoeten 

De door mr. Oud op onze algemene vergadering van het vorige jaar 
gelanceerde gedachte ener .,derde macht" heeft reeds tot t7eel beschou~ 
wingen aanleiding gegeven. Thans heeft ook het lid van de Eerste 
Kamer de heer H. D. Louwes een rede aan dit ondet·werp gewijd tJooz· 
de afdeling Delfzijl onzer partij. De heer Louwes bezag dit probleem 
legen de achtergrond van de tanende belangstelling voor het Staat~ 
kundige gebeuren b!j ons Polk. Z.i. zou deze tanende belangstelling 
omgebogen kunnen worden in positieve richting en het uerzverkelijken 
van de idee uan de derde macht zou naar z!in mening ongetwijfeld 
nieuwe hoop betekenen. Evenwel zal er eerst iets positiefs bereikt kun~ 
nen worden wanneer A.R., C.H.U. en V. V.D. bereid zijn elkaar in 
een welgezind en principieel gesprek te ontmoeten. 

W ij moeten, aldus de heer Lou
wes, evenwel goed beseffen, dat 

het niet gaat om een samensmelting 
van deze drie partijen in een nieuwe, 
doch dat het er alleen om gaat te 
zien hoe-ver men kan komen door on
derlinge samenwerking en het op el
kaar afgestemd zijn bij · de vergroting 
van de iD.vloed van alle drie en een 
beter beleven van de verantwoorde
lijkheid, die men in ons huidige po• 
titklke bestel draagt. 

HET BELANG DER BETROKKEN 
PABTIIEN. 

Spr. meent te mogen vaststellen, 
·dat de grote dagen en.de tijd van de 
trootste invloed voor de A.R. (de pe
rioden . van Kuyper . en Colijn) naar 
menselijke ·berekening· vooreerst voor• 

. bij zijn. Toen kon zij met al de ener• 
;. gie en vasthoudendheid, waarover 
. haar volksgroep beschikte, strijden 
r voor wat haar boven alles l(aA. het 
! hart lag: de oplossing van de sehè:lol· 
i strijd. Thans vereenzaamt de A.R. 
meer en meer. Blijft deze partij in 
de geisoleerde positie, waarin zij nu 
verkeert, dan is het gevaar groot, dat 

, haar getuigen .steeds meer wordt een 
' getuigen in eigen kring, maar niet 
bevruchtend werkt op de publieke 
opln,ie en het gehele nationale gebeu· 

·ren in ~ederland. JuiSt waar de be· 
' volkingsgroep, waarvan zij de repre• 
· sentante is, zo een waardevol deel is 
: t'an het Necierlanàse volk, la dit op 
achzelf te J:ietfèuren èn moet het ook 

. voor• haar.., aà ·zij zich ·Oil haar roeping 
' be~ .-n~eliJk · Zijn . ln groter 
vert>aact ·tot ·t.\lèer. inYloed te kunnen 
.komen en de praetiaeb.e verwerkelij· 
ldng durvan te bezien. 

Dit .zelfde geldt, zij het op andere 
· wijze, zeker ook Voot' de C.H.U. Deze 
· lJnie toch Is zeer nauw verbobden 
tnet een deel van het Ned. Hervormde 
kerkvolk. Deze binding aan dit kerk• 
volk waarborgt ook haar ODietwijfeld 
een grGte mate van stabiliteit, maar 
apr. DMent toch te mogen zeggen, dat 
grote geestelijke spankracht en poli
tieke impulsen uit deze groep niet 
voortkomen en ook moeilijk meer te 
verwachten zijn. Deze volksgroep 
mist iets van de energie en zendinga
drang der gereformeerden en is sterk 
traditioneel bepaald, wat ook bete
kent: uit het verleden levend. Nu de 
Nederlands liervormde kerk ten lan· 
ge leste zelf in beweging is gekomen, 
is de mogelijkheid aanwezig, dat ook 
deze kerkelijke achtergrond van de 
c.:a.u. voor haar een geheel andere 
en naar het spr. voorkomt, hoogst 
onzekere betekenis kan krijgen. De 
beweging, die in de Nederlands Her
vormde kerk op gang is gekomen, zal 
zich zeker niet richten naar de kant 
van de 19e. eeuwse verhoudingen; 
boewel de doorbraakimpulsen voor
eerst wat zijn verzwakt, moet toch de 
kans groot worden geacht, dat na een 
tijd van teruggang en bezinning, deze 
opnieuw zullen herleven. Er zijn al
lerlei uitingen, waaruit blijkt, dat het 
gesprek in de Ned. Hervormde Kerk 
over haar houding t.a.v. het openbaar 
en bijzonder onderwijs, het al of niet 
christelijk georganiseerd zijn, over de 
mogelijkheid zich over allerlei vraag
stukken als kerk uit te spreken, etc. 
nog lang niet is afgesloten. De voort-

zetting ervan kan voor de Kerk en 
daardoor indirect voor de C.H.U. nog 
allerlei verrassingen brengen; wan
neer de gedachtenwisseling over deze 
aangelegenheden ook in de C.H.U. op 
gang komt, zal blijken, dat ook daar 
allerminst eenheid van opvatting om
trent deze principiële vraagstukken 
heerst. 

Op grond van het vorenstaande 
meent de heer Louwes, dat een zekere 
berorientatie van de C.H.U. in de 
sfeer van de derde macht voor haar 
aantrekkelijk kan zijn; het zal voor 
haar verstandige strategie zijn haar 
politieke omgeving al vast goed te 
gaan verkennen. 

De V. V.D. bevindt zich in een pe
l'iode van opbouw; de liberale gedach· 
te in de politiek is na een lange tijd 
van neergang weer bezig zich een 
nieuwe gestalte te verwerven en haar 
invloed te vergroten. 

Spr. geeft de liberale gedachte deze 
inhoud: beleviDg van de verantwoor· 
delijkbeid en zelfstandiJ'heid in tie en
kele mens op geestelijk, politiek en 
maatschappelijk gebied. 

Wij zullen in allerlei nieuwe vor
men de verwerkelijking van onze 
grondgedachten moeten durven na
streven. Juist, ornaat deze taak voor 
ons zo moeilijk is, en omdat · wij de 
scholing in het principiële gesprek na 
een periode van dorre rationalisatie 
zo nodig hebben, kan het verkeren in 
de sfeer van de derde macht ook 
voor ons veel aantrekkelijks hebben, 
aldus de heer Louweli 

Bet staM veer atn'· vaat. dat voor
eerst de drie partijen er zullen blU· 
ven als geheel zelfstandige onaf· 
llaakelijke Instellingen; sij zullen 
bij hun optreden la het parlemeat 
eok alleen aan zlehzelf verantwoor
delijkheld IChuldlg aija. Maar uit 
Mil elkander beter leren kennen en 
verstaan en geregeld overleg kan 
voortvloeien, dat het optreden meer 
gelijk word& en dat in l:»epaalde 
moeUijke lnve.sties men onpveer 
dezellde koers zeilt. Ontstaat er clan 
een kabinetscrisis el moeten er op 
andere wijze grote moellijkheden 
worden opgelost. dan heeft niet de 
een zich misschien zus en de ander 
zich zo vastgelegd, waardoor een 
gemeenschappelijk beleid al haast 
onmogelijk wordt en juist dat ge
meenschappelijke optreden kan lle 
invloed zoveel ver~roten. 

UITWISSELING VAN INZICHTEN 
GEEFT WINST 

Politieke partijen hebben de nei
ging, vooral nu ons stelsel van even
redige vertegenwoordiging hun een 
zo centrale plaats toekent, steeds 
meer te worden tot hecht ommuurde 
vestingen. Als er van de derde macht 
iets zal komen - en naar spr.'s me
ning gaat het voor de invloed der 
drie partijen daarbij om zijn of niet 
zijn - dan moet men ongewapend el
kaar willen ontmoeten, een gesprek 
voerende "voor d' uitkomst willig 
blind". Men zal elkander dan recht in 
de ogen moeten zien, zonder geeste-
lijke of andere voorbehouden en geen 
struisvogelpolitiek gaan voeren. Met 
de moeilijkste vraagstukken dus be· 
ginnen. 

Het allermoeilijkste is de zeer ver
schfllende betekenis, die men tn dé 

drie partijen toekent aan het door al· 
len gebruikte woord: christelijk. Bij 
de A.R. en de C.H. wordt dit zo ver
staan, dat men ook in de partij ver
onderstelt, dat de leden in het Chris
tendom niet alleen een leefregel zien 
in deze samenleving, maar er ook hun 
eeuwigheidsbestemming in zien gebor
gen. Het geloof in God en Christus is 
daar verondersteld en de atheïst en 
de humanist kunnen er niet in vollE:' 
waarachtigheid thuis zijn noch er tot 
bestuursfuncties geroepen worden. 

Bij ons in de V.V.D. is dit wel het 
geval. Wij vragen slechts, dat onze le
den hun onderlinge menselijke ver
houdingen, ook in de staatkunde door 
de leefregels van het Christendom Ia
ten bepalen, maar bij ons wordt niet 
verondE:>rsteld, dat men er ook het ant
woord vindt op de laatste en diepste 
levensvragen, dat men gelooft in God 
en Christus. Bij ons kunnen dus de 
Joods gelovigen, de atheïsten en hu
manisten in volle waarachtigheid lid 
zijn en geroepen worden tot alle be
stuursfuncties. 

Noch de A.R. of·C.H. noch de V.V:D. 
zullen met deze hun grondslagen kun
nen schipperen en men zal nu moeten 
nagaan, hoever men elkander op dit 
terrein kan verstaan en verdragen. 
Het zal wel blijken, dat hier tal van 
vraagstukken uit voortvloeien en dat 
het tot één partij worden daarom bui
ten ons gezichtsveld ligt. Maar het zal, 
naar spr. vertrouwt, ook kunnen blij
ken, dat men in de practijk veel sa
men zal kunnen doen en dat werke
lijke beginselen gerespecteerd en ver
dragen kunnen worden, ook al zijn zij 
geheel verschillend gericht. 

Direct uit het bovenstaande vloeit 
een. gesprek voort over een tweede 
moeilijkheid, narnelijk die van het 
openbaar en bijzonder onderwijs, van 
christelijke en neutrale of algemene 
organisatie voor arbeiders, boeren, 
middenstanders, etc. Zo ooit, dan heb
ben wij elkander hier vaak gewond, 
zonder elkaar te begrijpen en recht 
te doen. Wij zullen nu moeten Ieren 
elkaar op zijn best te nemen. Bij ons 
ZUllen wij moeten erkennen, dat de 
strijd om de gelijkstelling van het 
bijzonder onderwijs er één geweest is 
van de meest diep beleefde gewe
tensnoodzaak en daarom respect ver
dient; bij de A.R. en C.H. zal men 
moeten leren begrijpen, dat onze liéf
de voor het openbaar onderwijs niet 
is een afweerreactie tegen de "fijnen" 
of gevolg van kleurloze, bloedarme 
neutraliteit, maar van respect voor 
eens anders mening en van verant
woordelijkheid voor ons volk als ge
heel, een verlangen naar een natio· 
nale school met een warm karakter, 
geen kil leerinstltuut. Ook inzake de 
opvattingen over de organisatie van 
boeren, arbeiders enz. zullen wij moe
ten trachten elkaar te verstaan. 

Er is groot verschil van inzicht, 
maar er is, als men elkaar op zijn 
best neemt, gedachtenwisseling mo
gelijk. Bovendien toont de zeer hechte 
samenwerking in de landbouw, dat 
een verscheiden grondslag optreden 
in hecht verband allerminst uitsluit. 

Bij alle versc·hil . van inzicht en 
grondslag is er toch ook vast te stel
len, dat • de bittere openbaring van 
demonische krachten in de mens sinds 
de eerste wereldoorlog het grote op
timisme in onze kring bij het den
ken over de mens en over de ver
beterende invloed van kennis en ont· 
wikkeling binnen meer redelijke 
grenzen heeft teruggebracht. Geleid 
door die ervaring zullen wij elkaar 
beter kunnen aanvoelen. 
ZONDAGSRUST 

Een moeilijk punt biedt ook de Zon
dag, dit allerneteligste vraagstuk in 
onze practische politiek. Ook hier zul· 
len wij moeten trachten tot een syn· 
these te komen. Ik geloof, dat er al· 
gemeen overeenstemming is in de 
waardering van de grootsheid van de 
oude Mozaische Sabbathswet, die met 
de strikte handhaving der wekelijkse 
rustdag het harde leven van milliar· 

- den mensen dragelijk heeft gemaakt 
en de tijd heeft gegevea vOol' gods· 

dienstige bezinning. Het gaat. er nu 
lnaar om, wat d" taak is der Over· 
heid bij de handhaving van de op de 
Zondag overgegane Sabbathsrust. 
Men zal aan de ;l.ijde der A.R. moeten 
trachten, meer dan nu reeds geschiedt, 
los te·komen van de oude traditie over 
de Zondagsviering, want deze dreigt 
de Zondag te bcHchadigen. De Jnoder· 
ne mens uit een grote stad heeft een 
andere behoefte aan Zondagsbeleving 
dan de 17de ef'ltWSC burger of de 
woestijnbewoner voor duizenden ja
ren in zijn tent. Maar die moderne
mens heeft die rustdag meer nodig 
dan ooit en h~j heeft ook meer dan 
ooit nodig stil k staan bij de gedach
te, dat wij op de eerste dag der week, 
de Zondag, de upstanding van onzen 
Heer op de Paasmorgen herdenken, 
hoe wij die opstnnding dan ook ver
staan. Daarom moet er een synthese 
mogelijk zijn; misschien kunnen wij 
elkaar behalve in stenen kerken ook 
in de "Kerk van ongekorven hout" 
ontmoeten. 

Ook op het gebied der sociale ver
zekering zal een nieuwe oriëntering 
moeten worden beproefd, vooral ten 
aanzien van de oudedagsverzekering. 

En van zeer grote betekenis zou 
het ook zijn, wanneer de derde macht 
met een zekere durf en eensgezind· 
beid en met stellige middelen zich 
zou willen en kunnen inzetten voor 
de grotere éénwording van Europa. 
Hier ligt een van de weinige sleutels 
tot de polltieke belangstelling del' 
jongeren. 

Over en weet· kaa men er zeer 
bij wilmen uit de ef&'en lilfeer te 
moeten treden In nauw contact met 
de anderen. Dit &'eldt zeker ook 
voor ons. Als wij onszeil zien zoals 
wij zUn. dan-moeten wij erkennen, 
dat er bij ons Is een zeer gTOOt te
kon aan vaardirheld om een ge• 
sprek over &"eestelijke beginselen te 
voeren. Al te veel is deze vaardl&'
heid In de dorre sfeer van het ra
tionalisme der laatste 50 jaar ver
loren &'eraan en ook bij ons ont
breekt de visie op de geweldige 
betekenll, die &'evoels- en geeste
lijke beweegredenen nog altijd bij 
het doen en laten der mensen heJt. 
ben. Daarom hebben wij de oefe
ning van het principiële gesprek In 
de sfeer van de derde macht zo 
nodig; zOIUier de daaruit voort
vloeiende bewogenheid zal ons ap. 
pèl aan de Jeurd in de wind ver
klinken als een luidende schel of 
een kllnkeu metaaL 

DIENST AAN DE DEMOCRATIE 

Hierna bespreekt de heer Louwes 
de democratie, die hij doodziek 
noemt, o.m. tot uiting komende in 
het gebrek aan belangstelling bij de 
kiezers. 

Een positieve en constructieve po. 
ging om van de derde macht wat te 
maken zou een begin kunnen zijn 
van een politieke herleving. 

Een derde macht, die harmonie zou 
weten te vinden tussen het eigen le
ven der drie partijen en hun geza
menlijk optredep in de practische po
litiek zou ons een soort van drie
partijenstelsel brengen, met de mo
gelijkheid van een tweepartijenrege
ring en één als oppositie met tevens 
de mogelijkheid, dat die combinaties 
zouden kunnen wisselen. Een derde 
macht zou ook iets van avontuur be
tekenen, een openen van vergezichten 
in de vastgelopen verhoudingen van 
nu. 

Er is echter nog meer. De drie 
derdemachtpartijen leven nu elk voor 
zich tussen die twee reuzen, de 
K.V.P. en de P.v.d.A., in. Is de Idee 
van de democratie bij deze beide 
groten geheel veilig? 

De K.V.P. is nauw verbonden met 
de Katholieke Kerk, die haar wereld
opdracht van alleen zaligmakende 
kerk zo verstaat, dat zij de gewetens· 
vrijheid en de verdraagzaamheid in 
principe geheel anders ziet dan wij, 
Voor haar iB de democratie een vonn 

<Vervo4i' op pag. 7) 
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DOORBRAAK 
W ie oog heeft voor de dynamiek, 

aan alle leven eigen, beseft, dat 
ook het politieke partijleven aan de 
wetten der dynamiek onderworpen 
is. Ook de enkele partij, van bepaal
de beginselen uitgaande, zal deze 
nimmer geheel statisch kunnen zien. 
De voortgaande ontwikkeling van 
het maatschappelijke leven dwinst 
tot telkens nieuwe bezinning, óók op 
de beginselen, eenvoudig reeds omdat 
de beginselen telkens weer met de 
voorhanden werkelijkheid moeten 
worden geconfronteerd. 

Dit is de diepere gedachte, die 
aehtc1· elke poging tot "doorbraak" 
werkt. Ook achte1· de doorbraak, 
welke de Nederlandse Volksbewe
ging onmiddellijk na onze bevrijding 
beoogde en naar twee kanten op 
doorbreking van vooroorlogse vcr
houdingen gericht was: geestelijk 
wat de "antithese" betreft, door Kuy
peJ· eens aangeduid als die tussen 
christenen en paganisten; economisch 
op die waarin "burgerlijken" van so
cialisten scheidde tegenover L'llmndc>r 
~tonden. 

B eide tegenstellingen klopten 
zo meende men - niet meer 

met de nieuwe werkelijkheid. Wij 
laten die van de ,antithese" thans 
buiten beschouwing en bepalen ons 
tot de laatste. Aanleiding daarèoc 
vinden \Ve in 'n artikel in de "Lceu
wardcl· Courant" van 11 deze1·, dat 
zich onder mee1· keert tegen hetgeen 
wij onlangs schreven onder het 
hoofd .. Als de wereld liberaal be
stuurd werd, zou het beter gaan". 

Is wat wij hierover schreven juist, 
hoc kan men er in V.V.D.-kringen 
dan nog ooit over een "derde macht" 
denken aldus de "Leeuwarder 
Courant". Anti-revolutionnairen en 
christclijk-historischen wijzen im
rners het kapitalisme principieel af. 

Wij antwoorden hierop voor dit
maal alleen: bij zulk een wijze van 
probleemstelling zou feitelijk alle 
politieke samenwerking onmogelijk 

·zijn. Coalities in wat losse of vaste 
vorm ook, zijn altoos als tijdelijk 
aanvaarde m.og€:lijkheden tot pro
grammatisch samenwerken van par
tijen, die principieel verschillen en 
jui<t in hun fundamentele verschil· 
len de rechtvaardiging van hun be
staan vinden. 

Met eenzelfde opmerking moeien 
·wij volstaan ten aanzien van 

hetgeen de Leeuwarder over de 
rooms-katholieken schrijft, die vol~ 
gens haar altijd en overal tegenover 
de liberalen zullen staan, omdat de 
R.K. Kerk er geen twijfel aan heeft 
laten bestaan, dat ;dj het economisch 
liberalisme of kapitalisme veroor
deelt. 

Immers de RK. Kerk heeft e1· c.l 
evenmin twijfel over laten bestaan, 
dat zij het socialisme veroordeelt. 
Desniettemin werken in verschillen
de landen rooms-katholieke parti.jen 
met socialistische :o;>mcn. 

Dat wij aan hüt betoog van de 
"r.eeuwarder Courant" aandacht 

:;chtmkcn, geschiedt intussen niet om 
haar op deze punten te weerleggen, 
die wij rekenen tot die van de poli
tieke opportuniteit. Hetgeen zij 
schrijft is in ons oog slechts bdang
rijk voorzover het inderdaad op JWin
cipiële vragen ingaat. 

Wij doen aan haar bedoelingen 
nam· het ons voo!"lwmt niet tekort, 
wanneer wij stc'llen, dat voo;· de 
Leeuwarder de zaken zó liggen: 

Al die termen: liberalisme, kapita
lisme, socialisme, katholicisme dui
den begrippen aan. die als het erop 
aankomt, maar weinig exact en con
creet omschreven kunnen worden, 
juist omdat die begrippen meermalen 
in elkaar blijken ove1· te vloeien. Het 
gaat dus niet om een of- of, maar om 
een en- en, 

Hier raken we nu aan de vraag: 
statisch of dynamisch, waarmee 

wij dit artikel begonnen. 
Wij willen van onze kant gaarne 

verklaren, dat de .,Leeuwarder Cou
rant" hie1· voor ons open deuren in· 
trapt. Wij hebben bijv., nog eer de 
Ned. Volksbeweging de Partij van de 
Arbeid in het leven riep, uiting ge
geven aan onze bezwaren tegen de 
taktiek, door de N.V.B. toegepast. Die 
bezwaren richtten zich zelfs minder 
tegen de oprichting van de P.v.d.A. 

als zodanig, dan wel tegen de wf,jze, 
waarop de N.V .B. haar fameuze ,.ge
sprek" voerde. Die vero_ordeeldcn wij 
als ontoereikend, jufst omdat men 
stelselmatig verméed de begrippen 
.,kapitalisme", "Ubêra.llsme", "socialis
me" enz. op hun huidige inhoud te 
toetsen, doch zich van stonde aan 
richtte op een vaag, personalistisch 
socialisme, waarover de leiders van 
de N.V.B. het klaarblijkelijk allang 
met elkander eens waren, zodat er 
voor anderen geen mogelijkheid tot 
deelneming aan een werkelijk ge
sprek overbleef. 

.!; * * 
Met andere woorden: \vij erkeu

den de dynamiek in het politie· 
ke leven volledig en daarmede, dat 
in de politiek vaak gewerkt wordt 
met ideologieën en leuzen, die zich
zelf overleefd hebben, zodat nieuwe 
bezinning noodzakelijk is. 

Met de .,Leeuwarder Courant" zijn 
wij het eens, bijv. waar zij schrijft, 
dat men in 't socialisme 'n steeds ver
del' afgroeien van de dogmatische, 
veelal Marxistische stellingen kan 
waarnemen. Reeds een kwarteeuw 
geleden schreven wij naar aanleiding 
van De Man's .,De psychologie van 
het Socialisme", dat de verschijning 
van dit werk een symptoom was van 
de crisis in het socialisme, dat door 
het voorafgegane revisionisme reE'dr. 
in zijn wezen was aangetast. 

D h wil echter niet zegg•.m, dat 
het in de politiek niet zou gaan 

om een of-of, doch om een en-en. 
Het socialisme moge, geleerd dom· 

harde ervaringen, zich nu in de ge
daante van een personalistisch socia
lisme aan ons voordoen en daardoo1· 
op velen - blijkbaar ook op de 
,.Leeuwarder eourant"! - de indruk 
~aken van ·radicaal-progressief, 
progressief-liberaal of christelijk-so
lidaristisch te zijn, in wezen zijn de 
dingen ook hier niet zo eenvoudig als 
ze schijnen. Socialisme blijft socia
lisme, liberalisme blijft liberalisme, 
solidarisme blijft solidarisme. Wie 
hier de principiële verschillen ver· 
doezelt helpt de geestesverwarring 
in standhouden en bevorderen. waar
aan onze wereld laboreert, naar 
steeds duidelijker blijkt tot haar 
eigen grote schade. 

Dat in economisch opzicht de we
reldsituatie thans een andere is dan 
zij ten tijde van het ontstaan van de 
klassieke economische school was, 
stelt de aanhangers dezer leer uiter
aard voor de taak van confrontatie en 
bezinning op de realiteit van thans. 

Maar dat is iets gans anders dan 
van de principes dezer leer over te 
stappen op die van het socialisme en 
daarmede dus langzaam maar zeker 
weg te glijden in de richting van een 
socialistische maatschappij. Of het 
roomse solidarisme in deze een tus
senweg is, die wij gaarne zouden be
treden, laten wij thans onbesproken. 
Het zegt o.i. reeds genoeg, dat de 
"Leeuwarder Courant" van de a.r. en 
de c.h. die volgens haar het kapita
lisme principieel afwijzen, moet con
stateren, dat in deze kringen een 
weinig klare voorstelling van het 
door hen voorgestane economische 
stelsel bestaai . 

l ·n dit ,. \H'inig klare", niet enkel 
daar, maar zeker niet minder in 

de kringen van het personalistische 
socialisme, ~chnilt o.i. het grote ge
vaar voor deze tijd, die enkel door 
klaarheid van voorstelling gediend 
wordt. Vandaar bijv. dat wij de aan
dacht vestigden op het Amerikaanse 
boek "Making Capitalism Work''. 

Wanneer Bevan thans de hand
schoen toewerpt aan Attlee en zijn 
labour-kabinet, kan men struisvogel
politiek voer0n en zeggen, tlat het 
hier om incidentele tegenstellingen 
gaat. De werkelijkheid is een andere 
en eist daarom iets anders, n.l. dat 
men ook in deze controverse heeft' 
te zien een symptoom van de crisis, 
waarin het socialisme - intematio
naal - verkeert sinds -- en steeds 
meer geraken zal naarmate - het 
economische begrippen en principes 
in elkaar laat overvloeien. 

En zoekt men een soortgelijk symp
toom in eigen land, dan wijzen wij op 
een rede, door Prof. Schermcrhorn 
de vorige week in Assen gehouden, 
waarin zijn Hooggeleerde over aller
lei moeilijkheden slechts zeggen kon, 
dat de situatie in zijn partij veel ge-· 
voeliger ligt dan in andere. Dat her
innert ons opnieuw aan hetgeen zijn 
partijgenoot De Kadt eens zei, die 
kort :na de oprichting van de P.v.d.A. 

waarschuwde tegen "Gef!ihlsduselel" 
in zaken van partijformatie. 

Politiek heeft met keiharde l·eali
teiten te maken. Slechts principiële 
probleemstelling en klare onderschei
ding van beginselen kan hier de weg 
wijzen. Voor ons ligt die in het al
ternatief: liberalisme of socialisme, 
vrijheid of slavernij. 

G. A. DE RIDDER 

Afdeliogsoieuws 
DRACHTEN HAD EEN 

BESTE AVONJ) 

In Drachten werd op 19 April een 
zeer goed bezochte ledenvergadering 
gehouden. Vele zaken werden bespro
ken, terwijl ook verschillende ge
meentezaken de revue passeerden. De 
heer Terpstra, onze afgevaardigde in 
de Raad, behandelde enkele kwesties, 
die in Drachten de burgerij beroeren, 
o.a. de overkluizing van de hoofd
vaart. Voor de heer Zoovele, die af
trad, Wi!rd als bestuurslid de heer 
Ten Raa gekozen. 

Hierna hield de heer Algra uit 
Leeuwarden, een causerie over Ame
rika, geïllustreerd met prachtige lan
taarnplaatjes. De heer Algra verstaat 
de kunst om zijn gehoor te boeien en 
het hartelijke applaus bewees, dat de 
aanwezigen hadden genoten. 

Een zeer goede avond. 

(;ES LOTEN 
Het Algemeen Secretariaat 

zal op 30 April, Koningin's ver~ 
jaardag; 4 Mei, Doden-herden
king en 5 Mei, Nat. Feestdag, 
gesloten zijn. 
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van regering, niet de enig denkbare, 
alleen te aanvaarden zolang zij niet 
in strijd is met het hogere doel MI' 
Kerk. 

De sociaal-democratie stamt uit een 
gedachtcnwereld, waarin men eens 
het als geoorloofd en onvermijdelijk 
heeft beschouwd, dat de bestaande 
maatschappelijke orde zou moeten 
verdwijnen en haar orde zou moeten 
ontstaan uit en door een gewelddadi· 
ge ommekeer uitgaande van de arbei
dersklasse. De revolutionnaire ont
sporing van Troelstra in 1918 is een 
bewijs, hoe deze gedachte toen nog 
leefde. Hoezeer wij de democrati· 
sche gezindheid van de P.v.d.A. van 
nu ook als volkomen te goeder trouw 
moeten en willen aanvaarden, wij 
mogen ook de lessen der geschiedenis 
niet vergeten. 

Beide, èn de K.V.P. èn de P.v.d.A. 
zijn zo sterk gebonden aan een be· 
paalde goddelijke opdracht en aan 'n 
bepaalde verwachting nopens de 
maatschappij-inrichting, dat zij on
mogelijk of moeilijk democratisch 
zullen kunnen blijven, wanrieer de 
democratie de verwezenlijking van 
hun opdracht of inzicht weerhoudt, 
of zo die eens verworven zou zijn, 
weer zou afbreken. Daarom moet de 
derde macht waakzaam en eendrach• 
tig zijn, want protestantisme en libe
ralisme zijn democratisch van nature 
en zij kunnen alleen ondemocratisch 
worden door hun beginsel te verloo
chenen en door op te houden protes· 
tanten en liberalen te zijn. 

Spr. zegt tenslotte te vertrouwen, 
dat men èn in de A.R. èn in de C.H. 
èn in de V.V;D. het bouwen aan de 
derde macht mee wil aanpakken met 
die openheid, die alleen uitzicht op 
slagen geeft; 

STUD I E-C 0 NF ERENTIE 
van de 

VERENIGING VAN STATJI3N,. EN RAADSLEDEN VAN DE 
VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID 'EN DEMOCRATIE 

te houden op 
ZA TERD.\G 2 en ZONDAG S JUNI 19111 

in het conferentie-oord 
WOUDSCHOTEN 

te ZEIST 
l<lvtmals in 1\149 en 1950 organiseert 

ook dit jaar de Vereniging va.n Sta
ten- en Raadsleden va.n de V.V.D. een 
studie-conferentie. Het conferentie• 
oor<l .,Woudschoten" te Zeist bleek 
vorig jaar aan ieders eisen en ver• 
wachtingen te voldoen, zodat dlt ook 
thans weer is gekozen als Pla.a.ts VAIP 
samenkomst. De aantrekkelijkhef4 
van Woudschoten wordt ditmaal no• 
verhoogd door het feit, dat de co"u;. 
rentie eerst begin Juni wordt gehw
dcn, hetgeen gegronde hoop geen op 
zon en warmte, en de fraaie omg.., 
ving temidden waarvan Woudschoten 
gclegP.n is, nog aanlokkelijker maakt. 

Aangezien vcrleden jaar is geble
ken, dat door het grote aant11.l spre• 
kerc de conferentie zeer vcrmoei.end 
was, is dit jaar bel!loten minder spre-. 
kurs uit te nodigen, betgeen tevenB 
het voordeel bcf'ft, dat de deelnemers 
de gelcgenhçid wordt gegeven lete 
meer van de omgeving te genieten, 
('en "vandcling thwr de boss~ll te ma
lH~n f~n op dezn wijze tevens h-et on• 
ilerling eontact t~ verAtevig.en en 
11ieuwe banden Yan vri.:endsehap atUl 
b.) ktlOlHm. 

Naar alle waarschijnlijkhei<l zal 
1·oor alle deelnemer;; geleg;mheid be
"taan in Won<l~choten te overnachten. 
J<;r ?.ijn slaapkamns voor 1. 2 en 3 .per
.-:0nen en verder <:en aantal slaapza
len. Vanze!f~prekend heeft men hij 
spo.;digc an.nmr,1Uing meer kans in 
~t:>n kleine kanl•:;· t~ '\Vürdt::n ondcrge .. 
bracht! 

Voor de leden yan do v~'rt~niging 
van Staten- en naadsleden zullen de 
Jcnr;tcn van ,.,,,.blijf on logies in Woud
~l'lioten ,-oor r·c·kening \'all <1c Ver
f·nig-ing '''ur~Ien genomen. 

Niet-leden van <le Vereniging, die 
<:ven"ens van harte welkom zijn, zul
len slechts een gedeelte van de kost
IJrijs beho•"·cn te betalen, te weten 
voor logies en maaltijden j' fi.--·- p. p., 
ovc,r te schrijven up postgiro no. 
68500, ten namo van It. l\!It·P." &; Zoop 
u en te 's-Gl'avenhagc, ond•.:r \ èrme}w. 
ding: Studie-Conterentic Woudsc.ho
ten van dö Vereniging Ytm Rtat<:ln· e11 
Raadsleden. 

AanmeldinB dient te geschieden 
v~ór 26 Ket a.11. op on4erstaande 
strook. 

Bij tekort aan plaatsruimte hebben 
leden van de Vereniging voorrang. 

AGENDA 
Zater4ac ll Jui 

16.00 uur: Openl-.r door de Confcren
tlele~r. 

16.15 uur: ,.Qro!ldslagen VM het Li· 
benllllme ... , Spreker: G. A. de 
Ridder, Voorganger vaa de Ned. 
Protestantenbond te ;Beilen. 
Gemeeni!Chappelijke avODdmaaltijd 

20.00 uur: "De 'llrinsten van de over• 
beldsbedrijven". Inleider: Jhr. dr. 
J. C. llollerus, Secretarill van de 
Kamer v. Koophandel te Haarlem 

Zolldag S Juai: 
9.00 uur: Morgenwi;idinF door ds. L. 

S. P. van der Ch\ls, Predikant 
van de Ned. Protcst<mtenbond te 
Doorn. 

10.00 uur: .. De invloed van intema· 
tionale regdingen op de hulshou
ding van Rijk, provincie en ge• 
meente". Spreker: Mr. W. H. 
l!'ockema Andreae, Oud-Staats• 
secretaris n,n het Min. v. Oorlog. 
Gemeenschappelijke koffiemaaltijd 

li.OO uur: "De achteruitgang van de 
macht der gemeenteraden". Inlei
dN: ~r. W. J. Geertaema, Lid 
vo.u de Gemeenteraad van Leiden. 

l5.11i uur: .. overheid en Kunst". 
Spreker: D. W. Dettmeyer, Lid 
van de Geme<mtcraad van 's-Gra
venhage. 

:!: 16.30 uur: Sluiting. 
Na <10 inlci<lingcn zal gelegenhei<l 
hestaan tot het stellen van ,.,.agen. 

Venoer: Vanaf het station Utrecht 
bestaat oen busvorhinding met Woud
schoten (de Veencndaalsche bus van 
de firma Wed. A. W. de Haas, welke 
is gestationncerd recht tegenover het 
station Utrecht). Deze bussen ver• 
trekken een kwartier vóór en na het 
hele uur uit Utrecht en hebben bi:i 
het conferentie-oord Woudschoten een 
hll.lte-pla.ats. Duur van de rit pl.m. 
een half uur. Voor extra-bussen zal 
worden zorggedrll.gen. 

Ondr·rgetekentl·~: 
,,,,,,,..,,Cl"'''H•••••••u••••"''''"''''''''•'"''''"'"'''"'''''"""''''''" 

Adl'()S: .................................................................................................... , .......... . 

\Voonplaats: ..................................................................................................... . 
geeft zich iüerhij <>P als deelnemer(ster) aan de Stu<lie-conferentle va.n de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden van de V.V.D. op 2 en 3 Juni 1951 in 
het Conferentie-oord "Woudschoten" te Zeist. 
,. Avondmaaltijd. op 2 Juni. 
:' LogieH van 2 op 3 Juni. 
''' Ontbijt op 3 Juni. 
" Koffiemaaltijd op 3 JuuL 
':' Doorhalen wat niet vcrlan1;d wot'dt. 
Dat11m: .............................. . 
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SMIT 
SLIKKERVEER 

Intmtational~ ban k:zakm_, 

Voor Uw r.aken met Azië be
schikken wij over 1 7 kantoren 
in Indonesië en eigen vesti
gingen in Bombay, Calcutta, 
Bangkok, Singapore, Hong· 
kong, Kobe, Tokyo. 

Inlichtingen verstrekken onze 
kamoren in Nederland: 
AMSTERDAM, Singel 250 
ROTTERDAM, MathenesserL 2n 
DEN HAAG, Lange Vijverbcrg11 

IfAfiOifALB BAifDBLSBAifK If.V. 

Scheepswerven en Machinefabriek 

B-0 L NES 

Adverteert blad • tn dit 
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N.V. 
W. A. HOEK's 

MAC~ EN ZUURSTOFFABREmK 
Hoofdkantoor en Maenlnefabrlek 
te Sehtedam. 

Compre.uon voor alle gasBeD ea lederen dfllll. 
Installaties voor de bereidlol vao zuurstof, stikstof, -.. 

1
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= H. V. s c H E E p s w E R V E H I 

I ~liPtET a-tEtN~ I 
ä BOLHES en PAPENDRECHT 

I DWARSHELLINGEN 115 Meter I 
I DROOGDOK 115 x 30 Meter I 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID · -EN DE t:4 0 CR A TIE 

• Dagen van bezin ntng 
·Boven partijschakering uit herdenken wij 
. op 4 Mei onze doden en de volgende 

dag zullen onze gedachten teruggaan naar 
de dag Ónzer bevrijding. Gelukkig zijn die 
volkeren, die in staat zijn vrij en ongedw~n~ 
gen uiting te geven aan hun gevoelens jegens 
de dode makkers en vreugde kunnen hebben 
over de herwonnen vrijheid. In West-Europa 
zijn wij zo bevoorrecht, niet zo heel ver naar 

. bet Oosten reeds zucht men onder de schrik
kelijke terreur van de nieuwe overweldiger. 
Het zal goed zijn in deze dagen het beeld 
van hetgeen wij ondergaan hebben nog eens 
scherp in ons geheugen naar voren te halen. 
om te beseffen wat wij nu wèl hebben en be.
oosten de Elbe wordt gemist. Wellicht zul
len wij dan te dieper verstaan dat wij in een 
gruwelijke tijd leven, waarin het absoluut 
nodig is positief stelling te_ kiezen om mede 
de waarden, die otts leven het leven waard 
maken, te verdedigen. 

Zes jaren zijn sedert de capitulatie der 
nazi's verstreken. Zes jaren waarin ma~ 

terieel veel werd opgebouwd, maar waarin 
de Westerse cultuur haar positie niet heeft 
versterkt. Het is goed deze dingen te zeggen 
zoals zij zijn en ons niet in slaap te laten 
wiegen. Wie de zaken onbevooroordeeld 
ziet, zal zich ernstig bezorgd moeten maken 
over de geweldige politieke ontwikkelingen 
die zich in de laatste jaren hebben voltrok
ken en regelrecht de positie van het Westen 
en zijn cultuur hebben verzwakt. Daarnaast 
zal men zich moeten afvragen of wij ons 
wel voldoende hebben gericht op een inten
ser beleven van onze culturele waarden. 

Wij zijn van mening, dat het Westen als 
geheel nog onvoldoende de tekenen heeft 
verstaan, want nog onvoldoende wordt beseft 
dat de grote wereldtegenstelling niet meer 
gedoogt, dat het Westen de zware versplin
terdbeid en de basis van het dienen van na
tionale belangen laat voortbestaan, terwijl 
wij innerlijk verzwakken omdat nog geen ant
woord is gegeven op de vraag hoe wij onze 
aandacht kunnen richten op de defensie maar 
tevens onze cultuurwaarden kunnen verster
ken 

Meer dan 400 milHoen Chinezen zijn onder 
de macht van het communisme, in 

Frans Indo-China woedt zware strijd, op Ma
lakka is voortdurende onrust, ook in Birma 
en Siam, hoogst ernstig is wat in Perzië ge
schiedt. En de ontwikkelingen in Azië zijn 
nog niet ten einde. De Rus, die het Westen 
via Azië heeft willen treffen, heeft daar reeds 

belangrijk werk gepresteerd. Ook het stich
ten van onenigheid in de Westerse wereld 
over de verder te voeren politiek is een aan
gelegenheid die niet meer in het stadium der 
eventualiteiten verkeert, maar de directe aan
dacht vraagt. Tegenover de werkelijkh(';id 
beeft het Westen nog onvoldoende eenheid 
geplaatst4 

Men versta ons niet verkeerd. In ons blad 
hebben wij menigmaal op verheugende 

voortgang in de Westerse samenwerking 
kunnen wijzen, maar wij blijven te zeer in het 
vlak der samenwerking en komen nog te wei
nig op het terrein van bovennationale· een~ 
beden. Dat komt omdat wij hier in het Wes~ 

. ten nog te weinig zien hoe moeilijk de ·positie 
is, wij te weinig het oog houden gericht op 
de grote tegenstelling in de wereld en ons 
nog te veel veroorloven er naar te kijken, 
of onze buurman hier in het Westen niet een 
extra likje uit de strooppot neemt. En die · 
buurman heeft natuurlijk ook een foute in
stelling wanneer hij dat doet! 

Wij moeten echter de sprong wagen om 
in het bovennationale vlak te gaan denken 
en te gaan handelen en de problemen te gaan 
zien van het boven-nationale gezichtspunt 
uit. Anders zullen wij door spraakverwarring 
onze eenheid en de noodzakelijke kracht niet 
bereiken. 

Wij verkeren naar onze mening in een cri
sis hier in het Westen, die op korte 

termn ingrijpende wijzigingen vraagt. Wij 
wezen reeds op de verzwakking der positie 
doordat Azië voor een groot deel aan de an
dere kant staat en doordat wij nog niet de 
noodzakelijke eenheid hebben bereikt. Maar 
staan wij dan misschien innerlijk sterk? Een 
overwegen van de binnenlands-politieke 
constellatie in een aantal landen van West
Europa - Italië, Frankrijk, ja zelfs Engeland 
bijvoorbeeld - kan niet leiden tot veel optimis
me in dit opzicht. Waarbij dan nog komt de 
ernstige crisis, die zich in het socialisme open
baart. 

Het socialisme, altijd internationaal ge-
oriënteerd geweest toen het nodig was de 
arbeidersmassa's ,.aller landen" tot een ge·· 
weldige macht te organiseren, houdt thans 
vaak de ontwikkeling naar het bereiken van 
nieuwe boven-statelijke samenwerking tegen. 
Het socialisme is van progressief tot behou
dend geworden. Het remt de vooruitgang en 
kiest voor het behoud. Wanneer de West
Europese eenheid offers vraagt, dan staat 
daar het socialisme als schutsengel om de 
posities van nationale groeperingen van ar-

beiders veilig te stellen. Terwille van die na· 
tionale groepen, ten koste van het internatio~ 
nale geheel. Wanneer als noodzakelijk voor 
de opbouw der defensie offers moeten wor~ 
den gebracht, dan ontstaat oppositie. Het 
geval-Bevan is hiervan het meest sprekende 
voorbeeld. En bepaald tragisch. is het, dat 
wanneer voor de eerste maal - in het Schu
man~plan ~ bovenstatelijke organen verwezen
lijkt worden, de Duitse socialist Schumacher 
de bestrijding daarvan met alle felheid inzet. 
Zeker, er zijn ook andere socialisten. Maar 
het socialisme als zodanig faalt in deze gro
te tijd door gebrek aan innerlijke kracht. 

Wij staan hier dus in het Westen van bin• 
nenuit gezien ook al niet zo sterk. Hier 

vinden wij ook de aanraking met de herden
kingsdagen, die het uitgangspunt voor onze 
beschouwing vormden. Want zij, die van ons 
heen gegaan zijn, hebben het ideële voorop 
gesteld. In de oorlogstijd is ons verzet ook 
niet gegaan tegen de aantasting van. onze 
levensstandaard, maar tegen de aantasting 
van onze cultuurwaarden. Dit laatste gevoel
den wij als van veel hoger orde. Hebben wij 
dat niet weer een beetje vergeten? Is het ma
teriële niet veel te veel naar voren gescho
ven? Laten wij ons dat afvragen en dan in 
alle oprechtheid het antwoord geven. Laten 
wij dan ook tevens beseffen, dat wanneer 
het materiële voorop wordt gesteld, het voor 
velen dus eenvoudig een afwegen zal wor~ 
den van de voordelen, die het ene stelsel 
tegenover het andere biedt. Dan gaat het 
dus grofweg om de vraag of het Westen dan 
wel het communisme beter betaalt· Op het 
ogenblik· behoeven wij ons daarover wel niet 
bezorgd te maken omdat de levensstandaard 
in het Westen veel gunstiger is dan die ach
ter het ijzeren gordijn, maar in dat afwegen 
zit een geweldig gevaar. Immers, in wezen 
gaat het daar niet om. In wezen gaat het om 
de cultuur, om alle rechten en vrijheden, die 
het Westen wèl heeft, en die het Oosten 
niet kent. Het gaat om de mogelijkheid om 
waarlijk mens te zijn. Dat is hier mogelijk en 
rn het Oosten niet. Dat moeten wij ons bij 
voortduring voor ogen houden en daarot' 
moet steeds weer de aandacht gevestigd wor
den. Dan zal elke mens begrijpen waar het 
~m gaat en dan zal hij partij kiezen en inner
lijk sterk staan en het Westerse front mede 
versterken. 

Moge de bezinning op het prachtige voor
beeld van hen, die hun leven lieten, ons bren~ 
gen naar het hogere vlak waarop wij moeten 
staan om in de geweldige worsteling van de
ze tijd de nodige kracht te kunnen opbren
gen. K. 
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* 
V.V.O.-fractie vroeg nieuwe onderhandelingen 

over unificatie Benelux-accijnzen 
Kwade gevolgen van te hoge gedistilleerd- en 

Het is altijd moeilijk te debatteren over aangelegenheden, welker 
gevolgen nu eeT'Imaa~ niet /Jij voqrbaat met mathematische zekerheid · 
kunnen worden vastgesteld. Op g'rond ook van ervaringen in het ver
leden moet echter in sterke mate worden gevreesd, dat de verhoging 
van de gedistilleerd-accijns eerst van f 320 tot f 47 5 per hl. ad 50% 
en tenslotte zelfs, als Benelux-tarief, tot f 596.50, welke het wetsont
werp tot goedkeuring en uitvoering van het op 18 Februari 1950 te 
's-Gravenhage tussen Nederland. België en Luxemburg gesloten ver
drag tot unificatie van accijnzen en het waarborgrecht brengt, zeer 
kwade gevolgen zal hebben. 

\'oorkomen. De moeilijkheid zat ech
ter hierin, dat er reeds overeenstem
ming over het verdrag was en men 
daaraan om de lange duur der onder
handelingen niet kon tornen. Èr 
moest vlug geholpen worden en daar
om zijn de sigaren van omzetbelas
ting vrijgesteld. Wat is nu ondanks 
alle inspanning van de sigarenindu
strie het resultaat? De heer Ritmees
ter meende dit als bedroevend te kun
nen beschouwen en, was hij juist in
gelicht, dan zouden meerdere fabrie
ken niet in werking kunnen blijven. 
Was het daarom niet beter, de kwes
tie van de tabaksaccijns nog nader te 
bezien? 

Kwade gevolgen in die zin, dat deze drastische verhoging een sterke 
toeneming van de clandestiene vervaardiging met zich dreigt te bren
gen, met alle gevaren voor de volksgezondheid, daaraan verbonden. 
Toeneming van de clandestiene vervaardiging van gedistilleerd zal dan 
tevens betekenen een tenminste even sterke l'crmindering uan het 
.,legale'' cJerbruik en dus een sterke beperking van de werkgelegenheid 
in een belangrijke nationale industrie met een wereldnaam. 

H ie111a kwam de woordvocrdel' 
van onze fractie aan de gedis

tilleerd-accijns, waarover wij boven 
reeds het een en ander hebben ge
schr~;ven. Zeer nadrukkelijk was de 
heer Ritmeester nog van mening, dat 
de sociaal-ethische bezwaren (de 
clandestiene consumptie) te licht 
worden geacht. De economische be
zwaren worden door de minister on
derschat, de bona fide productiebe
drijven, de tussen- en de kleinhandel 
zullen schade van betekenis lijden. En 
daarnaast staan dan nog de fiscale 
consequenties, die in plaats vari een 
winst van f 20 millioen (zoals de mi
nister had geschat) naar de mening 
van de V.V.D.-woordvoerder wel eens 
verlies konden opleveren. 

I n zijn Memorie van Antwoord 
had minister Lieftinck erop ge

wezen, ·dat de Adviescommissie in
zake het alcoholvraagstuk aan deze 
bezwaren reeds uitvoerig aandacht 
had geschonken en zich in haar rap
port van 28 Januari 1949 in meerder
heid vóór een verhoging van de ge
distilleerd-accijns had uitgesproken. 
Dat was inderdaad wel juist, maar bij 
de openbare behandeling van dit 
wetsontwerp in de Tweede Kamer 
wees de woordvoerder van onze 
fractie, de heer R i t m e e s t e r, er 
terecht op, dat die meerderheid toch 
niet zo heel groot was, want de com
missie had nadrukkelijk vastgelegd, 
dat eerst de stemmen hadden gestaakt 
ten aanzien van de vraag of de ac
cijns op gedistilleerd diende te wor
den verhoogd en dat de voorstanders 
.slechts een zéér matige verhoging 
verantwoord achtten. En in gemoede 
vroeg de heer Ritmeester nu aan de 
minister: "Is een verhoging van J 320 
op J 596.50 met een tijdelijke over
gang op J 475, nu werkelijk wel als 
"zeer matig" te beschouwen?" 

Het voorstel, dat thans bij de Ka· 
mer in behandeling was, werd 

door de Regering aangeprezen als een 
nieuwe belangrijke stap naar de vol
ledige Econ. Unie. Na de reeds plaats 
gel:lad hebbende gelijkmaking van 
de invoerrechten was nu een unifi
catie van de accijnzen aan de beurt. 
Hoe staat. het, zo vroeg de heer Rit
meester daarom, nu eigenlijk met die 
samenwerking in de Benelux? De fi
nanciële positie, waarin ons land 
langzamerhand is komen te verkeren, 
kan ons niet bepaald tot 'n begerens
waardige partner maken. Men kent 
onze moeilijke positie, men aarzelt 
om met ons in zee te gaan, men geeft 
ons, hetzij openlijk, hetzij bedekt, te 
kennen, dat wij vóór alles orde op 
zaken moeten stellen, willen wij een 
volwaardige partner worden. De heer 
Ritmeester achtte dit begrijpelijk. Wij 
staan er nu eenmaal slecht voor. Ge
lukkig is het West-Duitse invoerver
bod voor onze land- en tuinbouwpro
ducten en onze eieren opgeheven, 
maar onze positie in de E.B.U. wordt 
wel een zeer ernstige, waar onze 
schuld in het eerste kwartaal reeds 
tot ruim f 451 milHoen is opgelopen 
en zonder een onverplichte extra-be
taling reeds f 520 millioen zou bedra
gen. Ziet men daarbij naar het tekort 
over 1950 op onze betalingsbalans en 
onze niet sluitende begrotingen, dan 
is het niet te verwonderen, dat de 
onderhandelingen niet zo vlot verlo
pen. Men ziet voor ons alleen heil in 
het ombuigen van ons beleid en men 
wacht - evenals wij, zo voegde de 
heer Ritmeester daaraan toe - met 
belangstelling af wat daarvan komen 
zal. 

Het lag niet in de bedoeling van 
onze woordvoerder, hierop thans 

nader in te gaan, omdat hij ver
trouwde, dat er bij de algemene be
raadslaging over de ingediende be
lastingontwerpen voldoende gelegen· 
beid zou bestaan om daarover verder 
van gedachten te wisselen. Maar wel 
wilde hij toch vaststellen, dat wij bij 
dit samengaan een stelsel van heffin· 
gen krijgen, dat ons niet in alle delen 
bepaald bekoren kan en dat wij, als 
wij de zaak zuiver uit Nederlands 
oogpunt konden bezien, direct zonder 
meer zouden moeten afwijzen. 
· Wij kunnen, zo verklaarde spr., er 
ons volkomen mee verenigen dat de 
reeds sedert 1942 geschorste accijns 
op het geslacht nu definitief wordt 
opgeheven, dat de zoutaccijns ver
dwijnt en dat de suikeraccijns ver
mindert, te mee:r: waar deze eerste le
vensbehoeften voor alle gezinnen -
niet alleen de grote - van veel be
lang zijn. 

W at de tabaksaccijns betreft, zo 
merkte de heer Ritmeester op, 

hebben wij reeds kunnen zien welke 
bezwaren de samenwerking in Bene
lux-verband kan opleveren. De toe
stand van de sigaren-industrie was 
immers verleden jaar buitengewoon 
ongunstig geworden, zodat de Rege
ring door de omstandigheden ge
dwongen werd fiscale maatregelen te 
nemen om een dreigende débacle, ge
_paard aan grote, zo niet algehele 
werkloosheid, in deze industrie te 

.. $ • 

Daarbij komt nog het vraagstuk 
van de vervaardiging van pro

ducten met gedenatureerde alcohol, 
niet bestemd voor menselijke con
sumptie, als haarwaters en eau-de
cologne. Uit een adres van de vak
groep voor de cosmetische industrie 
blijkt overtuigend, dat een flesje eau
de-cologne van 100 cm3 bij een ac
cijns van J 475 per hl. van 50 % en 
een weeldebelasting van 30 %, in 
plaats van een prijs voor bet pu
bliek van J 3.56 zal gaan kosten 
f 5.15. Kan, zo vroeg de heer Ritmees· 
ter, de minister ook mededelen, wel
ke regeling hij zich voorstelt te tref
fen ten opzichte van dit product? Het 
wilde hem minder juist voorkomen. 
indien het percentage van de terug
gaat op 40 % niet zou worden ver
hoogd. Op dit punt kreeg de heer 
Ritmeester een voorlopige toezegging 
van de minister. De bewindsman gat 
toe, dat een verhoging van dit per
centage bij ministeriële beschikking 
mogelijk was en hij was gaarne be-

DEZE BURGER 
heeft met de belangstelling, die iedere burger verondersteld 
wordt te koesteren voor de zaken-des-geestes, zoals deze op
doemen aan de vaderlandse kim, kennis genomen van véél wat 
gezegd en geschreven is over de affaire Cals-van 't Reve. 

De inmenging door een kind-van-staat in de aangelegenheden 
der muzen. En hoe deze hee1· Secretaris het advies van zijn 
eigen, bevoegde, :Jury geslagen heeft in de wind die over deze 
lage landen waait. En hoe deze heer van 't Reve mag fluiten 
naa1· zijne tweehonderdduizend centen. 

Doch wat deze burger in deze brandende kwestie een aardig 
vonkje van het dorre hout leek, dat was de afwijzing van het 
gevoerd beleid (zich voegend bij die van deze burger zelf) door 
lieden die de Staat ter hulpe plegen te roepen in zovéle mate
riën. 

Zo ve1·nam deze bm·ger dat de goede heer Stuiveling ~ Gannt 
bij voorname ~ geweigerd heeft ene soortgelijke jury voor te 
zitten. 

Het rose-rode bloed kruipt waar het niet gaan kan en de m·ij
heid gaat in 't rose-rood gekleed. 

De hee1· Cals - de staatsidee in vlees en bloed - wo1·dt ter
?:ijde geschoven door de geest der vrijheid. 

Een goed tafereel. 
Een leerzaam voorval. 
Een .diepe, warme 1Joldoening voo1• DEZE BURGER 

tabaksaccijnzen 
reid, dit punt in nadere overweging 
te nemen, al moest hij eraan toevoe
gen, dat het in Benelux-verband 
moest worden geregeld. Hierin zijn 
wij, volgens de afspraken, niet auto
noom, maar qe minister zegde gaarne 
toe, dat hij aan dit punt bijzondere 
aandacht zou wijden. 

E en enigszins netelig geval deed 
zich ook nog voor met betrek

king tot hë waarborgrecht. Als ge
volg van een bij een vorige gelegen
heid aangenomen amendement van 
dr. Lucas (K.V.P.) hield het ontwerp 
een verbod in, vergulde of verzilver
de voorwerpen in verbinding met een 
eigennaam als goud of zilver aan te 
duiden (b.v. Gero-zilver). Een deel 
van de. Kamer ging dit bij nader in
zien toch te ver en zo dacht ook onze 
fractie daarover. De heer Ritmeester 
tekende dan ook mede een amende
ment van de heer Van den Heuvel 
(.' R.) om de mogelijkheid dergelijke 
voorwerpen, verbonden met een 
eigennaam, aldus aan te duiden, te 
handhaven, mits daaraan dan nog een 
door of vanwege de minister van Eco
nomische Zaken goed te keuren aan• 
kondiging wordt toegevoegd, dat de 
werken verguld of verzilverd zijn. Uit 
was, naar het ons voorkomt, een 
aanvaardbaar compromis. Onze frac
tie gaf er dan ook haar stem aan, 
doch het werd, eigenlijk min of meer 
onverwacht, verworpen met 38 tegen 
34 stemmen. De minderheid, welke 
vóór stemde, werd gevormd door: de 
V.V.D., de P.v.d.A., de AR. (op 2 le
den na) en 2 leden van de C.H.
fractie. 

A an het ontwerp in zijn geheel 
betreffende de unffieatJe van 

accijnzen en het waarborgrecht heeft 
onze fractie tenslotte gemeend, haar 
stem n i e t te kunnen geven. Het 
werd aanvaard met 6f tegen 9 stem• 
men <tegen de V.VJJ. en de C.P.N.). 

Waarom onze fractie tegen was, 
heeft de heer Ritmeester bij de re
plieken in kort bestek nog eens dui
delijk gezegd. Ik geloof niet, zo zei 
hij in de eerste plaats, dat het de 
taak van de wetgever is een wet te 
maken, waarbij de verzoeking tot 
ontduiking zo groot wordt gemaakt. 
En verder merkte hij nog op: Wij 
hebben er op aangedrongen om nog
maals te onderhandelen. Ik weet, hoe 
moeilijk de gepasseerde onderhande-
lingen reeds geweest zijn; ik erken, 
dat van de zijde van de minister en 
zijn adviseurs zeer veel moeite is ge
daan om te bereiken wat er bereikt 
is en ik heb daarvoor waardering, 
maar ik kan niet inzien, dat, nu de 
toestand geheel veranderd is, nieuwe 
onderhandelingen niet noodzakelijk 
zouden zijn. 

W ij zien, wat de tabaksaccijns be-
treft, hoezeer de toestand in de 

sigarenindustrie is verslechterd, hoe 
wij staan voor het feit, dat waar
schijnlijk binnen afzienbare tijd grote 
fabrieken zullen moeten sluiten en 
kleine ten onder zullen gaan, met alle 
nadelen, die daaraan mede verbonden 
zijn voor de handeldrijvende midden
stand en de arbeiders. Daarom ben 
ik van mening, dat de onderhandelin
gen weer zullen moeten worden ge
opend. Wij kunnen geen wet behan
delen, waarvan wij overtuigd zijn, 
dat zij binnen twee jaar wellicht nog 
veel nadeliger zal kunnen werken 
dan nu reeds het geval is. Men ziet in 
de parlementaire geschiedenis maar 
zelden, dat de Volksvertegenwoordi· 
ging wetten aanneemt, waarbij men 
haast de zekerheid heeft, dat zij eerst 
na twee jaar of langer in werking 
treden. Ik acht dat onjuist. 
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Onverdiend verwijt (1) 
T ijdens de beraadslagingen in de Tweede Ka-

mer over de Noodregeling kinderbijslag 
kleine zelfstandigen heeft de Minister van So
ciale Zaken, aan het adres van de heer Cornelis
sen onder meer het volgende opgemerkt: 

"Ja, Mijnheer de Voorzitter, hier op aarde 
is er weinig, dat de instemming van ieder 
heeft, maar ik ben overtuigd, dat de kinder
bijslag voor loon-trekkenden in het alge
meen als een sociale regeling van grote be
tekenis wordt beschouwd en dat voor die

. genen, die niet kunnen zien, dat hier een 
gemeenschapsregeling tot stand is gekomen, 
die maatschappelijk van grote waarde moet 
worden geacht, een verde·re opleidi-ng in so
ciale gevoelens geen kwaad zou doen." 

Dat de ex-vrijzinnig democraat Joekcs niet kon 
aalaten een sneer te plaatsen aan het adres van 
de V.V.D.-woordvoerder, siert deze dienaar van 
4e Kroon niet en bewijst slechts, dat zijn inzicht 
in de mogelijkheden der sociale politiek door zijn 
tegenwoordige socialistische instelling wel erg 
eenzijdig is geworden. Een partij (en haar ver
tegenwoordigers in de politieke colleges), die in 
haar werkprogram voorop stelt, dat alle soçiaal
politieke maatregelen gericht dienen te zijn op 
het verwezenlijken van de sociale gerechtigheid 
waaronder te verstaan het verschaffen van ge
lijke mogelijkheden aan alle leden der gemeen
achap tot materiële en geestelijke ontplooiing -
ea de versterking van de volkskracht, kan men 
met recht geen gemis van sociaal gevoel verwij
ten. Haar op een vooruitstrevend program be
rustende practische politiek bewandelt andere 
wegen om de sociale gerechtigheid te verwezen
U;j"ken. Zij stelt immers de persoonlijke bestaana
verantwoordelijkheid voorop en kent de Staat 
slechts bij gebleken noodzaak een aanvullende 
taak toe. Bij de loonpolitiek zal richtsnoer moe
ten zijn een beloning, die veroorlooft te voorzien 
fn het onderhoud van de werkende mens en zijn 
gezin en die tevens de mogelljkheid laat van 
•paren. Beloning naar prestatle dient daarbij 
voorop te staan; het behoeftecriterium kan 
Blechts blj w:ljze van uitzondering als tijdelijke 
maatregel worden aanvaard. Ten aanzien van 
selfstandige ondernemers verschillen de sociale 
en economische verhoudingen dermate, dat, zo
ala wij reeds eerder uitvoerig argumenteerden, 
een kinderbijslagregeling principieel noch prac
tisch een aanvaardbare oplossing biedt. 

Onverdiend verwijt (11) 

E nige katholieke dagbladen hebben zich naar 
aanleiding van uitlatingen van de heer 

Cornelissen tot een scherp commentaar op de 
V.V.D. en haar woordvoerder laten verleiden. Zij 
richtten zich vooral tegen het in het geding ge
brachte concurrentie-argument. Ons Kamerlid 
had er n.l. op gewezen, dat er een ongelijkheid in 
de concurrentievoorwaarden ontstaat, wanneer 
de eigenaar van de ene zaak, die een kinderrijk 
gezin heeft, kinderbijslag ontvangt en zijn ge
dnsleden in . de zaak kan laten helpen, gesteld 
wordt tegenover een kinderloos middenatander 
in dezelfde straat en dezelfde branche, die strak$ 
premie zal moeten betalen voor zijn concurrent 
en bovendien betaakie krachten in .dienst moet 
llemen. Deze consequentie van de definitieve re
pling wilde de heer CorneHssen onder het oog 
doen zien. Hij verwachtte daarvan veel tegen
kanting bij degenen, die wel zullen moeten beta· 
leD, maar verscherpte concurrentie daarvoor te
rugkrijgen. Hij wees er bovendien op, dat ook in 
arbeiderskrinpn nog steeds Gittevredenheid be
.taat over het feit, d&t de een 'bij gelfke werk
duur en arbeidsprestatie mlnder verdient dan 
de ander, die elk kwartaal enige honderden gul· 
~ kinderbijslag uitbetaald krijgt. 

Deze praCtische bezwaren trachten de voor
.U.Uders weg te redeneren met een beroep op de 
pmeenschapsgedachte. 

Men mag daarbij echter niet uit het oog ver
liezen, dat ook degenen, die geen kinderen heb
ben, tot die gemeenschap behoren en zich met 
recht mogen afvragen, of de offers, die zij moe
ten brengen in redelijkheid de begunstigde stand· 
pnoten dienen. Wat de besteding van de kinder
bijslag betreft rijst er wel eens twijfel, of deze 
als regel wel de noodzakelijke verzorging der 
kinderen ten goede komt. Wie het oor in winke
lierskringen te luisteren legt verneemt, dat na 
•et uitbetalen van de kinderbijslag een stijging 
nn de omzet in luxe artikelen e.d. waarneem
•aar is. Deze ervaring wordt op merkwaardige 
trijze bevestigd door ingezonden stukken in .....• 
.de Volkskrant", waarin er onder meer op wordt 
rewezen, dat er op deze wijze heel wat nieuwe 
ldnderfietsen, autopeds en poppenwagens bij de 
treg zijn. Hieraan zouden radiotoestellen, stof
tuigers, darneBkleding en -schoeisel e.d. klUUlEID 
"-'den toegevoegd. 

Is het niet begrijpelijk, dat er aldus wrijving 
ontstaat, vooral bij degenen, die van uitkeringen 
verstoken blijven en bij hen, die de lasten moeten 
dragen? De uitbetaling per kwartaal, zij moge 
om administratief-technische redenen noodzake
lijk zijn, werkt een ondoelmatige besteding in 
de hand. 

Wanneer ;,de gemeenschap" offers moet bren· 
gen, mag zij ook verlangen, dat deze het ge
wenste effect sorteren en ;,•ooral, dat de maat· 
schappelijke verantwoordelijkheid voor de vor
ming van een kinderrijk gezin niet uit het oog 
verloren wordt. Zoals heden ten dage maar al te 
dikwijls geschiedt, tracht menigeen deze op de 
Staat af te wentelen en het is daartegen, dat_
ook uit een oogpunt van bevolkingspolitiek -
een waarschuwend woord geenszins misplaatst 18. 

Aanhoudende druk 

Z owel de heer Ruppert, voorzitter van het 
Christelijk Nationaal Vakverbond als de 

heer De Bruijn, voorzitter van de Katholieke 
Arbeiders Beweging hebben opnieuw doen blij
ken, dat zij niet voldoende vertrouwen hebben in 
het prijzenbeleid van de regering, dat huns in
ziens niet ver g-enoeg gaat. Beiden betoogden, 
dat tot verdergaande beperking van de luxe 
consumptie, zoals autorijden op Zondag, verbruik 
van drank, snoeperij en rokerij, zomede luxu· 
euze buitenlandse vacantiereizen, moet worden 
overgegaan. Laatstgenoemde sprak zelfs van 
meten met twee maten. De heer Vermeulen van 
het N.V.V. heeft voor de radio eenzelfde gelu.id 
laten horen. 

Hieruit blijkt, dat de druk van de vakbeweging 
op de regering aanhoudt. 

Ook wij zijn voorstanders van versobering, 
doch dan op verstandige, doelmatige wijze. De 
vakbondsleiders schijnen uit het oog te verliezen, 
dat al te drastische inperking van het persoon
lijke verbruik onherroepelijk tot verminder;lng 
van werkgelegenheid en van belastingopbrengst 
moet leiden. Het is bovendien de vraag, of zij 
over het geheel gezien veel zoden aan de dijk 
zou zetten. OVerigens zou het interessant zijn, 
indi.en kon worden vastgesteld, in welke bevol~ 
kingalagen relatief de meeste luxe-uitgaven wor
den gedaan! 

De aanbevolen beperkingen hebben slechts 
schijnvoordeel voor de gemeenschap en leiden de 
aandacht af van de belangrijkste bezuinigings
mogelijkheid, de overheidshulshouding. 

Toegeven aan de druk van de vakbeweging zou 
ons niet verder brengen, doch wel een bedenke
lijk meten met twee maten tegenover de onder
nemers in midden- en kleinbedrijf betekenen. 
Daarom mag er niet voor worden geweken. 

Britse crisis 

Het aftreden van de minister van Arbeid, 
Bevan, en de minister van Handel, Wilson, 

heeft de Britse socialistische regering in een 
Vrijwel onoverkomelijke impasse gebracht. De 
oude strijd in vele socialistische partijen tussen 
Unks en rechts, 18 hier weer eens duldelUk tot 
uiting gekomen, waarbij men in dit geval niet 
heeft geschroomd het bestaan van een geheel 
kabinet op het spel te zetten. Het is de historl· 
8Che kloof tussen links en rechts, die ook het 
Britse Labour-kabinet noodlottig is geworden. 
De linkse elementen, opgevoed in de leer van het 
zuivere revolutionaire Marxisme schijnen nu 
eenmaal te weigeren om met de beide benen op 
de grond te gaan staan. Zij houden vast, zo ook 
Bevan. aan hun stokpaardje der sociale voorzie
aingell, zonder .zich af te vragen of deze sociale 
voorzieningen, gezien de tijdsomstandigheden, 
waarin zij worden verlangd, inderdaad uitvoer
baar zijn. Aldus stelt Bevan het goedkoop ver
krijgen van brillen en kunstgebitten boven de 
militaire paraatheid van zijn land. Een dergelijk 
standpunt zou in normale tijden wellicht nog zijn 
te begrijpen, doch in deze tijd i:: een dergelijke 
zienswijze even fataal als belachelijk. Men zou 
met recht kunnen zeggen, dat de historie zich 
herhaalt. Gelijk destijds MacDonald de West
Europese wereld met zijn ontwapeningsprogram
ma op een dwaalspoor bracht en zodoende de 
basis legde voor de Duitse agressie, zijn het 
thans Bevan en Wilson, die de voetsporen van 
MacDonald drukken en het Russische imperia
lisme in de hand werken. Ziehier een nieuw voor
beeld van het tragische dualisme, dat zich bij de 
socialisten afspeelt, niet alleen in Engeland, doch 
ook elders in de wereld. Het socia1isme heeft in 
zijn ontwikkelingsgeschiedenis de tweesprong 
bereikt en vermag niet in eensgezindheid een 
weg te kiezen, waarlangs alle volgelingen als 
één blok wensen te gaan. Het is te betreuren, 
dat ·dit verschijnsel onder de aanhangers van het 
eoclalisme nog te weinig wordt Ingezien. 
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Oosterbeek geeft een spoorslag 
Het bestuur van onze afdeling Dosterbeek 
heeft het Hoofdbestuur onzer partij de 
volgende brief geschreven: 

Hoog Geachte Heren. 
Het is ons aangenaam U te kunnen 

berichten, dat tengevolge van een doel
treffende actie, mede door toezending 
van ons Weekblad aan verschillende 
inwoners van onze gemeente, het aan
tal leden, dat op 1 Januari j.l. 47 be
droeg, op te voeren tot 105. 

Hieruit volgt, dat duidelijk gebleken 
is, dat er een groeiende belangstelling 
voor de beginselen onzer Partij bestaat 
en dat deze tot uiting kan komen do<rr 
een juiste propaganda. 

Afdelingsbesturen die over de door 
ons gevolgde methode meer willen we
ten om deze ook in hun afdeling toe 
te passen, kunnen zich tot onze secre
taris A. G. v. d. Broek, Hogerheide 3, 
wenden om nadere inlichtingen te ver
kriJgen. 

Hoogachtend, 
J. WESTRA, voorzitter 
A. G. v. d. Broek, seC1'etarl8. 

Wij behoeven daar niets aan toe te voe
gen. Deze Oosterbeekse Spoorslag moge 
resultaten hebben elders in den lande. De 
velden staan In volle bloei! 

Vadertje staat (l) 

Z eer onlangs heeft het Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan 

twee letterkundigen een reisbeurs toegekend. De 
jury had evenwel nog een derde schrijver voor 
een dergelijke beurs voorgedragen. Het blijkt 
nu, dat de staatssecretaris van Onderwijs, Kun· 
sten en Wetenschappen het werk van deze derde 
schrijver niet wenst te bekronen. omdat, naar 
in een brief aan de jury werd medegedeeld, het 
met op de weg van de overheid ligt, om door 
toekenning van een beurs werk aan te moedigen 
tegen welks inhoud en strekking ernstige be
zwaren kunnen worden ingebracht. Wij hebben 
ons over dit overheidsingrijpen ten zeerste ver
baasd. Wij kennen het werk van de schrijver. 
aan wie de prijs ontging, niet. Wij vragen ons 

·echter af, waarom de overheid eigenlijk een jury 
heeft benoemd. Immers, indien zij zich niet aan 
de adviezen van deze jury stoort, welk nut heeft 
het dan een dergelijke jury te raadplegen. Werd 
de beslissing van de overheid genomen op andere 
gronden dan die, welke met de literaire waarden 
verband houden? Het blijft een onbegrijpelijk'e 
zaak. Het zou wenselijk zijn, dat hieromtrent 
van de zijde van het Departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen een nadere en 
duidelijke verklaring kwam. Te beoordelen naar 
de feiten, voor zover wij ze op dit ogenblik ken• 
nen, is Vadertje Staat zijn boekje weer eens 
flink te buiten gegaan, een gevaar, waartegen 
zeer dringend dient te worden gewaarschuwd, m 
het bijzonder als het gaat om een eenzijdig in• 
grijpen in zaken die ten nauwste verband houdea 
met onze nationale. geestelijke en culturele 
waarden. 

"V adertje staat (IJ) 
Blijkens de Volkskrant heeft het Ministede 

van Buitenlandse Zaken zonder vooraf
gaande waarschuwing of overleg met de Ver· 
voersorganisaties, het door het Ministerie van 
Justitie uitgegeven "Grensbewakingsvoorschrtft 
nr. 7", waardoor tourlaten zonder paspoort per 
collectieve pas dagtochten naar België kunnea 
maken, vervallen verklaard. Er zijn thans nieJto 
we voorschrifte11, die voor de kleine tourlst be• 
trekkeiijk kostbaar worden en die het touris
tisch verkeer ln het Zuiden van ons land aan 
ernstige belemmeringen bk>ot1telleD en dienteD• 
gevolge ook in financieel opzicht zeer schadelijk 
werken. Wij vragen ons af, waarom een derg.,. 
lijke ingrijpende maatregel zo plotseling moest 
worden genomen en waarom het niet mogelijk 
was met de vervoersorganisatles van te voren 
overleg te plegen of deze, met inachtneming van 
een behoorlijke termijn, te waarschuwen. Het 
kan nuttig zijn, dat wij ons bij al deze inciden
tele ·voorvallen meteen schrap zetten, omdat het 
principieel onjuist is, dat de overheid zich een 
halve of hele dictatoriale bevoegdheid gaat aan. 
matigen. Ook ten aanzien van het bedrijfsleven, 
zien wij de laatste tijd in toenemende mate het 
verschijnsel op de voorgrond treden, dat de over
heid enig overleg achterwege laat. Deze gang 
van zaken is niet alleen onjuist, doch evencelUil 
uitermate gevaarlijk. De taak van de overheid 
is de burgers te dienen en toezicht op het eco
nomische leven te houden en slechts dan in te 
grijpen, indien zich ernstige uitwassen voordoen, 
doch pas dan indien partijen behoorlijk zijn P• 
boord en overleg niet wordt uitgesloten: 

Moge het Nederlandse volk waakzaam blij
ven, opdat het spreekwoord inzake het geven 
van de vinger en het neme!l van de hele hand, 
niet wordt 'bewaarheid. 



VBIJBEID EN DEMOCRATIE 5 MEI 1951 - PAG. I 

YIIJIIID 11 
IIMDGIATII 

\'Mrctr~c(f(H)C~:H:H:H.':~~~~ ... IO(H:H:tt:H:n~~:tt:H:H:~:HH:.-,'!f . -

I I 
·Weekblad van cle Volkspai'IU 
YOOI' VrUbeld ea Demoeratie 

V~l#er .. a.ooctie-èómm;: 
Drs. H. A. Korthols. 
~edactie-secretoris: Mr. E Eltos. 
Actre.s. · Soui~troot 274, ingang 
~oomsteeg, tel. 36325, A dom. 
Mmlnlstrotie: Postbus 43, 
A'toort. tel. 5267. 
Abonnementsprijs t l.90 p. kwar· 
toot~ f·l;SO·per làor. 
Voor het zenoen von ot>Onne
rnents- en advertentiegelden · 
Postgiro no. 245103. ten name 
von de Penningmeester von de 
Stichting .. Vrijheia en Democro· 
tie" te Amerstoort. 
Losse nummers I 5 cent. 
Voor advertenties wende men z:ich 
tot de administratie. 

·DEFENSIE 

!
,. IN HET ZOEKLICHT 

.. ,. V !I.Bt staat, dat in de ko-
"'t! mende tijden de de-"-'t fensie in het centrum van 
;.t de belangstelling van het · :~~~! Nederlandse volk zal staan. 
.i~~ Enerzijds zal m:en met een 

eritisch oog · de verhoogde 
uitgaven bezien, anderzijds 

f 411 zal men verlangen, dat al
len, die in de Strijdkrachten 
arbeiden, dat zo efficiënt 
mogelijk doen. De defensie 
staat in de stralenbundel, 
in het zoeklicht van het ge
hele Nederlandse volk en 
die belangstelling zal naast 
waardering ook critiek naar 
voren brengen. 

"'~ .,.~ 

~·f. "'1ii ~'f. "'1ii 
~:· 
~·' ~t1ii 
f.t 

11h.Jt~#!li#~IJ!~ ~..~ "'~ ~..~ A.t~ ~.•u•~ ~..~ ~..~ "''~ 
~"·r"~ .... ··"·1ii ·~·"•"'"•1ii "•"•"•"•'" (Het Lichtspoor) ttte. 
~!t VERMENIGVULDIGINGSSOMMEN. 
!t..f.l! 
't,~ fl ogere productiviteit wil zeggen: met dezelfde arbeid - of 
!t..f~ met minder - met het zelfde machinepark, met een geliJ'ke 
.,.~ 
~ • of geringere - hoeveelheid materialen en hulpstoffen een gro-

f,~ ter productieresultaat behalen. Het is een kleine kunst hetzij 
!l.f.l! door uitbreiding van personeel of van investeringen, hetziJ. in .,,~ 
~ een enkel geval door langer werken de productie te vergroten. 

~~~ Daarvoor hoeft men slechts eenvoudige optelsommen te ken-
~~ nen. Over dit stadium zijn wij echter heen. Wij zijn nu toe 
tf aan de vermenigvuldigingssommen. ! (C.O.P. bulletin, mededelingen van de 

'ti1' Contactgroep opvoering productiviteit) 

~~· * 1 .. 

DE BESTE JAREN 

Zij hebben de boom geplant en verzorgd. Velen hebben de 
vruchten van hun werkzaam leven nimmer geplukt. Zij 

hebben pal gestaan voor het recht van de mens. Zij lieten ons 
een erfenis na. Zij zijn ingegaan in het land der onsterfelijken. 
Zij offerden de beste jaren van hun leven. Velen brachten .zelfs 
het grootste offer, dat van hun leven. Wat zijn wij, U en ik, 
van plan te doen met de beste jaren van ons Leven? 

(Algemeen MUitair Weekblad) 

SOCIALISTISCHE EENSGEZINDHEID. 

Wij vragen ons af, wat in een groep als de P.v.d.A. het grote 
bindmiddel is en komen dfin voor ons tot de conclusie 

dat dit voornamelijk van sociaal-economische aard is. Buiten 
dit terrein - zelfs ook er binnen - is de eensgezindheid der 
socialisten waarlijk niet zo heel veel groter dan die der katho
lieken binnen de K.V.P. 

(Het Binnenhof) 

KUNSTGEBITTEN EN EZELTJES 

D e jongste Labourbegroting zal de Engelse arbeider niet 
alleen aan het verstand brengen, dat hij enig geld voor 

zijn kunstgebit moet gaan betalen, maar de slimste onder hen 
dben begrijpen, dat Engelse kunstgebitten kostbare zaken zijn. 
In Nederland zijn we nog niet zover. Hier maken we de be
volking nog wijs, dat de heer Lieftinck een ezeltje heeft, dat 
bij iedere internationale prijsstijging op de wijze zoals het 
sprookje dat zo plastisch beschrijft een nieuwe loonronde pro
duceert. Hetgeen natuurlijk niet waar is, zo'n ezeltje heeft 
de heer Lieftinck niet. Er zijn wel nog steeds veel andere 
ezeltjes. 

(Elseviers Weekblad) 

ONDRAGELIJK 

D e belastingdruk op het wegvervoer is niet alleen meer 
onredelijk, zij is ook endragelijk geworden. Een zéér em• 

stig gevaar dreigt, dat het wegvervoer in Nederland een luxe 
wordt, waarvan het bedrijfsleven zich, ondanks de enorme 
behoefte aan een snel en efficiënt transport, niet meer kan 
bedienen, omdat het te duur is. Voor de transportondernemer 
betekent dit, dat ook al zou de verhoging van de motorrijtui~ 
genbelasting in de tarieven mogen worden doorberekend, hij 
daaraan nog niets heeft, omdat de verlader het eenvoudig niet 
meer kan betalen. 

(Beroepsvervoer) 

PROGRAMMA's 

W ij van Philips' Televisie zijn langzamerhand tot de vol-
.. gende hypothese gekomen. Er bestaan: 

a. Programma's waarover iedereen juicht (zeldzaam en hoop
eevend>; 

b. Programma's, waarover iedereen ontevreden is (moeten 
zeldzaam. worden gemaakt); 

c. Programma's, waarover de meningen variëren tussen "ont· 
zaglijk goed" en ,,nooit meer zoiets uitzenden" (het meest inte· 
ressant, in ieder geval voor ons). 

(Philips Koerier) 

DE LIEVE LENTE 

D e miserie van heel een wereld huilt nu al weken aan één 
stuk langs de. dakpannen boven het geplaagde hoofd, en 

zij, die tweeduizend jaar lang van het tranendal hebben gezon• 
gen en gebeden, zijn de meest grenzenloze optimisten geweest 
uit heel die lange wereldgeschiedenis. Want de geschiedenis 
van het enig ware tranendal lijkt mij in dit vermaledijde jaar 
te beginnen. De lammetjes in de wei op Texel regenen na huri 
ontroerende geboorte eenvoudig dood. Achttienhonderd, met 
een gemiddelde van honderd per dag, zijn er al het hoekje 
om geregend..... Arme, kleine bekoorlijke wollige schepseltjes, 
die met hun vroegtijdige dood, natuurlijk weer dermate onze 
textielprijzen gaan beïnvloeden, dat je vandaag of morgen weer 
zult horen, dat de Minister er aanleiding in heeft gevonden, 
om..... nou ja, voor de rest weet u wel, dat het u weer een 
aardige duit gaat kosten. 

(Advertentieblad voor Limburg) 

LIK-MIJN -HOUTEN-KANONNETJE 

A Is je tachtig divisies op 'n rijtje zet en je vraagt: "Wat is 
het beste: drie sterren of twee sterren" dan durf ik er de 

hele soldij van die 80 divisies om te verwedden dat alle& wat 
onder de rang van kapitein is zegt: .,drie sterren". En vraag 
je: "wat is 't beste, een balk en twee sterrem of 'n b~lk met 
één ster", dan is 't eensluidende antwoord ongetwijfeld: "ePn 
balk met twee sterren". Dat komt dan omdat al die soldaten 
de vraag verkeerd begrepen hebben. Ze hebben allemaal ve•·
staan: "wat zou je het liefst hebben'!" Wat je het liefst hebt, 
dat vind je altijd het beste. Daarom hoef je er zelfs geen tel 
over in dubio te zijn wat 'n dienstplichtige van lichting X ant
woordt, als jn hem vraagt: "Wat vind je 't beste, de burgerpet 
of de soldatenmuts ...... " En tóch moet het antwoord, dat die 
dienstplichtige dan geeft, een antwoord van lik-mijn-houten
kanonnetje worden genoemd. Want het gaat niet om "het beste" 
maar om wat go e d is. 

(Salvo) 

WAARD OM TE HERDENKEN? 

Is het de moeite waard, is het belangrijk genoeg om een zes-
tig-jarig jubileum te vieren? (Beter is een zestig jarig 

bestaan. Voor een jubileumviering is 60 jaar te lang en 
te vermoeiend . ..;... Red. V. en D.) En dat in deze tijd, die zo 
ernstig is, zo zwaar drukt op velen, waar de problemen zo groot 
en de moeilijkheden zo vele zijn. Is het niet een te korte tijd 
om te herdenken, vergeleken bij de eeuwen, welke achter ons 
liggen? Zit er in dat herdenken niet een zekere vorm van 
pochen, van zich zelf op de borst slaan over wat er bereikt 
is en wordt dat niet overdreven? Als wij werkelijk reëel en 
nuchter zijn, dan kunnen wij toegeven, dat deze vragen bij ons 
kunnen opkomen. Dan komt ook het gezegde naar voren, dat 
een volk, dat teveel jubill!a viert, vergeet voor nieuwe te zor· 
gen. Maar. peinzende over dit probleem van die herdenking, 
over het feit, dat 60 jaar geleden een daad werd verricht, die 
zulke belangrijke gevolgen heeft gehad, die heeft geleid tot 
het bestaan van een maatschappij, die in het Nederlandse econo
mische bestel een vooraanstaande plaats inneemt, komen wij 
tot de slotsom, dat er wel degelijk reden is tot herdenken en 
tot een feestelijke stemming. En dan kan men tegenover die 
vragen het woord van Dernocritus stellen, dat een leven zon· 
der feesten is als een lange weg zonder pleisterplaatsen. 

(De Essobron) 

OF ...... ? 

• •verbelasting van verpleegstertjes door gebrek aan ver
'-.J' pleègstertjes - dit is voor onze volksgezondheid een 

• ernstig verschijnsel. 
Hoe nu? 
Voelen onze meisjes uit het tijdperk der neue Sachlichkeit 

niet meer' voor dit zo bij uitstek vrouwelijke beroep? 
Ligt haar het verplegen niet meer? Of ...•.. ? 

(Weekblad Limburg) 

DE LEGERBEVELHEBBERS 

I
n onze dagen nemen bevelhebbers blijkbaar een zeer belang

rijke plaats in onder de leiders der gemeenschap. Hoeveel 
conflicten hebben zich de laatste maanden niet voorgedaan tus· 
sen militair en burgerlijk gezag? In Nederland was er een con· 
flict; in Frankrijk werkt een 44 man sterke onderzoekings
commissie uit het Parlement nog altijd aan de opheldering 
der politieke manipulaties van Revers en Mast. Nog kort gele
den zag het er naar uit, alsof generaal Juin op eigen gezag 
een omwenteling in Marokko wilde doorvoeren. De regering 
te Parijs legitimeerde de zaak door Juin te steunen tegen de 
Sultan, maar de indruk, dat een militair gezagsdrager hier 
fors gebruik gemaakt heeft van zijn positie en van de tijds
omstandigheden, is gebleven. 

(Internationale Spectator) 

HET RIJK EN DE ARBEIDER. 

Aan elke arbeider in Nederland is in feite een loonsverla
ging opgelegd van 5%. Het Rijk, dat het voorbeeld moet 

geven en toch al boven zijn stand leefde, volstaat met een be
zuiniging van 2% en vergroot zijn tekort. 

(De Telegraaf) 



VBUBEID EN DEMOCRATIE 

DE ARTIST----------
vraagt actieve medewerking! 

(1). 

Dat van bovengenoemde kwestie in steeds breder kringen het 
gewicht wordt ingezien, kunnen wij niet anders dan belangrijk en ver
heugend achten. Niet alleen onder leken, doch ook in kunstenaars
kringen vormt deze materie steeds meer stof tot discussie, getuigen 
vele artikelen in de vakliteratuur. Het nogmaals aansnijden van dit 
onderwerp lijkt ons derhalve dienstig, temeer daar het hier zaken 
betreft. die niet alleen (altijd) actueel, doch ook van algemeen belang 
zijn. ·De onderstaande beschouwing werd ons door een lezer van ons 
blad toegezonden. 

De scheppende 
kunstenaar en 

ZIJn publiek 
S cheppcnd kunstenaar en publiek. 

Twee groepen dus. Hoe staan 
deze groepen tegenover elkaar, wel
ke functie vervullen zij ten opzichte 
van elkaar, welke rechten en ver
plichtingen hebben wij uit artistiek, 
zowel als uit sociaal oogpunt? 

om de artistieke uitingen van de 
eigen tijd met aandacht te beschou
wen en dat het bovendien een nog 
kleinere elite is, die in de eigentijdse 
kunstuitingen de weerspiegeling van 
haar eigen wezen en bestaan vindt. 
Hierbij doen zich twee factoren gel
den, n.l. de aesthetische en de tech- · 
nische. 

Onder de zuiver aesthetische facto
ren rekenen wij de geestelijke bedoe
ling van de kunstenaar, zijn "bood
schap". Hier stuiten wij al meteen op 
een tegenstelling ten opzichte van de 
19e-eeuwsc kunst. Uitte een kunste
naar tóen zich zo persoonlijk mogelijk 
(en des te meer men zijn meest intie
me en individuele ontroeringen bloot 
legt, hoe meer men door anderen be
grepen wordt), in de moderne kunst 

vindt men meer een objectieve be
schouwing van de algemene maat
sch~ppelijke orde. H. J. Kaplan 
schrijft in de voorrede van zijn ro· 
man "De gevolmachtigden": "Aange
zien wij in een lugubere tijd leven, 
moeten auteurs die tijd weerspiege
len en zo luguber zijn als het maar 
kan". Dus geen hartstochtelijke ·idea
listische ontboezemingen over hoe wij 
allen graag zouden willen zijn, zóals 
in de romantiek, doch een afdruk van 
hoe wij concreet zijn. Vandaar in een 
modern kunstwerk die schijnbare te· 
genstellingen. 

Bij dit alles wordt - ook al in te· 
genstelling met vroeger - de con
clusie aan de hoorder of toeschouwer 
overgelaten! En hier zijn wij bij een 
kernpunt aangeland, immers dit juist 
is den meesten niet gegeven, terwijl 
zeer velen niet begrijpen, dat een 
dergelijk stellingnemen van hen ge
eist wordt. 

Moeilijker nog is een beschou
.l wing van de technische facto

ren, althans voor leken. 
Wij zullen dus volstaan met te me· 

morer~n. dat bijv. de klassieke en 
romantische muziek (± 1750-± 1900), 
doordat wij allen met haar technische 
grondprincipes zijn grootgebracht, 
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door traditie beantwoordt aan het 
muzikaal gevoel van iedereen. Daar 
de moderne composities echter vaak 
op geheel andere principes berusten, 
is de moderne muziek voor velen als 
een geheime taal. De leek tracht te
vergeefs die nieuwe taal te begrijpen 
met gebruikmaking van de oude 
grammaticale regels. Evenzeer is dit 
het geval in de schilderkunst, waar 
de schilder het naturalisme heeft la
ten varen en in sur-realisme de voor
werpen op hetèrogene wijze sam'èn-
voegt. · · 

Zo eist · de moderne scheppende 
kunstenaar van zijn publiek een ae~ 
tieve medewerking en niet slechts een 
passief ondergaan! Brengt het publiek 
deze activiteit niet op, dan is dit 
een bewijs te meer van de geestelijk-e 
apathie, die zich op zo vele· gebiedeo 
manifesteert. . . " 
Mag het publiek nu van de 

scheppende kunstenaars eisen, 
dat deze zich naar haar smaak rich· 
ten? Neen! Want zo zou de kunst 
steeds jaren achter zijn bij de ontwik
keling op alle andere gebieden, gees
telijk en stoffelijk. De oplossing van 
dit probleem ligt op organisatorisch 
terrein: het meer organiseren van ex· 
posities van moderne beeldende 
kunst, het meer uitvoeren van nieu
we composities op concerten, enz., 
waarbij één en ander in een catalogus 
o:f programma zo kort en helder mo
gelijk zal moeten worden toegelicht. 

Hier komen wij dus van het ab
stracte in het concrete, waar zich 
weer andere gezichtspunten openen. 

G. 

Volgens onze mening moeten het 
begrip en daardoor de waardering 
van het publiek voor de scheppende 
kunstenaar, m.a.w voor de eigentijds.! 
kunst worden vergroot door reeds op 
de school meer hieraan te werken èn 
het publiek in ruimere mate in con
tact te brengen met moderne kunst. 
Immers, zó kunnen publiek en schep· 
pend kunstenaar nader tot elkaar 
worden gebracht en kan een vrucht
bare wisselwerking tussen beide 
plaats vinden, hetgeen zowel op ar
tistiek, als op commercieel en sociaal 
terrein vele moeilijkheden dichter tot 
een oplossing zal kunnen brengen: 
mocht· men maatregelen op één of 
meer van deze terreinen overwegen 
(en vooral het sociale terrein komt 
hiervoor in aanmerking), dan zal dit 
1n die toestand zeker vlotter kunnen 
gebeuren, daar één en ander dan 
wortelt in het algemene rechtsbel· 
wustzijn. 

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

ij: * * 

Het is opvallend, hoe nauw in 't 
algemeen de aansluiting is tus

sen de verschillende kunsten Oitera· 
tuur, muziek, enz.). Het is daarom 
interessant na te gaan, hoe men in 
de Verenigde Staten de muzikale op· 
voeding in het onderwijs heeft inge· 
past. Voor het behalen van het eind
diploma der Senior High School (15-
18 jaar) moet de leerling 15 "units" 
met succes hebben verwerkt. Een 
.,unit" is de leerstof van een bepaald 
vak, behandeld in 200 lesuren <één 
uur per dag gedurende één jaar). Van 
die 15 units zijn er 10 à 12 verplicht, 
zodat de leerling in de keuze van 3---5 
vakken vrij is. Zo kan hij ook muziek 
kiezen en dat dit inderdaad veelvul· 
dig gebeurt, bewijst wel het op iedere 
school bestaan van een symphonie· 
orkest, een "band" <harmonie-orkest) 
een koor en enige kleinere zanggroe
pen. Dit lijkt voor ons Hollanders on
gelooflijk, maar U moet weten, dat 
pl.m. 97 % der Amerikaanse jeugd de 
High School bezoekt, waardoor een 
leerlingenaantal van 1500 à 2000 op 
een school normaal is. Nu zijn aan 
iedere High School twee muzieklera
·ren verbonden, één voor het instru· 
mentale en één voor het vocale on
derwijs. Daar deze zodoende voor een 
niet geringe taak staan, schakelde 
men de privé-muziekleraren in. Zo 
kan b.v. een leerling, die zich op een 
bepaald instrument wil specialiseren, 
binnen het kader van zijn school
studie bij een muziekleraar-buiten
de-school lessen volgen. Voorwaar •n 
liberale gang van zaken, die bij een 
eventuele onderwijs-reorganisatie in 
ons land zeker als voorbeeld kan 
worden genomen. 

• • • 
z-over is het echter nog niet en 

ligt daar dus nog steeds primair 
het probleem, dat slechts een kleine 
elite zich bewust is van de. noodzaak 

Internationale aspecten 
· 0 ns nationale leven wordt wel 

dermate door de wereldsituatie 
beheerst, dat het gerechtvaardigd mag 
heten, aan de· ontwikkeling hiervan 
ook in ons blad enige aandacht te 
schenken. 

Het streven naar West-Europese 
eenheid heeft met het accoord over 
het plan-Schuman een nieuwe impuls 
gekregen. Wij hopen, dat het bevesti· 
ging en voortgang zal vinden in het 
inter-parlementaire beraad, dat dezer 
dagen opnieuw gepleegd wordt en 
waaraan ook onze hoofdredacteur zal 
deelnemen. 

Hoe belangrijk dit op zichzelf moge 
zijn, het zwaartepunt ligt echter niet 
hier. Reeds de weifelende houding 
van Engeland,. in dit deel onzer Wes
terse wereld de machtigste mogend
heid, is oorzaak, dat West-Europa op 
het wereldbestel vooralsnog niet die 
invloed kan uitoefenen, die wij als 
voorstanders daarvan hoopten. Hoe 
dubieus het gezag is, dat West-Europa 
concreet kan doen gelden, bleek uit 
een recente uitspraak van Churchill, 
die aan de Europese partners van het 
Atlantisch pact het recht ontzegde hun 
gewicht in de schaal te werpen van 
het conflict, tussen Truman en M1lc 
Arthur ontstaan. Het blijkt óók · uit 
het min of meer verholen verwijt, dat 
van over de oceaan tot ons komt: 
Europa getroost zich niet voldoende 
offers in de strijd der Verenigde Na
ties op Korea. Dat ook Europa's deel
neming aan de voorbereiding van een 
verdediging van het eigen wereld
deel tegen eventuele agressie uit het 
Oosten in Amerika nog steeds weinig 
bevredigend wordt geoordeeld is be
kend. Onze, militair en economisch 
gezien, zwakke positie moge terecht 
als verontschuldiging gelden, zij ver
andert niets aan het feit, dat ook in 
dit opzicht het aanzien van West
Europa in de wereld nog steeds eer 
daalt dan stijgt. 

Jn de nu reeds jaren op gang zijnde 
"koude oorlog" speelt het Wes

ten wat bij het domino-spel een blin· 
de partij heet. Het kan zijn eigen 
kracht al evenmin overzien als die 
van zijn tegenspeler. De eigen kracht 
niet, omdat het met tal van onzekere 
factoren rekening moet houden: West• 
Duitsland en Zweden moeten daartoe 
evenzeer gerekend worden als het 
Iberisch Schiereiland en het Nabije 
Oosten, heel de Arabische wereld en 
Azië. Die van zijn tegenspeler niet: in 

Parijs legt de U.S.S.R. bij monde van 
Gromyko haar spel evenmin bloot op 
tafel als zij het in het Verre Oosten 
of waar ter wereld elders ook doet. 

In dit alles ligt voor het Westen 
des te meer aanleiding zich nauwkeu
rig rekenschap te geven van omstan
digheden en feiten. die wel duidelijk 
aan het licht treden. 

:;: * 0:< 

D at op 't ogenblik, waarop wij dit 
schrijven Seoel andermaal in han

den van Chinezen en Noord-Korea
nen dreigt te vallen, zou op zichzelf 
evenmin reden tot grote bezorgdheid 
behoeven te geven als de vervanging 
van MacArthur dat op zichzelf be· 
hoefde te doen. Dit heen en weer gol
ven der gevechtslinies op Korea be· 
wijst echter de juistheid van Mac
Arthurs inzicht - door zijn opvolger 
gedeeld - dat het uiterst moeilijk zo 
niet onmogelijk zal zijn, het Koreaans 
conflict tot een voor de Verenigde Na
ties bevredigende oplossing te bren
gen, wanneer de bases der agressors 
achter de befaamde breedtegraad bui
ten schot moeten blijven. Dat China, 
hetzij wanneer het op Korea weer 
gunstiger posities heeft gekregen, het
zij het daar een gevoelige nederlaag 
te incasseren kreeg, gereder tot onder
handelen geneigd zou zijn, is een ver· 
onderstelling die wij, helaas, niet kun
nen delen. 

Wij wagen het echter de vraag te 
opperen, of regering en parlement in 
de ontwikkeling van het Koreaanse 
a:vontuur geen aanleiding moeten vin
den tot nieuw ernstig beraad, ook in 
internationaal verband. 

* * • 

Met zorg vervult ons ook wat thans 
in Perzië omgaat. Ook daar 

plukt het Westen de vruchten, die het 
in zijn ·progressieve waan zelf heeft 
gezaaid. Dat de Britse labour-regering, 
die in eigen land nationalisatie van 
het economische leven doorzet, ook 
waar zij over geen socialistische meer
derheid onder het kiezerscorps be· 
schikt, zich thans genoodzaakt ziet 
haar positie te bepalen tegenover een 
revolutionnaire beweging in het land, 
dat zijn eigen petroleum productie wil 
nationaliseren, tot dusver in banden 
van de Anglo Iranian Oil Company, is 

voor ons allerminst reden tot leedver
maak. Immers ook hier is Sovjet-Rus
land de lachende derde en de positie 
van het Westen dreigt door deze "na
tionalisatie" opnieuw ernstig geschaad 
te worden, gelijk ze naar wij vrezen 
bovendien wordt ondermijnd door de 
juist thans uitbrekende oppositie, die 
zich rondom Bevan bezig is te vormen 
tegen de door de Labour-regering ge
volgde politiek. Europa is met de lei· 
ding, die de progressieven er in dit 
hachelijk tijdsgewricht aan geven, al
lerminst gelukkig te prijzen! 

D e regeringswisseling in Indonesiä 
zien wij als een symptoom van 

gelijke strekking. Internationaal pro
gressief wanbeleid, gepaard aan gelijk 
wanbeleid hier te lande, heeft ons Ko• 
ninkrijk ontbonden onder bet vlag
vertoon van een "Unie" die naar te 
vrezen staat binnen twee jaar na haar 
ontstaan haar bedriegelijk karakter 
openlijk ten toon zal spreiden. 

Niet de vraag, of de "Unie" zal moe
ten plaats maken voor een .-ndersoor• 
tige verdragsverhouding is in deze het 
belangrijkste. Dit schuilt voor ons al 
evenzeer in de verschuiving, welke 
ook deze Indonesische koersverande
ring in de internationale wereldstruc
tuur teweeg zal brengen. Wij vrezen 
namelijk, dat het beoogde verbreken 
van de Nederlands-Indonesische Unie 
voor het nieuwe Indonesische bewind 
slechts één zet is in zijn algehele poli· 
tieke strategie. 

Ook in dit opzicht schijnt ons ern• 
stig beraad voor onze Regering, aller• 
eerst in eigen boezem en met eigen 
volksvertegenwoordiging, 
internationaal vèrband, 
noodzakelijk. 

daarna in 
.dringend· 

G. A. DE RIDDER. 

. 
Naar Straatsburg 

Drs. H. A. Korthals is Woensdag • 
naar Straatsburg vertrokken ter bUo 
woning van de vergaJering van. • 
Assemblee van de Raad van Europa 
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* 
Grote tremeenten 
zelfstandige gewesten? 

IN 

B ij de besprclûng van de g·emeentebegroting
voor 'R-Gravenhage voor het jaar 1951 

heeft de fractie-voorzitter van onze partij in die 
Raad gewez-en op een uiting van de voorzitter 
van onze partij, mr. Oud in een interview in het 
maandblad "De Maasstad". Daarin zeide mr. 
Oud er voorstander van te zijn geworden de zeer 
grote gemeenten uit het provinciale verband te 
1ichten en haar te maken tot zelfstandige g·e
westen. Dit denkbeeld, dat is uitgesproken door 
de voorzitter van de Vereniging van Nederland
se Gemeenten, is reeds daarom d(' belangstelling 
waard. Het hangt natuurlijk sanwn met de groei 
van de gemeenten in ons land en met de proble
men, welke hun besturen te behandelen krijgen. 
In de laatste tijd komen verschillende denkbeel
den naar voren om de werking van de vertegen
woordigende organen levend te houden en op die 
manier de werking van de democratie aan te 
passen a:;.n de gewijzigde omstandigheden. Voor 
die denkbeelden moet in onue kring volle aan
dacht bestaan, ook al zal ui'~eindelijk het denk
beeld óf in een andere vorm gegoten worden óf 
in een andere richting een oplossing gevonden 

· kunnen wm'den. -

V ergroting? 

B ij de algemene beschouwingen over de 
Haagae gemeentebegroting voor dit jaar, 

heeft de fractievoorzitter van de v.v.D. in die 
Raad; de heer Dettmeijer, een onderwerp aange
ateden, dat naar zijn mening eens een punt van 
.Uscussie moest vormen. 

Dat punt was de vergroting van de gemeente
raden in de grote gemeenten in ons land, in 
.Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. 

De heer Dettmeijer seide daarover o.m.: 

"Toen de gemeentewet tot stand kwam, 
had men zich stellig niet voor ogen gesteld, 
dat gemeenten zulke grote aantallen inwo
~rs zouden tellen. Het oor$]>ronkelijke aan
tal . wn mu:imum 39 •Zeden van een . ge
meènteraali iB later uitgebreid feit 45. MaaT 
ook daarbij bleef men binnen het raam van 

. gemeenten met omstreeks 200.000 inwoners. 
Wij zien thans echter een verstarring optre
den, die naar onze mening een gevaar gaat 
VOTTl'l.en. Nu er gemeenten in ons land zijn, 
zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, 

· waar het inwonertal is gestegen tot over een 
' half millioen, is het aantal raadsleden nog 
steeds gesteld op maximum 45. De toene
mende groei van onze gemeente, zowel in 

· inwonertal als in bebouwde oppervlakte, 
brengt daarom reeds aanstonds naar onze 
mening met zich mede, dat het vraagstuk de 
Zimitering van het getal wn 45 raadsledeR 
ttader ·bezien 'WOt'dt. In ·deze k4n 'l7&4m een 
~· · ~- e- de '!Veede Kamer, 
....- :frd ·tamtal leden, %OtDel in vet"band 
tnet de toegenomen werkzaamheden als met 
fult oog op de Btet-ke groei vcm onze bevoZ
kiftg wttgebn!id wordt '047& 100 tot 150. In 
gt"Ote gemeenten in het buitenland is het 
C«nto:l malfBieden ook belanf17ijk groter dan 
bij cma. Wij zouden dan ook de 'Wenselijkheid 
'ftUT 'DOren unUen brengen, dat B. en W. 
dit ~k in de kring vcm de Vereniging 
"aa NederlandBe Gemeenten aan de orde 
ltellen." 

Eu. hij voegde er aan toe, dat het van initiatief 
sou getuigen van de zijde van het gemeentebe
auur van 's-Gravenhage, als aan de Vereniging 
'W8Il Nederlandse gemeenten medegedeeld werd, 
4at deze kwestie een punt van discussie heeft 
cevormd in de gemeenteraad van Den Haag. 

. Dat behoefde feitelijk al niet meer te gebeu
ren, nadat de discussie in de Raad heeft plaats
gehad, want in de dagbladen van alle richtingen 
is aan deze kwestie reeds aandacht besteed, zo
dat op deze wijze de vereniging van Nederlandse 
gemeenten op deze zaak geattendeerd is. 

Het bleek, dat in de Haagse raad verschillende 
liprekers weinig voor het gelanceerde denkbeeld 
voelden. Om 't eens nader aan een onderzoek te 
onderwerpen, lijkt ons in ieder geval de over
weging waard. Men heeft nog nooit kunnen aan
tonen. waarom de geleidelijke schaal van het 
aantal raadsleden, dat met de groei van een ge
m.eente opklimt van 7 tot 45, ineens wordt stop
gezet bij 45, als een gemeente 200.000 inwoners 
of meer heeft bereikt. Hierin zit iets onlogisch. 
Men zou de geleidelijke schaal nog wat trager 
kunnen doen werken, maar vergroting van het 
aantal raadsl-eden is als een stad zo groot wordt 
als bijvoorbeeld Amsterdam, dan toch mogelijk.._ 
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KORT BESTEK * 
Realiteit 

De jongste militaire oefening, die in ons land 
onder de naam "Crescendo Il" is gehouden, 

heeft niet aan de verwachtingen van de militaire 
autoriteiten voldaan. De veteranen van de 7 De
cember-divisie waren het vooral, die blijk gaven 
moeite te hebben met de overgang van het tropi
sche gevechtsterrein naar dat van de lage landen. 
Zeer -waarschijnlijk heeft het feit een belangrijke 
rol gespeeld, dat zij van de "ernst" in het "spel" 
terecht kwamen. 

Betreurenswaardig is, dat enkele hunner zich 
tegenover de burgerij van Den Bosch hebben mis
dragen door vanuit trucks en verkenningswagens 
met losse flodders op de niets-vermoedende voor
bijgangers te gaan schieten. Inderdaad onze mili
taire autoriteiten staan hier voor een lang niet 
makkelijk probleem. Veel zal vooral van hun tact 
en psychologisch inzicht worden gevraagd. Het is 
evenwel een gelukkige omstandigheid, dat men 
niet heeft geschroomd het Nederlandse volk om
trent de gang van zaken bij de laatst gehouden 
manoeuvres volledig op de hoogte te houden en 
hen niet alleen de gunstige kant van deze oefe
ningen heeft laten zien. 

Tot ons volk is een openhartige taal gesproken 
en men is met beide benen op de bodem van de 
realiteit blijven staan. Een dergelijk optreden is 
democratisch in de ware zin van het woord en 
kan leger en volk slechts ten goede komen. 

Cri de coeur 
Jr. F. J. Philips heeft vorige week tijdens een 

· maaltijd met persvertegenwoordigers enige 
belangrijke en zeer rake opmerkingen gemaakt. 
Sprekend over de woningnood, die in Eindhoven 
zeer nijpend is, liet ir. Philips een waarschuwend 
geluid horen, dat hij zelf betitelde als "een cri de 
eoeur van een fabrikant". Sl'r. klaagde er zijn: 
nood over, dat er tegenwoordig tenminste zes 
maanden voor nodig zijn om een plan, hoe gezond 
en logisch ook, door de warwinkel van officiële 
voorschriften te loodsen. "Men heeft de mond vol 
van productiviteit," aldus spreker, "maar de on
productieve tijd van hen, die zich ambtshalve met 
plannen bemoeien, wordt vergeten. En het zijn 
altijd vrij. ~re mannen per uur, Zij, die beslissen, 
moesten zeW eens de nood del' huisvesting aan 
den lijve ondervinden. Laten zij toch de realiteit 
der zaken beoordelen en niet de programma's op 
de lessenaars blindelings volgen." 

Ziehier weer een. stem uit de practijk, . die van 
hoge waarde is. Een stem, die gezag heeft en tot 
oordelen bevoegd is. Een stem van iemand, die 
heeft getoond iets groots te kunnen leiden. Kort
om, een stem van iemand, · die heeft bewezen, 
practisch inzicht te hebben en plannen ten uit
voer te leggen. Wij zijn er van overtuigd, dat deze 
plannen langs de meest doelmatige weg tot stand 
komen, waarmede het bewijs is geleverd, dat bet 
ook vlug en resoluut kan. · 

Moge ook deze stem gehoor vinden, opdat Ne
derland de geiegenhéid krfjge zijn handen uit de 
mouwen te steken, zonder dat het daarbij wordt 
belemmerd door een ambtelijk apparaat, dat de 
nodige doortastendheid mist . 

Sabotage 

B et ia steeds een belangrijk onderdeel van de 
communistische propaganda geweest om het 

parlementaire stelsel te ondermijnen en belache
lijk te maken. Bij herhaling wordt er dóOr deze 
rode heren op gewezen, dat de besprekingen in de 
vertegenwoordigende lichamen te lang duren en 
aldus een praatcollege wordt gevormd, dat slechts 
na zeer lange en, in hun ogen onnodige gedach
tenwisselingen, tot besluiten komt. Het is jam
mer, dat er altijd nog mensen zijn, die een derge
lijke laster voor zoete koek opnemen en niet de 
juiste betekenis zien van de besprekingen, die in 
de vertegenwoordigende lichamen plaatsvinden. 
Zij vergeten echter - de communisten in de eer· 
ste plaats - dat het niet het optreden van de 
democratische afgevaardigden is, die het parle
mentaire stelsel in een kwaad daglicht stelt, doch 
dat het de communisten zelf zijn, die dit op hun 
geweten hebben. De besprekingen van de "kleine 
vier", die thans ongeveer aan hun veertigste zit
ting toe zijn, geven er wel een bewijs van, hoe de 
communistische sabotage slechts ten doel heeft de 
besprekingen tot het bijna onmogelijke te rekken, 
om deze aldus in het oog van de massa belachelijk 
te maken. Het kan goed zijn hier het oorzakelijk 
verband juist te zien. Ongeacht of het verlegen· 
woordigende lichaam nationaal dan wel inter· 
nationaal is, de communisten zijn er steeds op uit, 
de werkkracht ervan te verlammen. 

Bij de komenie verkiezingen zullen de commu
nisten hun bekende argumenten wel weer onder 
de arbeidersbevolking rond bazuinen. Als het zo
ver is, laten wij dan het optreden van Gromyko 
niet vergeten. Immers, hij is een van de voor
beelden waaruit blijkt, dat de communisten met 
elke vorm van een waarlijk democratisch overleg 
slechts een spel spelen. 

Ergerlijk 
B lijkeus "De Telegraaf" is een geval van ern-

stig ambtelijk machtsmisbruik aan de dag 
getreden door mededelingen van de N.V. Handel
maatschappij "De Veluwe", die in Den Haag is 
gevestigd. Het blijkt, dat een drietal ambtenaren 
van de Economische Politie zonder dat zij daartoe 
bevoegd waren, en met de opdracht gegevens voor 
een enquête te verzamelen, gedreigd hebben de 
directie en de boekhouder te arresteren er:. de 
boeken in beslag te nemen. Dit is in het kort, 
waarop de uitvoerige publicatie in "De Telegraaf" 
neerkomt. 

Deze opzienbarende feiten werden volgens dit 
dagblad bekendgemaakt door de Maatschappij in 
het kort verslag van een vergadering, die op 24 
A!Jril j.l. is gehouden, en het zou zeker gewenst 
zijn, dat dit geval met spoed werd onderzocht om
dat wij, aldus indien de genoemde feiten volledig 
juist zijn, dreigen af te zakken naar de politie
staat. In de gemeenschap, die zich waarlijk demo
cratisch en vrij wil noemen, moet tegen uitwassen 
van ambtelijk machtsmisbruik als bovenomschre
ven, met de scherpste middelen opgetreden 
worden. 

Diamant 

E en van de grootste Nederlandse industrieën 
in Eindhoven, de bekende Philipsfabrieken, 

maakt zich thans op tot de viering van haar dia .. 
manten jubileum. Een belangrijke gebeurtenis. 
waarbij wij even willen blijven stilstaan. Belang· 
rijk, omdat blijkt tot welke enorme resultaten het 
particuliere initiatief kan komen, indien het de 
nodig durf bezit en de vereiste armslag krijgt om 
zich te ontplooien. De oprichters van de PhiliPI
fabrieken hebben bewezen, dat indien men het par
ticulier initiatief onbelemmerd zijn gang laat gaan, 
dit niet alleen kan leiden tot zeer belang• 
rijke economische resultaten voor de natio
nale gemeenschap, doch dat ook op sociaal 
terrein ongelofelijk belangrijke winstpunten 
kunnen worden geboekt. Zij, die de mond vol 
hebben van ordening en zij, die het bedrijfsleven 
in toenemende mate.· a~ banden willen leggen, 
doen er goed aan zich eens te verdiepen in de ge
schiedenis van de PhllipS-fabrleken. Zij toch kuil• 
nen bezwaarlijk ontkennen, dat de ontwikkelings
gang van dit concern voor onze gehele nationale 
economie een geweldige steunpilaar betekent en 
dat op sociaal terrein zeer grote dingen zijn tot 
itand gebracht, waarmede het fabeltje, dat het 
particuliere initiatief slechts het eigen winstbejag 
nastreeft, volkomen teniet wordt gedaan. Moge dit 
diamanten jubileum de manifestatie zijn van dat• 
gene, betwelk door het particuliere initiatief ten 
bate van de gemeenschap kan worden bereikt. 
Moge het tevens een aanwijzing zijn in welke 
mate men de nationale gemeenschap kan schaden, 
indien men dergelijke krachten uit het particuliere 
initiatief voortkomend, teveel aan banden legt. 
Laat aldus de geschiedenis een belangrijke lelda
vrouwe zijn, opdat ons land, gelijk de struisvoseJ. 
öe kop niet in het zand steke. Het particuliere 
initiatief ia in staat tot zegen van de gemeenschap 
te werken, waardoor het zijn bestaaDsrecht - ook 
in deze tijd - heeft bewezen. 

De Haagsche Post 

Nti.B.r aanleiding van het onlangs in 01111 blad 
verschenen artikeltje inzake het weekblad 

Haagsche Poat, diene, zo schrijft men ons van die 
~de, het volgende: 

1. De Haagsche Post is niet overgegaan naar 
N.V. Het Periodiek te Delft, maar ondergebracht 
In een .nieuwe vennootschap, de N.V. Haagsche 
Post (i.o.) die geheel los staat van Het Perio· 
diek. 

2. Er bestaat geen grond voor de veronderstel• 
ling, dat de Haagsche Post vroeg of laat zou 
opgaan in een der weekbladen, die door Het 
Periodiek worden uitgegeven. 

3. Bij de overdracht van het weekblad Haai· 
sche Post is uitdrukkelijk geconditionneerd, dat 
het zou worden voortgezet in de geest van de 
stichter, wijlen de heer S. F. van Oss; in ver
band hiermede zijn reeds verschillende vroegere 
rubrieken, die na de oorlog uit de H.P. verdwe
nen, wederom in het blad opgenomen. 

4. De H. P. staat niet onder invloed van een 
of andere groep, hetwelk ook wel moge blijkeft 
uit het feit, dat de namen Van Oss en Leopold 
aan de nieuwe N.V. zijn verbonden. 

5. Er is tot op heden geen redactie-secretaria 
bij de H. P. benoemd. 

8. De nieuwe redactionele lelding van de H. P. 
zal er bij voortduring naar streven, het week• 
blad te houden in de vrijzinnige ateer, waarta 
h.et altijd heeft gedJ,J<J. 



YBJmEm EN DEMOCRATIE 

Partijraad 
op Woudschoten 

De eerstvolgende vergadering 
van de Partijraad zal plaats 
hebben op Zaterdag 2 Juni, 
des voormiddags te 11 uw·, 
in 't confe?·entie-oord Woud
schoten te Zeist. 
De vergadering zal voo1· de 
koffiemaaltijd onderbroken 
worden en nadien voortgezet 
worden tot ongeveer 3.30 u., 
in verband met de daar
op volgende studieconferentie 
van de Ve1·eniging van Sta
ten- en Raadsleden, welke 
die dag om 4 uur op Woud
schoten begint. 
Ir. J. C. Kaars Sijpesteijn zal 
in de ·vergadering van de 
Partijraad een inleiding hou
den over "Omslagstelsel of 
kapitaaldekkingsstelsel voor 
de oudedaqs•,oorziening?" 
Binnenkort ontvar•"en · de le
den van de Partijraad een 
ko"_+, samenvatting van de 
inleiding, welke de heer 
Kaars Sijpestcijn zal houden, 
zodat zij in de gelegenheid 
zijn zich van dit vraagstuk 
op de hoogte te stellen. 

C" ·· " -·,.,or deze .,.u· · .. ' te 
zenden naar: Me;. Joh. H. 
Sp:-'"'1-ger, Alexanderstraat 16, 
Haarlem. 

Een vrouw beziet de 
herziening vun het 
Hoger Onderwijs 

N a de bevrijding hing de re--
organisatie van het Hoger 

Onderwijs als het ware in de 
lucht. Reeds in Mei 1946 werd een 
talrijke staatscommissie benoemd 
wier leden in de loop van drie 
jaar alle mogelijke voorstellen tot 
vernieuwing van de universiteit 
hebben getoetst op hun bedoeling 
èn op hun vermoedelijke uitwer• 
king. Ten slotte heeft een kleine 
kern van drie juristen opdracht 
gekregen de denkbeelden die in 
de loop der discussies waren aan• 
vaard, in overleg met de minister 
van Onderwijs in een wetsont
werp te belichamen. 

Een voorstel van Wet tot rege
ling van het Hoger Onderwijs is 
thans verschenen - het vormt als 
ieder rechtgeaard wetsvoorstel 
maar een dorre lectuur; toch 
worden er allerlei kwesties in 
aangeraakt die de belangstelling 
van ons vrouwen ten volle ver
dienen. De vraag naar doel en 
grondslag der openbare universi
teiten, de zorg die zij aan hun 
alumni behoren te wijden in mo
reel ·en maatschappelijk opzicht, 
de vraag welke nieuwe opleidingen 
binnen de academische sfeer be
horen getrokken te worden .... er 
zou nog van alles te noemen zijn. 
Wie zich voor de achtergrond en 
<~e eigenlijke strekking van een 
bepaald wetsartikel interesseert, 
~an behalve in de Memorie van 
Toelichting, terecht in het zeer 
uitvoerige rapport dat de voorbe· 
reideode commissie in het licht 
zond. 

0 nder al die voorstellen is er 
één dat in de Memorie van 

Toelichting wordt gequalificeerd 
als van speciaal belang voor vele 
meisjesstudenten. Het is misschien 
wel aardig dát in onze vrouwen
rubriek te bespreken. 

Onze naoorlogse vernieuwers 
dankten hun denkbeelden op al
lerlei gebied voor een groot ge
deelte aan een verblijf in Enge
land en de Verenigde Staten. 
Dankbaarheid en bewondering je-

\.... gens onze machtige bevrijders 

Afdelingsnieuws 
OMGEKEERDE EVENREDIGHEID 

IN GOUDA 

Op 2 April hield de heer Van der 
Leeuw, oud-directeur van de Kon. 
Ned. Middenstandsbond te 's-Graven
hage voor onze afdeling Gouda een 
zeer interessante lezing over de loon
en prijspolitiek en actuele Midden
standsvraagstukken. 

De heer Van der Leeuw is een vlot 
spreker. Vele vragen werden door 
hem beantwoord en de discussie toon
de wel aan hoe actueel deze lezing 
was. 

Het bezoek was omgekeerd even
redig met de belangrijkheid van de 
avond en dit is niet alleen jammer, 
het leidt er toe, dat een volgend sei
zoen minder avonden gehouden kun
nen worden, tot schade van de trou
we bezoekers. 

Komt dus op 7 Mei in grote getil.lc· 
luisteren naar drs. Bijleveld uit Den 
Haag, die in "Centra!" zal spreken 
over de Marshall-hulp. 

deed hen de instellingen in die 
landen vaak wel in een heel ro
zig licht zien! Het contrast met 
wat men in Nederland kende 
sprak in die omstandigheden sterk 
ten gunste van het uitheemse. Tot 
nuchterder geesteshouding terug
gekeerd, blijven velen zeggen: dat 
andere heeft zijn schaduwzijden. 
maar er zit zeker wat in. 

Nu is de inrichting der univer
sitaire opleiding daar inderdaad 
heel anders. 

De eerste vier jaren van de 
academische studie kennen er 
weliswaar gedifferentieerde stu
dierichtingen, maar beginnen toch 
niet direct met de eigenlijke vak
studie. Er wordt een brede basis 
van algemene ontwikkeling, we
tenschappelijk begrip en maat
schappelijke werkzaamheid gelegd, 
die wordt afgesloten met het bac
calaureaat, en waarop een gespe
cialiseerde vakwetenschap desge· 
wenst betrekkelijk snel kan wor
den opgebouwd. "Deqewenst", 
want het baccalaureaat is dé "de
gree" bij uitstek. Zij kwalificeert 
de drager als een bekwaam en 
bruikbaar mens; in 't maatschap
pelijk gebruik is deze titel de 
beste introductie tot zeer onder
scheiden kringen en functies. 

0 • 0 

D e Nederlandse universiteiten 
hadden niets dat daarmee is 

te vergelijken. Toch werd op ver
schillende wijze wel naar een 
substituut gezocht. Een dertig, 
veertig jaar geleden koos men 
daarvoor de rechtenstudie. Zij was 
kort - destijds drie-en-een-half 
à vier jaar - en voerde tot de 
meest verschillende takken van 
werkzaamheid: naast de advoca
tuur en de rechterlijke macht, het 
bankwezen. de verzekeringsbe
drijven, sociale voorzieningen, lei
dende tuneties in de journalistiek, 
hogere administratieve functies, 
leidende posten in het bedrijfsle
ven. Tegenwoordig is het de stu
die in de economie, waar het can
didaatsexamen veelal de eindpaal 
vormt voor hen die in handel en 
bedrijf hun plaats willen zoeken. 
Aan de Hogere Handelsschool te 
Rotterdam droeg jaren lang dit 
examen bepaald een afsluitend 
karakter. 

Meer specialistisch volgt van
ouds in de Theologische faculteit 
op het "candidaats" de opleiding 
vanwege de onderscheiden kerk
genootschappen. Voor verschillen
de functies bleek voorts behoefte 
te worden gevoeld aan een korte 
vakopleiding in de faculteit der 
natuurwetenschappen. Zó dat zij 
een voldoend brede basis zou com
bineren met de vorming tot we
tenschappelijk onderzoek op be
perkt gebied, terwijl zij de stude
renden al de contacten en de sfeer 
van de universitaire omgeving zou 
leren kennen. 

* •• 
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Mededeling van het Secretariaat 

Art. 3 van het Reglement op betische lijst van de voorla-

de candidaatstelling voor pige candidaten worden toe-
Leden van de Tweede Kamer gezonden. Het Algemeen Se-
der Staten-Generaal schrijft cretariaat zal aan de afde-
voor, dat het Hoofdbestum· lingss!?cretarissen aan de hand 
vóór 1 Juni aan de afdelin- van het door hen opgegeven 
gen een alphabetische lijst ledental voldoende exempla-
zendt van de vom·lopige can- ren van dit advies en van de 
didaten voor het lidmaat- alphabetische lijst toezenden. 
schap van de Tweede Kamer Vele afdelingen hebben ech-
der Staten-Generaal. ter de vragenlijst over 1951 
Volgens lid 1 van art. 4 . . ld h nog met mgevu aan et 
van bovengenoemd reglement Algemeen Secretariaat terug-
moet aan de leden der afde- gezonden, zodat het :Juiste 
Zingen bij de oproeping voor ledental niet bij het Alge-
de ufdelingsvergaderingen, meen Secretariaat bekend ia. 
welke tussen l Juni en 15 Aan deze afdelingen zal 

slechts één exemplaar wor-
.Tnli dienen te worden ge- den toegezonden, dat zij zelf 
houden, het advies van het zullen dienen te vermenig-
Hoofdbestuw· en de alpha· vuldigen. 

~------------------------~ 
I n deze beide behoeften, die 

aan een algemeen vormende 
en die aan een korte wetenschap
pelijke vakopleiding, wil nu de 
nieuwe wet op het H.O. voorzien 
door ook hier te lande een bacca
laureaat in te stellen. In tegenstel
ling met de studie voor het can
didaatsexamen, die i n de meeste 
faculteiten een voorbereidend ka
rakter draagt, zou die voor de 
nieuwe graad een afgerond geheel 
moeten vormen. 

Tweeërlei baccalaureaat stelt 
men zich voor: ten eerste een "al
gemeen", dat dus geen specifiek 
"effectus civilis" zal hebben, maar 
de drager zal stempelen tot 
iemand van wie verwacht mag 
worden, dat hij zijn maatschappe
lijke functie (die van zeer ver• 
schillend karakter zal kunnen 
zijn) ten gevolge van de genoten 
opleiding "op meer bevredigende 
wijze" zal vervullen; ten tweede 
een vak-baccalaureaat, dat nog 
weer op allerlei verschillende ter· 
reinen zal kunnen liggen, en 
waarvan de onderschelden varla
tles de dragers benoembaar zullen 
stellen tot bepaalde betrekkingen. 

T ot zo verre over het bacca· 
laureaat; nu over deze graad 

en de meisjesstudenten. Wat dit 
betreft komen onze verwachtingen 
niet geheel overeen met die van 
de minister. Wijzend op bet feit, 
dat vele meisjes de aangevangen 
studie niet voltooien meent n.l. de 
Memorie van Toelichting, dat met 
name het algemeen baccalaureaat 
voor haar groter aantrekkelijl>heid 
zou hebben dan de bestaande stu
dierichtingen. 

Het verloop onder de studenten 
in 't algemeen is groot; bij de 
meisjes ligt een der voornaamste 
oorzaken daarvan in verloving en 
huwelijk. Al zitten er tegen
woordig heel wat "mevrouwen" 
op de collegebankcn, toch is zeker 
het aantal groter van baar, die na 
de verloving de studie opgeven; 
hetzij omdat de gedachten en am
bities een andere richting nemen, 
hetzij uit financiële overwegingen. 

Maar juist déze meisjes zijn dan 
toch de studie begonnen met de 
bedoeling zich te bekwamen voor 
een werkkring, die haar eventueel 
een bevredigende levensinhoud en 
een inkomen zal verschaffen. Had
den zij slechts verruiming van blik 
en enige gezellige studentenjaren 
gezocht, dan zouden zij die perio
de niet afbreken, zodra haar leven 
een andere richting belooft te zul
len nemen. 

H et algemeen baccalaureaat 
zou haar niet gediend heb

ben; bijzondere aantrekkingskracht 
zal het alleen hebben voor die 
meisjes, wier onders zich de weel
<ie kunnen veroorloven hun doch
ter een paar jaar aan de univer
siteit te laten doorbrengen, zoals 
een Vl~oegere generatie de jonge 

meisjes enige tijd naar het buiten
land zond. Natuurlijk zal de titel 
van baccalaurea als aanbeveling 
bij sollicitaties voor vrouwen de
zelfde betekenis hebben als voor 
mannen, maar wij betwijfelen of 
dit aoor de ouders juist voor hun 
dochters van achttien jaar van zo
veel belang geacht zal worden, 
dat het de kosten van een - zij 
het kortere - academische studit:! 
rechtvaardigt. Die zullen wel een 
Schaevers-cursus volgen als tot 
heden en misschien jaren later 
zich nog eens tot de universiteit 
wenden. 

I ets anders is het met de vak:
baccalaureaten. Een studie 

van niet meer dan drie of vier 
jaar, die uitzicht opent op een re
delijke betrekking, is blijkens de 
ervaring juist wat de meisjes te
genwoordig zoeken. In de laatste 
jru:en !2t onder haar die het eind
diploma, zelfs \"8Jl gymnasium of 
ly.;eum hebben verworven. het 
aantal dat het waagt een laDgjari
ge academische studie te entame
ren, betrekkelijk gering. LoJopae· 
die, heilgymnastlek en lWllllltge, de 
opleiding tot analyste, zijn veel 
meer in trek. Een korte opleiding. 
die voltooid kan worden ook als 
me!n zich ondertussen verlooft, eu 
die niettemin redel'Jjke utblehten 
biedt voor 't geval, dat de jonge 
vrouw "voor zich zelf zou moeten 
zorgen"; de waarschijnlijkheid dat 
men ook in geval van huwelijk 
nog enige jaren 't gekozen vak zal 
uitoefenen en zelfstandig in zijn 
onderhoud zal voorzien, het is 
geen wonder, dat dit meisjes en 
ouders aanspreekt. Kan men hier
voor een opleiding kiezen, die een 
wetenschapelijk karakter draagt 
en die bovendien de poorten opent 
tot het studentenleven, dan lijkt 
het me niet twijfelachtig · of de 
jonge meisjes zullen zich met 
voorliefde tot dit soort studie 
wenden. Voorlopig staat echter 
nog in 't geheel niet vast, welke 
mogelijkheden in 't leven zullen 
worden ~eroC'pC'n. 

··vl. H.--K. 

SClHElUA VAN AANBEVOLEN 
ONDERWERPEN VOOR 

VROUWEN-BIJEENKOMSTEN 

Dit is in de eerste plaats be· 
doeld VÇJor pas opgerichte vrou
wengroepen en voor partij-afde
lingen, waar men nog niet zovc1· 
is. 

Het is de taak van de centrale
vertegenwoordigsters om het te 
verspreiden, mam· het is de taak 
van de vrouwengroepen en, waa1· 
deze ontbreken, van belangstel
lende vrouwelijke In! of niet bc· 
stuurs-) leden, om het bij ha :u· 
aan te vragen. 

Men mo,_•t niet all'>~n maar mop· 
per,'n, als men iet~ niet krijgl., 
manr ook zelf moeicc doen. 

J. H.S. 



ï::;:',, 

-"'I 

.. 

·~- ; 

!:,. •. 

' ' 

i . 

................ --........_ __ 

VRiJREm EN DEMOCBATII: 

'"(,·: 

H .. T·E N C ATE U zn. & Co. N.f. 
Almelo 

_:; "f 

Katoenen- en Rayon

manufacturen 

DieBelmotoretl 
25~HOO P . .K. 

N.V. Machfnefabdek 

"Bolne•'' 
v.h. J; H: v. Cappellen 1 

L
-· · te Bolnes 1 

-IDIIIIIIIIIUIIII--UIUIIIUIIIIIIU~ 

. N. V. Lijm- e11 

· Gelatinefabriek 

1' aonc.l\.::smerk 
TWEE TOREN~ 

· Tel. ·106--36:3 - 0 c J f 1 

l'UINARCHI'l'ECTUUR ··- BOOMKWEEKERIJEN 

Aallieggen 
Onderhouden; ! Ringvaartweg 88 - Botterdam (0.) • 'l'eL U114 

I 

j -PAG •.. 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. H.V. 

Cacao & Chocoladefabrieken Pp .. r .. rr.: . t: 
WORMERVEER 

Fabrikanten van 

chocolade, suikerwerken, cactw, bonbons, hagelkorrels. 

r::u-8-:.:, 
I \\\ • det \lebben 1 I 
I· ~\i \1\\\l b\i ons. I f{ecten C:::. dan \J'9f e \J'9f cod· 

DepOneer v~i\veren 

I 
N · · en ~eren 

I W'i knippen . 'izen.contro 

'i 
l à' . dendbeW l l de-te 
sen W' •• nemen a pon kortom Wll 

I 
CP "t\otine.en. \J over. 1 

I ut e,aarne van .. d' e, \n,eva 

~ 
zoreoen uwen \J t\1 1 aar-w·· waarsch . "tg,iften. '91 

CP 1\ . e aandelenut recht 

I ~ van nleuw d e\nouder bet 

I Ua\saane .. 

~ 
voor . . vetkfl\g,t. k 

t inscbrilv'n' d en inbraa • 
to ·· brat\ · 

I ~ \JW eneeten zlln E bovendien .. · I e,en n ·- .. opgebOt . . 
~ vtl\ i wein,g,. 

\t st nee 

I 
bet 0 \\cntinien · 

I Vraa\1, ons ln 

\\\ I I HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. L MST&RIIAY •. DEII IIAAG • ROTTERDAM .J -----
llllllllmlllliiUDmiHUIIIIIIIIIIliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl!llllllnlilllllilllllllllllllllllllliiHIIIHIIIIUIIIIIIIII!tlllllllllllll!lliWIIIIII11nll,;! 

SMII7 
SLIKKERVEER 

on'iwerpen ·,1 GJJSB. VURENS I 
-------------------------- llllllllilllllllllllllliiHIIIIil!llllllllllllillllllllllii!HIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIllllliiiiiiiiiiiiHIItlllllllllllllll!III!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHillllllllllll!llllllllllllllmllllllll 



Zaterdag 12 Mei 1951 • Ho. 160 

VRIJBEID iiN 
DEMOCIATIE 

Geestelijke 
bedrijgingen 
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WAAR STAAT GIJ, WESTERSE MENS1 
Mogen wij in dit tegen Pinksteren ver~ 

schijnend nummer van ons blad aan~ 
dacht vragen voor een boek, dat, niet politiek 
van opzet, ons in aanraking brengt met pro~ 
blemen, die met de politiek schijnbaar slechts 
in verwijderd verband staan en die nochtans 
van het hoogste belang zijn voor ieder, die 
zich met de politiek bezig houdt, omdat het 
.,de" problemen van de tijd zijn, die daarom 
iederen mens raken? lederen mens en dus 
óók de politiek~belangstellenden. 

Immers, zoals iedere politiek zinloos wordt. 
die het tijdsgebeuren met zijn concrete vra~ 
gen niet ziet tegen de achtergrond en in het 
perspectief van het continue wereld~ en gees
tesleven, zo ontaardt alle politiek tot lapwerk, 
die het maatschappelijke, waarop het zich 
allereerst richt, abstraheert van het tijds~ 
proces in zijn algemeenheid. Al moge, ten~ 
gevolge van de omvang en de specialisatie 
der wetenschappen, de eis dat de politicus 
heel het cultuurleven van zijn tijd beheerse, 
nauwelijks meer te stellen zijn, wel mag van 
hem worden verlangd, dat hij er althans enig 
begrip van heeft en zich ook bij zijn 
practisch~politieke arbeid, zij het intuitief, 
door het besef laat leiden, dat ook deze niet 
b~iten de samenhang met heel het tijdsproces 
~mgaat ... 

Tot zijn eenvoudigste vorm teruggebracht 
· betekent dit, dat ook wie zich met de 

politiek bezig houdt, zich telkens opnieuw de 
yraag heeft te stellen: waar stáán wij? 

Maar met deze simpele vraag zitten we 
reeds midden in de kwestie, waar het in 
deze om gaat Want inderdaad. waar stáán 
wij, mensen, levende omtrent het midden de
zer twintigste eeuw? 

Wie zich in zijn antwoord op deze vraag 
zou beperken tot de .,crisis", waarin wij on
twijfelbaar verkeren, blijft daarmee bij het 
voor de hand liggende, ook al zou hij in die 
crisis niet alleen het maatschappelijke leven 
(politiek en sociaal-economisch) doch ook 
heel het Westerse geestesleven betrokken 
achten. Op de noodzakelijkheid, dit te doen, 
wezen wij reeds herhaaldelijk: het maatschap
pelijk crisiskarakter van onze tijd is niet los 
te zien van het crisiskarakter onzer cultuur
periode, de maatschappelijke crisis niet te 
overwinnen zo we niet ook de crisis onzer 
cultuur te boven komen. 

W :1arin bestaat nu echter dat crisiskarakter 
onzer cultuur? Wie hier bijv. zou spre

ken van haar ,.ontkerstening" en deze zou 
aanwijzen als oorzaak van de crisis onzer 
cultuur, blijft ·aan de oppervlakte en verwart 
bovendien oorzaken en verschijnselen. Ook 
de ontkerstening behoort tot de symptomen 
dezer crisis, welker oorzaken veel dieper lig
gen. 

De vraag: ,.waar staan wij?" moet dan ook 
herleid worden tot een andere, n.l. welk is 
ons wereldbeeld? Dit niet slechts objectief te 
verstaan als: hoe doet zich de wereld aan ons 
voor, doch ook subjectief in de zin van: hoe 
is. onze kijk op de wereld? En het woord 
.,wereldbeeld" alomvattend: de kosmos in al
le demensies van 't oneindig grote en het on
eindig kleine, de wereld van de natuur en het 
leven van de geest - voorzover hier nog van 
scheiding. die meer dan ongerscheiding be
tekent. sprake kan zijn - God en mens ten
slotte mede. 

W el al onze lezers hebben enige notie van 
hetgeen zich in de laatste halve eeuw 

heeft afgespeeld op het gebied van de phy~ 
sica, de biologie en de psychologie. Ein~ 
stein en Planck, Hugo de Vries en Driesch, 
Freud, Adler en Jung zijn zo van die namen 
die we allen wel ongeveer .,.thuis" kunnen 
brengen. Mogen slechts de vakkundigen op 
elk dezer gebieden een klaar begrip hebben 
van hetgeen deze groten op hun terrein heb~ 
ben gepresteerd, ook de leek weet wel. dat 
met elk dezer namen een nieuw tijdperk 
werd ingeluid op het gebied van wetenschap, 
waarop de dragers ervan zich bewegen. 

Wat de leek - en vaak ook de vakkun~ 
dige - ontgaat is, dat er ook ten deze ge~ 
sproken moet worden van een samenhang. 
die, wanneer hij ons wordt aangewezen, ons 
doet beseffen, dat de revolutionnaire wen~ 
ding zowel in de natuurwetenschappen als in 
die, welke zich met de studie van de struc~ 
tuur van het menselijk geestesleven bezig 
houden, zich niet ,.bij toeval" gelijktijdig vol~ 
trok. Dat het dus ook niet ,.toevallig" is, dat 
ons wereldbeeld in zijn totaliteit zich in deze 
halve eeuw radicaal heeft gewijzigd 

* * .* 

H et is de grote verdienste van het werk, 
waarvoor wij bij deze de belangstelling 

onzer lezers inroepen.*) dat het ons aller~ 
eerst deze samenhang duidelijk bewust maakt 
en dat het dit doet op een voor de niet~inge~ 
wijde begrijpelijke wijze, zo deze zich de 
moeite van aandachtig lezen wil getroosten. 
Van een schrijver te vergen, dat hij de lezer 
in enkele bladzijden bijv. Einsteins relativi~ 
teitstheorie verklaart, ware een onredelijke 
eis. Dat de auteur van dit ....- goedvertaalde 
....- boek er in slaagt de lezer in enkele blad~ 
zijden de quintessens van Einsteins werk 
duidelijk te maken èn de gevolgen, welke 
Einsteins theorieën niet alleen op het gebied 
van de physica maar voor heel het denkleven 
had, is niet slechts belangrijker: het getuigt 
van een beheersing der problemen, die he~ 
wondering afdwingt. 

Û p deze wijze nu voert de schrijver zijn 
lezers rond op de drie door ons ge

noemde terreinen, na eerst in een algemeen 
overzicht, al even beknopt, gehandeld te heb~ 
ben over de grondslagen en over de ontwik~ 
~elingsgang der wetenschap, waarbij hij de 
Jaren 1500 E:n 1900 in hun betekenis van he~ 
slissende wendingspunten doet zien. Ons 
blad is niet de plaats, hierop nader in te gaan. 

Dat wij het boek in ons Pinksternummer 
aankondigen, vinde zijn rechtvaardiging in 
drieërlei overweging. . 

p inkst~ren is het feest van de Ge;st. En 
nu IS het met de geest ...- in t alge~ 

meen gesproken ....- in het West~Europa van 
heden maar kwalijk gesteld. 

Welnu, wij zijn het eens met Dr. H. Groot, 
die de Nederlandse vertaling van Gebsers 
boek inleidend, schrijft: boeken als dit wer~ 
ken als een bevrijdende analyse. 

Wie lijdt onder alles wat deze tijd te er
varen geeft en wie kent of misschien zelf 
deelt in de matheid welke het leven thans 
kenmerkt, zodat hij misschien ook de vreugde 
van het Pinksterfeest niet recht meer kan 
belèven, die zal in dit boek bemoediging vin-

den Het is een moedig en in al zijn objectivi~ 
teit geestdriftig getuigenis van geloof in de 
geest, dat ook voor het West~Europa van 
thans perspectieven opent. 

T en tweede: wij achten dit boek er één, 
dat juist ook geen liberaal ongelezen 

mag laten. Het is ons niet bekend, welke 
politieke overtuiging de schrijver aanhangt. 
In het ,.woord vooraf" wordt ons van hem 
slechts medegedeeld, dat hij, van Oosten~ 
rijkse herkomst, de Spaanse nationaliteit 
heeft aangenomen en Spaans-republikein is. 
Dit zegt op zichzelf nog niet veel en uit het 
boek wordt ons wel duidelijk, dat Gebser, 
welke partij de zijne dan moge zijn, geen 
partijganger in de enge zin des woords is. 

In wezen is zijn boek van liberale geest 
doortrokken, bijv. waar het betoogt, dat van~ 
uit de gezichtshoek der rede gezien, de grond
slagen reeds gegeven zijn, welke een humaan 
universalisme tot werkelijkheid zouden kun~ 
nen maken. Liberaal is de schrijver, waar hij 
zegt: .. Er is geen andere weg van verwerke~ 
!ijking, er bestaat geen andere mogelijkheid 
om instellingen of de heersende mentaliteit 
te veranderen, er is geen verbeterinff moge~ 
lijk, hoe ook geaard en welk gebied ook he~ 
schouwd mag worden, als het uitgangspunt 
om tot verheldering en tot algemene omzet
ting te komen niet in de enkeling gelegd 
wordt". Liberaal, waar hij stelt: .. Laten wij 
ons niet aan illusies overgeven: de wereld 
zal nooit een paradijs worden. Werd zij het, 
dan zou haar bestaansgrond tot een illusie 
geworden zijn". Liberaal, nog eens, waar hij 
schrijft: "De materiële behoefte aan veilig~ 
stelling is, afgezien van een ten dele sexueel 
bepaald karakter, niet anders dan een stut 
voor wie geestelijk zonder houvast en inner~ 
lijk zwak zijn". Liberaal, eindelijk, waar hij 
de profetenrol afwijst en betuigt: ,.Ook was 
het onze bedoeling niet, om een vooropge
stelde mening voor te staan en onze lezers 
daartoe te bekeren Een dergelijk spel laten 
wij gaarne over aan die mensen zonder hou
vast, die men demagogen noemt en die me
nen hun onzekerheid meester te worden door 
hun opvattingen luide uit te bazuinen in de 
hoop, dat dit hun meer overtuigingskracht zal 
schenken." ' 

* * :~ 

E n ten slotte: wij begroeten dit boek als 
een machtige steun in het pleit, dat wij 

gedurig in ons blad voeren: onze politiek 
moet verankerd zijn in het geestesleven van 
de tijd. Gebser trefrt rechte lijnen vanuit de 
door hem beschreven snel~evoluerende ge~ 
bieden van natuur~ en geesteswetenschap 
n:"ar dat van het concretere leven waarop 
Ztch onze politieke activiteit richt en waarvan 
hij laat zien dat het zelfs door verkrachting 
en ontaarding van de nieuwe begrippen in 
de natuurwetenschap .,totalitair" en "dyna~ 
misch" beïnvloed kon worden, waartegen~ 
over dus loutering en herstel dezer begrip ... 
pen noodzakelijk is, wat grondige kennis 
daarvan vereist. 

1;\J"aar die kennis opent zijn boek, hoe glo~ 
baal ook, de lezer de weg. Het doet dit te ~ 
voortreffelijker, waar het, niet in details tre~ 
dend, ons de grote lijnen laat zien, waar~ 
langs het geestesleven onzer eeuw zich he~ 
weegt om van daar uit synthetische conclu~ 

(Vervolg op pag. 3), 



V&UIIEID EN DEMOCRATIE 

Prof. Molenaar besprak 
de algemene financiële toestand 

Heejt de Regering de ernst van de situatie 
voldoende dwp gepeild? 

In het begin van zijn rede bij de algemene financiële beschouwingen 
in de Eerste Kamer over de Rijksbegroting voor 1951 merkte minister 
Lieftinck op: "De gespUtste behandeling van de algemene beschou
wingen, die reeds geruime tijd in deze Kamer gebruikelijk is, brengt 
met zich mede, dat de minister van Financiën hier, meer dan in de 
Tweede Kamer, het spits moet afbijten voor de verontwoording voor 
cle financiële aspecten van het algemeen Regeringsbeleid, wcrarover 
het siHende Kobinet zich telkenjoN gesteld siet". Deze opmer
king en de toevoegingen, welke de minister daarop liet YOfgen, om 
te doen uitkoMen, dot zowel de budgetoire en de monetaire ols de 
betalingsbalanspolitiek een weerspiegeling zijn van het algeMene 
Regeringsbeleid, vonden haar grond in de zeer belangrijke 1'ede
voeringen, we.lke vaft de zijde der senatoren waren gehouden. De 
constructieve betekenis van die van onze seestverwont prof. Mole
naar, erkende de minister in deze bewoordingen: "Ook de geachte 
afgevaardigde, de heer Molenaar, donk ik zeer voor zijtt cot~struc
tieve recle, die getuigde va11 een welwillende objedWiteit, :weHs +n 
de Meest critische passages. Dat deze afgevaardigde de maatrege
len, die de Regering in uitzicht heeft gesteld, in beginsel juist ac1tt, 
vormt stellig een geschikte basis voor een vruchfiHtre verdere 
gedochtenwisseling." 

van de Rekenkamer leest, vindt één 
doorlopend bewijs van mismanage
ment. Zolang niet op elk Departe
ment een Cerberus voor de belangen 
van de schatkist waakt, komt er van 
efficient beheer niets terecht. 

Onjuist, gezien uit een financieel· 
economische oogpunt. achtte de heer 
Molenaar het ook, dat thans het 
wetsontwerp tot tijdeliJke toekenning 
van een kinderbijslag aan kleine zelf
standigen (totale kosten f 15 millioen 
per jaar) nog was gehandhaafd. Het 
is inderdaad zoals van de zijde der 
Regering eens is verklaard, dat flinke 
bezuiniging slechts mogelijk zal zijn 
wanneer men taken zou afkappen. 
Waarom dan echter dit ontwerp ge
handhaafd, dat nog weer een nieuwe 
taak in het leven roept? 

• • • 
p rof. Molenaar maakte hiervan 

tevens gebruik om er zijn ern
stige bezwaren tegen in te brengen, 
dat de minister zijn naam in de Twee
de Kamer ooige malen had te »et-de 
gebracht om te bewijzen, dat de v;v. 
D. wel bezuinigingen wil, maar dat 
hij (prot. Molenaar) nog met kost
bare denkbeelden kwam, zoals een 
Staatspensioen ten laste van de Staat 
der Nederlanden. Nogmaals maakte 
prof. Molenaar hiertegenover dui
delijk, dat dit een misvatu11g is 
van de minister en .dat zijn denkbeel
den omtrent die ouderdomspension
nering wel degelijk van een premie
stelsel uitgaan, n.l. premies van de 
arbeiders in het bedrijfsleven. Prot. 
Molenaar meende zich - en terecht 
- in tegendeel tot die leden in deze 
Kamer ie mogen rekenen, die, on· 
danks de voor een Kamerlid moeilij
ke materie, van tijd tot tijd in elk 
geval suggesties doen om tot bez.uini· 
gingen te komen. 

P rot. Molenaar herinnerde er in 
zijn uitvoerige rede aller.eerst 

aan, dat de minister in zijn brief van 
21 October van liet vorige jaar de 
toestand reeds ernstig had genoemd. 
Bij wees daarbij op de snelle beëin
diging van de Marshall-hulp, op .Qe 
gevolgen van de toenemende liberali
ll&üe ·\Tan het banclels· en l)etalinga. · 
't'erkeer, op de snelle - let wel: 
snelle! - achteruitgang van de ruil
voet en op de toeneming van de de
fensiemaatregelen. De minister heeft 
dus wel op de zorgelijke toestand ge- . 
wezen, maar naar de mening van 
onze woordvoerder werd het accent 
gemist, om het volk in zijn geheel de 
ernstige toestand duidelijk te maken 
en wat zeker niet minder erg is: er 
is door het vorige Kabinet te lang 
gewacht met ingrijpen. Wel werd een 
bezuiniging van f 100 à f 150 milHoen 
aangekondigd, waarvoor een veran
dering van het beeld "ten spoedigste" 
noodzakelijk werd geacht, maar toen 
de Kabinetscrisis uitbrak waren ne
gen weken verlopen, doch de maat
regelen, die aangekondigd waren, 
hadden de Kàmer nog niet bereikt. 

* * • 
Komend tot de huidige financiële 

toestand wijdde prof. Molenaar 
eerst aandacht aan wat hij noemde de 
;;beide knelpunten" in deze politiek: 
het tekort op de begroting en het te
kort op de betalingsbalans. Het tekort 
op de Gewone Dienst en de Buiten
gewone Dienst I van f 193 millioen 
achtte spr. op zichzelf niet veront
i-ustend. Wel verontrustend vond bij 
de zwaarte van de belastingen, die 
nodig zijn om deze begroting met dat 
.tekort min of meer sluitend te .. ma
ken. En verontrustend evenzeer acht
.te hij de wijze, waarop be*nigd zal 
worden. Van het totale bedrag van 
} 219 millioen wordt eigenlijk slechts 
,Ongeveer de helft werkelijk bezui-
1ligd Andere posten bevatten geen 
werkelijke bezuiniging, maar beteke
nen alleen verschuivingen en uitstel 
Yan onze zorgen. Bovendien g.eeft de 
.flegerlng zich z.i. over aan 'n gewaag
..:le speculatie. Als voorbeeld noemde 
.Prof. Molenaar o.a. de f s;~ millioen, 
welke de Regering heeft afgetrokken 
van de geraamde lonen van de 
D.U.W.-arbeiders, en in dezelfde or
de ligt de niet-uitvoering van de 
. Werkloosheidswet. · 

• • • 
J n een volgend deel van zijn l'ede 

toonde de heer Molenaar aan, 
hoe wij ten aanzien van de werkloos

. beid rekening zullen moeten houden 
met de eventuele nadeli(e gwolpn 
van een te ver gaande beperking van 
de investeringen. Voor het ogenbUk 

beperkte hij zich echter tot de waar
schuwing: Indien, door welke om
standigheden dan ook, in de loop 
van dit jaar of van 1952 de werkloos
heid anders verloopt dan de Regering 
op het ogenblik verwacht, zal het ge
hele perspectief van de bezuiniging 
verdwijnen en de last dubbel zwaar 
op de begroting voor 1952 drukken. 
~ deze ~pmerking staat dan nog af
gescheiclen van de vraag of de Be
gering in 1952 de ~len beschik
baar zal willen stellen om haar aan
deel in de uitvoering van de werk· 
loosheidswet te verwezenli.jken. 

• * • 
onze V.V.D.-woordvoerder had in 

de inmiddels verschenen bezui
nigingsnota aan de Tweede Kamer 
ook een bedrag van f 25 millioeu 
aangetroffen wegens verhoogde effi
ciency. Laat ik, zo zei prof. Mole
naar naar aanleiding hiervan, om 
kort te zijn herhalen wat ik vorig 
jaar ten aanzien van efticiency-be
sparing heb g~gd: Wie de verslagen 

.. . . 
P rof. Molenaar had reeds gezegd, 

dat hij op zich3elt een begro · 
tingstekort van f 193 milHoen op de 
Gewone Dienst en de Buitengewone 

• 
DEZE BURGER 
heeft Zondag ee11. trein genomen en hij heeft zich een uur het 
land in laten rijden en hij is afgestapt aan een klein station 
midden tussen de grazige weiden, als hiJ dat zo eens even 
poëtisch zeggen mag. 

Langs een smalle rivier die glansde in de zon, is hij over 
een klein zacht pad, dat onder langs de harde, grote weg loopt, 
naa1· het dorp zijner keuze gewandeld en in het witte koffiehuis 
op een aardig plein is hij in de veranda gaan zitten: Domweg. 
Met een beetje zon op zijn gezicht. 

Het uitzicht ging over de rivier naar een ver land met een 
paar torens en bloesemende vruchtbomen en een ijle blauwgrijze 
hemel en dat was alles. 

Het was méér dan het, zo opgeschreven, l.tjkt, want het was 
de volmaakte vTede en de volmaakte stilte en de volkomen rust 
voor een grote stadsmens midden in een wonderbaarlijk mooi 
land. 

Het had n i e t s met politiek te maken. Of misschien wel àUes. 
Misschien wel alles omdat ge, zo'n voorjaarsmorgen bepeinzen 

kondt, hoeveel de vrijheid en hoeveel de vrede waaTd zijn, al 
was het alleen mcwr om dit te doen. 

Een dood$impele Zondagmorgen, een dood$impel uitstapje 
naar de 'I'U8t en een stoel en een kop koffie met zo'n uitzicht 
over de stilte van Holland . 

Dat was alles. 
Maar deze burger vond het véél. 
Er stonden koeien in de weiden. 
Er stonden twee paarden in de uiterwaarden van de kleine 

riviet· de Linge. 
Er was een zoete, hartve1·ove1·ende geu1· over deze kleine 

wereld. 
Er kW«meR mensen uit de kerk. 
En een ijscoman klingelde met zijn bel in de morgen. 
Vfi;heid en \Wede .... en du:~ óók "politi.ek" dacht 
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Dienst I niet zo verontrustend achtte. 
Voor dit jaar komt daar echter f 592 
mlilioen van de Buitengewone Dienst 
II bij. Dat is tezamen een bedrag van 
f 785 millioen. In aanmerking ne· 
mend, dat de minister elk jaar - en 
laten wij aannemen ook reeds dit 
ja~r - f 250 millioen door leningen 
Wll dekken, dan blijft er toch over 
een bedrag van f 535 millioen, welk 
bedrag die eenmalige extra-fiscale 
baten, waarvan de minister in zijn 
nota gewaagt, moeten opleveren. Dat 
doet dan echter de vraag rijzen: En 
hoe moet het nu in 1952? Aangeno• 
men, dat de zaak in 1951 "rondloopt", 
welke maatregelen denkt de minister 
dan voor 1952 te nemen? Prof. Male• 
naar meende dan ook te mogen zeg• 
gen, dat dit jaar reeds de grootste 
zorg in het Regeringsbeleid vereist 
is om de touwtjes het volgend jaar 
aan elkander te knopen. Het is bo• 
vendien nodig om deze zaak op di1: 
ogenblik ernstig onder het oog te 
zien, omdat, zoals de heer Molenaal" · 
terecht opmerkte, de belastingen 
reeds tot een dergelijke hoogte zijn 
opgevoerd, dat uit een oogpunt van 
rechtvaardigheid en draagkracht 
nauwelijks toelaatbaar is, die belas
tingen andermaal te verhogen. 

De conclusie van prof. Molenaw.r 
was hier, dat het in verband 

met de aspecten der begroting drin• 
gend noodzakelijk is, dat de Regerin! 
een campagne begint om ons volk er• 
van te doordringen, dat wij sobe 
moeten leven en onze aan de Rcge• 
ring te stellen eisen moeten matige~ 
Juist de Regering moet op die drin• 
gende noodzakelijkheid wijzen, opda& 
het volk ervan overtuigd worde, dat 
het bittere ernst is. Daarom, zo be• 
toogde prof. Molenaar, moeten ook de 
cijfers, die onze armoede illustreren, 
in :populaire vorm on<Jer de be't'!Ot. 
king worden uitgedragen. 

• * .. 
J n het vervolg van zijn betoea 

wees de heer Molenaar ook :nec
maals op het gevaar, dat door de ba
ge belasting op overwerk en op e-x• 
tra inspanning ook van ondernemert 
dergelijke extra-inspamûngen, die 
zo noodzakelijk zijn, worda tegea.. 
gewerkt. In verband met het voorDe
men van de minister om de Vermo• 
geusbelasting te verhogen bepleitte 
prof. Molenaar een gedifferentieerd 
tarief, in die zin, dat voor dieges1en, 
die tot de middelmatige vermogens• 
bezitters behoren en voor ouden vatt 
dagen, die naast hun vermogen geen 
inkomen uit arbeid genieten, een la• 
ger tarief zou worden vastgesteld. 
Wat dit punt aangaat kon minister 
Lieftinck mededelen, dat in het spoe• 
dig te verschijnen ontwerp tot ver• 
hoging van de VermogensbelastiJ»> 
(het is inmiddels verschenen) inder• 
daad met deze gedachte zou worden 
rekening gehouden. 

• • • 
Uitvoerig ging prof. Molenaal 

vervolgens in op het betalings• 
balans-tekort, daarbij wijzend op tal• 
rijke nog onzekere fact9ren, als de 
onduidelijke berekeningen, ook van 
de Sociaal-Economische Raad, de on• 

· zekerheid omtrent de ontwikkeling 
van onze export naar Duitsland, de 
vraag van de extra buitenlandse hulp. 
enz. Wij zullen - als het kan - in 
onderling verband, onze productie· 
kosten moeten verlagen en daardoor 
meer pogen te exporteren en verder 
van bepaalde goederen zelf minder 
gebruiken om daardoor in de gelegen
heid te zijn de export op te voeren. 
Bovendien: verdere toepassing van 
rationalisatie en normalisatie. De 
vraag, in hoeverre ploegenarbeid 
hierbij uitkomst kan bieden is uiter
aard, evenals de verlenging van de 
arbeidstijd, een probleem dat voor 
elke bedrijfstak verschillend ligt. ... 

Ook prof. Molenaar wees. zoa!s 
onze geestverwant de heer 

Korthals in de Tweede Kamer reeds 
had gedaan, er nog eens op, dat de 
middengroepen en de oud geworden 
zelfstandigen tegenwoordig wel in "f 
bijzonder zitten in het hoekje, waar 
de ·slagen vallen. Dit blijkt ook dui
delijk uit de bijlagen bij het rapport 
van de Sociaal-Economische Raad. 
Van het personeel in dienst van Rijk, 
gemeenten, waterschappen, inelu• 
sief het onderwijzend personeel, ko
men alleen deze laatsten boven de 
90 'Jr. van het nominaal inkomen van 
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ftllumD BN DEMOCRATIE 

u.an WEEK tot WEEK 

Beschamend 

S oetan Sjahrir was in de eerste periode onzer 
moeilijkheden met het toenmalige overzeese 

gebiedsdeel Nederlands Indië de man, met wiens 
vriendschap onze progressieve politici het luid
ruchtigst koketteerden. Hij heeft nu in een gesprek 
met een redacteur van de New York Herald Tri
bune verklaard, nooit op het standpunt te hebben 
gestaan, dat de Nederlanders geheel uit In~one~~ë 
moesten wegtrekken. Hij verheelde bovend1en ZIJn 
bezorgdheid niet voor de mogelijkheid, dat com
munistisch China heel Azië onder de voet zal 
lopen, waarmede z.i. ook Indonesië ten dode op
geschreven zou zijn. 

Dat ook Sjahrir de dingen uit de hand gelopen 
zijn is tot daaraan toe. Wat hij zich concreet V:~l 
van de onderhandelingen tussen Nederland en ZIJn 
voormalig overzeese gebiedsdeel had voorgesteld, 
zet hij in dit gesprek niet nader uiteen. 

Wat hij wel doet is: zijn oordeel uitspreken over 
de "staatslieden", die van Nederlandse zijde aan het 
overleg'' hebben deelgenomen. 

" .,Wij zouden - aldus Sjahrü· -.·weinig bereikt 
hebben, als de Hollanders ons met enkele van 
hun duurste, meest op een afstand st~at;-de e?
arrogantste mannen gestuurd hadden, _dJe 1k <>?1t 
gekend heb. Wij hielden onze mond d1cht :n he
ten de Hollanders praten. Zij praatten z1chzelf 
dood. Niemand kon hun stupiditeiten aanhoren 
zonder te beseffen, dat zij geen moreel rec,?t had
den om ook maar een kolonie te besturen . 

Wij gewaagden meer dan eens van Willem ~e 
Prater. In die ene was heel een systeem gepersom
ficeerd. Voor mannen van het slag-Star~:.nborg 
was bij onze onderhandelingen met Indones1e geen 
plaats meer. Ervaren mensen moesten wijke~_voor 
ijdele dilettanten, die hier en in Indone~1ë op 
's lands kosten grote zwier sloegen en ZIChzelf 
dood praatten, al praten ze nog steeds voort. 

Zij kunnen thans uit Sjahrir~ .. mond vern~~e~, 
dat zelfs deze volbloed-Indones1er hun st~p1d1te1-
ten erkent als de enige oorzaak van de Jammer
Ujke en onherstelbare schade, aan Nederland en 
Indonesië toegebracht. 

Hulde, 
. Na de persconferentie, die Prins B.~rnh~rd de-

zer dagen heeft gehouden over ZlJn re1s naar 
Zuid-Amerika, is het ons een behoefte een warme 
hulde te brengen aan hem, die op zulk een voor
treffelijke wijze de naam en faam van ons ~nd in 
de Zuid-Amerikaanse landen heeft verbre1d. De 
Prins is er in geslaagd voor ons land en volk een 
grote good-will te kweken en I:.eeft ~ooral ook 
onze exportbelangen gediend. HlJ beZlt de gave 
iedereen voor zich in te nemen en heeft wel een 
zeer origineel begrip voor zijn taak. Door de grote 
publiciteit over zijn reis en vooral ook, door .de 
op de genoemde persconferentie door de Prms 
zelf afgelegde verklaringen, is het Nederlandse volk 
in al zijn geledingen in staat gesteld de ware be
tekenis van deze good-will missie te leren kenn~n. 
Behalve de resultaten, die de Prins voor onze m
dustrie heeft weten te boeken, liggen er n?g meer 
kansen. Doch, gelijk de Prins het zelf ze1de, het 
woord is thans aan de Nederlandse zaker;~an. 
:Mogen wij hopen. dat het Nederlandse bednJfsle· 
ven voor zover het op de export is geöriënteerd 
de ~egen zal mogen betreden die door Prins Bern
hard zijn geëffend. Wij mogen ons dan~baar tonen 
voor zijn voortreffelijke arbeid, die hiJ met grote 
kennis en activiteit in dienst van het gehele Ne· 
derlandse volk heeft gesteld. 

sies te trekken, die voor het practische leven 
van zeer grote waarde zijn. 

Zo kan dit boek uitstekende diensten he~ 
wijzen aan wie zijn liberale overtuiging waar .. 
lijk wil funderen. Het liberalisme toch zou 
bij zijn tijd ten achter raken, werd het alleen 
tegen de achtergrond van het geestesleven 
der vorige eeuw gezien, dat nu eenmaal zijn 
historische achtergrond was. Als levende 
geestesstroming dient het zich, ook in onze 
eigen individualiteit, te confronteren met het~ 
geen er in het geestesleven onzer jaren om~ 
gaat. Uit Gebsers boek zal het ongetwijfeld 
nieuwe impulsen ontvangen. 

V anclaar dat wij in dit Pinksternummer 
van ons blad op dit boek wijzen en het onze 
lezers als Pinkstergeschenk toewensen en 
aanbevelen. 

G. A. DE RIDDER. -- ----_., _., 
*) J. Gebser, Kentering van het Westelijk Wereld
beeld, vertaald door Helena C. Pos. Uitg. H. Meu
lenhoff, Amsterdam. 

Wereldomroep (I) 
Een wereldomroep is in het huidige tijdsge-

wricht geen luxe, maar plicht. De opvoe
ring van de export en het verkopen van goe
deren en diensten aan het buitenland kunnen wor
den gestimuleerd door de belangstelling voor Ne
derland te vergroten. Radio-uitzendingen zijn 
daarvoor dagelijks weerkerende doeltreffende en 
naar verhouding de goedkoopste middelen". Aldus 
het zojuist verschenen jaarverslag over 1950 van 
Radiö Nederland Wereldomroep. De directe uit
~endingen van de Wereldomroep in het afgelopen 
Jaar namen 5880 uur in beslag. Dit is evenveel 
zendtijd als een van de beide Hilversumse zenders 
verwerkt. De talen waarin de programma's wer
den uitgezonden, varieerden van Nederlands, Ba
hasa-Indonesia, Engels, Spaans, Afrikaans en Ara
bisch tot en met Hindi. Gegevens, cijfers en over
zichten van Nederlandse industrieën, bedrijven, 
beurzen, de Zuiderzeewerken, de industrialisatie 
en de activiteit van de Nederlandse Heidemaat
schappij gaven tienduizenden ver buiten onze gren
zen een idee van wat Nederland is en van wat het 
presteert. Dat hierdoor ook weleens misverstan
den konden worden weggenomen, blijkt uit een 
brief van de heer R. Repton uit Cairo, waarin deze 
schrijft: ,.Met belangstelling luisterde ik naar Uw 
uitzending over dr. A. Philips. Tot gisteravond heb 
ik altijd gedacht, dat Philips radio's uit Amerika 
kwamen". Ziehier de belangrijke activiteit van 
onze wereldomroep, die vooral voor onze export 
van een uiterst groot belang is. Het moet in dit 
verband wel zeer worden betreurd, dat de finan
ciële middelen ernstig worden besnoeid, terwijl 
de aangevraagde nieuwe verre-afstand zenders uit
blijven. Dit kan voor ons land alleen maar scha
delijk werken. 

Wereldomroep (11) 
De wereldomroep, die voor ons land zulk een 

uitstekend werk verricht, zit met een zen
derpark, dat veel te zwak is en voor het grootste 
deel is verouderd. Zoals gezegd, blijven nieuwe 
krachtige zenders nog steeds tot de vrome wen
sen behoren. Wij bevinden ons met betrekking tot 
de Wereldomroep in een wel zeer gevaarlijke po
l,i_tiek, omdat Nederland v'oor · de toekomst zijn 
eJ.gen stem aan het verstikken is, niet alleen ten
gevolge van de slechte ontvangst, maar ook door 
het dre1gende verlies van diverse golflengten. Dit 
is alles des te pijnlijker, indien men weet, dat dit 
alles plaats vindt in een tijd, waarin verscheidene 
vreemde mogendheden haar buitenlandse uitzen
dingen voortdurend uitbreiden. Wij passen hier 
een zuinigheid toe, die de wijsheid bedriegt en het 
is een dringende eis, dat met betrekking tot het 
laten horen van de Nederlandse stem in het bui
tenland krachtige maatregelen worden genomen. 
wil Nederland internationaal niet in de vergetel
heid rak(''l. 

Dringende ezs 
Uit het verslag over 1950 van de Nederlandse 

Spaarbankbond zijn bepaald teleurstellende 
conclusies te vernemen. Genoemd boekjaar ver
toonde een scherp contrast met 1949. Werd in 1949 
in totaal bijna f 42 millioen bij de boncisspaar
banken meer ingelegd dan terugbetaald, in 1950 
sloeg de balans door naar de terugbetalingen. Het 
jaar werd afgesloten met een overschot aan te
rugbetalingt:n van bijna f 13 millioen. Het verslag 
bevat een uitvoerige beschouwing over het sparen 
en de economische toestand in ons land en merkt 
op, dat, indien men zich een inzicht verschaft in de 
vérbruiksgewoonten der Nederlandse bevolking, 
men niet de indruk verkrijgt, dat de zo hoog 
nodige versobering algemeen wordt ingezien. Het 
verslag merkt op, dat het spaarvermogen voor de 
arbeiders niet minder behoeft te zijn dan vóór de 
oorlog, maar dat de verhoudingen geheel anders 
liggen voor de middengroep der bevolking. Deze 
middengroep n.l. heeft de grootste moeite om haar 
budget sluitend te krijgen, zodat er van sparen wel 
niet veel zal komen. Deze verklaring is wel zeer 
belangrijk, omdat zij van een volkomen objectieve 
zijde de weinig rooskleurige positie waarin de 
middengroep zich op het ogenblik bevindt, illus
treert. Het is een dringende eis, dat dergelijke uit
latingen niet in de wind worden geslagen, temeer 
omdat zij afkomstig zijn van een instantie die tot 
objectief oordelen in staat is. Het is waarlijk niet 
overdreven te beweren, dat het juist de midden
groepen zijn, die op het ogenblik het ,kind van 
de rekening worden. Zeer terecht brak ons Eerste 
Kamerlid prof. Molenaar een lans voor de mid
dengroep, in verband met de wijziging in de ver
mogensbelasting, waarbij hij een differentiatie be
pleitte. Nog te weinig dringt het besef door, dat 
de positie van de middengroepen in vergelijking 
tot die der arbeiders, vooral de laatste tijd, aan
merkelijk is verslechterd. De middengroepen heb
ben meer dan ooit consideratie nodig en wij mo
gen dan ook hopen, dat ons Kamerlid met zijn 
suggestie sueces mag hebben. 
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HET RIJKE LEVEN 

In de herfst van het vorig jaar zeide 
Herbert Morrison, secretaris van 

Buitenlandse Zaken in Engeland, in een 
rede: "We zijn los gekomen, en moeten 
los blijven, van de economie der schaar
ste die er heerste tussen de beide we1·eld
oorlogen, en die het huiselijk geluk van 
millioenen Engelse gezinnen vernietigde." 

Waren zijn partijgenoten het met die 
optimistische uitspraak eens? Hie1· zijn 
een paar andere socialistische oordeelvel
lingen uit dezelfde periode. George Dar
ling, parlementslid voor Sheffield, zeide: 
De prijsverhogingen voor niet-gesubsi
dieerde artikelen hebben voor duizenden 
gezinnen de spaarmarge helemaal opge
geten en hun levensstandaard verlaagd. 
Een werkman met een jong gezin heeft 
met een gemiddeld weekloon geen mak~ 
kelijk leven. Evenmin kunnen oude men
sen rond komen van hun pensioen. 

En een vrouwelijk parlementslid klaag~ 
de dit voorjaar: Ik heb te weinig thee 
gehad, te weinig suiker, te weinig eieren, 
te weinig vers vlees - en ik ben over
tuigd dat het ieder ande1· ook zo is ge
gaan .... 

Toch durft een socialistisch staatsman 
lich nog vol trots op de borst te slaan 
als hij spreekt over de 1·esultaten van de 
politiek zijner regering. 

Pinkstergeest 
Men spreekt vaak van het Pinkstef'

wonder. En inderdaad: wat ons t. 
de Bijbel over het gebeurde op Pinkste
ren wordt verhaald is wonderlijk genoeg. 

Daar zaten Jezus' discipelen bijeen, 110Q 
slechts vaag bewust van de taak, die hun 
in de wereld wachtte. En dan opeens -
ze weten niet vanwaar - daar stort zich, 
onder begeleiding van uitermate vreem
de verschijnselen - een stroom van hei
lige geest over hen uit. 

Dat schUnt de kwestie van een ogen
brik, zoals het wel meer in de wereldge
schiedenis is voorgekomen en zoals we 
het misschien ook in eigen leven wel 
hebben gekend: dat mensen plotseling als 
in een gloed van geestdrift ontvlammen. 
Vanwaar waardoor? 

Zulke ogenblikken zijn van grote be• 
tekenis: ze heffen ons boven onszelf uit. 
Zo'n geestdriftige bezieling is weldadig. 

Daarom ook kunnen we ons de Pink
stergebeurtenis - hoe wonderlijk be
schreven - wel indenken. Kunnen we 
begrijpen, hoe het de discipelen temoede 
geweest moet zijn, toen zij zich plotse
ling door een geesteskracht wisten aan
geraakt en van een geest weTden vn• 
vuld, die zij onderkenden als de Heilige 
Geest. De geesb Gods. 

Maar nu moeten we ons op dit punt 
toch ook weer niet vergissen. 

Want dat Pinkstergebeuren staat niet 
op zichzelf en is niet zo geheel en al a&. 
het schijnt buiten de sfeer van de reali
teit omgegaan, waarin de discipelen leef
den. 

Zij leefden m een donkere wereld, 
waarin ze mG&r weinig of nieu terug 
vonden van al.die dingen, waarvan Jezus 
hun had' gesproken van dat Koninkrijlc 
der Hemelen, dat zij in Hem belichaamd 
zagen. 

Máár: reeds voor er uan Pinksteren 
sprake is lezen we in het boek Hande
lingen, dat de discipelen dagelijks bijeen 
kwamen en aandachtig volhardden in het 
gebed. 

Dat wil zeggen: ook in die donkere 
harde wereld bleven zij trouw aan het
geen hun Meester hen had geleerd en 
aan hetgeen zij in Hem geopenbaard 
wisten. Ook in die donkere wereld be
waarden zij hun beloof. 

Geloof - zeggen wij wel eens - is een 
gave. 

Inderdaad! 
Máar ook om die gave moeten wij 

worstelen en bidden. 
Dan alleen kan het ook voor ons m 

een donkere wereld Pinksteren worden. 
Slechts daar waar het ,Veni creator 

spiritus" het "Kom, o kom, Gij geest da 
Heren" biddend uit een mensenhart op. 
stijgt, kan de Geest "uit den hoge" ovn .. 
vloedig in een mensenhart worden uit
gestort. 

deR. 
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NAARDEN HEEFT EEN GOED 
PLAN 

In de ledenvergadering van de af
deling Naarden werd besloten de le
denwerving aan te vatten door mid
del van het beleggen van enige huis
bijeénkomsten bij de bestuursleden. 

Ook zal worden getracht het aan·· 
tal abonné's op "Vrijheid en Demo
cratie" uit te breiden. Een aantal le
den, geen abonné zijnde, zal geduren
de drie maanden een blad worden 
gezonden. De kosten hiervoor zullen 
door de afd. worden gedragen. Ge
hoopt wordt, dat het blad dusdanig 
in de smaak zal vallen, dat deze le
dèn het abonnement zullen continue-

è·Mi--:rta ti~· di'iËf"ma::H1deri ~rà.tis orit
; vangst. (Wij zullen onze best doen .... 
Redactie.) 

HAARLEM LIJDT EEN VERLIES 

Op 25 April hield de afd. Haarlem 
een ledenvergadering. De vergade
ring stond onder leiding van de vice
voorzitter dr. S. Elzinga. Hij deelde 
mede, dat de heer A. F. J. Slende
broek gedwongen. was wegens ge
zondheidsredenen als voorzitter af te 
treden, hetgeen .. als een zeer groot 
verlies voor de afdeling geschetst 
werd. Ir. A. Stoffels werd daarna als 
voorzittér gekozen. Na afloop der 
vergadering hield dr. Elzinga een 
.zeer interessante causerie over het 
·onderwerp "Politieke oriëntering". 

OP .NAAR ALKMAAR! 

Op Zaterdag 19 Mei a.s. 
houdt de Centrale Den Hel
der (kieskring Noordholland 
boven het IJ) in. Hotel Vic
tOTJI te Alkmaar, haar eerste 
Centrale-conferentie. In de 
namiddag zullen inleidingen 
gehouden worden door Mevr. 
Mr. J. M. Stoffels-van Haáf
ten en de heer W. Voort
luifsen, beiden lid van Pro
vinciale Staten van Noord
holland, terwijl na de ge
meenschappelijke maaltijd de 
heer G. Ritmeester, lid van 
de Tweede Kamer, het woord 
zal voeren. 
· Het Centralebestuu1· ver

wacht een grote opkomst van 
bestuursleden der afdelingen, 
gemeenteraadsleden en ove
rige belangstellende leden 
met hun dames. Aanmelding 
kan plaats vinden bij de se
cretaris, de heer H. W. Hals
muller, Blekerskade 3 te Alk
m.aar. 

AFDBLINGSSECBETABISSEN:. 

onze àdmblistr~tie is gaarne bereid 
met .u té sl>reken over de mogelijk
hcild ván' uitbreiding van onze lezers-
krlng. . 
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Wat is democratie? 

DE MENS DEPALE ZIJN EIGEN LOT 
. De kiezers hebben het laatste woord 

'De 1'edactie van "De Brief", maandblad van de Algemene Maatschappij 
voor Jongeren, heeft kortgeleden aan een aantal vooraanstande figuren 
gevraagd in het kort hun mening over de democratie te formuleren. 
Dr. Th. van Veen, adjunct-hoofdredacteur van Het . Vrije Volk, mr. 
A. Th. Mertens, redactie-secretaris van De Linie, F. Schoonenberg, 
hoofdredacteur van De Waarheid, prof. mr. I. A. Diepenhorst, hoog
leraar ·aan de V.U. en drs. H. A. Korthals, lid van de Tweede Kamer, 
hebben, elk van hun gezichtshoek uit een beschouwing over de demo
cratie gegeven. Het sttLk van drs. Korthals luidde als volgt: 

De democratie schenkt de moge-
lijkheid, dat de besten van een 

volk naar voren komen. In de prak
tijk behoeft dit niet altoos het geval 
te zijn, want wanneer een volk vat
baar is voor phrasen en demagogie, 
dan zal de kans groot zijn, dat niet 
in de eerste plaats de besten, maar 
veeleer de lieden, die 't meest beloven 
de uitverkorenen zullen zijn. De de
mocratie vereist dan ook voortdurend 
opvoeding van het volk tot staatsbur
gers, opdat het in staat is om critisch 
te horen en op goede argumenten de 
keuze te bepalen op hen, die waarlijk 
de besten zijn. De democratie vereist 
ook om die reden openbaarheid, op
dat argumenten en tegen-argumenten 
kunnen worden gekend en tegen el
kaar. worden afgewogen. Voor mij 
volgt de democratie als een noodzaak 
uit mijn principiële opvattingen, die 
uitgaan van de hoge waarde der men
selijke persoonlijkheid. Met die op
vattingen verdraagt zich niet een 
stelsel, waarin over het lot der men
sen wordt beschikt zonder dat zij daar 
zelf aan te pas komen. Naar mijn me
ning is het in overeenstemming met 
de waardigheid van de mens, dat hij 
mede eigen lot bepaalt en daarvoor 
mede de verantwoordelijkheid draagt. 

' Dàt' is .in ·'de dèmoi±atie· hef gevat 

• • • 
N u moet men de zaken goed zien. 

Staatkunde in de meest ruime 
zin van het woord is niet een zaak, 
die iedereen kan bedrijven. Het is een 
,ambacht, dat geleerd moet worden. 
En in de grote staatkundige vraag-

stukken kan men slechts een gefun
deerd oordeel geven, wanneer men 
algemene kennis aan kennis van het 
betreffende onderwerp paart. Een 
van de voorwaarden voor een goede 
werking der democratie is dan ook, 
dat niet iedereen gaat meebeslissen in 
het politieke spel. Wij bedoelen daar
mede dit te zeggen. Wanneer men een 
stelsel heeft - zoals de democratie -
waarin de mogelijkheid bestaat, dat 
de besten worden uitgekozen, dan 
moet men die besten ook de gelegen
heid geven hun gang te gaan. Dan 
moet dus niet de kiezer of de partij 
die uitgekozenen tussen. de benen 
gaan lopen en hem gaan beïnvloeden 
door hem bepaalde gedragslijnen te 
gaan voorschrijven. Gaat men daartoe 
over en wordt aan die - steeds weer 
bestaande - aandrang toegegeven, 
dan is immers het resultaat, dat niet 
de besten regeren, maar de massa. De 
massa heeft bij de verkiezingen de 
gelegenheid om te bepalen in welke 
richting zij het algemene beleid ge
voerd wil zien en tevens kan zij dan 
aangeven, wie zij als politieke leids
lieden gewenst acht. Maar hebben de 
verkiezingen plaats gehad, dan moet 
het woord blijven aan de gekozenen. 

• • • 
D ie zijn dan verder voor de gang 

van zaken verantwoordelijk en 
die verantwoordelijkheid kunnen zij 
alleen op de juiste wijze dragen, wan
neer zij zelfstandig, naar eigen in
zicht en volgens de stem van hun 
eigen geweten kunnen handelen. 
Wanneer anderen daarin mee willen 
gaan doen, dan ontstaat een verva-
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I ALLERHANDE· I 
~ ~ 
~ WAT IS POLITIEK? ~ 

ië Een gemis aan staatkundige belangstelling vindt meestal ~ I in een grondige afkeer van "de" politiek haar com- I 
=_;;;=- plement. Men verwijt politici, die overigens met voorhanden 

1 mogelijkheden en niet met een paradijs-staat hebben te 
§ werken, hun "compromissen, intrigues en gekonkel". Maar !!! 

~ men ziet voorbij, dat de menselijke natuur nu eenmaal naast 1 = opofferingsgezindheid ook naijver kent. Wie zou durven ~ i beweren, dat bijvoorbeeld bij opera-gezelschappen en grote ~ i_ handels-concerns de individuele eerzucht zich volledig tot i-
= naastenliefde gelouterd heeft? · Ë 
~ (Algemeen Handelsblad) ~ = !!! I STILLE NATIONALISATIE ~=-
g Moet het na de oorlog zo vaak betoonde inzicht van onze E 
~ banken, in financiële, ·economische en sociale verhoudin- ë 
= gen hier te lande beloond worden met "stille nationalisatie?" E 

Wij vragen ons af, met welk recht prof. Lieftinck meent, deze 
dwang te mogen opleggen aan een bloeiende bedrijfstak. Niet 
alleen wordt door dit wetsontwerp het persoonlijk initiatief 
in de toekomst volkomen vermoord, maar bovendien worden 
gezonde concurrentieverhoudingen • rentepolitiek - eenvoudig 
opzij geschoven. Wij kunnen slechts hopen, dat bij de behan
deling dit ontwerp van wet in de Tweede Kamer een krachtige 
oppositie zal vinden. Het overheidsbeleid en de overheids
inmenging - al of niet gebaseerd op partij-politieke overwe
gingen - dient zijn grenzen te hebben. En deze grenzen heeft 
naar onze mening prof. Lieftinck bedenkelijk ver overschre
den! 

(Het Vaderland) = DE BOODSCHAP s 
H~t Wilhelmuslied is gezongen van het Weten uit, dat de 

mens uit God is geboren en het zegt profetisch uit, dat 
de Wilhelmus-ziel zou weten in Christus .te sterven". Zo worden 
de hoogtepunten in het Wilhelmus tevens de dieptepunten van 
het gedicht. 

(Haagsche Courant) 

ging van verantwoordelijkheden en 
bovendien kunnen dan allerlei invloe• 
den gaan werken voor welke niet· het 
algemeen belang, maar het belang 
van een bepaalde groep richtsnoer ·is. 
Wanneer dus de verkiezingen hebben 
plaats gehad, dan moeten de gekoze· 
nen worden vrijgelaten. Bij de vol• 
gende verkiezingen leggen zij dan 
verantwoording af van het door hen 
gevoerde beleid en dan kunnen de 
kiezers beslissen, of zij al dan niet 
het eenmaal gegeven vertrouwen 
wensen te hernieuwen. Bij de kiezers 
blijft dus, wat de algemene richting 
der te voeren politiek betreft, het 
laatste woord. 

• • • 
J s de democratie een stelsel, dai. 

gevraagd wordt door hem, die de 
waarde der menselijke persoonlijk
heid hoog schat, omdat hij het in 
overeenstemming acht met 's mensen 
waardigheid om mede verantwoorde
lijkheid voor zijn lot te dragen, aan 
de andere kant is de democratie ook 
de beste waarborg voor het behoud 
van 's mensen rechten en vrijheden 
en daarmede ook voor 's mensen ge
luk. Elke overheidsmacht draagt in 
zich de tendenz om zich steeds meer 
macht toe te eigenen, ten koste uiter
aard van de individuele mens. Opdat 
de juiste grenzen in acht worden ge
nomen bij het bepalen van de in• 
vloedssfeer der overheid, is een ge
organiseerde vertegenwoordiging des 
volks onontbeerlijk en is voorts een 
voorwaarde, dat aan de invloed van 
die volksvertegenwoordiging niet wor
de getornd. 'De volksvertegenwoordi· 
ging .moet. dan .ook QP elke poging tot 
vermindering van haar invloed met 
argusogen toezien. Doet zij dit niet, 
dan ondermijnt zij mede haar eigen 
betekenis. 

• • • 
Het is onmiskenbaar, dat er in de 

tegenwoordige tijd in verschei· 
dene kringen een zeker scepticisme 
ten aanzien van de werking der de· 
mocratie bestaat. Voor zover dit 
voortvloeit uit het feit, dat men zich 
er niet bij kan neerleggen, dat de 
groep, waartoe men behoort niet al· 
leen de lakens uitdeelt, gaan wij 
daaraan voorbij. Immers die critiek 
ziet over het hoofd, dat in een de• 
mocratische samenleving mensen van 
-,;erschillende richtingen moeten sa
menwerken. Dit houdt in, dat elke 
richting iets of in sommige gevallen 
zelfs flink wat van eigen doeleinden 
moet laten vallen. Anders is samen· 
werking niet mogelijk, Er vloeit ech· 
ter ook scepticisme voort uit een om• 
standigheid, die van grote betekenis 
is. De groei heeft er toe geleid, dat 
zeer veel ingrijpende beslissingen op 
internationaal niveau worden getrof· 
fen, wat ten gevolge heeft, dat de 
nationale volksvertegenwoordigingen 
het internationaal overeengekomene 
dan maar moeten slikken, zonder in 
staat te zijn nog iets ten goede te 
wijzigen. Het is hier naar mijn me• 
ning het probleem, dat' de structuur• 
wijzigingen met zich hebben gebracht, 
dat allerlei vraagstukken, die vroeger 
op nationale basis werden opgelost 
(de defensie b.v.), thans alleen op in· 
ternationale basis worden geregeld. 
Wij zijn door de feiten gedwongen 
vele vraagstukken niet meer uit na
tionaal oogpunt te bezien, maar uit 
het oogpunt van een hogere gemeen· 
schap (b.v. de West-Europese en At
lantische gemeenschap). Als taak van 
primaire orde beschouw ik het creë
ren van op democratische wijze sa· 
mengestelde organen dier hogere ge
meenschappen. Straatsburg is een be· 
gin, maar dit moet spoedig worden 
vervolmaakt en met rechten bekleed. 
Slagen wij niet op korte termijn in 
democrátische vormgeving binnen die 
bOvenstatelijke gemeenschappen, dan 
dreigen o.i. niet geringe gevaren. De 
jeugd moge daaraan haar aandacht 
schenken. Zij moge met élan voor die 
internationale democratisch gevorm,. 
de organen de strijd voerén! 
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Eentonigheid en lawaai zijn geestelijke bedreigingen 
Een geslaagde conferentie over democratie, 

school en bedrijjsleven 
. ..: ',,' 

Bet Werkcomit6 voo1• opvoeding tot democratie organiseerde in samen
werking met de Internationale School voor wijsbegeerte te Amersfoort een 
tweede studieconferentie tijdens bet weekeind 21 en 22 April, in bet ge-

-bouw van deze school, Deskundigen mt vakopleiding, school en bedliJfs
leven zouden hier gezamenlijk met de deelnemers(sters) wt deze kringen 
nagaan, welke. eisen aan bedrijfsleven en school gesteld lmnnen en mogen 
worden om te komen tot een gezonde democratische samenleving, waarin 
arbeidsvrede en arbeidsvreugde zo'n belangrijke rol spelen. Toen de cursus
leider, prof. Mennicke, de c,onferentie opende met eeri korte inleiding, bad
den zich ruim veertig deelnemers(stcrs) zich tot luisteren gezet. Wie ver
wacht mocht hebben, dat de toeloop voor deze, toch uiterst belangrijke 
conferentie groot zou zijn, werd wel teleurgesteld. Is men in ons land zo 
langzamerhand conferentie-moe'! Of bestaat er voor deze problemen alleen 
belangstelling in beperkte kring? We weten bet niet, maar een feit ls, 
dat de opkomst betrekkelijk klein was. Dit kan ten zeerste betreurd wor
den, omdat de conferentie anderzijds uitstekend geslaagd kan heten, dank 
zij de bekwame sprekers, de hoogstaande discussies, en de wel zeer pret
tige sfeer, die er heerste. 

p rof. Mennicke merkte in zijn Voorts werd door een der deelnemers 
openingswoord o. m. op, dat nadrukkelijk betoogd, dat vervlak

de democratie ten onzent sterk ge- king, tekort aan verantwoordelijk
accentueerd wordt door het toleran- heidsbesef, dikwijls voortkomen uit 
tie-beginsel, waardoor het bijv. mo- een leven zonder werkelijkheid, zon
gelijk was, dat particulier onderwijs der geestelijke achtergrond. 
tot bloe~ kwam en gesubsidie.~rd Des avonds sprak Paul de Vries, 
werd. Hij zag als twee belangnJke secretaris van het N.V.V. over het· 
b~ginselen dat van de democratis~- onderwerp: "Wat mogen de werk
nu~, de fundame~~ele democr~b- krachten verwachten van de organi
sermg dan, waarbiJ de leerphcht satie van het bedrijf en hun voor
zo'n _belangrijke rol .gespeeld heeft opleiding." In een uiterst warm-men
en dlenoveree~ko:t,nshg het verw:er- selijk betoog ging de heer De Vries 
ven van ke~1s 1!1 alle lagen des na, dat de arbeidsvreugde in vele be
volks m~geluk v..:erd, . daarnaa~t drijven m~t het werk aan de lopende 
noemde. hlJ de vern:nn~ermg van Wll- band gering is, jonge werknemers
Iekeur m de ~esch1kl~mg ove1: men- (sters) nauwelijks weten aan welk 
sen, voortspru1tend mt het fe1t, dat product zij arbeiden, de geestelijke 
steeds meer mens~n kunnen deel- honger van deze werkkrachten op 
n~men aan de pubheke zaak, wa~- betrekkelijk laag peil staat. De ver
blJ men eis~ll: kan stellen e11: afdwm- doorgevoerde arbeidsverdeling heeft 
ge.n op pollbek en econom1sch ter- vele bezwaren! Verbetering zag spr. 
rem. in de invoering van een z.g. maat

Veran~woordelijkheidsbesef 
· N adrukkelijk wees spreker op 

· de plicht tot ontwikkeling 
van 't verantwoordelijkheidsbesef, op 
de noodzaak de spanningen in het 
leven te verminderen en de beteke
nis van het feit, dat wij erfgenamen 
zijn van een cultuur van eeuwen, 
die gehandhaafd en verdiept moet 
worden. 

Maar dat zullen we slechts kun
nen als we kunnen blijven léven. 

Ir. Stoffel hield daarna een 
uiterst gedegen en belangrijk be
toog over de karaktereigenschap
pen (in zijn rede vervangen door: 
geestelijke instelling) welke het be
drijfsleven mag eisen van de aan
komende werkkrachten. Spreker 
ging allereerst na, waardoor het 
bedrijfsleven in deze tijd geken
merkt werd en kwam tot de conclu
sie, dat niet de grootte van een be
drijf maar het tempo van de techniek 
en haar ontwikkeling, het moderne 
bedrijf typeren. In dit bedrijf dan 
moet de werknemer bevrediging 
vinden. Diverse aanpassings-eisen 
mogen van hem verwacht worden, 
bljv. inzicht, dat een onderneming 
bestaansrecht heeft, aanvaarding 
van de rationele werkwijzen en dy
namiek, bereidheid tot team-work, 
aanvaarding v<m op prestatie berus
tende hiërarchie, het hebben van be
grip van waardering t.a.v. tech;ti
sche leiding, de commercialiteit en 
de beherende functie. Daarvoor is 
een geestelijke instelling nodig, die 
onderwijs en opvoeding kunnen doen 
ontstaan. Uitvoerig ging spr. na, 
welke eisen aan de technische en be
herende leiding gesteld mogen wor
den, waarbij spr. vooral tact, recht
vaardigheidsbesef, vooruitziende blik, 
gezag, vermogen tot organiseren, co
ördineren en controleren aan een 
diepgaande beschouwing onderwierp. 

Beroepskeuze 

I n de discussies kwam o. m. ter 
sprake het. vraagstuk van de 

beroep.'!keuze, waarbij vaak _ ~e 
ouders tegen de aanleg van het kind 
in voor hun kind een beroepsoplei
ding, meestentijds een intellectuele, 

. . kiezen, omdat nog altijd de waarde
ring.voor de man met de boord. gro
ter is dan voor de handarbeider. 

schappij-school na het vijfde of zesde 
leerjaar der lagere school, een insti
tuut dat een symbiose zou zijn van 
v.g.l.o. en nijverheidsschool en waar
op tot bepaalde leeftijd alle leerlin
gen van 12 jaar zouden gaan, dus 
ook die, welke een intellectueel be
roep kiezen. Als belangrijkste leer
vak zag hij taal, bovendien wilde hij 
10 uur handvaar~igheidsonderwijs 
(geen knutselen of slojd) maar wer
kelijke handvaardigheid. Spr. ver
klaarde zich sterk voorstander van 
groepswerk. Krachtig bepleitte hij 
algemene vorming tot 18 jaar. Met 
nadruk stelde hij vast, dat de beveili
ging in de bedrijven aan strenge 
eisen voldoet en bij ongelukken de 
werknemers meestal het ongeval aan 
eigen onoplettendheid te danken heb
ben. 

De eentonigheid van de arbeid en 
bet lawaai achtte hij een geestelijke 
bedreiging, die men niet mag onder
schatten. 

Tijdens de discussies werd de heer 
De Vries de vraag gesteld, of de z.g. 
maatschappij-school, waartegen van 
verschillende zijden bezwaren en van 
andere zijde grote waardering be
stond, zijn idee was of ook aanvaard 
werd door het N.V.V. In zijn ant
woord deelde de heer De Vries mee, 
dat het N.V.V. zich achter zijn voor-
stel schaart. · 

School en bedrijfsleven 
D e eerste spreker van de tweede 

conferentiedag was Dr. D. W. 
Timmers, Directeur van de Dalton 
H.B.S. te Den Haag, die de vraag be
antwoordde "Op welke wijze kan de 
school tegemoet komen aan de ge
rechtvaardigcle risen van het be
drijfsleven?" 

Uitvoerig ging spr. na, hoe in het 
onderwijs, in het bijzonder bij het 
M.O. en V.H.O. onderwijs en opvoe
ding gericht kunnen worden op de 
vorming van de ontvankelijke mens 
tot groter goed lid van de samen
leving. Het begint altijd weer met de 
mens. ·Met de jonge mens in de 

. school, die spr. accentueerde het: zo 
; vele mogelijkheden· biedt.· Liever dan 
de invoering van een nieuw vak als 
burgerkunde, wil spreker dit vor
mend onderwijs voortdurend geven 
door voorbeeld, incidentele behande
ling:~ enz. De school moet .<Je. _leEl!lin~_ 

gen gelegenheid geven zich zelf te 
zijn, tot zoeken, doen en sçheppen. 
Als· er een vak ingevoerd moet wor• 
den, laat het dan het vak vrijheid 
zijn! Aan de hand van talrijke voor
beelden uit spr.'s school toonde de 
heer T. aan, dat men het gerust eens 
wagen moet en wagen kan het kind 
de vrijheid te geven. Niet alle "ver
leiding" moet men voor . de jeugd 
wegnemen, al zal men voortdurend in 
de nabijheid blijven om te helpen en 
te steunen. 

Individueel en klassikaal 
De discussies bewogen zich, naar 

te begrijpen viel, rondom de kwestie . 
van individueel en klassikaal onder
wijs en het door de spr. naar voren 
gebrachte over het al dan niet weg
nemen van de "verleiding". Maar ook 
deze ochtend bleek, dat de deelne
mers(sters) zeer onder de indruk 
waren van hetgeen de bekwame in
leider had verteld. 

Des middags vertelde mr. dr. Jan 
den Tex iets over het Kinderdorp Ben 
Sjemen in Israël, een voorbeeld van 
democratie in een kindergemeen
schap. De heer Den Tex voerde de 
aanwezigen mee naar het jonge Is
raël, waar onder uiterst moeilijke 
omstandigheden getracht wordt de 
talrijke wezen en halfwezen te· vor
men tot democratisch voelende men
sen. 

De kludergemeenschap wordt tot 
op zekere hoogte financieel in stand 
gehouden door de kinderen zelf, die 
al jong "verdienen" voor de gemeen• 
schap. Dit heeft bezwaar: alles 
wordt in geld uitgedrukt, al is dit 
geld dan tenslotte voor de gemeen
schap. Uitvoerig beschreef spr. de 
moeilijkheden, die men te doorwor
stelen had en allen waren wel zeer 
getroffen door zijn betoog. 

Prof. Mennicke ·vatte· tenslotte de 
besprekingen in· enkele woorden sa
men, hierbij vooral de nadruk leggejl
de op een uitspraàk, dat. demoeratie 
is: inzicht tot v,rij,h•ld, of 
naar Bolland: gecontro~f,d '· ver
trouwen. 

Samenvatting 
il et werkcomité ten slotte· stelde 
. na afloop de volgende samen

vatting vast: 
Het werkcomité voor opvoedblg 

tot democratie en de intcrnatipnale 
school voor wijsbegeerte hebben, na 
een conferentie in het · àlgelopen 
weekeinde in Amersfoort, opgesteld: 
geslaagde carrières in bet bedrijfSol 
leven hebben vaak weinig te maken 
met moeizaam verworven diploma's; 
het an1bacht heeft tot schade van 
de leerlingen te weinig waardering bij 
vele ouders en leerkrachten; een 
goede algemene vorming, ook op 
sociaal, moreel en bedrijfstechnisch 
gebied, blijft noodzakelijk, doch bet 
determinerend karakter der voorop
leiding dient vergroot te wortlen; 
leren werken in groepsverband be• 
vordert bet begrip voor teamwork en 
verantwoordelijkheidsbesef in bet 
bedrijf; de bestaansmogelijkheid van 
de mens als geestelijk wezen dient 
verzekerd te worden en de school 
dient wt zijn historisch gegroeid 
isolement te worden losgemaakt, om 
een levend orgaan te worden in de 
opvoeding tot democratie. 

Het was een uitstekende conferen• 
tie. Fraai weer maakte het verblijf 
aangenaam in dit prachtig gelegen 
gebouw; uitstekende sprekers, dis• 
cussies. op hoog plan, een prettige 
sfeer en een. prima verzorging. door 
de staf der school droegen niet wel• 
nig bij tot het welslagen. 

v. M. 

NIEUW-GUINEA 
heeft grote strategische betekenis 

In zijn rede voor 
Men schrijft ons: ~------------~··-----,.---..... 

't Amerikaanse Con- I 
gres zeide generaal 
MacArthur: 

"De V.S. beheersen 
in het Westelijke ge
deelte van de Stille 
Oceaan een keten 
van eilanden. Zij 
kunnen van hieruit 
het Aziatische vaste
land van Wladiwos
tok tot Singapore 
~et hun zee- en 
luchtmacht beheer
sen. Deze eilanden
keten is een natuur
lijke verdedigingsli
nie, die kan worden 
behouden met een 
minimum aan mili
taire krachtsinspan
ning en uitgaven." 

Deze woorden in 
de gedachte hou
dend, is een enkele 
blik op nevenstaand 
schetskaartje vol
doende om de grote 
strategische beteke
nis van Indonesië en 
van Nieuw-Guinea 
duidelijk te maken. 

Het is een alge
meen erkend feit, dat 
wanorde en chaos 
gunstige voorwaarden scheppen 
voor het communisme. Derhalve 
vormt de toestand in Indonesië, 
waar onveilighèid en wanbeleid 
zich steeds ~eer demonstreren, 
een gevaar voor de wereldvrede 
en voor de vrije wereld . 

Nieuw-Guinea is nu gelegen op 
de rand van dit gevaarlijke gebied. -- .. ·• .. ·.·· '· '. ... . '· 

j. 

Het vormt een flankdekking VOM' 
Australië, een continent zo uiterst 
belangrijk voor de "Westerse" mo
gendheden. 

Uit ·strategisch oogpunt·, be
achouwd. ~aa Nieuw-Guf~~a., nog 
afgescheiden van ande1'e . motiev.en. 

. ni.et overgedragen w_ordèn il4ri 'lta- ' 
'dortesië: · · . . , , 
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STBAiTSBEIG, siad 1et ee1 historisch 
verleden en een historische toekomst 

Bij de derde zitting van de Raad van Europa 
(Van onze speciale correspondent) 

Uit de hotelkamer, waar ik op het ogenblik zit te schrijven, kijk ik uit 
op een gracht, die doet denken aan de grachten van Utz·echt, met twee 
verdiepingen. De kastanjebomen staan pol witte kaarsen en over de 
leuning van de gracht hangt een man, die zijn ureug.áe over het schone 
vcrorjaarsweer uit door het spelen op een occarino. Benedett hem 
stroomt de ril'ier de llt die door de stad gaat. Vlakbij tingelt om het 
kwartier het carillon van een der vele Straatsburgse: kerken. En er zijn 
vele kerken in deze stad met een zo gemengde bevolking. Die bevolking 
is gemengd, zowel m reffgi'e. als in ajkomst. Deze stad met ongeueer 
250.000 inwo-ners. heeft zowat half om half Katholieken en Protestan~ 
ten en daarnaast nog een urij talrijke Joodse bel'olkingsgroep. De in
woners spreken bijna allen. of zij nu uit Straatsburg zelf, of uit Frank
rfjfc of uit Duitsland afkomstig zijn, het Straatsburgse dialect. 
Er heerst de sfeer van een Franse stad. maar daarnaast zijn er anmis
Tctniukar DrUtse invloeden in bouwstijl en sa:menJeving o-p te merke~. 
MaM u is iets van dm milde grootheid, van die ruimte, waarmede 
Fransen en Dui:tsets een stad kunnen aanleggen, cfie aan deze: stad. 
gelegen in het dal van de. Vogezen, met een geschiedenis t'a'!: eeuwen. 
neet een mstot'isch verfeden en nu de Raad van Earopa. ZIJ het ook 
Zftr langzaam. tot een be-l:amgrijk lichaam wordt. met een historische 
toekomst, een orrgekerule bekoring hC'e'[t. 

G eschiedenis van eeuwen: die 
merkt men al wandelend door 

de kleine straaties bij de Til,. waar de 
geveltj.es voorover hangen, bij de ka
thedràal met zijn ene toren, die wat 
zijn beeldhouwwerk welhaast onover
tz:offen i& en waarvan sommige figu
ren aan kantwerk doen denken, zo 
minitieus is aiies uitgevoerd. 
· · Jilèeds in bet midden van de eerste 

leeUW vóór Christus maakten de Ro
meinen hier een halteplaats, welke 
leidde naar hun vesting Argentatora· 
ium. Mede door de nabijheid van de 
lUJn (en Straatsburg is in de huidige 
~een belangrijke Rijnhaven) werd 

stad steeds belangrijker.. ~eet is 
:9'0ebten: in de' 1'oup dier eeu'WI!!ft'..: 

i's er geweesti msen ![~" 
.TustfnianUB en de Alemannen. De 
Yestmg w-em zelfs V\!!'Woest, maar de 
nederzetting bleef en de stad was een 
van de eerste belangrijke steden in 
bet middelpunt van verschillende be
langrijke verkeerswegen. 

Foti:neel en titulair waren de kei-
zers van het Heilige Roomse 

Rijk er de aangewezen heersers, maar 
de inwoners wisten er een vrije stad 
met een· eigen wetgeving, een eigen 
leger en een eigen munt van te ma
ken. 

In 1681 veroverde de Franse Zonne
kming Loclewijk de Veertiende 
Straatsbwrg en werd de stad bij 
Frankrijk II'!Voegd. Maar daarmede 
was àe ttd un veroverende en op· 
rukken~ legeliS niet ten einde. In 
1811 narnee de Duitsers na een be· 
leg van veertig ~ waarbij de 
projectielen bt, tiemluizenden op de 
atad vielen, dlr sta4 weer in. Toen 
werd Straatsburg voor ~ tientanen 
jaren Duits. De oorlog van 1914-1918 
eindigde met de nederlaag van Duits· 
land in 1918 en toen werd de streek 
van de Elzas en ook Straatsburg: weer 
J'nns. 

En ook de Tweede Wereldoorlog 
kwam over Straatsburg, met 

bolniMiàebrinWin, waudoor veel ver
nield ·werd. maar gelukkig bleef veel 
karaktellistiek& gespaard. Maar van 
liMO tat 19411 was Straatsburg weer 
onder' Duits bewind. Na 1945 is de 
atad weer Frans en als men zijn oor 
te luisteren legt, dan krijgt men wel 
de indruk, dat de meerderheid van 
~ bevolking bij Frankrijk wil be-

(d\SPê~ 

~ 
STALEN MEUBELEN 
,.GtSO"-lAMPEM 

huren. 
l!len stad met een historisch verle

dleft, E'en stad!, waar Goethe gestu
dleei"d heeft, wa- Ca-IV'ijn gePl'edikt 
heeft, waar Rouget de l'lsl~ de Mar
seHlaise dichtte. Een stad, die het 
leed, welke een oorlog· brengt aan 
belni>lki:ng en aan cultuur, telkens op· 
nieuw heeft ondervonden. 

Geen stad is wellicht meer ge
schikt om de woonplaats en werk
plaats te zijn voor de Raad van 
EW'opa, die thans zijn onderkomen 
heeft in het moderne gebouw aan de 
Ptace Lenotre in een· moderne en 
~ische, zakelijke stijl opgetrok· 
ken. 

* " * 
·..V Yl~e!l waaieD uit ia de· 
.IJ' Mei bries, die vooral des mor

gens waait. Natuurlijk Franse vlag
gen, maar verder de vlaggen van de 
Europese Beweging, groene E op een 
wit • veld (door de inwoners van 
Straatsburg ietwat spottend de cale
çon-vlag genoemd) en de vlag van 
Pan-Europa, indertijd reeds door 
graaf Coudenlaove-Calerghi ontwor
pen, een gouden bol met een rood 
kruis daar door heen op een blauw 
veld. Zij waaien uit over een der 
schoonste Europese steden, waar al
les spreekt van de beschaving, welke 
verschillende culturen, Latijnse en 
Germaanse in de lOop van eeuwen 
hebben opgeleverd en om wier be· 
houd Europa bezorgd en beangstigd 
is. 

Daarom ook moet ·men hopen, dat 
de besprekingen, welke gehouden 
zullen worden in de Assemblée van 
de Raad van Europa, tot resultaten 
zullen leiden, waardoor de integratie 
bevorderd wordt. 

Een belangrijke. gebeurtenis bij dit 
alles is stellig, dat er steeds meer 
samenwerking komt. tussen de Raad 
van Europa en de organisatie voor 
Elll'opese Economische Samenwer
king, de O.E.E.S. Dat komt dit keer 
wel zeer treffend tot uiting, omdat 
minister Stikket· zowel voorzitter is 
van de O.E.E.S .. alsook voorziitc1· van 
het Comité van M.Wisters van Buiten
landse Zaken, dat. met de Assemblée 
of Consultatieve Vergadering tezamen 
de Raad van Europa vormt. Namens 
het Comité van Ministers heeft mr. 
Stikker Maandagmorgen dan ook een 
uiteenzetting gegeven over de toe
stand van Europa en daarbij tevens 
de Europese economische samenwer
king bezien. 

W as er vorig jaar onder de gede
legeerden een zeker pessimisme 

inzake de ontwikkeling van de Euro
pese gedachte, dit jaar kan men eer
der van een zeker optimisme spre
ken. Men heeft zich thans gebaseerd 
op de realiteit. Men heeft wellicht 
wat meer de sfeer ingeademd van 
deze stad, die enige duizenden jaren 
oud is en ook niet op één dag is op
getrokken. Men heeft leren beseffen, 
zo goed als men het verder nog 
zal moeten leren, dat samenbundelen 
niet eenvoudig is. :Maar dat men er 
wel naar dlent te streven. In het be
lang van de vrijbeld, van de ver-

ParlemeRtaira Ritsen 
(Vervolg van pag. 2) 
193!}c. De rest echter blijft vrijwel ge
heel beneden de 80 %. In zijn rap
port komt de S.E.R. dan ook tot de 
conclusie, dat de ambtenaren, on
danks rangen-inflatie, hun beschik
bare reële inkomen met 30 % zagen 
dalen. Wat daartegenover de arbei
ders betreft ligt blijkens datzelfde 
rapport het indexcijfer bij geschool
den zonder kinderen iets beneden de 
100, maar van alle geschoolden en ge
oefenden met 2 of meer kinderen be
langrijk boven de 100. En nu gun ik. 
aldus onze woordvoerder, iedereen 
een verhoging van zijn levensstan
daard, maar wanneer wij krijgen een 
verhoging van de kosten van levens
onderhoud en de Regering zegt een 
verdere verhoging van hun levens
standaard aan de arbeiders toe, dan 
kom ik met deze cijfers om aan te 
tonen, dat er een zodanige verslech
tering in de levenspositie van andere 
grote groepen der bevolking is geko
men, dat zij, in vergelijking met de 
arbeiders, ten opzichte van 1939 in 
r.ominaal loon zijn achteruitgegaan. 

M en kan daaraan door eenzelfde 
· procentuele compensatie slechts 

onvoldoende tegemoet komen. Het 
standpunt van de ministers Drees en 
Lieftinck, dat aan de toestand van die 
middengroepen en kleine zelfstandi
gen maar heel weinig was te doen, 
noemde onze woordvoerder een "fa
tale fo1·mulering", waarmede hij zich 
n i e t lton verenigen. Prof. Molenaar 
had de hoop gekoesterd, dat nu de 
financiële t0estand zo ernstig is, wij 
in een soort Godsvrede de maatrege• 

. len, die door de uit vier partijen sa
mengestelde Regering zou voorstel
len, zouden kunnen aanvaarden. Wij 
hebben, naar hij opmerkte, in het de
bat in de Tweede Kamer echter: ge
hoord en ook in de gewisselde stuk
ken over de nieuwe belastingvoor
stellen gezien, dat er van de zijde 
van de Parüj van de Arbeid op aller
lei manieren druk op de minister van 
Pibaneiën wordt uitgeoefend ODl met 
name bepaalde eateprieëa. O.R. de 
ondernemers; nog sterker te treffen. 
Laat men, zo waarschuwde hij daar· 
om, in deze .nieuwe moeilijke toe
stand één ding goed begrijpen: de 
liefde kan niet van één kant komen. 
Wij zijn bereid de minister onze me
dewerking te verlenen, maar dan zal 
dat van alle kanten met gelijke loya
liteit moeten geschieden. 

.. .. .. 
I n het verdere deel van zijn zee1· 

uitvoerige betoog ging Prof. Mo
lenaar ook nog diep in op de o.a. in 
het rapport van de S.E.R. gelegde 
verband tussen consumptie- en inves
teringsbeperfdng. Spr. bestreed daar
bij pertinent, dat hierbij van evenre
digheid sprake zou zijn; er is zelfs in 
het geheel geen verband. Hij begreep 
heel goed, dat bepaalde sociale over
wegingen pleiten voor een zekere mi· 
tigering, maar een evenredigheid met 
wat er op het gebied van de investe
ringen. moet gebeuren, is er z.i. zeker 
niet. Aan de kant van de investeriuo
gen is de zaak veel J.ngewiJI)mldel~ 
De Regering heeft. dat ook erkend. 
Een van de ministers heeft nadruk• 
keiijk gezegd: er moet een prioriteit 
voor de investeringen van het vrije 
bedrijfsleven: zijn, Minister Drees 
heeft daaraan toegevoegd: Het is veel 
gemakkelijker, de investeringen in de 
publieke sfeer te beperken. Dat is een 
aanwijzing, dat de Regering heel 
goed voelt, dat inperking van de in· 
vesteringen van het bedrijfsleven ons 
wel eens heel erg in het eigen vlees 
zou kunnen snijden. De Regering 
heeft in het afgelopen jaar herhaalde
lijk gesproken over de noodzakelijk
heid van het opvoeren van de produc
tiviteit en op verdere industrialise-
ring. 

* * • 

E n wat zien wij nu gebeuren? 
Dat ten aanzien van de goede

ren, die nodig zijn om het productie
appa:raat te moderniseren en uit a 
breiden, beperkingen moeten wwden 
opgelegd. Het was daarom, dat spr. 
zo sterk bezwaar had tegen die rede
nerlag in het rapport van de S.E.R., 
dat er een verband is tussen de be
perking der consumptie en die der 

draagzaamheid, van de rechtszeker
heid, welke ane goederen zijn, wellat 
oDS als Nederlanders zo zeer ter 
harte gaan-. 

D. W. D. 
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investeringen. Deze investeringen 
moeten leiden tot toeneming van de 
arbeidsproductiviteit en bet op den 
duur te werk stellen van meer arbei
ders; het zijn investeringen, die onze 
productie goedkoper kunnen maken. 
zodat wij meer kunnen exporteren en 
gei\rnporteerde goederen kunnen ver
vangen. Daarom: zijn deze investerin
gen van veel groter belang dan die, 
welke dat effect missen, en daaron
der nemen die in dC' publieke sfeer 
een eerste plaats jn. 

• "' * 
1.,en aanzien van het beleid van 

de Regering had onze woord" 
voerder in het algemeen verklaard, 
dat het zijns inziens de goede richting 
opgaat, maar bij deze financiële be
sclwu\\tingen moest hij toch nadruk
kelijk vaststellen, dat hij het beper~ 
ken van de investeringen een uiteJ.·· 
mate hachelijk ondernemen vond. 
Uitstel van investeringen betekent 'n 
verschuiving bovendien van lasten 
naar de toekomst. Tenslotte wijdde 
prof. Molenaar ook enige aandacht 
aan de interne· monetaire zijde van 
het vraagstuk, waarbij hij nog eens 
met klem wees op de bezwaren van 
de tot nu toe gevoerde goedkoop
geldpolitiek. Een lage rentestand 
werkt thans, nu er kapitaalschaarste 
en inflatiegevaar is. uiteraard in de 
verkeerde richting. En een ander ge
vaar, dat met die goedkoop-geldpoli· 
tiek verband houdt, wreekt zich ook 
nu, n.l. dat enorm veel geld, dat aan 
het bedrijfsleven en aan de Staat ter 
beschikking had kunnen WQl'den ge
steld, in de consumptieve sfeer is tc
recht gekomen. 

* * * 
E r zijn tal van rn'e'IlSen, die hun 

spaargelden bij de spaarbanken 
en de banken hebben teruggetrokken 
en de heer Molenaar was uitermate 
bevreesd, dat dit proces nog zou na
werken. Hij opperde derhalve tle ge
dachte een differentiatie in de rente 
in te voeren, in die zin, dat aan hen, 
die hun spaargelden verhogen en 
daarvan niet terugnemen, een wat 
hogere rente zou kunnen worden 
vergoed. :En wat de grotere spaar
ders in ~. ~tt. vröeg bijl de'mi• 
nister of niet de mogelijkheid zou 
kunnen worden geopend, dat iedereen 
met meer dan een bepaald inkomen 
de gelegenheid zou krijgen om eeu. 
deel daarvan belastingvrij te bespa
ren door dat bedrag te beleggen in 
aandelen der Nederlands!' Participa
tiemaatschappij. 

P rof. Molenaar eindigde zijn rede 
met in het kort nog eens te re

sumeren: Wij juichen het toe, dat de 
Regering eindelijk tot de conclusie i~ 
gekomen, dat zowel de budgetaire 
toestand als de toestand van de be
talingsbalans uitermate critiek is, da~ 
zij heeft ingegrepen en dat zij maat
regelen heeft. voorgesteld. Er bestaat 
bij. ons echter sterke twijfel omtrent 
de vraag of de Regering de ernst van 
de toestand voldoende diep heeft ge
peild. Zelfs als de toestand voor 1851 
voor elkaar komt rijst de vraag: En 
wat ten: aanzieD van het jaar 1861? 
Wij zijn: de ~ning toegedaan, dat 
de Re~ de mogelijke ontwikke
ling in 1962: dwdelijk onder de ogen 
moet zien en op geen enkele wij%e 
,.oP· zien komen" meet spelen. Dat 
hebben wij ten aanzien van het vroe
gere beleid juist veroordeeld. 

N.V. Nellerlaatbelaa 

taeateho••• • Gutt .. 
Paehaialtrielt: 

v.h. Bakker I Zn. 
Ridderk•r.k 

Teehaiaeli.e 

raltlterartikelea 



Dit moet eens 
vastlopen! 

H et is wel algemeen bekend, dat 
de ouderdomsvoorziening in 

Nederland zowel door Overheid als 
door het bedrijfsleven gefinancierd 
wordt op basis van het kapitaaldek
kingsstelsel (fondsvorming). 

Een uitzondering maakt hierop de 
ouderdomsvoorziening op grond van 
de z.g. Noodwet-Drees. De uitkerin
gen, die naar aanleiding van deze 
wettelijke regeling worden gedaan, 
worden geput uit de . opbrengst van 
de vereveningsheffing (een heffing 
yan 4~~ % op alle lonen en salarissen, 
die door de werkgevers worden uit· 
betaald) en welke heffing de wcrkgec 
vers af te dragen hebben tegelijk mf!~ 
de afdracht der loonbelasting. 

Hierdoor is de. Regering ook steeds 
in staat de uitkeringen op grond van 
deze Noodwet te verhogen, zodra een 
loonsverhoging is tot stand gekomen. 

De Overheidspensioenen en de 
pensioenen, die door de onderne
mingsfondsen worden uitbetaald, 
moeten echter gelijk blijven, wil men 
het gevormde fonds niet aantasten, 
waardoor de bron zou pan opdro
gen. In vele gevallen is deze ~rem 

wel aangetast, o.a. bij het Burgerlijk 
Pelllioenfonds. 

Het stelsel van fondsvorming. heeft 
twee hoofdbezwaren: 
1. Het eenmaal vastgestelde pensioen 

is ondet:hevJ,g aan het verschijnsel 
van muntontwaarding. 

2. Grote kapitalen moeten worden 
bijeen gebracht en daarna belegd 
in de niet-risicodr.agende sfeer. 

• * * 

Hoezeer de muntontwaarding ill 
de loop der tijden een rol speelt, 

moge blijken uit het volgende: 
In België stegen de daglonen in één 

generatie van Frs. 2.50 tot Frs. 180.-, 

in Nederland de weeklonen van f 10.
tot f 50.-. In Amerika waren in 1930 
de uurlonen $ 0Ji5, in 1938 $ 0.89 en in 
1948 $ 1.42. 

De muntontwaarding is na de laat
ste Wereldoorlog met rasse schreden 
voortgegaan. Elke nieuwe loonronde 
betekent een daling van de koop
kracht van het geld en dus een waar
dedaling van de uitkeringen aan de 
gepensionneerden. 

Wil men de uitkeringen aan de ge
pensionneerden aanpassen aan de 
waardedaling, dan betekent dit her
nieuwde kapitaalstortingen in de 
fondsen of, indien dit niet gebeurt, 
aantasting dezer fondsen ten nadele 
van de toekomstige rechthebbenden. 

Ondernemingen pogen de reeds ge
pensionneerden vaak tegemoet te k.o· 
men door uitkeringen van toeslagen, 
die uit de winst der ondernemingen 
worden gefinancierd (beperkt om
slagstelsel). 

Het bijeen brengen en beleggen 
van grote kapitalen brengt ge-

varen en moeilijkheden met zich me
de. Grote sommen worden de Over
beid ter leen aangeboden, die daar
door enerzijds een lage rentevoet kan 
bedingen en anderzijds met toene
mende lichtvaardigheid schulden kan 
aangaan. Tenslotte leidt deze finan
eieringswijze tot betaling van alle 
pensioenen uit belastingopbrengst, 
omdat rente en aflossing der aan de 
Overheid geleende gelden door de 
belastingbetalers moeten worden op
gebracht. 

Dit stelsel van :fondsvorming moel 
eens - en wellicht zal dit niet eens 
zo lang duren - vastlopen. 

Voor de gehele ouderdomsvoorzie
ning zal o.i. het z.g. omslagstelsel ge
kozen moeten worden. 

Een procentuele heffing van alle 
lonen en salarissen zal de opbrengst 
moeten vormen voor de uitkeringen 
aan de gepensionneerden. De uitke
ringen kunnen dan de loon- en prijs
stijgingen of c:l.alingen op de voet vol
gen. Differentiatie van de uitkeringen 
kan volgens een puntensysteem wor
den verkregen. Het idee van pensioe
nen in overeenstemming met de po
sitie van de werknemer lmn dn~ g~
handhaafd blijven. 

In Frankrijk is dit stelsel ing.,.. 
voerd - in Zweden wordt het naar 
alle waarschijnlijkheid aanvaard voo1· 
de algemene ouderdomsvoorziening. 

Belangstellenden kunnen brochures 
over het omslagstelsel verkrijgen bij 
de N.V. Nederlandsche Linoleumfa
briek te Kl'ommenie. 

K. s. 

Observaties van 
een oude Socialist 
E .en socialist van de oude stem

pel t!Cill!eef ... ilortgle}edeD: 
,.Ik begreep na enige tijd, dat het 

Ol'thodoxe Marxisme niet altijd bij 
een ieder zo stevig was gefundeerd: 
meYTOUw Rolarui Holst, die een veer
.tig jaar geleden in de S.D.A.P. zo 
gaarne riep: "Tot de Wet en tot de 
Getuigenis", verklapte onlangs, dat 
zt aOolt eeonomie had gestudeerd en 
~ mau waA; had gebladerd in de 
Marxistische Bijbel, t.w. . "Het Ka
pitaal". 

Het is gemakkelljk, om heilige 
boeken blj dE> hand te hebben ... ,.:· . . .. 

"Het is merkwaat'dig, t.lat vooral 
ná de oorlog een noodlottige 

zucht naar totalitaire machtsaanma
tiging groeiende is. De nood der tij
den deed vóór de oorlog - toen door 
de N.S.B. en Duitsland de democra
tie bedreigd werd - een eenheids
tront ontstaan, waarin de enkelin
gen gereed stonden hun eigen me
ningen met wederzijdse bijstand te 
verdedigen. 

Na de oorlog bleef de noodtoe
stand voortduren. Geen "Eenheid 
door Deinocratie" herrees. Een vroe
gere N.S.B.-er deelde mij me(', dat 
de ideeën van het nationaal-socialis
me thans voor een groot deel ver
wezenlijkt worden. Nu het "Kapita
lisme" is verdwenen en geen fleurig 
Socialisme daarvoor in de plaats ge
treden is (en volgens Bumham he
laas niet zal treden), wordt in mij 
de herinnering wakker aan het 
grauwe geestelijke leven onder Ko
ning Willem I. Ook toen was er val
se l?armantigheid genoeg en hadden 
de gouverneurs der provinciën de 
plicht om te rapporteren over en toe 
toe men ep <ie sporadische liberalen, 
die het waagden, wat te protesteren 
tegen -~ lauwe geest der tijden." 

• • * 

D eze citaten geven blijk van te-
leurstelling, nu men de socialis

tische boom aan haar vruchten heeft 
onderkend. De briefschrijver geloof
de in de sociaal-democratie als ver
lengstuk van het liberalisme. Dit 
geloof is door de practijk weerlegd. 
Het socialisme is helaas geen ver
len;.;stuk va.n het Hberalisme, doch 
het democratische verlengstuk van 
het communisme. 

P.W. v. R. 

STUDIE-COJIFERENTIE 
WOUDSC~OTEN 

Reeds heeft zich een groot aantal 
personen opgegeven voor deelneming 
aan de studie-conferentie, die de V et:· 
eniging van Staten- en Raadsleden op 
2 en 3 Juni a.s. organiseert. Er zijn 
nog plaatsen beschikbaar, doch in 
Uw eigen belang raden wij U aan 
zich spoedig aan te melden! Boven
dien vereenvoudigt men daarmede de 
organisatie. 

Onderaan deze pagina vindt men 
nadere bijzonderheden en een aan
meldingsformulier, ingevuld te zen
den aan het Algemeen Secretariaat 
der Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie, Koninginnegracht 61, Den 
Haag. 

VOORZITTER LIBERALE 
INTERNATIONALE TREED'!' AF 

Wij vernemen, dat mr. H. J. Boe
len, voorzitter van de Liberale Inter
nationale, groep Nederland, die dit 
jaar volgens rooster aftreedt, zich, 
wegens gezondheidsredenen. niet 
herkiesbaar zal stellen. 

Mr. Boelen heeft vorig jaar een 
ernstige operatie ondergaan, waar

door hij zich niet meer zo fit voelt 
als vroeger, en tot zijn spijt niet 
meer zoveel voor de liberale zaak 
kan doen, als hij wel gaarne zou 
wensen. 

Daarom meent hij plaats te moe
ten maken voor t!e.n jongere voor
zitter. 

Hoewel dit onzelfzuchtige stand
punt bijzonder valt te loven, menen 
wij hier uitdrukking te mogen geven 
van onze spijt over het aftreden van 
de heer Boelen, die - eerst gedu
rende een lange en succesvolle IRdi
sche carrière en daama in Neder· 
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land - steeds in leidende functies 
zulk een onbaatzuchtige verdediger 
van de liberale beginselen is ge
weest. 

Wij spreken de hoop uit, dat de 
gezondheidstoestand van de heer 
Boelen hem in ieder geval zal toe
staan nog lang en vari nabij het 
werk van de vereniging, die hij zo'n 
warm hart toedraagt, te blijven vol· 
gen. 

OVERBEID EN KUNST, 
EEN COMMISSIE 

Ingesteld is een comnuSSle 
ad hoc van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie, ter 
bestudering van het probleem 
betreffende ~mbsidie-Yerlening 
door 'de overheid aan de kunst, 
waarin zitting hebben de vol
gende personen: 

D. W. DETTMEYER, te 's-Gra
venhage, voorzitter: 

Men. J. F. SCHOUWENAAR 
-Franssen, te Rotterdam; 

R. Th. J. LE CA VELIER, te 
Amsterdam; 

Mr. N. J. C. M. KAPPEYNE 
v. d. COPPELLO, te Loenen 
a/d Vecht; 

Mr. L. J. F. WIJSENBEEK, te 
's-G.ravenhage; 

Mr. H. VAN RIEL, te 'l'I·Gra· 
venhage; 

G. H. 's..QRA VESANDE, te 
's-Gravenhage; 

J. D. ROS, te 's-Gravenhage; 
Mej. mr. M. M. F. VAN EVER

DINGEN, te 's-Gravenhage, 
secretaresse. 

STUDIE ·C 0 N FE RENTIE 
van de 

VER.IlNIGING VAN STATEN- EN RAADSLEDEN VAN DE 
VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

te .bouden. .op 
ZAT!lltDAG 2 - ZONDAG S .IUJO 1951 

in het canterentie-oord 
WOUDSCHOTEN 

t~ ZEIST 
Evenals in 1949 en 19"..0 organiseert 

ook dit jaar 4e Voe'l'elligmg van Sta· 
ten- en Raadsleden van de V.V.D. een 
studie-conferentie. Het co~ 
oord "Woudschoten" te Zeist bleek 
vorig jaar aan ieders eisen ~ ver
wachtingen te voldoen, zodat 1iit <JOk 
thans weer is gekozen als plaats ·wn 
samenkomst. De aantrekkel\lkheid 
va.n Woudschoten wordt ditmaal nog 
verhoogd door het feit, dat de cOilfe
rentie eerst begin Juni wordt gehou
den, hetgeen gegronde hoop ~ oOP 
zon en warmte, en de fraaie omge
,.ing temidden waarvan Wo~ 
gelegen is, nog aanlokkelijk<'r maakt. 

Aangezien vcrleden jaar iR geble
ken, dat door het grote aan tal spre
kers de conferentie zeer vermvelend 
was, is dit jaar besloten min<kr spre
kürs uit te nodigen, lH:tget~n teven~ 
het voordcel hc()ft., 4.L'l.t de deelut~nler~ 
de gelegenheid wordt gcge\'en kts 
meer van de o1ngeving t~ gt:mi('ten, 
een wandeling door de bossen te ma
ken en op deze wijze tevens het on
derling contact te verstevigen en 
llÎ<"UVlC handen ,·an \TÏenUsehap aan 
te knop~n. 

Naar allo "·aarschijnlijklwid zal 
voor allü <lecln(•nwr~ gclcgenhf'i~ be
:;ta.an in ·woudsehotcn h~ overnachten 
Er zijn ~laapkalnf·l·~ voor 1, 2 en ;~ per .... 
.:-':onen en verder een aantal ~laapza
lcn. Van?.e!fspr<·kcml heeft nkn hij 
spo(·dig~.._: aannwlding 1neer hans in 
~en k](•int~ kan1cr t•· \'i·ordr;n nn<l•'rg'e
braeht ~ 

Voor du lede11 ran <.le Vel't~ulging 
van Staten- Nl Raa.dsledeu zullen de 
kosten van verblijf en logies in 'Vond
schoten voor rcküning vau d~· Vt:r
f~Big-ing word(•Jl r ... ·(·nomen. 

Niet-kdPn van ûe Vert·nigiu.c;. ûi•.
"V(meeu~ van harte welkom zün zul
Jen sleehts een godeellc van dt• kost
prijs behoeven te betalen, to weten 
\"oor logies en maaltijden f 5.- p. p., 
ovN· te schrijwn op postgiro no. 
68500, ten name van R. Mees & Zoo
nen te 's-Gravenhage, ondet· vermcl· 
ding: Studie-Conf"rentie Woudscho· 
ten van de VPreniging "l'llll StatP-n- f\1'1 
naadsleden. 

Ondergetekend~ : 

Adrei'<: 

Woonplaats : 

Aanmelding dient te geschieden 
vóór 20 Mei ~. op Ollder.taande 
strook. 

Bij tekort aan plaatsruimte hebben 
leden "l'an de Vereniging voorrang. 

AHENDA 
Zaterdag 2 Juni 

16.00 uur: Opening door de Conferen• 
tieleid er. 

16.15 uur: "Grondslagen van het Li· 
beralisme·•. Spreker: G. A. de 
Ridder. Voorganger va.n de Ned. 
PNtestantenbond te Beilen. 
Gelneenschappelijke avondmaaltijd 

20.00 uur: ,.De winsten van de over
heidsbedrijven". Inleider: Jhr. dr. 
J. C. Mollerus, Secretaris van de 
Kam!er v. Koophandel te I-Iaarlem 

l.ondag 3 Juni: 
!1.00 uur: Morgenwijding door ds. L. 

S. P. van dflr Chijs, Predikant 
van ue Ne<l. Prot<,st>mlenboud te 
Doorn. 

10.00 uur: ,.De invloed van interna· 
lionalc regelingen op de huishou
ding van Rijk, provincie en ge
meent<;". Spreker: Mr. W. H. 
Fockema Andreae. Oud-Staats
secrc·tari8 van het Min. v. Oorlog. 
G"mc.-nschappelijke koffiemaaltijd 

14.00 mu·: .. De achteruitgang van de 
JHa,·ht- dt•r gemccntcradenn. Inlei~ 
<L'l · Mr. W. J. Geertsèma, Lier 
nn1 <1(· Gen1~enteraad van Leidén.; 

lfi.15 uur: .,Overhf:id en Kunsf.' ..... . 
Spn·k•'r: D. W. Dettmeyer, Lid 
\"all de G(:nlf'fmt.1~t·n.n.d van 's-Gra
venhagc. 

-1- 16.:Jo uur: SlnitiHg. 
Na de inleidingen zal gelegenheid 
bestaan tot het stellen van Y~agen. 

\' erço<-'r: Vanaf IH·f station UtrPcht. 
h•"staat <·('ll lJU8n'rhinding met Woud· 
Rchoten (de Veuwndaalschc bus van 
de firma Wed. A. W. <lP- Haas. welke 
is g~~stationncerd l-~-·cht togenover het 
station Utrecht). Dezfl buseen ver
treJr.kcn een 'kwartier vóór en na het 
hele uur uit Utrecht en hebben bij 
hd conferentie-oord Woudschoten een 
halte-plaats. Duur van de rit pl.m. 
-<11ln half uur. V-oor extra-bussen ·zal 
worden z01·ggr:tlragcn. 

go;eft zich hierbij op als dcelnen>er(st.;r) aruJ <lü Studie-conferentie van de 
V+eri'niging vm1 Stateu- en Raadsled<m van u<J V.V.D. ''" -~ ''11 :j ,Tuni 1951 in 
het Conferentie-oord .,Woud~ehot"n" te Z<·i>t 
•1' Avondmaaltijd op 2 Juni. 
* Logies V8Jl 2 op 3 Juni. 
~ Ontbijt op 3 Juni. 
* Koffiemaaltijd op :l .Juni. 
o;: Doorhalen \\~:tt nh:-t Y0rlnu.~-,l ~\ !•ni1. 
Datum: .... 
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VRIJBEID EN 
DEMOCRATIE 

Zaterdag 19 Mei 1951 • No. 161 

' ' Komt U naar 

Woudschoten? 

W E EK B L A D V A N D E V 0 L K S P A R TIJ V 0 0 R V R IJ HE I D E N D E M 0 C R A T 1 E 

Wij zijn dankbaar dat · Straatsburg zijn Bijbel heeft 
Û ver de te Straatsburg gehouden discus~ 

sies in de Assemblée van de Raad van 
Europa en over de practische resultaten 
daarvan zal onze speciale correspondent de 
lezers van ons weekblad volledig inlichten. 
Wij willen enkele opmerkingen maken over 
de geestelijke achtergrond en het geestelijk 
aspect van het daar ondernomen werk. Drie 
voorvallen geven ons daartoe aanleiding. 
Wij knopen er enkele conclusies aan vast 
naar aanleiding van een geschrift, dat ons ter 
aankondiging werd toegezonden. 

Van de drie door ons bedoelde voorvallen 
zijn er twee van min of meer incidentele 

aard. Op zichzelf van niet zo heel groot be.
lang, krijgen ze o.i. betekenis, wanneer we ze 
zien in het licht, waarin wij thans heel dit 
werk willen stellen. · 

In zijn indrukwekkende rede - om hier~ 
mede te beginnen - deed minister Stikker 
een openlijke aanval op de tariefmuren, die 
de liberalisatie van West-Europa belemme-
ren en bovendien niet -alleen onze economi.
sche eenwording doch ook heel de idee ~an 
federalisatie dreigen te verijdelen. Hij gaf 
uiting aan zijn vrees, .dat.. deze muten niet zo 
gemakkelijk zouden bezwijken als eens, naar 
de beschrijving in het boek Jozua, die van 
Jericho het deden. 

Het verhaal gaat, dat de heer Stikker, toen 
hij zijn vergelijking voor alle zekerheid nog 
~en wilde verifiëren met de bijbelse gege
vens, tot de ontdekking kwam dat in de 
bibliotheek van de Raad van Europa geen 
Bijbel aanwezig was! 

Met het tweede voorval hebben wij het oog 
op het lot, dat een op 24 Februari door 

Mr. Schmal. ook namens zijn Nederlandse 
mede-afgevaardigden .- minus de socialis
tische - tot voorzitter Spa1;1k gericht ver.
zoek wedervoer. Het verzoek was uiterst be
scheiden: in het vervolg de zittingen van de 
Raad van Europa te openen met enkele 
ogenblikken van stilte, teneinde hun, die 
daaraan behoefte gevoelen, de gelegenheid 
te geven, de werkzaamheden van de Assem~ 
blée te plaatsen onder de hoede van Hem. 
die het lot der naties bestiert. 

Dit verzoek lijkt ons om twee redenen goed 
Nederlands. Wij, hier in deze Lage Landen. 
hebben het de eeuwen dqor wel geleerd, dat 
aan Gods zegen het al gelegen ïs. Vandaar 
\vellicht ook, dat bij de ondertekening van 
het Atlantisch Pact de heer Stikker de enige 
minister van Buitenlandse Zaken was, die 
daarvan openlijk getuigenis aflegde. Typisch 
Nederlands lijkt ons het verzoek-Schmal c.s. 
óók, omdat het geen handeling opdringt, doch 
slechts .,stilte" vraagt. ' 

Op dit verzoek nu was nog steeds niet be
slist. Een beslissing is ook thans nog niet 
genomen. Het heet, dat de Permanente Com
missie zich eerst wil vergewissen van de mo
gelijkheid om eenstemmigheid over het ver-
zoek te verkrijgen. Zgu die niet blijken te 
bestaan, dan acht de Commissie het beter, 
een debat over het onderwerp achterwege te 
laten. 

ziehier twee .- op zichzelf misschien niet 
zo heel belangrijke ..- feiten, die nader 

:>eschouwd toch wel te denken geven. 
Niet overal waar een Bijbel aanwezig is 

geschieden de dingen in een evangelische 
geest. En een ogenblik van "stilte" voor de 
aanvang ener vergadering geeft nog geen 
·zekerheid, dat de werkzaamheden ook waar.
lijk verricht worden in de geest van Hem. 
onder wiens hoede zij ~erden gesteld. 

Formalisme in deze houdt bovendien het 
gevaar van ontwijding van het heilige in, dat 
in bepaalde omstandigheden bedenkelijker 
kan zijn dan opzettelijke onthouding van ge~ 
wijde handelingen. 

Nochtans: waar West--Europa's eenwor~ 
ding gestadig bepleit wordt als onontkoom-
bare voorwaarde voor zijn verdediging, 
die tevens de verdediging onzer chris-
telijke beschaving zou zijn, daar doet het wel 
ietwat vreemd aan, dat in de bibliotheek van 
Europa's Raad de Bijbel ontbreekt, die zowel 
plechtanker en symbool onzer Westerse be
schaving als oorkonde is van het Christen .. 
dom, waarop deze rust. 

Wij noemen dat "vreemd", maar we zou~ 
den ook kunnen zeggen: het tekent misschien 
juist de weifelende toestand, waarin velen 
de verhouding tussen het christendom en on.
ze hedendaagse beschaving inderdaad zien. 
Voor dezulken is het immers eigenlijk zo, dat 
zij onze beschaving nog wel Yagelijk al.s een 
vrucht van het christendom erkennen, maar 
over dat christendom zelf in het onzekere 
verkeren. 

Dat zij daarom ook aan het christendom 
weinig élan ontlenen bij de verdediging on
zer cultuur, is duidelijk. Zij weten immers 
ternauwernood meer, waarom het ten slotte 
gaat. Het christendom staat slechts als me
moriepost op hun inventaris onzer cultuur 
en hun beroep erop in de dreiging dezer ja-. 
ren is weinig meer dan een fraze. 

1 n het gemis, dat bij 's Raads bibliotheek 
bleek te bestaan, kon gemakkelijk wor~ 

den voorzien; 's anderen daags bood een der 
Straatsburgse predikanten 's Raads voorzit
ter een Bijbel aan, die door de heer Spaak 
uiteraard hoffelijk werd aanvaard onder de 
verzekering dat hij zijn plaats in de biblio
theek zou krijgen ..-gelijk in zo menig West.
Europees gezin de Bijbel nog wel èrgens een 
plaatsje heeft, al weet men vaak niet zo aan~ 
stonds te zeggen wáár. 

Wat het verzoek van de heer Schmal be
treft: wij begrijpen eerlijk gezegd niet, waar
om daarmede zo lang gedraald behoeft te 
worden. Hadden de voorstellers gevraagd 
om opening der werkzaamheden met een ge
bed, we zouden er, gezien- de samenstelling 
van de Raad en de concrete situatie onzer 
West-Europese cultuur in kunnen komen, 
dat daar bezwaren tegen werden gemaakt. Nu 
zij enkel om stilte vragen, om hun die zulks 
behoeven gelegenheid te geven de werkzaam
heden van de Assemblée te stellen onder de 
hoede van Hem, die het lot der naties be
stuurt, lijkt het ons wel een uiterst bedenke
lijk teken van de werkelijke situatie onzer 
Westerse cultuur dat voorzitter Spaak met 
de Permanente Commissie incluis zo naar
stiglijk over dit simpele verzoek menen te 
moeten delibereren. 

H ebben we hiermede van de drie door ons 
in de aanvang bedoelde voorvallen er 

twee afgedaan die wij van min of meer inci .. 
dentele aard achtten, het derde is zeker niet 

incidenteel doch principieel aan Straatsburg 
gepresenteerd. En wel door niemand minder 
dan de Vrouwe, die zo lang en zo waardig 
de Kroon der Nederlanden heeft gedragen. 
In het Straatsburgse tijdschrift "Notre Euro.
pe" heeft Prinses Wilhelmina - zo lazen 
wij in De Telegraaf - een oproep tot de 
bouwers van een nieuw Europa gericht om 
de Levende Christus te ontdekken als de rots, 
waarop ons aller hoop moet steunen. 

Wij hebben hieraan niets toe te voegen. 
Het spreekt voor zichzelf. Een West-Europa 
dat het werkelijk om zijn christelijke bescha .. 
ving te doen is, zal iets moeten beseffen van 
de diepe waarheid, hier door onze voormalige 
Koningin aangeduid! 

D it brengt .ons tegelijk bij het geschrift, 
dat we ter aankondiging ontvingen: .. De 

Wereld herbouwd" door Peter Howard. Het 
is de geschiedenis van Frank Buchman en 
van de mannen en vrouwen van de Morele 
Herbewapening. Deze beweging heeft na de 
oorlog haar centrum gevestigd te Caux in 
Zwitserland en ontwikkelt van daar uit een 
krachtige activiteit. 

Men kan tegèn deze beweging misschien 
het bezwaar aanvoeren, dat :ij zowel de we~ 
reldproblematiek als de morele herbewape
ning naar Angelsaksische trant wat simplis
t~sch ziet en daardoor neigt tot een wat ge.
makkelijk optimisme, dat overigens ook te 
begroeten zou zijn als een heilzaam tegen~ 
wicht tegen onze continentale neiging om de 
problematiek steeds ingewikkelder te zien 
met als gevolg een zwaarwichtigheid in aan.
palc, ,d,ïe tot machteloosheid voert wanneer 
bet aankomt op daadwerkelijke verbeterin
gen. 

Niet te ontkennen valt echter, dat blijkens 
dit geschrift tallozen door deze beweging 
aangedreven worden tot een werk, dat nood
zakelijk verricht moet worden, wil de fatale 
verstarring waaraan ons internationale leven 
ten prooi is, doorbroken worden. En Buch
man reeruteert zijn aanhangers uit alle volks.
groepen in vrijwel alle landen ter wereld, 
groot-industriëlen en werknemers, kapitalis
ten en arbeiders, gelovigen en ongelovigen. 
De oud-voorzitter van het N.V.V. te onzent, 
de heer E. Kupers is een dergenen, die in 
dit boekje getuigt, schouder aan schouder op 
te trekken met Frank Buchman naar een be
tere samenleving. .. . . 
E r is .- zo lezen we in dit boekje .- een 

tijd geweest, dat de democratie overal 
ter wereld als de poort naar de toekomst be ... 
schouwd werd. Maar tegenwoordig twijfelt 
de grote massa· daaraan. Zij ziet, dat de de ... 
mocratie in de verdediging gedrongen is en 
van alle kanten belaagd wordt door de aan-
nemelijke logica en de gewaagde aanvallen 
van een strijdend materialisme, dat de enige 
uitweg lijkt te bieden". 

"Wij zijn - schrijft hier de tweede voor
zitter van de Franse Senaat - er niet in ge
slaagd van Europa een eenheid te maken, 
omdat wij het alleen geprobeerd hebben op 
een politieke en economische basis. Wij heb-: 
ben de eenheid op een morele basis nodig, 
die wij in Caux vinden." 

Deze uitspraken lijken ons evenmin voor 
weerlegging vatbaar als hetgeen we weer op 

(vervolg op pag. I) 
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*lrtUWiii4iJE11i!f flitsen ) * 
Tweede Kamer verrichtte veel goed en zakelijk werk 

Biesboschproblemen Jl ijandelijk vermogen 
De Kamerleden zien zich meermalen voor zeer moeilijke beslissin
gen geplaatst, waarbij het voor en tegen nauwlettend en met grote 
zorg moeten worden afgewogen. Dat geldt natuurHik in de eerste 
plaats voor zaken, bij welker beslissing het algemeen lands- en 
volksbelang duidelijk betrokken is. Moeilijke beslissingen doen zich 
echter al evenzeer voor bij aangelegenheden van minder wijde strek
king, maar waarbij toch vele belangen van algemene en bij:z;ondere 
aard, belangen ook van streek of groep, moeten worden vergeleken 
en tegen elkander afgewogen. Dat zijn dan afwegingen, waarbij het 
somtijds zeer moeilijk is te bepalen, naar welke zijde de schaal 
geneigd is over te slaan. 
Een geval van laatstgenoemde aard deed zich de vorige week voor 
bij de behandeling van een voorstel tot bestemming van f 2,5 mil
lioen z.g. "Marshall-gelden" voor het watervrij maken van het 
gebied van de Donge en het Oude Maasje en de indijking van de 

de ter zake noodzakelijke plannen aan 
de Kamer over te ,leggen. 

Tot een stemming over deze motie 
is het tenslotte niet hoeven komen. 
Enerzijds achtte de minister het toch 
wel strikt noodzakelijk, in ieder geval 
de afhandeling van dit ontwerp nu 
niet weder te vertragen, anderzijds 
deed hij tenslotte een dergelijke toe
zegging, dat de motie toen kou wor
den ingetrokken. 

De minister zegde namelijk toe, 
een Nota te zullen indienen, 

waarin verschillende oplossingen; die 
mogelijk zijn om het waterbezwaar in 
de omgeving van Dordrecht te onder
vangen, worden uiteengezet, evenals 
hij toezegde, dat, voordat tot uitvoe
ring van de definitief gekozen oplos
sing zou worden overgegaan, deze ter 
kennis van de Kame1· zou worden ge
bracht, zodat daarover dan een nadere 
discussie mogelijk zou zijn. 

Biesbosch. 

nat voor het betrokken gebied 
· zeer grote belangen op het spel 

staan, achtte de woordvoerder van 
onze fractie bij dit ontwerp, de heer 
Den Hart o g, buiten kijf. Vooreerst 
worden in de Biesbosch ongeveer 5'100 
ha. land, die normaal als wei- en 
bouwland in cultuur zijn, maar die 
steeds weer door overstromingsgevaar 
worden bedreigd en waarvan een be
langrijk deel herhaaldelijk werd over
stroomd, naar menselijke berekening 
nu voor dit gevaar beveiligd. Voorts 
kan een oppervlakte van ongeveer 
2500 ha., waarop thans griend- en riet
cultuur wordt uitgeoefend, na de in· 
dijking eveneens tot gras- en bouw
land worden omgezet, hetgeen toch als 
een niet geringe aanwinst kan worden 
beschouwd. De exploitatie van grien
den levert, aldus onze deskundi&e 
woordvoerder, ten gevolge van aller- · 
lei omstandigheden steeds meer moei
lijkheden op en wij hebben, uit na
tionaal-economisch oogpunt bezien, 
ongetwijfeld meer behoefte aan graan 
dan aan griendhout, van hoeveel be
tekenis dit laatste op zichzelf overi
gens mag zijn. 

A 1s derde voordeel, dat aan de 
uitvoering der plannen is ver

<bonden, noemde de heer Den Hartog 
de beterè waterbeheersing in het aan 
de Biesbosch gl'cnzende gebied, het
geen verkregeu zal worden door ver
hoging van de dijken langs het Hol· 
landsch Diep en de afsluiting van de 
Donge en het Oude Maasje. Al met al 
zullen zo, de Biesbosch medegerekend, 
ongeveer 40.000 ha. land beveiligd 
worden tegen het periodiek optredend 
overstromingsgevaar, respectievelijk 
ontlast worden van het waterbezwaar, 
dat tot heden telkens weer werd on
dervonden. 

Zijn, na de waterstaatkundige, ook 
de nodige cultuurtechnische en an
dere werken voltooid (het gehele 
werk duurt zeven jaar), dan zal een 
vruchtbare streek uit haar isolement 
2ijn verlost en zal, uit landbouwkun
dig oogpunt beschouwd, een zeer be· 
langrijk resultaat zijn verkregen, ter
wijl bovendien de belangen van de in
dustr.i,_e i.n.._dit gebied zullen blijken in 
sterke mate te zijn gediend. 

N u echter de andere zijde van de 
medaille. Wanneer de plannen 

zullen worden uitgevoerd, zal het na· 
tuurschoon een gevoelige klap krij
gen. Iets, dat, naar onze woordvoer
der opmerkte, in ernstige mate te be
treuren is, te meer wijl het bier gaat 
om een natuurschoongebied met een 
typisch en eigen karakter, zoals vrij
wel nergens elders wordt aangetrof
fen. Ziehier dus reeds de eerste nood
zaak van afweging van belangen. 
Vooral ook de uitvoerige en gerust
stellende mededelingen, welke minis
ter Wemmersin de Memorie van Ant
woord had gedaan omtrent de re
creatiemogelijkheden, die na de indij
king van de Biesbosch zullen blijven 
bestaan, badden onze geestverwant 
r;loen besluiten, zich althans op deze 
grond tenslotte niet tegen dit wets
ontwerp te verzetten. 

Er is cchtel' nog een ander be-
zwaar: De hogere waterstanden, 

die na de indijking bij stormvloed op 
de benedenrivieren zullen ontstaan. 
Reeds bij de behandeling van de wij
ziging van de begroting van het Zui
derzeefonds voor 1950 bad de heer 
Den Hartog deze kwestie aangesne
den. De toenmalige minister van Wa· 
terstaat, mr. Spitzen, had op diens 
vraag of eventuele kwade gevolgen 
van de indijking en andere werken, 
die zich zouden vertonen op andere 
plaatsen dan waar men werkt, ook 
onder bet oog zouden worden gezien, 
geantwoord, dat hij de "geachte afge
vaardigde" op dit punt "volmaakt kon 
geruststellen". De heer Den Hartog 
verzekerde nu, dat hij een volledig 
vertrouwen had zowel in de vorige 
als in deze minister, maar dat nam 
ntet weg, dat hij - en de heer Bur
ger (Arb.) en enkele andere sprekers 
dachten er precies zo over - toch 
wel gaarne wilde vernemen, h o e de 
minister zich nu voorstelde om de 
problemen, die als gevolg van het 
optreden van hogere stormvloedstan
den zouden rijzen, op te lossen. 

.. . .. 
En toen uit de mededelingen \'an 

de minister nog niet bleek vast 
te staan, op welke wijze Dordrecht en 
onderscheitlene polders in het gebied 
van de benedenrivieren tegen het ten
gevolge van de uitvoering van de be
treffende werken te verwachten ver
hoogde stormvloedpeU zouden wor
den beveiligd, diende mr. Burger, ge
steund door de heer Den Hartog, een 
motie in, waarin de Regering werd 
uitgenodigd om, alvorens het onder·· 
havige wetsontwerp af te handelen, 

Het is voor vele oppervlakkige cri
tici wel eens goed te weten, hoeveel 
serieuse arbeid door de Kamers ook 
buiten het eigenlijke politieke terrein 
wordt verricht! 

* ::· ~: 

Een vrij hardnekkige strijd is op 
enkele· punten in de Kamer ge

voerd over de ontwerpen: Wijziging 
en aanvulling van de artikelen 2 en 3 
van het Besluit Vijandelijk Vermo
gen en: Regelen met betrekking tot 
de bestemming van het vijandelijk 
vermogen en wijziging van enige be· 
palingen van het Besluit Vijandelijk 
Vermogen. 

De Regering wellSt de staat van oor· 
log met Duitsland, welke formeel nog 
steeds niet is opgeheven, te beëindi· 
gen en zij acht het daarom gewenst, 
de bepalingen van het Besluit E 133 
met enige snelheid op te heffen. De 
eigenlijke kern van dit ontwerp is nu, 
dat Duitsers, alsmede natuurlijke en 
rechtspersonen, die vanwege hun con
nectie met Duitsland als vijandelijke 
onderdanen in de zin van het Besluit 
Vijandelijk Vermogen worden aange
merkt, dat in het vervolg niet meer 
zullen zijn. Het logisch gevolg is, dat 
vermogen, dat na het in werking tre
den van deze bepalingen aan genoem
de personen opkomt, en rechtshande
lingen, na die datum door hen ver
richt, niet langer onder het Besluit 
E 133 vallen. 

Nu is, zoals voor onze fractie de 
heer R i t m e e s t e r in her

innel'ing bracht, indertijd (20 Octo-

DEZE BURGER 
leest, eerlijk gezegd, niet geregeld de Zeister Courant. Maa1· die 
van 2 Mei heeft hij, zo niet ademloos dan toch met aandacht 
gelezen. 

Er stond een verslag in 1:an de 1 Mei-viering t~an de Zeiste1· 
P.v.d.A. 

Ds. W. C. van Wijhe uit Amersfoort heeft er een toespraak ge
houden en uit dat verslag in die Zeister Couront knipt deze 
burger dit: 

Het doorvreten kapltalism.-, meende ds. van Wijhe ook te zieR 
ill de Amerikaanse beKroting. De zestig mllllard voor militaire 
uiqaven hadden. vol&-~:>ns deze predikant, de bedooilag d<' 
Chinese bevolldttg "<'r o11<kr te houden". 

Nu is deze burger geen doorvreten kapitalist, chut néé. 
En nu is deze burger er ook helemaal niet vóór, dat de Chi-

nëse bevolking er onder gehouden wordt. 
Nergens onder. 
Niet onder het doorvreten kapitalisme. 
Niet onder het doorvreten communisme. 
Onde1· niks wat doorvreten is. 
Maar deze burger begri;ipt die ds. van Wijhe niet goed, als 

peeveedee-ajeT zijnde. 
Deze burger "Smells a mt'', zoals de doorvreten Amerikanen 

dat noemen. 
Hij ruikt een vreemd gemtje. 
Ruikt meneer Vorrink het óók? 
Wil meneer Vorrink dan. mee-passant. aan ds. t'an Wijhe de 

m"iendelijke groetje! get'en van 
DEZE BURGER? 

Hotelbouw 
be1· 1944) in dat besluit noodgedwon
gen de confiscatie van vijandelijk ver
mogen, dat binnen het bereik van de 
Nederlandse Staat werd aangetroffen, 
ingevoerd. De heer Ritmeester zei: 
noodgedwongen, omdat het Neder
landse beginsel altijd is geweest, dat 
privaateigendom in het bijzonde1· in 
de Jandoorlog onschendbaar was. In 
die afwijking kon de heer Ritmeester 
zich, als h1j de zaak psychologisch be
zag en dan in het bijzonder rekening 
hield met de wijze, waarop de Duit• 
sers in ons land en tegenover ons volk 
waren opgetreden, tenslotte wel in
denken, maar juridisch was zij toch 
eigenlijk kwalijk te verantwo01·den. 

H et financiële resultaat van deze 
· confiscatie (welke gebruikt zal 

worden ter dekking van een - heel 
klein stukje - Nederlandse oorlogs
schadevergoeding) ,is niet zo heel 
groot: tot 31 December 1950 heeft zij 
f 127 millioen opgeleverd. Dit vindt 
zijn oorzaak in het feit, dat de moge
lijkheid ·.vas geopend tot het inzenden 
van requesten om "ontvijanding", 
waarvan in ruime mate is gebruik ge• 
maakt en waarvan een belangrijk deel 
is toegewezen, n.l. indien niet van 
anti-Nederlandse handelingen of ge
zindheid kon worden gesproken, 

Veel strijd - en terecht ons in· 
ziens - is nu gevoerd over de 

plotselinge afsnijding van de mogelijk• 
beid tot hét indienen van zodanige 
requesten per de datum van indiening 
van deze wetsontwerpen (17 Maart 
1951). Minister Mulderije mocht dan 
"ontvijanding" geen recht, maar een 
gunst noemen, wanneer men de mo
gelijkheid heeft geopend om bepaal• 
de verzoeken in te dienen, is het toch 
in strijd met elk rechtsgevoel en 
schept het ook volkomen ongelijke 
verhoudingen, wanneer men zonder 
het stellen van enige termijn, deze in
dienings-mogelijkheid plotseling stop 
zet. 

Onze fmctie heeft op deze grond 
dan ook haar steun verleend aan 

een amendement van mr. Rooivink 
<K.V.P.) om de mogelijkheid tot het 
indienèn van verzoeken om ontvijan• 
ding eerst te doen beëindigen op de 
datum van in werking treding van dit 
wetsontwerp, De eerste maal staakten 
de stemmen over dit amendement 
(33 tegen 33), de volgende dag 
echter werd het aangenomen met 
39 tegen 35 stemmen. Voor dit amen
dement stemden de K.V.P., onze V.V. 
D.-fractie, de A.R. (minus prof. Ger• 
brandy), de Staatk.-Geref. en de heer 
Welter (K.N.P.). Het (tweede) ont
werp in zijn geheel werd aanvaard 
met 63 tegen 11 stemmen. Tegen stem• 
den alleen de Communisten en 6 le· 
den van de K.V.P.-fractie. 

S teun heeft onze fractie ook ver
leend aan het wetsvoorstel, 

f 7 millioen uit de tegenwaarde der 
Marshall-schenkingen te bestemmen 
voor de financiering van de nieuw
bouw, reconstructie en modemisering 
van hotels, benevens nog f 300.000 ter 
bevordering van het vreemdelingen
verkeer. De toenemende mate, waaf,o 
in het toeristenverkeer naar ons land 
deviezen oplevert, rechtvaardigde dit 
voorstel stellig. Uiteraard zal nauw• 
keurig moeten worden bezien, w a a r 
die hotelbouw of -uitbreiding moet 
worden gestimuleerd. Deze zal alleen 
daar mogen geschieden, waar, gezien 
de wassende stroom van toeristen, uit• 
breiding noodzakelijk is en het be• 
staan van de reeds aanwezige hotels 
dus n i e t bedreigd wordt .. 

Onder deze voorwaarde gaf onze 
fractie, evenals alle andere fracties, 
met uitzondering van die der commu• 
nisten, haa1· stem aan dit ontwerp. 
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Teleurstellend 
N a de noodkreet, die· de georganiseerde mid

denstand onlangs over de prijspolitiek heeft 
geslaakt, leefde de hoop, dat de overheid zich ont
vankelijk voor de geopperde bezwaren zou tonen 
en een andere methode van prijsbeheersing zou 
willen beproeven. 

Er is enige verbetering in de marges voor het 
kruideniersbedrijf gebracht, doch niet voor de 
artikelen suiker en margarine, welke ongeveer %, 
van de omzet uitmaken. Dat één zwaluw nog geen 
zomer maakt, werd bevestigd door de afkondiging 
van een nieuwe margeregeling voor de schocn
datailhandel, welke vrijwel precies zo luidde als 
het ontwerp, dat de schoenwinkeliersorganisaties 
voor de bestaansmogelijkheid van haar leden fu
nest en daarom onaanvaardbaar achten. Het Direc
toraat-Generaal van de Prijzen beeft dus toch zijn 
zin doorgedreven, wat onder de gegeven omstan
digheden een tactische fout moet worden ge
noemd. Het gebeurde is ronduit teleurstellend, 
vooral voor degenen, die overigens vertrouwen 
stellen in het beleid van minister v. d. Brink. 

Samba 

I n het danslokaal in Dresden werd een aantal 
jonge lieden gearresteerd, nadat zij de Samba 

hadden gedanst. Een lid van de "volkspolitie" 
kwam de danszaal van "Königshof" binnen en ver
langde, dat de jongelui zouden ophouden met het 
dansen van de Samba, die hij een "monopolistisch
kapitalistische" dans noemde. Blijkens de dagbla
den reageerde de jeugd hierop door de politieman 
een aframmeling te geven, waarop allen werden 
gearresteerd. De Oost-Duitse communistische par
tij schijnt reeds enige tijd een campagne tegen de 
Bew.nba en andere moderne dansen te voeren ten 
gunste van volksdansen. Ziehier een aardige illus
tratie van de dwaasheden, die een dictatoriaal stel
sel er op na houdt. 

Bitterheid 
De spreker in de Nationale Herdenkingsbij-

eenkomst op 4 Mei .in de Ridderzaal was dit 
jaar mr. Van Heuven Goedhart, de Hoge Commis
saris voor het Vluchtelingenwezen van de Ver
enigde Naties, een bekend links socialist. Wij be
grijpen, dat het uit tactische overwegingen wen
selijk is deze spreekbeurten te laten rouleren en 
wij hebben met grote aandacht en meestal met in
stemming naar zijn boeiende redevoering geluis
terd. 

Wat ons daarin opviel was de bitterheid, welke 
zijn woorden kenmerkte toen hij met leedwezen 
constateerde, dat zovelen van ons volk maar al te 
gauw het leed en de beproeving van vijf oorlogs
jaren vergeten en ook de daaruit voortvloeiende 
lessen niet ter harte nemen. Wij delen die critiek 
volkomen. 

Het is ons echter ook opgevallen, dat deze spre
ker van teleurstelling deed blijken over de na
oorlogse constellatie, waarbij hij kennelijk bet oog 
had op de mislukte staatkundige doorbraak. Na
tuurlijk mag ieder hierover zijn mening hebben en 
die uitspreken, maar wij vragen ons af, of een 
nationale samenkomst als deze daartoe de ge· 
schikte gelegenbeid is, zulks te meer, omdat in 
andere bevolkingsgroepen gerede twijfel kan rij
zen aan de juistheid van de methode, die de voor
standers van deze politieke omwenteling hebben 
gevolgd. Het naar elkaar toegroeien van de poli· 
tleke partijen, zo zulks principieel en practisch 
uitvoerbaar mocht zijn, is immers in niet gering~ 
mate belemmerd door de eigengereidbeid van 
prominente voorstanders, die in feite van anderen 
alleen offers vroegen zonder er zelf één te bren
gen. Over personalistisch socialisme spreekt nie
mand meer; het was al te zeer camouflage. Het so
cialisme heeft, dat hebben de afgelopen zes jaren 
ons wel geleerd, slechts met andere uiterlijke ver
schijningsvormen gewerkt, doch niets van zijn 
wezen prij,sgegeven. Daarover zou weleens bitter
heid kunnen ontstaan bij de meerderheid des 
volks, die van oordeel is, dat het - hoezeer 
ook de democratie als beginsel voor het huidige 
tijdsbestek aanvaardend - toch altijd in zijn 
maatschappij-opvatting bet communisme zeer na
bij staat. En ook hier is de ketting van het demo• 
cratisch bestel zo sterk als haar zwakste schakel. 

Liberalisatie 
0 p hetzelfde ogenblik, waarop minister Stik· 

ker te Straatsburg de tariefmuren aanviel, 
onderwierp een woordvoerder van de Nederlandse 
kledingindustrie ter gelegenheid van de binnen
kort te Amsterdam te houden Fashion-week de li· 
beralisatie aan een korte beschouwing. Tengevolge 
van die liberalisatie was de invoer van kleding in 
Nederland, vertelde bij, van 1949 op 1950 geweldig 
gestegen. In 1949 werd voor bijna 34 millioen gul
den ingevoerd, in 1950 voor ruim 76 millioen. Maar 
ook de export van Nederlandse kleding steeg aan
zienlijk. Die bedroeg in 1949 ruim 38 en in 1950 
ruim 71 millioen. Liberalisatie, indien van alle 
kanten toegepast, kan geen kwaad, zei deze :woord· 
voerder, die een 1ezonde mate van concurrentie 

als de beste prijsbeheersing bleef beschouwen, dus 
in het belang van het kopende publiek. Een man 
uit de praktijk dus, die zijn woordje mee-spreekt 
met minister Stikker. 

Van officiële zijde 
De commissaris der Koningin in Noord-Hol-

land heeft een proces aanhangig gemaakt te· 
gen "De Telegraaf", welk blad hem iri zijn eer en 
goede naam zou hebben aangetast. Dit is een zaak 
tussen betrokkenen, waar wij ons allerminst in 
willen mengen. Wat evenwel bevreemdend is en 
derhalve de aandacht vraagt is dat er, na bet uit
brengen van de dagvaarding, van "officiële zijde" 
een bericht aan de pers werd verstrekt, waarin de 
beschuldiging door genoemd dagblad werd weer
sproken. Er ware gedurende de tijd, dat dit blad 
actie voert in deze zaak, toch al veel eerder volop 
gelegenheid geweest de dingen recht te zetten? 
Dat er al die tijd gezwegen is en er nu eerst, na
dat het proces aanhangig is gemaakt, een soort 
dementi wordt uitgegeven, lijkt niet gelukkig. De 
gelegenheid om dat te doen leek juist, toen het 
blad gedagvaard was, bepaald verstreken nadat 
men haar maanden lang ongebruikt voorbij had 
laten gaan. 

Van semi-officiële zijde 
E r klopt wel eens iets niet bij de voorlichting. 

Een ander .geval is het door de N.R.C. ge
signaleerde. Dit blad herinnerde er aan dat de 
dagbladen na de oefening Crescendo een klaar
blijkelijk van "semi-officiële zijde" verstrekt be
richt hebben opgenomen betreffende de toen juist 
geëindigde eerste herhalingsoefeningen van de 
lichtingen, die enige jaren in Indonesië hebben 
gediend. Dat bericht behelsde de mededeling dat 
de oefening Crescendo tot gevolg zou hebben, dat 
ons leger tegen het einde van het jaar niet de 
beschikking zou hebben over drie mobilisabele 
divisies. 

Kennelijk, aldus de "N.R.C." is dit bericht voor 
de minister een grote verrassing ~weest, wani 
nog dezelfde avond werd door de radio bekend 
gemaakt dat er geen enkele wijziging zou worden 
gebracht in de toezegging om die divisies ultimo 
1951 gereed te hebben. En dan schrijft de "N.R.C.'' 
verder: "Het is ons een raadsel hoe enige instantie 
van het ministerie van Oorlog of van onder dat 
ministerie ressorterende organen de bedoelde ver
klaring heeft durven publiceren. Deze publi· 
catie toch geeft niet alleen blijk van een volkomen 
gemis aan verantwoordelijkheidsgevoel, doch be· 
wijst evenzeer dat de geestelijke vader van dit be· 
richt geen notie heeft van de gevoeligheden, die 
kunnen worden gewekt in internationaal verband 
en van de weerslag, die daarvan het gevolg zou 
kunnen zijn". 

Zijn wij zuinig? 
1 n het nummer van 5 Mei van dit blad lazen 

we van de misdragingen van soldaten tegen
over de burgerij van Den Bosch. Het schieten met 
z.g. losse flodders op de niets vermoedende voor
bijgangers valt, zacht uitgedrukt, als kwajongens
werk te bestempelen, maar bovendien was het nog 
een vermorsing van munitie. 

Toen wij dit bericht lazen kwam ons in herinne
ring eens een typisch staaltje van geldverspilling 
bij het leger vernomen te hebben, dat vóór de 
oorlog plaats vond. 

Er waren nl. schietoefeningen gehouden en het 
programma voor die dag was afgewerkt. De dienst
doende commandant machtigde echter de soldaten 
de nog resterende munitie in het wilde weg te 
verschieten. 

Waarom zal de lezer vragen. Wel, de oefeningen 
waren niet alleen voor die dag ten einde, maar ook 
voor de lopende maand en aangezien er een zeker 
bedrag voor de schietoefeningen van die maand 
uitgetrokken was, moest dat maar verbruikt wor
den ook; de volgende maand werd dan weder met 
de nieuwe voorraad begonnen. Waarom we dit 
thans schrijven? Wel, om te vragen of iets derge
lijks nu ook nog mogelijk is, en zo ja, of er dan 
maatregelen genomen worden om dergelijke en 
eventueel ook andere verspillingen bij het leger 
te voorkomen. 

Den _jubilaris alle goeds! 

H et is, in Eindhoven een prachtige buldebetui
ging geworden aan bet genie, het inzicht en 

de voortvarendheid van wat, met één verzamel
naam, "Pbilips" heet. Hier heeft bet particulier 
initiatief, tot geluk van tienduizenden, iets zeld
zaam-groots tot stand gebracht, dat, nu meer dan 
ooit, gebleken is een geheel volk tot moreel en 
tastbaar voordeel te strekken. Hoe een werkgever 
ook in socialen zin zijn levenstaak kan dienen is 
wellicht het verheugendste dat in al deze zestig 
jaren gebleken is. Ons is het een vreugde den 
jubilaris en de jubilarissen ook voor de toekomst 
álle goeds te wensen. Nederland is trots op Phi
lips. Dat dit deze dagen zo duidelijk is geble
ken moet allen die bij dit bedrijf betrokken zijn 
't gelukkigst hebben gemaakt. 
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KORT DAG! 
Heeft U zich al opgegeven voor de Studie

conferentie te "Woudschoten" op 2 en 3 .Juni? 
Vóór 20 Met dient de aanmelding te ge

schieden bij het Secretariaat van de Vereni
ging van Staten- en Raadsleden, Koningin
negracht 61 te 's-Gravenhage. 

Er hebben zich reeds tal van nieuwe deel
nemers opgegeven, maar van hen, die de 
vorige keer de Conferentie hebben bijge
woond, zijn er nog die tot dusverre qntbre
ken. Zij denken toch niet, dat ze automa
tisch weer ingeschreven worden? Vul daar
om nog heden het aanmeldingsformulier in 
en zend het nog heden naar Den Haag. 

Burgerzin 
Er is geen gemeente in Zeeland, die zo klein is 

en zo veel problemen heeft en daarom. is het 
provinciaal bestuur dan ook zeer getroffen door 
dit bewijs van burgerzin", aldus sprak zeer on• 
langs de Commissaris der Koningin in Zeeland, 
bij de opening der nieuwe Openbare Lagere School 
te Waterlandskerkje. Het was zeker met reden, dat 
de Commissaris der Koningin aldus kon spreken. 
Immers, het bedrag, dat voor de bouw van deze 
school werd toegewezen, was slechts toereikend 
voor een zeer sobere afwerking en inrichtin&. De 
bevolking die uit nog geen 600 personen bestaat, 
ging eensgezind aan het werk en wist een bedrag 
van f 3600.- bijeen te brengen. Dit was evenwel 
nog niet alles. Ook werd belangeloos medegewerkt 
bij. de aanvoer van het materiaal en het bouwrijp 
maken van de grond. Aldus bezit Waterlands
kerkje thans het meest moderne schoolgebouw 
van geheel West-Vlaanderen. Het doet goed in 
deze tijd van onrust, waar de tegenstellingen zich 
weer gaan toespitsen, van een dergelijke daad 
van oprechte burgerzin te kunnen kennis nemen. 
Moge deze gebeurtenis als een lichtend voorbeeld 
werken voor ons gehele volk, opdat de eensge• 
zindheid, die zozeer nodig is in toenemende mate 
worde verwezenlijkt. 

(vervolg van pag. 1) 

een andere bladzijde in dit geschrift gecon~ 
stateerd zien: 

"De democratische landen staan tegen~ 
woordig in vele opzichten in bijna dezelfde 
positie tegenover het communisme als in 1939 
tegenover het nationaal~socialisme." 

W ie geneigd is te erkennen dat dit alle~ 
waar is, kan o.i. moeilijk tot een andere 

conclusie komen dan deze: West~Europa 
schiet tekort omdat het geen geestelijke visie 
op zijn eigen problematiek meer heeft en 
maar volhardt in de waan dat het zijn pro~ 
blematiek alleen met politieke en economi~ 
sche beraadslagingen en maatregelen beteu~ 
gelen kan. 

Buchman is overtuigd, dat hij de dreiging 
van het communisme voor de wereld kan 
afwenden door tegenover de communistische 
ideok Jie de zijne te propageren. 

Hij moge hierin te optimistisch schijnen. 
hij wijst althans een weg tot benadering, 
waar we nu weer in Parijs zien hoe men 
langs diplomatieke weg in maandenlang on~ 
derhandelen -geen stap nader tot elkander 
komt, waarbij voor Buchmans methode dan 
nog pleit, dat hij tal van communistische vak~ 
verenigingsleiders inderdaad bekeerd h~éft. 

Doch, dat zelfs nog afgezien van het com~ 
munisme, ook voor West~Europa's eigen 
herstel geestelijke injecties onontbeerlijk zijn, 
dat· zien we reeds aan de Benelux. welker 
verwezenlijking binnen het raam der poli~ 
tieke en economische verhoudingen op tel~ 
kens nieuwe moeilijkheden stuit en die ze~ 
ker geen werkelijkheid :zal worden, wanneer 
ze niet wordt gedragen door een geestelijke, 
innerlijke vernieuwing van de betrokken vol~ 
ken. 

* • • 

W ij zijn dankbaar, dat Straatsburg thans 
zijn Bijbel heeft en we hopen dat het 

Nederlandse verzoek om ,.stilte" wordt inge~ 
willigd. , 

Maar - al zijn we persoonlijk nog geen 
volgeling van Buchman - we wilden wel. · 
dat de Assemblée eens een enkele zitting 
wijdde aan het vraagstuk der morele her~ 
bewapening met, wat ons betreft. Frank 
Buchman als pleitbezorger. 

De nood dringt! 
G. A. DE RIDDER 
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.Niet het kwaad in de 
wortel 
(Ingezonden) 

Chassez Ze haturel, 
il revient att galop. 

De symptoon-economie is altijd 
een geliefd instrument geweest 

van totalitaire of daaraan verwanté 
staatssystemen om. voor het oog van 
de niet deskundige toeschouwer be
dekt te houden, dat er iets in 's lands 
buishouding · haperde. Men bestreed 
1dan met . grote vaardi~heid en vele 
~\>'oàrsi\lirilt'én de' ongunStigè verschijn~ 
iseleri, zonder evenwel het kwaad zel,f 
'ln de wortel aan te tasten, mede om
dat men van mening leek, dat krach
tige maatregelen van een krachtig 
bestuur de economische wetten wei 
~uiten werking konden stellen. 

In ons goede vaderland had de 
overheid, die voor het na-oorlogse 
herstel en voor de sterk uitgegroeide 
staatsbemoeienis veel geld van node 
bleek te hebben, bedacht, dat zij als 
grootste geldnemer goed zou doen het 
binnenlandse rentepeil te beheersen, 
omdat daarmede veel zou kunnen 
worden bespaard. De andere zijde van 
het vraagstuk, namelijk de bestaans
ntogelijkheid van personen, die van 
•een rénte-inkomen afhankelijk wa
ren, speelde daarbij geen rol. De staat 
·wilde de vlottende schuld, waarvoor 
hij maar llh % rente betaalde, alleen 
maar omzetten in langlopende schuld 
tegen een zeer matig rentetarief en 
ook de lagere overheidslichamen wa
ren aan strenge normen gebonden, 
'wat rente en aflossing betreft. 

De mislukking van de 3 'h% lening 
1951, waarmede men klaarblijkelijk 
weder achter de gebeurtenissen had 
aangelopen, is echter oorzaak gewor
den van het doorbreken van de goed
koop-geld-politiek. Er is sedert dien 
een belangrijke koersdaling op de 
'obligatie-markt ingetreden, zodat, in
dien men nog ooit tot consolidatie 
van de vlottende overheidsschulden 
zal willen overgaan, zulks tegen be
langrijk ongunstiger voorwaarden zal 
dienen te geschieden. Ongetwijfeld 
zou de sterke koersdaling op de obli
gatie-markt niet zo krachtig en zo 
snel als thans zijn gegaan, indien men 
bij de vaststelling van de rentevoet 
~ de aflossingsvoorwaarden voor 
overheids-obligaties meer met de 
werkelijkheid had rekening gehouden. 
De enige ·lieden, die door de sterke 
koèrsdaling Worden bevoordeeld zijn 
Zij, die nog een deel van de Heffin· 
aen-ineens mo~ten·betalen, welkehef· 
tmgen met obligaties van bepaalde 
leningen kunnen worden valdaan. 

~ltbornmel C, Philips 

Op het hellende vlak 
D e indiening van het Wetsont-

werp Toezicht Credietwezen 
verdient om meer dan één reden bij
zondere aandacht. Blijkens de Memo
rie van Toelichting heeft het tot doel: 

1. het coöYdineren van 't be
leid van- de overheid en van het 
beleid . van het bankwezen in 
verband met algemene economi
sche en monetaire omstandighe
den-

2.' de liquiditeit en de solva
biliteit der credietinstellingen zo
veel mogelijk te handhaven en 
voor zover nodig te bevm·deren, 
zttlks in het belang der credi
teuren de.zer crediethtstellingcn. 

W anneer men het laatstgenoem
de punt als oningewijde in het 

nationale bank- en credietwezen leest, 
zou men de indruk kunnen krijgen, 
dat het daarmede wel heel slecht ge
steld moet zijn, nu de regering aan
leiding heeft gevonden practisch ~et 
gehele particuliere bankwezen on
der contróle van de Nederlandse 
Bank te stellen. Het voorstel beperkt 
zich niet alleen tot toezicht, maar 
brengt in feite volledige contróle en 
zeggenschap der circulatiebank, die 
- dat moet men hierbij wel beden
ken - zelf -geen onafhankelijke in
stelling meer is, maar de directieven 
van Financiën heeft te volgen. Aan
gezien de practijk geen steekhouden
de argumenten oplevert voor een in
grijpen van de zorgzame overheid in 
het belang van de bank-cliëntèle, ligt 
de belangrij,kste grond voor deze 
forse m.aatregel op het terrein van ae 
dirigistische financieel-economische 
politiek. Het eerste punt is dan ook 
ongetwijfeld het belangrijkste, het 
tweede niet veel meer dan een door
zichtige poging om de aandacht van 
het hoofddoel af te leiderh' 

: 1-.' : ,,' 

D c socialistische ministet van Fi-
nanciën strekt hiermede de 

hand uit naar het laatste restje Le
drijfsvrijheid, dàt op het gebied van 
bank- en credietwezen hier te lande 
nog is overgebleven en zelfs verder, 
want het bedrijfsleven is zo nauw 
hiermede verweven, dat het zelf indi
rect ook onder curatele komt. Nu 
kan men zich indenken, dat opper
vlakkig redenerende buitenstaanders 
zullen willen geloven, dat het inder
daad noodzakelijk is onder de huidige 
buitengewone omstandigheden exhor
bitante maatregelen te nemen o.n 
"de zaak in de hand te kunnen hou
den". Daartoe zou echter moeten 
worden aangetoond, dat de betrokken 
credietinstellingen niet bereid en in 
staat zouden zijn om een met het al
gemeen welzijn passend beleid te 
voeren, doch voorshands menen wij, 
dat zulks moeilijk aannerrwlijk kan 
worden gemaakt. 

* * * 

Veeleer bestaat dan ook reden 
om dit wetsontwerp te b~

schouwen als een scha!wl in het door 
de socialisten onder de dekmantel van 
andere motieven gevolgde streven 
naar koude socialisatie dat zich in 
het onderhavige geval voordoet als 
een consequentie van een door de 
tijdsomstandigheden vereiste finan
cieel-economische ordening. In onze 
kring heeft men indertijd reeds over
wegende bezwaren tegen de nationa
lisatie van de Nederlandse Bank a!ln
gevoerd en het ligt voor de hand, dat 
deze volgende stap nog minder acce·p
tabel is. Er zal straks nog voldoende 
gelegenheid zijn om va<l de bedenkin
gen tegen de materiële inhoud van 
het wetsontwerp te doen blijken. 

* * * 
W at voor het ogenbUik belang

rijker is betreft de politieke 
betekenis van het voorst€-!. Aangeno
men mag worden, dat een zo belang
rijk voorstel door kabinetspolitiek ge
dragen wordt; het zou onwezenlijit 
Zijn een andere mogelijkheid aan te 
nemen. Bij de beraadslagingen over 
de verhoging van de gedistilleerd· 
accijns heeft ; de héer Ritmeester 
reeds. doen blijken, dat het fiscale 
beleid - blijkimde ook Uit de aan• 

hangige belastingverhogingen - bij 
de V.V.D.-fractie geen instemming 
vindt; zij heeft dan ook tegenge
stemd. Dit wetsontwerp brengt het 
kabinet naar onze zienswijze nog ver
der op het hellende vlak, van aan
vankelijk vertrouwen naar...... Wij 
moeten het trekken van de conclusie 
uiteraard aan de Kamerfractie over
laten, maar het lijkt ons niet twijfel
achtig, dat de recente ontwikkeling 
de V.V.D. met grote zorg moet ver
vullen. Het nieuwe kabinet schijnt het 
oude vaarwater maar niet te kunnen 
verlaten en een stranding te willen 
riskeren. 

Afdelingsnieuws 
Centrale Dordrecht heeft 

vergadering 

De Kamercentrale Do1·drecht houdt 
een algemene ledenvergadering op 
Zaterdag 19 Mei 1951, des n.m. 2.30 
uur te Rotterdam in Caland-West. Op 
de agenda komen o.a. voor: Benoe
ming van een plaatsvervangend ver
tegenwoordigster del' Centrale in de 
Vrouwengroep der V.V.D.; de a.s. 
Kamerverkiezingen. Nieuw Regle
ment op de Candidaatstelling voor 
leden van de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal; Vaststelling reglement 
voor de Kamercentrale Dordrecht; 
Causerie door Drs. P. Herweijer 
over: "'t Bevolkingsvraagstuk en 
onze grondpolitiek". 

Hoe het in :Friesland ging 
De laatste seizoenvergaderingen in 

Friesland liggen weer achter ons en 
wat de opkomst der leden betreft in 
dezen, de afdelingen Leeuwardera
deel, Idaard~<!deel ... en , F,erwli!r4flr:à:. 
deel gaan aan de top. Het bezoek .der 
vergaderingen in de afdelingen Acht
karspelen, Franeker eri Oostdongera-· 
deel was teleurstellend. In Stiens 
(Leeuwarderadeel), onder voorzitter
schap van de heer J. B. Algra, mede 
d<>nk zij het voorbereidende werk van 
de secretaris, de heer Elzinga en zijn 
staf, een zaal vol mensen, leden en 
genodigden. Na het openingswoord 
bracht eerst Mr. X als liedjeszanger 
met guitaar de lachspieren der aan
wezigen in beweging, terwijl hierna 
de voorzitter der Centrale Leeuwar
den op zijn bekende vlotte wijze een 
praatje (met een plaatje) hield inzake 
zijn reis en persoonlijke belevenissen 
naar Amerika en Canada, zodat deze 
:J.Vond zeer zeker als geslaagd ver
'''dd kan worden. 

De afdeling Idaarderadeel heeft te 
'.Varga haar jaarvergadering gehou
den, waar onder voorzitterschap van 
·de heer B. K. v.d. Berg niet alleen 
de agenda op een zeer juiste en vlotte 
w'jze werd afgewerkt, doch waar ook 
de Voorzitter der Centrale Friesland, 
de heer B. C. Algra Jr. uit Leeuwar
den, de talrijke aanwezigen wist te 
hoeien door de manier, waarop hij 
~ijn verleden jaar gedane reis naa;:o 
Amerika en Canada, belicht met een 
plaatje, naar voren bracht. 

In Leeuwarden, heeft als slot van 
dit seizoen gesproken onze partij
voorzitter, de heer Mr. P. J. Oud. De 
voorzitter dezer vergadering, de heer 
B. C. Algra Jr. sprak na het openings
en welkomstwoord zijn voldoening 
uit, dat zovele uit stad en provincie 
acte de presence hadden gegeven, 
terwijl Mr. Oud hierna het woord 
voerende, de verhouding tussen Par· 
:iement en Volk, over de motie, welke 
leidde tot kabinetscrisis, over de goed
koop geld politiek op de juiste wijze 
belichtte. Een uitstekend geslaagde 
propaganda bijeenkomst. 

PRIJZENSWAARDIGE ACTIVITEIT! 

De :.;>ropagandacommissie van onze 
V.V.D.-afdeling te Amersfoort ver
spreidt onder haar leden een gecy
clostyld periodiekje, onder de titel 
"Politieke Oriëntatie", waarvan wij 
thans reeds No. 13 mochten ontvangen. 

Dit nummer richt zich in het bij
zonder tegen een uitlating van de 
heer Vorrink: "Helaas begrijPt men 
in de bour&eoisie nog te weinig, dat 
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de wil van de arbeidende klasse on1 
haar levenspeil te handhaven aan• 
vaard moet worden als een eis van 
gerechtigheid". 

Het · bevat verder een warme op
wekking om toe te treden tot de 
V.V.D. en vestigt ook de aandacht op 
ons weekblad. 

EEN GOEDE BIJEENKOMST 

Op Maandag 7 Mei hield de Vrou
wengroep van de V.V.D., afdeling 
Bussum - Naarden- Huizen, 'n bijeen
komst ten huize van haar voorzitster. 
De opkomst was zeer bevredigend, 
vele belangstellende niet-leden waren 
aanwezig, waarvan enkelen zich ook: 
als lid opgaven. Dit moedigt ons aan 
op deze weg voort te gaan. 

Mevrouw A. Wibaut-van Gastel 
vertelde ons op zeer duidelijke en 
prettige wijze over de Europese sa· 
menwerking, en het aandeel dat de 
vrouw daarin heeft. 

N<. de pauze werden haar no~ vele 
vragen gesteld en de voorzitster 
sprak, na een hartelijk dankwoord, de 
wens uit, haar nog eens in ons midden 
te mogen zien. 

NIEUW LID PROVINCIALE STATEN 
VAN DRENTHE. 

In de vacature, ontstaan wegens het 
bedanken van de Heer A. H. Tissingh 
te Ruinen, werd door het Hoofdstem
bureau benoemd verklaard de Heer 
J. D. Alberti te Ruinerwold. De Heer 
Alberti neemt in het landbouwver
enigingsleven in Drenthe een vooraan
staande plaats in. 

WINTERSWIJK IN JAARLIJKSE 
VERGADERING BIJEEN. 

Door bijzondere omstandigheden 
moest de algemene vergadering dit 
jaar enige tijd worden uitgesteld. In 
de bijeenkomst die vorige week werd 
gehouden zijn de jaarverslagen van 
secretaris en penningmeester goelge
keurd. Deze getuigden van behoo::-lij
ke activiteit en vooruitgang in stem
_w~ntal~ .. 

Als nieuw bestuurslid werd geko· 
zen Mevrouw J. Gl<iss-Bruiris. 

In deze vergadering werd tevens 
het beleid der raadsfractie besproken. 
Er waren enkele schriftelijke vragen 
ingediend, welke door de raadsleden 
werden beantwoord. Naar aanleiding 
hiervan ontspon zich een geanimeer
de discussie. 

Na afloop hiervan heeft de Heer J. 
C. J. Mens, burgemeester van Neede 
en voorzitter der Onder-Centrale "De 
Graafschap" een inleiding gehouden 
over Gemeentepolitiek, welke met 
grote aandacht werd gevolgd. 

l!lllllllllllll!lll!lllllllllliiiiiHifllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllll 

AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Onze administratie is gaarne bereid 

met U te spreken over de mogelijk· 

heid van uitbreiding van onze lezer!:· 

kring. 
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VlUJilEID E}ll DEMOCRATIE 

Portret van een Amerikaan 

Iedereen noemt hem Mike 
Klein, rond en slechte pakken 

Sinds een paar maanden is de kleine kopgroep van hoogste ambtenaren 
te Washington met een nieuwe figuur verrijkt. Een post die elke eer
zuchtige politicus angstvallig weigerde, omdat zijn bijna bovenmense
lijke eisen de carrière en de politieke nek van de candidaat dreigen te 
breken, heeft zonder aarzelen, na een kort telefoongesprek, een kleine, 
ronde glimlachende man uit "de provincie" aanvaardt, over wien sinds
dien ontelbare anecdotes in omloop zijn gebracht. Maar het is geen af
keurend geroddel. Men lacht over Michael diSalle, of beter over Mike" 
zoals iedere~n hem noemt, met verbazing en groot respect. Alle -ziledden~ 
schappen dte hem maar een zeer korte ambtsperiode toedachten zijn 
al lang verloren. Het ziet er uit, alsof Mike vast in het zadel zit; en als 
toch een onverwachte explosie hem zou ve·rwijderen dan is het nu al 
zeker, dat zijn car:_iër~. er niet do?r geruïn~erd zal zfin. Men kan rustig 
voorspellen, dat htJ, ZtJ het dan met als "dtrecteur van de prijzen-stabi
lisatie" zich voorgoed in de Amerikaanse politiek heeft genesteld. 

H e~ is weer eens een nieuwe va-
nant van de typische Ameri

kaanse succes-story die de komeet
achtige loopbaan van de thans 43-
jarige zoon van een Italiaans emi
grantengezin kenschetst. Zijn vader 
was als jongen naar de V.S. gekomen 
en had er een Italiaans meisje ge
trouwd. Mike werd in New York ge
boren. Maar toen hij twee jaar oud 
was, trok vader diSalle, een bijzon
del' hoog gekwalificeerde metaalbe
werker, naar het opbloeiende Toledo 
in Ohio, thans een grote stad van 
meer dan 300.000 inwoners. De fami
lie kende alle schakeringen van be
scheiden welstand tot drukkende 
werkloosheid. DiSalle sr. is thans 
overigens het hoofd van een middel
grote metaalfabriek die hij uit het 
niets, en bovendien nog midden in de 
grote malaise van 1929~1930 had op
gebouwd. Mike begon, zoals zo veel 
Amerikaanse jongens, reeds als 14-
jarige in de grote vae:mties in een 
·fabriek te werken; soms, wanneer de 
familie weer eens in moeilijkheden 
zat, niet voor zich zelf, maar ter aan
vulling van het familie-budget. Toen 
hij klaar was voor de universiteit, 

r 
Mededeling van het 

Secretariaat 

-Art. 3 van het Reglement op 
de candidaatstelling voor 
Leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal schrijft 
voor, dat het Hoofdbestuur 
vóór 1 Juni aan de afdelin
gen een alphabetische lijst 
z~ndt voor de voorlopige can
dtdaten voor het lidmaat
schap van de Tweede Kame1· 
der Staten-Generaal. 
Volgens lid 1 van art. 4 
van bovengenoemd reglement 
n;-oet aa'l!'. de leden der afde
lingen btJ de oproeping voor 
de afdelingsvergaderingen, 
welke tussen 1 Juni en 15 
Juli dienen te worden ge
houden, het advies van het 
Hoofdbestuu1· en de alpha
betische lijst van de voorlo
pige candidaten worden toe
gezonden. Het Algemeen Se
cretariaat zal aan de afde
lingssecretarissen aan de hand 
van het door hen opgegeven 
ledental voldoende e:t:empla
ren van dit advies en van de 
alphabetische lijst toezenden. 
Vele afdelin:;en hebben ech
ter de vragenlijst over 1951 
nog niet ingevuld aan het 
Algemeen Secretariaat terug
gezonden, zodat het juiste 
ledental niet bij het Alge
met!n Secretariaat bekend is. 
Aan deze afdelingen zal 
slechts één exemplaar wor
den toegezonden, dat zij zelf 
zullen dienen te vermenig
'lntldigen. 

Drs. KORTHALS IN 
RAAD VAN EUROPA 

Onze hoofdredacteur, de heer H. A. 
Korthals, is benoemd tot lid van de 
Economische Commissie van de As
semblée van de Raad van Europa, 
van welke Commissie de heer Paul 
Reynaud voorzitter is. 

Wij wensen onze collega met deze 
benoeming geluk, in de. overtuiging, 
•t hij ook in deze nieuwe functié 
nuttig werk zal kunnen verrichten. 

ging het weer beter en zijn vader 
kon hem $ 50 per maand sturen. 
Maat' als derdejaars op de universi
teit van Washington (hij had rechten 
gekozen) verliefde Mike zich in de 
dochter van zijn hospita en ging 
trouwen; vader vond toen maar dat 
hij zich ook zelf moest bedruipen, 
een autoritaire maatregel die gunsti
ge gevolgen had: de jonge echtge
noot richtte met een oeroude Ford en 
vijfduizend op de pof gedrukte 
strooibiljetten, die hij zelf op de ver
schillende regeringskant9.ren ging 
verspreiden, een bodedienst op, die 
spoedig zo floreerde, dat hij er hel· 
pers bij moest nemen. Ook het hu
welijk was een groot succes. Moeder 
en vier dochters tiranniseren en ver
afgoden vader Mike en enige zoon 
Mickey. 

N a voltooiing van zijn studies 
ging diSalle naar Toledo terug, 

waar hij in het begin der dertiger ja
ren een verwarrend-wisselvallige 
loopbaan begon. Verwarrend, omdat 
alle mogelijke baantjes elkaar volg
den. Mike voelde zich onweerstaan
baar tot de politiek aangetrokken en 
steeds gebeUrde het ·opnieuw, dat hij 
een goede baan verwaarloosde om 
zich uitsluitend aan slecht of hele
maal niet betaalde, doch telkens be· 
langrijkere posten in de gemeentelij
ke administratie. te wijden~ ·Tussen
door dong hij ook, zonder succes, naar 
het Congres van Ohio en voor het 
Huis van Afgevaardigden (als demo
craat). 

In 1941 was het zo ver: diSalle 
werd in de gemeenteraad geko

zen, vervulde zijn functie met brillant 
succes, werd telkens herkozen en ten
slotte, in 1947, maakte men hem tot 
burgemeester. Dat is in het Ameri· 
kaanse systeem eigenlijk slechts een 
representatief bijbaantje, van $ 4200 
per jaar, terwijl de eigenlijke admi
nistratie door een staf van vaklieden 
wordt verzorgd. Maar het is een 
kwestie van wat men er van maakt. 
Mike liet zijn intussen aanzienlijk ge
worden advocatenpraktijk, die hij 
formeel behield, aan zijn associés 
over en stortte zich in een zeven
daagse werkweek. Hij werd onge
looflijk populair. Geen mogelijkheid . 
tot openbaar vertoon, of de nieuwe 
burgemeester was er, met echt Ame
rikaanse comedie erbij, costumerin
gen (als Indianenopperhoofd, straat
ruimer e.d.), speeches, openingen, 
vergaderingen. Iedereen noemde hem 
"Mike", waarop hij terecht trots is. 
Een authentiek verhaal is dat van 'n 
bezoek van ex-koning Michael van 
Roemenië, die in de officiële toe
spraken op een banket alle sprekers 
van de burgemeester als: Mike hoor
de spreken en lachend zijn verbazing 
hierover tot uitdrukking bracht. 
Waarop diSalle doodleuk zei: "Best 
mogelijk, dat U thans nog koning 
was, indien alle Roemeniërs U ook 
Mike hadden genoemd!" 

Maar deze flamboyante dingen wa
ren maar onbelangrijke bijkomstighe
den. Mike maakte de stad Toledo tot 
een nationaal model door een reeks 
opzienwekkende hervormingen, bij
voorbeeld een inkomstenbelasting van 
1 procent een nieuwtje op gemeente
lijk gebied, met behulp waarvan hij 
een schuldenlast van $ 18 millioén 
wegvaagde; de stad is thans een van 
de zeer weinige schuldenvrije Ameri· 
kaanse steden. Een spectaculair suc
ees was verder een door ·hem gescha
pen burgercomité ter bijlegging. van 

arbeidsconflicten. Een ander denk
beeld van hem had internationale ge
volgen: hij was de uitvinder van de 
vloedgolf van honderdduizenden brie· 
ven, die Amerikánen van Italiaanse 
afstamming in 1948 aan hun families 
in Italië stuurden, om hen van de 
ware situatie in de democratische 
wereld te vertellen; dit heeft beslis
send bij de verkiezingsnederlaag van 
de communisten in Italië geholpen. 

• • • 
DiSalle is klein (1.66 m.) en rond 

(100 kilo), een soort welwillen
de Boedha-figuur; een vriendelijk, 
meestal glimlachend gezicht, een 
snorretje, bruin haar en een voor· 
liefde voor slecht zittende bruine 
pakken en wilde dassen. Zijn rede
naarstalent en zijn slagvaardigheid 
zijn buitengewoon. Jammer genoeg 
verbiedt gebrek aan ruimte de weder
gave van de geïmproviseerde toe
spraak tot de journalisten van Was
hington bij de aanvaarding van zijn 
nieuwe ambt, een meesterlijk vuur· 
werk van kwinkslagen, rake opmer
kingen en psychologische treffers, die 
dit misschien moeilijkste en meest 
kritische gehoor ter wereld tot een 
staande ovatie bracht. 

Eric Johnston - die toen nog niet 
wist, dat hij een paar weken later 
zelf als diSalle's chef naar Washing
ton zou gaan ..:.... heeft hem aan Tru· 
man aanbevolen, toen de industriële 
mobilisatie de herinvoez:ing van eco· 
nomische contröle-maatregelen nood• 
zakelijk maakte. Mike zei zonder· be· 
denken "ja", toen de president hem 
opbelde. Hij besefte riatuurlijk op 
welk gevaarlijk terrein hij zich begaf. 
Maar tot zijn eigenschappen behoort 
niet slechts een goede dosis zelfver
trouwen doch vooral ook een diepe 
en echte vaderlandsliefde; typerend 
genoeg overigens dat hij geen grapjes 
maakt of duldt, zodra het om een 
discussie om deze gevoelens gaat. Het 
salaris van $ 18.000 beeft zonder twij
fel slechts een volkomen onbelang
rijke rol .gespeeld. 

• * • 

1, oen ik naar Washington 
kwam, was alles, wat ik van 

prijsbeheersing wist, dat mijn vrouw 
de prijzen te hoog vond," is een van 
zijn beroemd geworden gezegdes. Als 
men wil kan men dat zelfs vrij let
terlijk nemen. Wat hij meebracht was 
politieke en administratieve routine, 
gezond verstand en het intuïtieve ge
voel voor de stemming onder het 
volk, dat alle succesrijke politici be· 
zitten. Speciale economische kennis 
en vertrouwdheid met de praktijk 
ontbraken hem volkomen. Maar hij 
wist hoe de problemen te benaderen. 
Hij deelt met vrijwel alle Amerika
nen de gezonde afkeer voor de onna
tuurlijke dwangmaatregel der prijs
beheersing, die ter voorkoming van 
inflatie in tijden niet slechts van de 
hete doch ook van de koude oorlog 
nodig kan worden. Hij wil het in
grijpen dus tot het noodzakelijke mi
nimum beperken, maar dit dan ook 
rigoureus doorzetten. Een paar we
ken na zijn aankomst ·kreeg hij juist 
over deze laatste kwestie geschil van 
mening met Allan Valentine, de "Eco
nomie Stabilizer", bij ons in Neder
land welbekend als chef van de Mar
shall-organisatie in de eerste jaren. 
Tot algemene verbazing won diSalle 
van zijn aarzelende chef, en sindsdien 
heeft hij in harmonische samenwer
king met diens opvolger J ohnston en 
de mobilisatiechef voor de industrie 
Wilson dag en nacht de onbeschrijfe
lijk moeilijke koers gestuurd die zo
vele belanghebbenden willen beïn
vloeden. Het is een triomf voor zijn 
capaciteiten en voor zijn persoonlijk 
magnetisme, dat men overal over 
hem moppert maar hem ook blijft 
waarderen. "Als zij zeggen: damn thls 
diSalle, dan zijn we op de goede weg 
ter voorkoming van de inflatie" heeft 
hij gezegd. · 

• • • Z ~ moeilijk als het is, onze poll· 
iiek . en parlementaire verhou• 

dingen met de. Amerikaanse te ver.-
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Duik in dorre 
cijfers 

U hebt. f 110.- ~K;huld aan het 
buitenland ..... . 

I n het Advies vnn de Sociaal 
Economische Raad ir.zake 

de loon- en prijspolitiek, wor
den vele cijfers vermeld, b.v. 
over de genûddelde weekin
komsten van mar.nelijke indu
strie-arbeiders van 21 jaar en 
ouder. Daaruit blijkt, dat het 
reële loon (dat dus rekening 
houdt met de gedaalde )toop
kracht van de gulden, m.a.w. 
het loon uitgedrukt in wat je 
er voor krijgen kunt) van een 
ongeschoolde arbeider met twee 
kinderen in October 1950 20% 
hoger lag dan in 1938/39 en van 
een geschoolde slechts 3%. 
(Tussen haakjes van een em
ployé of ambtenaar met f 4000 
bruto salaris in 1940, ligt het 
291h% lager!) Is dit in overeen
stemming met hetgeen Minister 
Lieftinck in zijn brochure "De 
Overheid neemt en geeft" 
schrijft op blz. 16: .. "Er moet 
een redelijk verband b 1 ij
v e n bestaan tussen de hoe
veelheid en de k w a 1 i t e i t 
van iemands bijdrage aan de 
gemeenschap en hetgeen hij ten 
behoeve van zijn persoon èn 
gezin aan het product van de 
gemeenschap onttrekt". 

* :;: * 
} s een verschil van slechts 

f 6.71 daarmede in over
eenstemming? In 1938/39 was 
bet verschil bijna 2,4 keer zo 
groot! 

Wordt door deze nivellering 
de prikkel voor de arbeider om 
zich op te werken tot een goed 
geschoold arbeider niet steeds 
kleiner? 

En dit moeten wij zien in het 
licht van de drang naar indu
strialisatie, die juist geschoolde 
;.rbeiders eist. 

Dergelijke sociale rechtvaar
digheden(!) leiden tot een eco- · 
nomische crisis en dan heerst 
er genivelleerde armoede, of 
die sociaal is, wagen wij te be
twijfelen .... 

I ndustrialisatie is nodig, het-
zelfde Advies becijfert 

het tekort op de betalingsba
lans op f 1100 millioen waar• 
schijnlijk nog aan de lage kant. 
Dus exporteren door industria
liseren (zie hier boven). Dit 
tekort wil zeggen, dat U en ik 
en de jongste baby en het besje 
uit het Armenhuüs elk f no.
schuldig zijn aan het buiten
land. Wij leefden tot nog toe 
bij de gratie van de dollars, 
waarmede van 1948 tot eind 
1950 voor een bedrag van 
f 2664 millioen gulden is inge
voerd, waarvan in 1950 alleen 
al f 510 millioen als geschenk, 
of de helft van het becijferde 
nog overblijvende tekort op de 
betalingsbalans. 

Als de Marshall-hulp ophoudt 
wat dan .... ? 

In elk geval reeds hulde aan 
de Nederlandse arbeider, die 
zich niet heeft laten verleiden 
tot grote stakingen, maar wil 
hij het huidig lP.venspeil kun
nen blijven handhaven, dan is 
harder werken een gebiedende 
eis.... evenals een Regering, 
dit dit begrijpt en propageert 
en die zich niet laat leiden 
door de zucht om onbetaalbare 

\... wentsen te verwezenlijken. _/ 

gelijken, men kan toch zeggen, dat 
mannen als diSalle een vernieuwd li
beralisme vertegenwoordigen, en men 
mag hopen, dat er meer van deze 
jonge generatie van politici naar vo~ 
ren komen. Zij vormen een weldoend 
en hoopgevend contrast met de· ver
sleten oudere generr ·ie in beide gro-; 
te Amerikaanse partijen met bun ~ 
litieke. "Machines" en bun bedenke.;. 
lijke praktijken en connecties met de 
onderwereld - zie de sensationele 
onthullingen van de commissie-on
derzoek .der laatste maanden. 

Dr. K. LANDSBERG 
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VRIJHEID EN· DEMO(: RA 1'1E 

* IN KORT BESTEK * 
Echer 

De doo1· de communistische vakbeweging zeer 
onlangs in het Drentse' veengebied uitgelok

te staking is zeer spoedig tot een einde gekomen. 
De communistische E.V.C. heeft met het uitlok
ken van deze staking een grote nederlaag en pres
tige verlies geleden, omdat al spoedig bleek, dat 
zij niet beschikte over de nodige middelen om de 
gezinnen van de stakers financieel te steunen. 
Hierdoor zijn vele van deze gezinnen in grote 
moeilijkheden geraakt. Dat de communistische in
vloed ook elders aan het tanen is, blijkt bij de 
jongste verkiezingen voor de arbeidersken1 aan 
de Hoogovens, waar de communisten in de min
derheid bleven. De coinmunisti8che invloed taant 
weliswaar, doch het zal nodig zijn. dat het volk 
meer dan tot dusverre bekend wordt gemaakt met 
de communistische practijken, die de arbeiders
tezinnen in het ongeluk storten, gelijk in de 
Drentse venen het geval was. Deze gebeurtenissen 
moeten worden uitgebuit en niet slechts worden 
bewaard tot de gelegenheid dat er weer verkie
slngen zijn voor Kamer, Raad of Staten. Hier kun
Den onze plaatselijke afdelingen zelf het initiatief 
In handen nemen door het af en toe houden van 
een vergadering of het vcrspreiden van een een
YOUdig vlugschrift. Grote activiteit blijft noodza
kelijk, want de vrijheid wordt niet bewaard door 
met de handen in de schoot te blijven zitten. 

Oud zeer 

Onlangs heeft de Centrale van Kapiteins en 
Officieren ter Koopvaardij (C.K.O.) haar 

jaarvergadering gehouden. Bij de behandeling van 
llet beleid van het bestuur . werd eritiek geoefend 
op de gang van zaken met betrekking tot de pen
sioenregeling, welke tijdens de laatste wereldoor
log door de in Engeland optredènde Nederlandse 
regering aan de zeevarenden is toegezegd, een toe
agging, die door de achtereenvolgende na de be~ 
ftijding optredende regeringen is overgenomen en 
herhaald. Teleurstelling werd geuit over het zes 
jaren na de bevrijding nog steeds uitblijven van 
deze regeling. Verschillende sprekers wezen in dit 
verband op het gevaar, dat dit op" de duur zal 
leiden tot· een mentaliteit, waarvan voor een rus• 
·Uge ·. èn evenwi'Chtig'e -taakvervullil:\g' van de 'Ne
:derlandse koopvaardij het ergste gevreesd moet 
worden, zeker in een tijd van toenemende inter
nationale spanningen. Het kan van nut zijn, ook op 
deze plaats bovengenoemde klacht nog eens in het 
centrum van de belangstelling te plaatsen. Nim
mer mogen wij de grote verdiensten vergeten van 
onze koopvaardij in de j{)ngste wereldoorlog. Zon
der in een onmiddellijke beoordeling van dit pro
bleem te willen treden, lijkt het ons toch niet meer 
dan billijk, dat door de regering deze klachten 
spoedig worden onderzocht. Wij zullen er zorg 
voor moeten dragen, dat de stem van onze histo
risch gegroeide nationale trots, de zeevaart, wordt 
eehoord, opdat klaar en helder kan worden uit
eernaakt in hoeverre de geuite klachten juist zijn. 
Een ernstig onderzoek in deze is dringend ge
wenst. 

Moeilijk 
De laatste tijd heeft men in de pers afkeurende 

woorden kunnen lezen, geuit door het hoofd
Mtuur van de Vereniging van ex-politieke ge
~ uit de bezettingsjaren. "Pijnlijk en kren-

. tend", worden de aanmaningen genoemd, die de 
Dienst van Sociale Zaken heeft gezonden aan ver
ICheldene vrouwelijke ex-politieke gevangenen, 
die destiJds na haar bevrijding uit het concentratie
bm.p Ravensbrück naar Zweden zijn getranspor
teerd, teneinde wat op verhaal te komen, om de 
tegenwaarde van 90 kronen is gelijk f 57.24 te be
talen, d.w.z. het bedrag, dat zij in Zweden hebben 
~tvangen en dat wordt beschouwd als een voor
~ot van rijkswege. Het hoofdbestuur heeft een 
~ , Uil de minister van Binnenlandse Zaken 
pzonden, met het verzoek te willen bevorderen, 
dat deze aanmaningen .onverwijld worden inge
trokken. Op het eerste gezicht lijkt het standpunt 
ftD de regering, vooral psychologisch gezien, on
ldlUjk. Blijkens een bericht van de N.R.C. gaat 
bet mini!terie van Binnenlandse Zaken van het 
ltandpunt uit, dat het bedrag van 90 kronen een 
extra was, op verzoek als voorschot gegeven. Vol
een verklaring van het departement vroeg men dit 
geld b.v. om een souvenirtje te kopen. De Neder
derlandse regering heeft zeer grote kosten gemaakt 
voor het verblijf van de bevrijde gevangenen in 
Zweden, welke kosten men uiteraard als vanzelf
sprekend beschouwt. De regering is evenwel van 
mening, dat de zuiver particuliere uitgaven, waar 
de voorschotjes voor bestemd waren, niet ten laste 
van de schatkist mogen worden gebracht. Hier 
lilt inderdaad een zeer moeilijk probleem, dat, 
het zij herhaald, vooral in psychologische zin 
zeker niet eenvoudig is. Na de verklaring van de 
regering vraagt men zich evenwel af, of de woor
den "pijnlijk en krenkend" niet wat te sterk zijn 
uitgedrukt. Wellicht kan dit lastige probleem door 
middel van overleg tot een oplossing worden ge
bracht. 

Persmethoden (I) 
ne reactie op de verkorte weergave van een 

door de heer Sjahrir aan een Amerikaans 
blad gegeven interview, waarin werd gezegd dat 
Nederland zijn domste en arrogantste mannen had 
gestuurd voor de onderhandelingen, is deze ge
weest, dat sommige bladen het met enig leedver
maak voorstelden, als zouden deze qualificaties op 
oud-minister Schermerhorn betrekking hebben. 
He~ blijkt evenwel, dat 's heren Sjahrirs critiek de 
Nederlanders betreft, die bij de Verenigde Naties 
terzake het geschil met Indonesië zijn opgetreden. 

"Het Parool" noemde deze reactie van bepaalde 
Nederlandse bladen "schunnig". Accoord - in 
meer parlementaire zin van dit woord althans. 
Het blad, waarbij dr. Koets binnenkort als hoofd
redacteur zal optreden en waarin thans kennelijk 
de heer Picter 't Hoen zijn zegje zegt, vergat bij 
zijn critiek op deze "schunnige" methode ook 
maar een enkel woord te zeggen over de woord
keuze, welke de heer Sjahrir zich heeft veroor
loofd en waarmee in feite indirect de Nederlandse 
regering (van die dagen) onhoffelijk wordt gedis
qualificeerd. Wanneer het blad daarvoor óók eens 
oog had gehad zou dat zijn bescherming van de 
heer Schermerhorn tegen bedoelde methode zeer 
aanzienlijk hebben versterkt. Door er echter in 
dit verband opvallend over te· zwijgen, wekt het 
nu bijna de indruk de qualificaties van de heer 
Sjahrir, indien zij anderen treffen dan de heer 
Schermerhorn, oirbaar te achten. 

Persmethoden (11) 
J n het tamelijk wilde protest tegen bepaalde 

pers-methoden nopens de herleiding van 's he
ren Sjahrirs woorden naar bepaalde personen, 
komt "Het. Parool" tot de slotsom, dat deze me
thodes een wet op de journalistieke verantwoorde
lijkheid niet overbodig maken. Dit is een aange
legenheid, waarover ruim een jaar geleden in de 
journalistieke gelederen veel onrust is geweest 
naar aanlefding van het ontwerp ener Perswet, dat 
door een gróte meerderheid van de Nedé.tianase · 
·pers met stelligheid, om niet te zeggen met heilige 
verontwaardiging, van. de hand werd gewezen. 
Ook in onze kring heeft men getoond afwijzend 
te staan tegenover zo'n perswet. Bevreemdend mag 
het heten dat men in een blad, dat uit de strijd 
tegen de dictatuur voortgesproten is, nu een aan
beveling komt tot de instelling van zo'n wet, die 
hoogst gevaarlijk is wanneer zij wordt gehanteerd 
door lieden, die de dingen naar hun hand willen 
zetten. De soms verregaande subjectieve partij
politiek, de scherpe tegenstelling tussen denkwe
relden, maakt zo'n wet in het tegenwoordige dt;'
mocratische Nederland reeds tot een weelde, die, 
vrezen wij, sommige democratische benen niet zul
len kunnen dragen. 

Persmethoden (111) 

Overigens, om nog even iets verder in te gaan 
op de journalistieke verantwoordelijkheid: 

die is niet rondgepraat wanneer men spreekt over 
het dienen van het algemeen belang - door som- · 
migen zeer uiteenlopend gezien - betrouwbaar
heid, behoorlijke woordkeuze, rechtvaardige cri· 
tiek, enz. Journalistieke verantwoordelijkheid ·
ook zonder een daarop betrekking hebbende wet 
- brengt nwr. dat men ook de volledigheid na
streeft. Iede1· v:eot dat een krant, wanneer zij dat 
wil. door de l;nuz,• Yan op zichzelf juiste berichten, 
en meer nog: du•H' de weglating daarvan, elke ge
wenste subjectleve voorlichting kan bedrijven. Om 
nog eens naar de heer Sjahrir terug te keren: men 
heeft kunnen constateren hoe sommige bladen aan 
de kwalijke kanten voor Nederland in de oplossing 
van het probleem Indonesië of de gevolgen van 
deze oplossing, weinig of geen ruimte beschikbaar 
hebben gesteld. Weer andere bladen brachten juist 
die kanten weer sterker onder de aandacht van 
hun lezers dan de verbeteringen, welke er uit 
voortvloeiden of zouden kunnen voortvloeien. In 
een bepaalde confessionele pers ziet men bijvoor
beeld steevast een keur van dikwijls oncontroleer
bare berichten ten nadele van de Sovjet-Unie op
genomen, terwijl men daarnaast vaststelt dat weer 
andere bladen, evenals wij allerminst bewonde
raar van het Russische systeem, deze berichten 
kennelijk aan hun objectieve critische zin toetsen, 
ten gevolge waarvan er een deel in de papiermand 
verdwijnt. 

Weten degenen, die zo impulsief om een wet op 
de journalistieke verantwoordelijkheid vragen. 
eigenlijk wel wat journalistieke verantwoordeliJk· 
beid is ook zonder een wet? 
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T.H. no. 2 
D c verklaring, die zeer onlangs doo1· minister 

Rutten is afgelegd betreffende de oprichting 
van een tweede Technische Hogeschool, waarbij 
hij als zijn mening uitsprak, dat deze het best in 
Eindhoven zou kunnen worden gevestigd, zal alge
meen de aandacht hebben getrokken. Het ziet er 
dus naar uit, dat de oprichting van deze tweede 
hogeschool eindelijk een feit zal worden en de 
gedecideerde aankondiging van de minister wekt 
het vertrouwen, dat het thans eindelijk ernst is. 
Het heeft weinig zin in dit verband te gaan na
kaarten, al moet het ten zeerste worden betreurd, 
dat zoveel tijd verloren is gegaan, zoveel bespre
kingen zijn gevoerd en rápporten zijn opgesteld, 
alvorens men tot een definitieve beslissing kon ko
men. Reeds eerder mochten wij er op deze plaats 
bij herhaling op wijzen, dat alle schoonklinkende 
leuzen inzake de zo nodig geoordeelde industria
lisatie volkomen hol blijven, indien er geen intel
lectueel apparaat is, dat de leiding van deze indus
trialisatie op zich kan nemen. De vestigingsplaats, 
Eindhoven,· 'lfjk:t ons uitermate geschikt, omdat het 
een groot industrieel centrum van belang is, alwaar 
men ongetwijfeld, zowel van de zijde van het be
drijfsleven als van de kant der wetenschapsmen•' 
sen, zeker de nodige steun en medewerking zal 
verkrijgen. Wellicht ook zou men uit de weten
schappelijke leidinggevende figuren van Philips 
en andere grote bedrijven eveneens de nodige be
kwame onderwijskrachten kunnen putten. Wordt 
de aankondiging van minister Rutten bewaarheid, 
dan zijn twee belangrijke dingen bereikt, n.l. het 
totstandkomen van de zo nodige aanvulling naast 
Delft en een onderscheiding voor het Zuidelijk 
deel van ons land, dat zich vaak zo ten achter ge
steld voelt. 

Cultuut 
Het dagelijks bestuur der Nederlandse Federa-

tie van Beroepsverenigingen van Kunste• 
naars heeft een telegram gezonden aan de minls· 
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
waarin het mededeelt, met ontsteltenis te hebben 
kennis genomen van het voornemen om de kunst• 
subsidies te verlagen, zulks ondanks de mededelin
een in het communiqué van 16 Maart, waarin het 
ministerie mededeelde, dat de nominale subsidie• 
bedragen niet zouden worden aangetast. In het 
door deze vereniging uitgegeven blad schrijft zij. 
ernstig te vrezen, dat de zorg voor de defensie de 
zorg voor de cultuur in hoge mate zal verminde
ren. De noodzakelijkheid der militaire maatrege
len laat zij buiten beschouwing, aangezien zij het 
beoordelen hiervan niet tot haar taak acht. Ten 
aanzien van de genoemde militaire maatregelen 
schrijft zij: "Of dat nodig of onnodig is, hebben wij, 
als Federatie, niet te beoordelen.". Deze argumen· 
tatie komt ons wel zeer eenzijdig voor, en zij ge
lijkt op de houding van de bekende struisvogel. 
Hiermede willen wij niet beweren, dat ook wij 
persé onze cultuur ten offer zouden willen bren
gen aan onze defensie. Doch om de noodzaak van 
de opvoering der defensie geheel te veronachtza
men, gaat toch wel te ver. Men kan het betreuren, 
dat Mars zoveel opslokt, dat ook onze culturele 
waarden een offer moeten brengen. Anderzijds is 
het echter toch zo, dat elke cultuur ten gronde 
gaat, die niet, vooral als zij in gevaar verkeert, 
zo nodig met de wapens kan worden verdedigd. 
Ongetwijfeld is over dit adres en over de verde
ling der geldmiddelen aan het militaire apparaat 
en de Nederlandse cultuur het laatste woord DOl 
niet gesproken. Wij willen ons dan ook niet bij 
voorbaat op alle punten tegen de inhoud van dit 
adres verzetten, doch wij maken wel bezwaar te
gen de grote eenzijdigheid, aangezien met het inDe• 
men van een eenzijdig standpunt nog ninuner een 
toede zaak S. gediend. 



urr ONZE LEZERSKRING 

Was Keynes liberaal ? 
1 Ingezonden) 

In Uw blad van 24 April j.l. kwam 
op pagina 7 een lezenswaardig artikel 
voor over de bekende Engelse eco
noom Keynes. De schrijver van dat 
artikel moet ongetwijfeld een gron
dige studie hebben gemaakt van het 
leven en de werken van Keynes. 
Daarom vcrbaasde het mij in het bo
venschrift te lezen: "de ster van 
Cambridge was een groot liberaal!" 
Dit deed mij deuken aan de Russische 
methode om alle grote uitvindingen 
aan Russen toe te schrijven, <'n ik 
heb mij dan ook afgevraagd of deze 
methode in onze kringen navolging 
had gevonden doOi' alle beroemde 
mannen van het etiket "liberaal" te 
voorzien, ook al hebben zij door hun 
daden en geschriften getoond verre 
van liberaal te zijn. 

Wellicht zal de schl'ijver van het 
artikel mij toevoegen, dat de hee1· 
Keynes zich toch liberaal noemde. Dit 
moge op zichzelf juist zijn, doch men 
dient hierbij wel te bedenken, dat li
beralisme in Engeland nog wel iets 
anders betekent dan in de meeste an· 
dere landen, waaronder Nederland, 
getuige de vele, zich liberaal noemen
de groeperingen, die - gedeeltelijk 
reeds vóór de oorlog, gedeeltelijk 
daarna - de gelederen van de Labour 
Party zijn komen versterken. 

Bovendien - en dit geldt niet al
leen voor Engeland - is nog niet 
iedereen liberaal, die zich zo noemt, 
en omgekeerd. 

De heer Keynes heeft door zijn 
moderne geldtheorieën in zeer be
langrijke mate bijgedragen tot de 

r 

geldvervalsing op p-ote schaal, welke 
de wereld heden ten dage moet aan· 
schouwen. Deze theorieën zijn lijn
recht in strijd met het liberale prin
cipe van gezond geld met een zo 
constant mogelijke koopkracht. 

Er zijn zelfs mensen, die de heer 
Keynes op grond van zijn geldtheorie 
een socialist noemen. Zo ver wil ik 
niet gaan, doch een liberaal was hij 
m.i. zeer zeker niet' 

D.K.L. 

NUTTIG EN AANGENAAM 

Hebt U óók de Pinksterda
gen bij de kachel doorgebracht? 
Helaas boden deze twee dagen 
weinig gelegenheid tot verpo · 
zing in de vrije natuur. Die ge
legenheid zal U wèl geboden 
worden op 2 en 3 Juni a.s. in 
.,Woudschoten", Daar zult U, 
verrijkt doOl' hetgeen de spre
kers U hebben verteld en door 
de discussies die daarop zijn 
gevolgd, kunnen genieten van 
een wandeling door de prachti
ge bossen rondom het conferen
tie-oord, aldus het nuttige met 
het aangename verenigend. 

Aanmelding kan geschieden 
door het formulier, dat U onder 
aan de Agenda op deze pagina 
aantreft, ingevuld toe te zenden 
aan het Algemeen Secretariaat, 
Koninginnegracht 61, 's-Gra· 
venhage. 

STUD I E-C 0 N FE RENTIE 
van de 

VERENIGING VAN STATEN- EN RAADSLEDEN VAN DE 
VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

te houden op 
ZATERDAG 2 en ZONDAG 8 ,JUJ\'1' 1951 

in het conferentie-oord 
WOUDSCHOTEN 

te ZEIST 
Ewnals in 1949 en 1950 organi~eert 

ook dit jaar de Vereniging van Sta
ten- en Raadsleden van de V.V.D. een 
studie-conferentie. Het conferentie• 
oord "Woudschoten" te Zeist bleek 
vorig jaar aan ieders eisen en ver
wachtingen te voldoen, zodat dit ook 
thans weer is gekozen als plaats van 
samenkomst. De aantrekkeUikheid 
van ·woudschoten \l'ordt ditmaal nog 
verhoogd door het feit, dat de "onfe· 
rentie eerst begin J"uni wordt gehou
den, hetgeen gegronde hoop geeft op 
zon en warmte, en de fraaie omge
ving temidden waarvan Woudschoten 
gelegen is, nog aanlokkelijker maakt. 

Aangezien vcrleden jaar is gc;ble· 
ken, dat door het grote aantal spre
kers de conferentie zeer vermoeiend 
was, is dit jaar besloten minder spre
kers uit te nodigen, hetgeen i<ovens 
bet voordcel hePft, dat de deelnemers 
de gelegenheid wordt gegeven iets 
meer van de omgeving te genieten, 
een wandeling door de bossen ln lna
ken en op deze ·wijze tevens het on· 
derling contact te ,·erstcvigrm en 
nieuwe banden van Yricndschal) aan 
te knopen. 

Naar alle waar~l"l1ijn!ijkhdd zal 
voor alle deelnemer~ gelegenhdcl be
staan in Woudschoten te overnaellten. 
Er zijn Rlaapkamers voor 1, 2 en 3 per
sonen en verder een aantal slaapo:a
lên. Vanzelfsprekend heeft m~n bij 
spoedig(' aa~1n1elding meer kan:3 in 
een k1..-•iu0 kan1er t r· \VOrden OlHi•·!rg~
bracht! 

Voor de leden van de Vt.~reniging 
van Staten- en Raadsleden zullen de 
kosten van verblijf en logies in Woud· 
~boten voor t·okening vnn d•· Ver
eniging worden geno1nen. 

Niet-leden van .de Vereniging, die 
eveneens van harte welkom zijn, zul
len sl••chts een gedeelte van de kost· 
prijs behoeven te betalen, te weten 
voor logies en maaltijden f 5.- p, p., 
over te schrijven op postgiro no. 
68500, ten name van R. · Mees & Zoo• 
nen te 's-Gravenhagc, onder vermei· 
ding: Studie-Conferentie Woudscho
ten van de Vereniging vàn Stat•'ll- en 
Raadsleden. 

Aanmelding dient te geschieden 
v6êr te Jlel a... op onderstaande 
atrook. 

BU tekort aan plaatsruimte hebben 
leden van de Vereniging voorrang. 

AGENDA 
Zaterdag 2 .Jul 

18.00 uur: Opening door de Conferen
tieleider. 

16.15 uur: .,Grondslagen van het Li
beralisme". Spreker: G. A. de 
Ridder, Voorganger van de Ned. 
Protestantenbond te Beilen. 
Gemeenschappelijke avondmaal tijd 

2Q.OO uur: .,De winsten van de over
heidsbedrijven". Inleider: J"hr. dr. 
.T. C. Mollerus, Secretaris van de 
Kamer v. Koophandel te Haarlem 

Zondag 3 Juni: 
9.00 uur: Morgenwijding door ds. L. 

S. P. van der Chjjs, Predikant 
van de Ned. Protestantenbond te 
Doorn. 

10.00 uur: ,.De invloed van interna
tionale regelingen op de huishou
ding van Rijk, provincie en ge
meente". Spreker: Mr. W. H. 
J!'ockema Andreae, Oud-Staats
~ccretaris van het Min. v. Oorlog. 
Gemeenschappelijke koffiemaaltijd 

14.00 uur: "De achteruitgang van dr:> 
macht der gemeenteraden". Inlei
der: 1 Mr. W. j, Geertsema, Lid 
''an <1c Gemeenteraad van Ldden. 

15.15 uur: "Overheid en Kunst". 
Spreker: D. W. DeUmeyel\ Lid 
van de Gemeenteraad van 's-Gra
venha.ge. 

:t: 16.30 uur: Sluiting. 
Na de Inleidingen zal gelegenheid 
bestaan tot het stellen van ,·-agen. 

Vervoer: Vanaf het station Utrecht 
bestaat een busverbinding met Woud
schoten (de Veenendaalsche bus van 
de firma Wed. A. w. de Haas, welke 
is gestationnoord recht tegenover het 
station Utrecht). Deze bussen ver
trevken een kwartier Wó:r en na het 
hele uur uit Utrecht en hebben bij 
het conferentie-oord Woudschoten een 
halte-plaats. Duur van de rit pl.m. 
een half uur. Voor extra-bussen zal 
worden zo:rggedraga. 

Adres: ............................................................................................... .. 
Woonplaats: ...................................................................................................... . 
geeft ;~ich hierbij op als dcelnemer(ster) aan de Studie-conferentie van de 
Vereniging van Staten· en Raadsleden van de V.V.D. op 2 en 3 .Juni 1951 in 
het Conferentie-oord "Woudschotcn" to Zeist. 
"' Avondmaaltijd op 2 J"uni. 
"' Logies van 2 op 3 J"unl. 
* Ontbijt op 3 J"uni. 
* Koffiemaaltijd op 3 J"uni. 
*Doorhalen wat niet verlangd w<Jrdt. 
Datum: ........................................ . 

j handtekening) 

C · •or deze "U te 
zenden naar: Mej. Joh. H. 
Spr;nger, Ale:randerstraat 16, 
Haarlem. 

ASSEN KREEG EEN 
VROUWENGROEP 

Op 26 April werd in Assen 
een vergadering gehouden onder 
auspiciën van 't afdelingsbestuur 
van de V.V.D., waartoe een aan
tal vrouwen, lid van of sympa
thiserende met de beginselen der 
partij was uitgenodigd. 

Op verzoek van het bestuur 
werd de leiding der vergadering 
waargenomen door mevr. H. A. 
van Riel-Smeenge, terwijl met 
de presidente tegenover de aan
wezige 'dames in de zaal hadden 
plaats genomen o.a. het Drentse 
Statenlid mevr. R. Buurma-Vre
devoogd en mevr. T. Kuipers
Meester uit Meppel, lid van het 
Bestuur van de Centrale Drenthe 
van de V.V.D. 

Een inleiding werd gehouden door 
mevr. dr. M. Hartgerink-Koo
mans uit Groningen, lid van het 
H.B. der partij. Op prettige, dui
delijke wijze zette de spreekster 
voor de pauze de redenen uiteen, 
waarom ook vrouwen belang 
moeten stellen in de politieke 
vraagstukken, terwijl zij na de 
pauze vertelde over het werken 
van de vrouwengroepen in onze 
partij. 

Na afloop bleek, dat mevr. Hart
gerink met haar uiteenzetting niet 
aan dovemansdeuren had geklopt. 
Want nadat mevr. v. Riel haar 
voor haar rede had bedankt en 
aan de aanwezigen had verzocht 
om te blijven, wanneer zij gft
voelden voor het oprichten van 
een vrouwengroep, verliet géén 
der aanwezige dames de zaal. Ge· 
constitueerd werd dus een Vrou
wengroep van de V.V.D. in Assen 
met aanvankelijk 40 leden en 
werd afgesproken, dat kort na 
Pinksteren opnieuw een ver
gadering zou worden belegd, 
waarin een bestuur zou worden 
aangewezen en waarin de begin· 
selen van de partij in grote trek
ken nog eens nader zouden wor
den belicht, dat naar aanleiding 
van een vraag, door een der aan
wezige dames gesteld. 

Assen is vol goede moed voor de 
toekomst. 

HOE IS HET MET HET NIJVER
HEIDS-ONDERWIJS VOOR 

MEISJES? 
(I) 

Er is waarschijnlijk geen enke-
le tak van 't toch zo rijk ge

schakeerde onderwijs in Nederland, 
dat zoveel vormen van scholen 
kent a:s het nijverheids-onderwijs 
voor meisjes. Wij kunnen er ons 
over verheugen, dat dit zo is. Im
mers het toont aan, dat hier niet 
van boven af geordend werd, maar 
dat de scholen ontstonden wanneer 
en waar aan een bepaald onderdeel 
van dat onderwijs behoefte be
stond. 

De voornaamste typen van scho
len zijn: huishoudscllolen, indu
striescholen, huishoud- en indu
striescholen, vakscholen en nijver
heidsscholen voor meisjes. Het is 
niet mogelijk in dit beknopte be
stek een gedetailleerde beschrij
ving te geven van alles. wat op 
deze scholen wordt onderwezen. 
Wij kunnen alleen nagaan hoe de· 
ze scholen zich ontwikkelden, wel
ke soorten leerlingen er thans ge
plaatst kunnen worden en tenslot
te welke soorten van leraressen er 
wei·kzaam zijn, welke opleidingen 
deze leraressen kregen en welke 
bevoegdheden zij zich \'eroverden. 
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,.Kookschool", en deze school werd 
na 10 maanden reeds bezocht door 
14 dames, 12 kinderen en 26 keu
kenmeisjes. Na enkele jaren volg
den kookscholen in Rotterdam en 
Haarlem en de Amsterdamse Huis. 
houdschool aan het Zandpad, waar 
voor het eerst naast de kooklessen, 
onderwijs werd gegeven in huis
houdkunde en hygiëne. 

Men denke echter niet dat. het 
huishoudonderwijs zonder slag of 
stoot het Nederlandse volk of zelfs 
maar de Nederlandse vrouwen, 
veroverde. Veel miskenning, ge
brek aan begrip en spot viel aan 
de huishoudpioniers ten deel. Ook 
de meest vooruitstre·>'ende vrou
wen uit die periode, die toen stre
den voor de verwerving van het 
vrouwenkiesrecht, zagen het be
lang van dit onderwijs niet in, ge
tuige het feit van de scherpe arti
kelen van Mina Drukker, in het 
blad Evolutie, met als grondtoon 
hoe bespottelijk het was om 1 e s 
t e g e v e n in koken! 

Gelukkig hield men aan de eer
ste scholen vol met dappere vol
harding. Wij kunnen ons nu niet 
voorstellen hoe het in ons land 
zou zijn zonder de 319. nijverheids. 
scholen voor meisjes, met 108.200 
leerlingen. 

Gemakkelijk hadden de eerste 
directrices het zeker niet. Leer
krachten bestonden in het geheel 
niet en moesten in de praktijk ge
vormd worden. In 1893 was men 
zo ver, dat door de verenigde scho
len een examen kon worden ge
organiseerd voor het "Eerste Ne~ 
derlandse Diploma van Kook
schoollerares". 

Jn het jaar 1900 werd de Bondl 
van Leraressen bij het Huis

houdonderwijs opgericht en al 
spoedig belastte het Bestuur van 
deze Bond zich met het afnemen 
der examens. Dit werd echter met 
de snelle groei van het huishoud
onderwijs in oaa land een veel te 
zware taak. Een vereniging van 
nog geen 100, pover gesalarieerde 
leden, die werk op zich nam dat 
eigenlijk in handen van de over~ 
heid thuis behoorde. Het schijnt 
onmogelijk. Maar dat het kon ge
schieden werd door 3 dingen mo
gelijk: door de grote offervaardig. 
held van enkele leden, die gere
geld extra bed.rage~1 aan de bonds. 
kas gaven, door de O>lbaatzuchtig
heid der examinatrices, die zich 
met een uiterst klein bedrag voor 
reis- en verblijfsko:::ten tevreden 
stelden en het werk vele jaren 
kosteloos deden; door de mede· 
werking van de opleidingsscholen, 
die zonder enige vergoeding loka· 
len en leermiddelen ter beschik· 
king ·stelden en zelfs de benodigd
heden voor de praktijk-examens 
schonken. 

H et is deze geest van toewij
ding en verlangen om haar 

taak zo goed mogelijk te verrich· 
t~>n, om de betrek!dng niet in de 
eerste plaats als een broodwinning 
te beschouwen, maar als een kans 
om mee te helpen bij de opvoe
ding van meisjes en jonge vrou
wen, die zeker op alle directrices 
en op de besten der leraressen zijn 
stempel heeft gedrukt. Ongetwij
feld is daarbij ook van invloed. 
geweest, dat verreweg de meeste 
scholen zijn voortgekomen uit 
pa:'ticulier initiatief en begonnen 
als een vereniging met leden en 
donateurs, en dat pas later bijdra
gen in de kosten, door rijk en ge
meenten werden gegeven. Nu nog 
vervult bij vele scholen het Be
stuur een belangrijke functie. Deze 
gegevens zijn ontleend aan het 
boek: .,Geschiedenis van het Huis
houdonderwijs in Nederland", ge
schreven door mevr. M. E. Leli
man-Bosch, die aanvankelijk als 
krares en na haar huwelijk als 
eerste Inspectrice van het N.O. 
voor meisjes een grote invloed t; 1 

goede heeft gehad. 
Oorspronl;elijk we~rcn de huis

houdscholen in hoofdzaak bestend 
voor de beter gesitneerden. Het 
behoort tot de vele .1/,ï'ute verdien
sten van de 0!1langs overleden en 
zo dien betreurde h~pcctriec van 
het N.O. voor mel::jc~. mej. Mi
chels, dat zij stccd:: weer de bc· 

I n Den Hang werd in 1888 ue hoei'tcn \-au het :>!'IJeiderskind op 
eerste school op dit gebied de voo:·;~rond heeft ;'·"plaatst. 

opgericht ond~r de naam van EEN HUISVROUW. 

~-------------------------------------
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UIT VOORRECHT MAG GEEN AANFLUITING ·woRDEN 
boven af het stempel democratie op 
te kunnen zetten zonder daaraan we• 
zenlijk inhoud te geven. 

Uitspraken die in wezen dooddoeners zqn • * • 

·Een be-luisteraar van de socialistische commentator van de V.A.R.A. 
. heeft er zijn ergernis over uitgesproken, dat hij in één week de vol
:gende berichten in zijn krant aantrof: de verspilling bij de afwerking 
, van het gebo'IW uan de Raad van Arbeid te Hengelo, de eerst nu ge
: bleken verknoeiing van kapitalen aan een politieschool te Hilversum en 
:het aandrin'gen Pan minister In 't Veld op ouerwerk ten behoel)e van 
de woningbouw. "Waarom nu weer Heel onopvallend handig de lasten 
op een deel der bevolking te schuiven? Stel eens voor dat het rijden op 
Zondag weer werd ingevoerd, welke totale som zou ~~t globaal (we
kelijks) niet besparen voor onze precaire woningbouw? zo vraagt deze 
be-luisteraar. 
Waarop dan de commentator antwoordt, dat het best mogelijk is. ook 
bij de beste controle, dat er ergens een hoop geld en materiaal wordt 
verkwist. Maar gelukkig, zegt de commentator, leven W<' in de demo
cratie, want daar plegen zulke zaken tenslotte toch ontdekt. en gepll
bliceerd te worden. En verder betoogt hij. dat hij zich niet tegen een 

.t:ijverbod op . Zondag zou vcrzetten ...- waarvan hij ol'erigens geen 
grote besparing vcrwacht ...- als maatregel in het kader Pan een alge
mene, door het gehele volk gedragen versobering. 

D eze uitspraak halen wij eens 
, ,. even aan omdat zij ons trof als 
i~en der zeer vele, welke- men de laat" 
:ste tijd verneemt en waarbij het feit, 
~t wij in een democratie leven, 
~~~eeds weer als een pleister op de 
:wonde wordt gelegd., ·Zulke uitspra
ken zijn in wezen dooddoeners. Het 
~aakt voor de practijk van het maat
;i:happelijk , leven weinig verschil 
!'\fann~r fo~t~n al ·dan niet mogen 
wordèn gepubliceerd, wanneer die 
! 

publicaties niet een nuttige bijdrage 
worden om fouten te- gaan voorko
men. De publicatie is niet het doel, 
zij moet middel zijn om tot beter te 
geraken. Kan zij daa,rtoe niet bijdra
gen, dan zou inen haast geneigd zijn 
te zeggen dat het zijn voordelen kan 
hebben, teneinde het vertrouwen in 
de democratie niet te ondermijnen en 
veel. ergernis bij de goedwillenden te 
voorkomen; om :pub~icatie dan maat 
achterwege· te laten. Want het oude 
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spreekwoord zegt: wat niet weet, wat 
niet deert . 

Wij zijn echter langzamerhand zo
ver, dat in de democratie ook publi
catie nauwelijks meer deert, in die 
zin, dat zij verbetering bewerkstel
ligt. Na de bevrijding hebben wij een 
stroom van publicaties gekend, die 
wezen op misstanden en verspilling 
en men was steeds geneigd dat alsnog 
toe te schrijven aan de door de oor
log veroorzaakte onevenwichtigheid. 
Maar van veel meer belang was dat 
de overheid en de massa-partijen een 
beleid hadden gevoerd dat er niet op 
was g0richt zich met de (ogenschijn
lijk) uiterlijke vorm ener democratie 
tevreden te stellen, doch volk en par
tij-aanhang op te voeden tot een de
mocratisch besef. Democratie is meer 
een zaak van de geest dan vooreerst 
van het uiterlijk. En die geest is he
den ten dage nog allerminst vaardig 
geworden. Ware hij dat wel, ware hij 
door overheid en leiders van massa
partijen tot leven gewekt, dan zou die 
geest in staat zijn geweest verbetering 
te brengen, omdat die geest de indi
viduele verantwoordelijkheid had 
aangekweekt. Want in het werk 
van alle dag valt de overheid 
en de partij toch altijd weer 
uiteen in individuele verantwoorde
lijkheid van alle mensen, of zij op 
hogere of lagere posten zijn geplaatst. 
Doch men heeft er zich al te gemak
kelijk mee tevreden gesteld er van 

D it is een gezapigheid, een de-
mocratisch zelfbedrog, een weg 

van de minste weerstand, welke men 
ook herkent in dit antwoord van de 
socialistische commentator. Het is al
tijd mogelijk - zegt hij onaandoen
lijk - dat er bij de beste contröle een 
hoop geld wordt verspild. Indien deze 
commentator nu eens niet zijn héil 
zocht bij de volgens hem toch nooit 
afdoende beste contröle, doch bij de 
geest, de :lemocratische geeest, die 
het besef der individuele verant
woordelijkheid tot grond moet heb
ben, waarop hij kan gedijen? Het i:; 
een rampspoedige gemakzucht zich 
met de uiterlijke structuur ener de
mocratie thans tevred<>n te stellen en 
zich gelukkig te prijzen dat men kan 
publiceren, wat men wil publiceren. 
Dat is ongetwijfeld een voorrecht, 
maar wanneer men bij het bezit van 
dit voorrecht blijft stilstaan en het 
niet weet aan te W<>nden om tot be
ter te geraken, dan krijgt het voor, 
recht op de duur de allure van een 
aanfluiting. En wanneer men ziet wat 
dit voorrecht nog voortdurend aan 
bepaald onverkwikkelijke situaties en 
gebeurtenissen in de kranten ople~ 
vert en steeds meer de indruk krijgt 
dat sommige menen dat met deze mo• 
gelijkheid de democratie dan op haar 
best getekend en de eindstreep be~ 
reikt is, dan zou men gaan vrezen 
dat de democratie, om der wille 
waarvan de strijd werd aangebonden, 
steeds meer blijkt een Pyrrhus-over-; 
winning te hebben behaald. 
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STRAATSBURG VERDIENT ONZE STEUN 
H et eerste gedeelte van de zitting van do 

.. Raadgevende Vergadering van de Raad 
van Europa te Straatsburg is voorbij. Voor 
wie gemeend heeft dat dit - nog niet twee 
jaar oud zijnde - instituut in de kortst moge .. 
lijke tijd Europa zou hervormen, zal het re .. 
sultaat onbevredigend zijn. Vooral wanneer 
men dan ook nog over het hoofd ziet, dat dit 
hele kleine beginnetje van een parlet11ent nog. 
geen enkele andere bevoegdheid heeft dan 
de adviserende. 

Wie zich op de basis der realiteit stelt en 
wie beseft, dat uiteindelijk de pas naar de 
Europese eenheid wordt aangegeven door de 
volkeren zelf, zal inzien, dat men te Straats--
burg hard stuwt. -

Wijs lijkt het ons, dat daarbij ook al weer 
niet verder wordt gegaan dan voor verwe .. 
zeulijking vatbaar lijkt. Wie te Straatsburg 
de boog te strak zou spannen, zou ervaren 
dat hij in korte tijd de volken niet meer ach .. 
ter zich heeft en onvruchtbaar is geworden 
voor de ·bevordering der Europese eenheid. 
Belangrijk is, dat in de wijde zee der vaak' 
brede discussiën te Straatsburg menig onbe~ 
raden initiatief. met hoeveel fanfares ook in.
gediend, de verdrinkingsdood , sterft. De 
schoonzoon van Churchill, Duncan Sandys, 
ká~ er over mee spreken. Mèt zijn ontwerp-
motie inzake Joego-$lavië is zijn eigen ster 
gedaald. 

Al zijn er in een zo heterogeen gezelschap 
als de Raad van Europa te Straatsburg wil.
de plannenmakers, als geheel weet die Raàd 
het wilde gedoe uit te snijden en het zake
lijke te doen domineren. Zelfs geen theater~ 
vertoning wenst deze Raad dan en daarom 
wees hij - met slechts enkele, met de voor~ 
steller bevriende, voorstemmers - het voor.
stel van de Italiaan La Malfa af om Eisen~ 
hower uit te nodigen bij de defensiedebatten 
aanwezig te zijn. Duidelijk was het, dat dit 
in het geheel niet ging tegen Eisenhower, 
maar wel tegen de wens om van Straatsburg 
een stuk sensatie te maken. 

.. " . 
Uit het bovenstaande mag overigens niet 

geconcludeerd worden, dat te Straats .. 
burg alles even schoon is. Niet ieder gevoelt 
zich daar een Europees volksvertegenwoor ... 
diger. Het nationale domineert nog al eens. 
:Vele vooraanstaande Fransen waren er niet, 
omdat zij werkten aan de verkiezingscampag ... 
ne in eigen land. Met de Italianen was het 
evenzo gesteld. Verder konden de Engelsen 
te Straatsburg maar niet vergeten, dat labour.
afgevaardigden en conservatieven elkaar 
willen dwars zitten, waar het ook maar even .. 
tjes kon. En dan was de houding der Duitse 
socialisten bepaald diep teleurstellend. Laten 
wij hierover niet ons eigen oordeel geven, 
maar dat van de socialist Alfred Mozer, zoals 
wij dat in het weekblad Paraat van vorige 
week aantroffen. De heer Mozer was op de 
tribune aanwezig tijdens de openingsverga~ 

MEVR. E. VAN DEN BOSCH
DE JONGH CONFERENTIELEIDSTER. 

Mevrouw E. van den Bosch-de Jongh, lid 
van de gemeenteraad van Den Haag, heeft 
zich bereid verklaard, om als conferentie
leidster van ·de studie-conferentie van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden op 2 
en 3 Juni op Woudschoten op te treden. Dit 
is de eerste keer, dat een vrouw een stacUe
conferentie van deze verenigin~; zal leiden. 

dering. Hij ,maakte daar de rede van de voor.
zitter mede, die de Duitsers begroette als 
volwaardig en gelijkgerechtigd· lid, waarna 
een Turk namens de vergadering de Duit.
sers het welkom toeriep. Een der Duitse 
C.D.U.~afgevaardigden dankte hiervoor. De 
heer Mozer zegt dan: 

"Al deze verklaringen werden door de 
vergadering met handgeklap opgenomen. 
Alleen bij de Duitse socialisten bewoog 
geen hand. Het is blijkbaar niet de moeite 
waard, zes jaar na de gruwelijkste oor.
loksmisdaden, de opneming van Duitsland 
in de Europese gemeenschap anders dan 
met volstrekte onverschilligheid te aan.
vaarden. De Duitse socialistische reactie 
:was slechts een verwijzing naar de vol .. 
gende punten van de verlanglijst. Of is 
men bang met een erkenning van deze 
stap tegelijk de juistheid van de buiten-
landse politiek van Adenauer te aanvaar .. 
'den? De binnenlandse strijd Schumacher~ 
Adenauer beheerst in deze kring de ge.
hele. ook de buitenlandse politiek. Dat is 
niet erg verheugend voor hen, die Europa 
niet graag tot middel gedegradeerd willen 
zien in de machtstrijd tussen twee Duitse 
partijleiders' •. 
Ook wij hebben ons geërgerd aan de Duit.- · 

se socialisten, maar het geven van een testi-
monium hebben wij gaarne aan een Neder.
landse socialist overgelaten. 

• • • 
Men zal echter goed doen feilen en moei--

lijkheden te plaatsen in 't kader van het 
geheel. Te zeer zijn wij getroffen door het 
feit, dat zeer ondergeschikte gebeurtenissen 
te Straatsburg in de publieke opinie in ons 
land diepe indruk hebben gemaakt en dat te 
weinigen weten van de geweldige hoeveel .. 
heid werk die is verzet. Men weet van de 
voortreffelijke redevoering, die mr. Stikker 
heeft gehouden, maar laat men nu deze rede 
ook weer niet alleen op haar eigen mérites 
beoordelen. Mr. Stikker trad daar op als 
voorzitter van het Comité van Ministers. Zijn 
optreden getuigde van de betere verstand.
houding tussen ministers en assemblée. Het 
feit, dat hij zich omringd had met een corps 
van deskundigen mag worden uitgelegd als 
een groeiende waardering voor de arbeid van 
de assemblée. Kon in 1949 de Ierse minister 
van Buitenlandse Zaken in zijn optreden het 
weinige vertrouwen tot uitdrukking brengen, 
dat destijds in het ministerscomité t.a.v. de 
assemblée werd gevoeld. twee jaren later is 
dat al geheel anders geworden. Trouwens, 
zeer veel van hetgeen de assemblée in het 
laatste najaar had aanbevolen, is door de 
ministers aanvaard. Laat men verder ook 
nooit vergeten, dat zelfs in de oeverloze de.
batten van de eerste zitting in 1949 toch reeds 
twee prachtige gedachten, die haar ver.
wezenlijking hebben gevonden in de Schu~ 
man.-organisatie en de Europese Betalings
unie, naar voren zijn gekomen. Toen was de 
assemblée nog nauwelijks op gang. Eerst 
daarna is zij begonnen met het doen voor.
bereiden van het werk in de commissiën. 

* • * 
nat werk in de commissies heeft zeer he .. 

langrijke resultaten afgeworpen. Ook nu 
weer waren zeer belangrijke rapporten uit~ 
gebracht, in het bijzonder door de politieke 
en de economische commissie. Uiterst belang
rijk was ook het rapport, dat de O.E.E.C. had 

voorgelegd. Het belang van dit rapport was 
trouwens mede gelegen in het feit, dat het de 

· uitdrukking vormt van de nauwe band, die 
er tussen de O.E.E.C. en de Raad van Eu· 
ropa is gelegd. Ook op dit gebied is er be
langrijke vooruitgang. Maar juist het rapport 
van de O.E.E.C. toont zo duidelijk voor we} ... 
ke moeilijkheden de Raadgevende V ergade .. 
ring was gesteld. Het kwam - gelijk vele 
andere rapporten! -eerst enige dagen voor 
het debat~ wat met zich bracht, dat de dis.
cussies niet brengen konden wat daarvan ver ... 
wacht zou moeten worden. De Raadgevende 
Vergadering heeft dit ook zeer wel gevoeld 
en heeft dan ook de wens uitgesproken, dat 
in den vervolge de rapporten van de O.E. 
E.C. drie weken vóór de vergadering zullen 
komen, zodat ze in de commissie voor Econo ... 
mische Zaken besproken kunnen worden, 
voordat de Raadgevende Vergadering zelf 
er over gaat spreken. 

Typisch is ook, dat de Raadgevende V er~ 
gadering tevens vroeg dat in de volgende 
rapporten niet meer zo zeer het verleden zal 
worden behandeld, maar de toekomst. Dit is 
weer een van de symptomen hoe die verga .. 
dering er bij voortduring op uit is voor zich
zelf een positie te verwerven, die haar ver;. 
Oórlooft reële arbeid te verrichten. Aanvan ... 
keiijk ·door de regeringen gezien als een or
gaan, dat maar zo weinig mogelijk te zeggen 
moest hebben, ontwikkelt het zich steeds 
meer. Gelijk de nationale parlementen moet 
echter ook dit boven .. nationale parlement 
zich bij voortduring zijn rechten bevechten 

• • • 
Niet alleen moet het zich zijn rechten be ... 

vechten, maar direct binnen de mogelijk .. 
heden ligt het verbeteren van de werkwijze. 
Te veel wordt de Vergadering geplaatst voor 
onvoorbereide gedachtenwisselingen. Dit kan 
gemakkelijk verholpen worden door tijdig 
van te voren de zaken in de commissies te 
bespreken en daarvan tijdig rapport uit te 
brengen. Dan kan de gedachtenwisseling op 
hoofdpunten worden geconcentreerd en ook 
meer zakelijk zijn. 

• • • 
Wij hebben onomwonden onze critiek ge.

uit. De Raad van Europa is reeds zo 
sterk, dat hij dit hebben kan. Wie van het 
werk kennis neemt, zal dit beamen. 

Vorig jaar heeft Spaak op een persconfe~ 
rentie gezegd, dat voor wie begrijpen wil 
wat te Straatsburg gebeurt, het nodig is het 
werk van zeer nabij te volgen. Dat is juist. 
Wie van nabij de geweldige groei ziet en de 
enorme hoeveelheid werk die is verzet en in 
practische voorstellen is geresulteerd, dle 
weet, dat hier bezig is zich een Europees 
lichaam te vormen, dat - met alle kinder.-: 
ziekten die het ondergaat - van zeer ver ... 
strekkende betekenis is voor de Europese 
eenheid. Straatsburg verdient daarom onze 
steun. K. 

DE INVLOED VAN 
INTERNATIONALE REGELINGEN. 
De invloed van internationale regelingen 

op de huishouding van Rijk, Provincie en 
Gemeente, is groot en zal wellicht nog groter 
worden. Hoe moeten wij dit vraagstuk be· 
zien? Dat kan men op·3 Juni horen, als mr. 
W. H. Fockema Andreae dit vraagstuk in
leidt op Woudschoten. 
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Tering en nering bij Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen 

Me,vrouw Fortanier ·weerde zich geducht 
De begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschoppen is in niet 
minder dan elf afdelingen verdeeld, over bijna elk waarvan bij de 
openbare beraadslaging in de Tweede Kamer een uitvoerige gedach
tenwisseling pleegt te word.rn gehouden. Het is dus begrijpelijk, dat 
die behandeling ook ditmaal weer ruim een week in beslag heeft 
genomen. En ook thans was het voor onse V.V.D.-fractie wederom 
mevrouw Fortanier-De Wit, die zich - op enkele punten aangevuld 
door de heer Zegering Haclders - op de van haar bekende energieke 
wijze heeft geweerd voor hetgeen zozeer haar belangstelling heeft. 
Een belangstelling, gesteund door een grote kennis van zaken. Het 
is dan ook steeds weer een genoegen te kunnen vaststellen, hoezeer 
dese afgevaardigde het oor der Kamer heeft en met welk een slag
vaardigheid zij. zowel op interrupties als bij de replieken weet te 
antwoorden. 

S prekende over het "levende ma
teriaal", waarop onze hêden

daagse cultuur en onze wetenschap 
moeten steunen, bepleitte mevr. For
tanier Pen onbekrompen oplossing 
van het probleem der studiebeurzen 
voor studenten. Het systeem van de 
renteloze voorschotten heeft (zoal~ 

ook prof. Molenaar reeds in de Eerste 
Kamer heeft betoogd) grote bezwa
t•en. Ons land als geheel kan het zich 
niet veroorloven, veelbelovend intel
lect braak te laten liggen. Grote na
druk legde spreekster op het onder
wijs in de vreemde talen. Dit moet 
gE'geven worden op een wijze, die het 
d(~ leerlingen mogelijk maakt, zich in 
het buitenland behoorlijk uit te druk
ken --- iets, waaraan, ook bij stu
denten. nog wel eens wat ontbreekt. 
Terwijl vroegere generaties vreemde 
talen leerden ter meerdere ontwikke
ling, tet· eigen individuele vorming, 
ligt thans het aspect anders. De Ne· 
derlandse jeugd moet thans vreemde 
talen leren uit economische noodza
kelijkheid. Warme instemming be· 
tuigde zij daarbij met het besluit der 
Regering, de oprichting van een In· 
ternationaal Aeademisch Instituut te 
bevorderen en met het voornemen 
een subsidie te verlenen aan het In
tcrnationàal Opleidingscentrum voor 
Luchtkartering. 

Ondertussen zal men begrijpen, dat het ons zelfs in deze mede voor 
blijvende documentatie bestemde rubriek niet mogelijk is, onze 
woordvoerster geheel op de voet te volgen. Wij zouden dan tenmin
ste drie van deze rubrieken nodig hebben. Wij zullen dus in het 
hieronder volgende. trachten, een zo goed mogelijke samenvatting 
van de door haar behCinclelde punten te geven. 

MEVROUW FOR'rANIER 
.. geducht geweerd . ... 

H ij de algemene beschouwingen 
over deze begroting wijdde 

mevr. Fortanier alle1·eetst · enthou
siaste woorden aan de sèhildetljen·· 
tentoonstelling "Het Franse landschap 
in de 17e, 18e en 19e eeuw" in het 
Rijksmuseum te Amsterdam eu te
vens aan de door verbouwing ver
kregen nieuwe tentoonstellingsruim
te. Deze verbouwing is nog slechts 
een begin en mevr. F01·tanier kreeg 
van staatssecretaris mr. Cals de ge
ruststellende mededeling, dat inder
daad mocht worden aangenomen, dat, 
wanneer in 1952 het grotere interna~ 
tièmale Kunstcongres aldaar wot'dt 
gehouden, de gehele inwendige ver
bouwing haar beslag zal hebben ge
kregen. 

..... rote ongerustheid toonde ""ze 
V woordveerster daarentegen over 

de sterke daling van het aantal nieu
we aanschaffingen van buitenlandse 
litéràtuur (àls gevolg o.a. van de ge
stegen papierptijt:en) voor de Ko· 
nlnl!:lijke Bibliotheek te 's-Gravenha
ge. Opvgering van de kwaliteit van 
onze wetenschap, zo merkte zij op, 
zal tnoeten beginnen met het be
sehtitbàat t:ijn van wetenschappelijke 
buitenlandse literatuur en daarom 
had zij met grote zorg gezien, dat in 
de laatste Nota juist op wetenschap
pelijk gebi-ed een aantal bezuinigin
gen worden voorgesteld. Het gehele 
bibliotheekwezen gaat in ons lanrl 
trouwens onder zware materiële zor
gen gebukt. Dr. GJ;Cve, de secretaris 
van de Centrale Vereniging van 
Openbare Leeszalen, drukte het al
dus uit, dat op alle mogelijke manie· 
ren reeds is getracht de tering naar 
de nering te zetten, maar dat het nu 
7.0ver is, dat de openbare leeszalen 
"de tering hebben gekregen en de 
nering bezig zijn te verspelen". 

M evrouw Fortanier stelde in dil 
deel van haar betoog voorop, 

dat ook naar haar overtuiging onze 
militaire uitgaven bittere nood
z aak zijn om de Nederlandse stijl 
van leven, om de Nederlandse cul
tuur te redden. Daarom echter is he1 
juist ook onze plicht, te maken, dat 
die cultuur en de uitingen da<lrvan 
behouden blijven. Het vcrvulde haar 
dan ook met grote aorg, dat reeds 
in een Vbrig stadium a1.lèen op de 
Polt fnètmlnentenzorg een bedrag van 
een ·half millioen gulden is bezui
nigd. Is dit, zo vroeg zij, nu niet. 
juist in deze tijd, een post, die in 
aanmerking komt om gefinancierd te 
worden uit de tegenwaarde der Mar· 
shall-schenkingen? De Nederlandse 
monumenten, als onderdeel van de 
Europese cultuur, vormen een zo ty
pische exponent van datgene, waar
voor West-Europa, en ook ons land, 
de grootste offers willen brengen, dat 
het kortzichtig onverantwoord is, 
hie1· door verwaarlozing onherstE-l
bare schade aan te richten. 

A an heio swt van liit gedeelte van 
haar rede betoogde mevr. For

tanier tenslotte de noodzaak van op· 
voering in het algemeen van onze 
.,beschavingskracht" (zoals prof. Hui· 
zinga het heeft uitgedrukt), opdat 
het Nederlandse volk in steeds gro
tere lagen het besef zal krijgen, dat 
de offers voor de militaire verdedi
ging noodzakelijk zijn om de Neder
landse cultuur in de meest ruime ltin 
van het woord te beschermen. Een 
dergelijke nationale cultuurpolitiek, 
zo verzekerde zij, zal op de wätme 
instemming van rt'lijn fràctie kunnen 
rekenen. 

DEZE BURGER 
vindt het voor vijftig Nederlande1·s 1'ettze-pYettig wanneey de 
Tweede Kamer wordt uitgebreid, maat· mij moet u maar niet 
candidaat stellen. lk waarschuw tt: tt koopt een kat i1t de zak. 
Een kat die niet rechtlijnig denken kan. 

En dat moet toch wanneer ge, als een goede volkBvertegen
woo1·dige1· de rechte lijn nam· het uiteindelijke gell~.k des volks 
wilt volgen, nietwaar? · 

Da.ttr hebt ge nu weer de televisie. 
Daa1· knn ik nu óók wee1· niet di1·ect van zeggen: diemotter

komme. 
Maar het is ntt óók weer niet zó dat ik onmiddeLlijk woedend. 

.wu uitroepen: aan m~ht lijf géén venekijkerU. 
Ik ben namelijk een büonde1· w~js man. Een histm·isch den

kende figuur. Etm kijker-op-ver-zicht. Een televiBiOftélir, die 
wéét dat de televisie er tàclt zal komen en d.at tegèN:in noèh 
tf!genwerking zullen baten. 

Als het voor mij zèlf was. zou ik zeggen: néé -:- ik heb nog 
wiet eens alle boeken gelezen en vóór ik die allemattl gelezen 
heb, heb ik voor iets ande1·s geen tijd. 

Als het voo1· mij zèlf was, zou ik zeggen: ik kom e1· niet eens 
toe naa1· de verte te l u i s t e r e n. laat staan dat ik tijd zou 
vinden er naar te k ij k e n. 

A.ls het voor mij zèlf was, zou ik zeggen: àls ik al eens naar 
de radio lttiste1· slaat de schrik mij om het hart bi} de gedachte 
dat ik dat alle'l'/t.{tal nog zou moeten z i e n óók. 

Maar als de mensen nu zo graag w i ll en. . . . als ze nu zo 
g1·aag in hun stoel bij hun thee doo1· de mm·en t•an hun k!.eine 
levens de grote tvaerelcl willen beki}ken 

Goed. 
Ik ben vóór. 
Ik ben vóó1· televisie. 
Televisie moet er komen. 
Ziet u wel dat ik bèst rechtlijnig denken kan? 
Ziet u wel dat ik best geschikt ben voor de Tweede Kamtr? 
Als die toch moet wo1·d('n uitgebreid, wilt tt dan astublieft 

eens denken aan 
DEZE BURGER 
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B ij de afdeling Lager Onderwijs 
vroeg onze woordvoerster zich 

af of met betrekking tot de stichting 
van scholen langzamerhand niet moet 
worden gesproken van een achter
stelling van het openbaar onderwijs 
bij het bijzonder onderwijs. Zij kon 
zich hier volledig aansluiten bij het
geen de heer Wendelaar verleden 
jaar zo uitvoerig en gedocumenteerd 
had aangetoond (in de Eerste Ka
mer). Kijkt men alleen naar de wets
bepalingen, dan zou voor de opper
vlakkige beoordelaar eer van een 
b e v o or d e I i n g van de openbare 
school sprake zijn. Art. 19 van de 
L.O.-wet bepaalt, dat in iedere ge
meente voldoende (openbaar) lager 
onderwijs moet worden gegeven en 
dat afwijking van deze bepaling niet 
kan worden toegelaten, als slechts 
voor 12 leerplichtige kinderen open
baar l.o. wordt verlangd of zolang 8 
leerplichtige kinderen de o.l.s. bezoe
ken. Voor de stichting van een bij· 
zondere lagere school eist de L.O.
wet in art. 73 daarentegen, naar ge
lang van het aantal inwoners van de 
gemeente. 125, 100, 75 of 50 leerlin
gen. 

.. * * 

B ij de beoordeling van deze 
wettelijke ongelijkheid mag, 

zoals mevr. Fortenier nog eens vast
stelde, het wezenlijke verschil tus
sen het openbaar en bijzonder onder
wijs niet uit het oog worden verloren. 
De structuur van de openbare school 
als overheidsschool is een andere dan 
die van de bijzondere school. De 
openbare school is niet alleen de 
school voor de kinderen van de 
eigenlijke voorstanders dier school, 
maar zij is ook de "toevlucht voor de 
minderheden", in streken van hetzij 
overwegend katholieke, hetzij over
wegend orthodox-protestantse bevol
king. Dat de openbare school ondanks 
deze ogenschijnlijk zo gunstige be
palingen in de praktijk toch meer• 
malen komt achter te liggen, zit in 
de uitzonderingsbepalingen en de 
wijze, waarop deze worden toege
past. De uitzonderingsbepaling voor 
het bijzonder onderwijs is, dat de 
JCr~ in J;JJ,jzondere gevallen de 
stichting van een bijzondere school 
toch kah toestaan, ook al zijn er min· 
der leerlingen aanwezig dan de wet 
voorschrijft. 

T egenover deze gunstige uitzon-
deringsbepaling voor het bij· 

zonder onderwijs staat voor de open• 
bare school een uitzonderingsbepa
ling, welke deze scholen {en in de 
praktijk op grote schaal) beperkt. 
Het 4de lid van art. 19 der L.O.-wet 
bepaalt namelijk, dat naburige ge
meenten zich kunnen verenigen tot 
het oprichten en in stand houden van 
een openbare lagere school; en in de 
tweede plaats, dat zij een regeling 
kunnen vaststellen omtrent de toela
ting van leerlingen uit de ene ge
meente op een school van de andere. 
En 't bezwaar van mevr. Fortanier
De Wit tegen het gevoerde beleid 
was nu, dat deze uitzonderingsbepa
ling tot een algemene regel is ge
maakt en dat daardoor de openbare 
school komt achter te staan bij de 
bijzondere. Immers, volgens een con
stante jurisprudentie kan de stichting 
ot. handhaving van een openbare 
school niet meer worden verlangd, 
wanneer er een gemeenschappelijke 
t•egeling tussen naburige gemeenten 
iE getroffen . 

De praktijk is nu deze, dat, wan· 
neer een gemeentebestuur leen 

politiek college, waarin politieke te
genstellingen bij het nemen van deze 
beslissingen soms een grote rol spe
len) een dergelijke gezamenlijke re
geling treft, er niet alleen geen open• 
bare school gesticht behoeft te wor• 
den, als deze gevraagd . wordt voor 12 
leerlingen, doch zelfs niet voor het 
aantal, dat vereist is voor de stich
ting van een bijzondere school. Ook 
als er 50, 100 of meer leerlingen zich 
presenteren, behoeft het gemeentebe
stuur zich daarvan niets aan te trek• 
ken, mits de kinderen maar gelegen
heid krijgen binnen vier kilometer 
(dat is meer dan drie kwartier gaans) 
een openbare lagere school in een 
naburige gemeente te bezoeken. 

(vervolg op pag. 5). 
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u.an WEEK tot WEEK 

Nieuwe Staatssecretarissen 
aan Oorlog 

Enige lezers hebben ons gevraagd iets te zeg
gen over het feit, dat de nieuwe Staatssecretaris 
van Oorlog lid is van de P.v.d.A. Daarover willen 
wij weinig zeggen, omdat dit geval niet op zich 
zelf staat. Bij vele benoemingen in de laatste tijd 
(wij denken aan het burgemeesterschap van Dor
drecht, aan het Commissarisschap der Koningin 
in Drente en men zal het ook wel zien bij de ver
vulling van andere vacatures), schijnt als belang
rijkste argument te gelden, dat een candidaat lid 
is van de P.v.d.A. Wij achten deze zaak enerzijds 
ongelukkig, anderzijds bedenkelijk en wij hopen 
zeer dat de regering eens gaat inzien dat op die 
wijze niet maar steeds voortgegaan kan worden. 

Waal' wij ook niets over willen zeggen is, dat de 
ene week de benoeming van Prof. Kranenburg tot 
lid van de Raad van State wordt gepubliceerd en 
de volgende week de benoeming van Mr. Kranen
burg Jr. tot staatssecretaris van oorlog in de cou
rant staat. Alleen moet in regeringskringen wel 
eens worden bedacht dat deze benoemingen van 
vader en zoon psychologisch bij velen reacties ver
wekken, die voorkomen moeten worden. 

Eerherstel (I) 

H et moet voor de moderne liberale gedachte in 
deze wereld toch wel bijzonder prettig aan

doen, dat men verschillende landen, die op een 
dictatoriale wijze worden geleid tot. het inzicht 
komt, dat het vaak zo miskende en verguisde libe
rale economische stelsel onmisbaar is om de natio• 
nale economie op een gezond peil te brengen. Wij 
zien dit b.v. in Spanje. Wij zien het ook in het 
door Tito dictatoriaal geregeerde Joego-Slavië, al
waar men opnieuw is overgegaan een reeks econo
mische controlemaatregelen op te heffen. Naar de 
CQrrespondent van het Algemeen Handelsblad weet 
te ~elden, zeggen de regerings-autoriteiten open· 
lijk, dat zij hopen, dat het particulier initiatief en 
het winstmotief de verhoogde productie te weeg 
kunnen brengen, die de staatscontrole niet heeft 
kunnen bereiken. Deze reeks verzachtingen van de 
overheidsmaatregelen, aldus de correspondent, 
maakt deel uit van de serie welke sinds het vori· 
ge jaar Joegoslavië's eens zo strikt gecontroleerde 
economie geleidelijk verandert in wat men een 
gemengd socialistisch-kapitalistisch type kan noe
men. Concurrentie en particulier initiatief worden 
aangemoedigd, zij het binnen strikte grenzen. Wat 
misschien het meest de aandacht trekt, is de "de· 
centr~lisatie", die thans doorgevoerd wordt. De 
topzware bureaucratie in de federale regering 
wordt verminderd en deze maand is er een ware 
\li~cht geweest vau ambtenaren uit Belgrado, 
etandat vele regeringstaken zijn overgedragen aan 
de verschUlende republieken, die tezamen de 
bonsstaat vormen, terwijl deze republieken w,.r 
andere takel\ delegeerden aan plaatselijke bMiu· 
J:en. 

Eerherstel (11) 

D at Joegoslavië zijn economische principes ge· 
baseerd op de communistische staatsleer 

meer en meer over boord gooit, blijkt o.m. wel zeer 
duidelijk uit de omstandigheid, dat op de boerde· 
rijen het onvermoeide streven naar collectivering 
1s stopgezet. De individuele boeren krijgen gelei
delijk meer vrijheid om hun eigen productie- en 
verkoopregelingen te treffen. Ziehier een nieuw 
bewijs, dat het zozeer versmade stelsel der libe
rale economie geenszins dood is, doch leeft. Zelfs 
zodanig leeft, dat zijn grootste tegenstanders hun 
toevlucht tot dit stelsel zoeken als in de practijk 
1s gebleken, dat de wagen van de nationale econo
mie in het moeras is blijven steken. H:et kan goed 
zijn de betekenis van dergelijke verschijnselen, 
clie wij meer en meer rondom ons kunnen waar
nemen, niet te onderschatten. Er blijkt uit, dat de 
leer der liberale economie niet is een hobby of een 
hersenschim, doch dat het stelsel als zodanig on
misbaar is om de welvaart van landen en volke
ren op een hoger niveau te brengen .. Het zijn met 
name deze beginselen, die ons sterker doen staan 
in onze overtuiging. Zij bewijzen, dat de liberale 
gedachte - wij beperken ons op het ogenblik 
slechts tot de economische kant - zich niet be· 

vindt in de hoek waar de slageu vallen, doch dat 
de wereld om haar roept en haar zeer van node 
heeft. Moge deze feiten ons sterken om ook in de 
V.V.D. met een toenemend élan onze beginselen 
uit te dragen, in de overtuiging, dat wij met deze 
beginselen zeer sterk staan. 

Liejtinck-"De Linie" 1 -2 

Het Katholieke weekblad .,De Linie" heeft 
reeds in September van het vorige jaar cri- · 

tiek uitgeoefend op het feit, dat de raming van 
het toenmalige begrotingstekort weinig gefundeerd 
was, vooral wanneer men het doorwerken van de 
devaluatie in aanmerking neemt. Later heeft het 
blad zijn beschouwingen nog eens aangedikt door 
te wijl!:en op de toenemende ontvangsten van 
de fiscus als gevolg van de prijsstijgin. 
gen op de wereldmarkt en het belasten van 
reële winsten op voorraden en aankopen, welke 
met toepassing van de vervangingswaarde konden 
worden berekend. In zijn nummer van 27 April j.l. 
heeft men de vinger gelegd op een zeer zwakke 
plek in de herziene Rijksbegroting, waarbij de 
minister in zijn nota het saldo van de kapitaal
dienst over één kam heeft geschoren met de saldi 
van de andere diensten. Terecht acht men dit 
een "heel ernstige vergissing van de minister", 
"financieel-technisch een monstrum". 

Deze scherpe critiek heeft minister Lieftillek 
aanleiding gegeven tot een repliek bij de beant· 
woording van de algemene beschouwingen in de 
Eerste Kamer, toen de heer Regout deze kwestie 
onder de aandacht bracht. Het scheen toen, dat de 
minister daarmede de gelijkmaker had gescoord, 
doch nu wij het wederwoord van "De Linie" van 
11 Mei hebben gelezen, waarin de argumenten van 
de bewindsman op terzakekundige wijze worden 
ontrafeld, moeten wij concluderen, dat het blad 
nog altijd voor staat. 

Het is niet alleen de op zichzelf interessante 
polemiek, waarop wij gaarne de aandacht ve&ti· 
gen, maar vooral het niet weg te redeneren feit, 
dat de ramlnr der middelen sinds 1946 telkenJare 
gemiddeld meer dan 1 milllard per jaar Iarer ligt 
dan de werkelijke uitkomsten! Onder deze omstan· 
digheden rijst de vraag, of de aanhangige voor· 
~Jtellen tot aanzi~nlijke belastingverzwaring, g,. 
heel of gedeeltelijk, wel nodig en genoegzaam ver
antwoord zijn. 

Met "De Linie" zijn wij benieuwd naar het re· 
sultaat van een nadere confrontatie van de minis· 
ter met de Staten-Generaal. 

Tot zolang noteren wij de stand van 2-1 in het 
voordeel van "De Linie". 

Hellend vlak (I) 
De 16de Mei, des avonds, zat de heer Evert 

Vermeer, weder voor de V.A.R.A.-microfoon; 
het bekende rode brilletje op z'n neus. 

Hij vertelde o.m. dat een spreker in een V.V.D.· 
vergadering te Dordrecht beweerd had, dat de 
:P.v.d.A. met haar beginsel van geleide economie 
naar het communisme voerde. De heer V. bestreed 
dit, betogende dat zij in ons land de beste bestrlJ· 
ders van het communisme waren, hetgeen ook 
uit de achteruitgang van de communi$tisehe aaa· 
bang zou zijn gebleken. 
De~ argumentatie is principieel van nul ea 

gener waarde, doch willen we hier, als niet ter 
aake doende, laten rusten. 

Spreker betoogde verder, dat in de V~de 
Staten, thans ook allerlei ordenende lJlaa~egelen 
worden genomen ea deze derhalve ook naar he~ 
communisme zouden voeren. 

Een en ander wordt dan verteld op de manier 
van "Zo, die zit". 

Nu brengt "Het Vrije Volk" van 19 Mei een 
hQofdartikel . onder <ie titel: "Onaantastbaar," 
waarin minister Van den Brink gecritiseerd 
wordt over zijn uitlating dat bij de bezuiniging 
het geld dat in de industrie voor investering aan· 
gewend wordt, onaangetast dient te blijven en 
dat besluit met: 

Het moet mogelijk zijn, om in de industrie, 
evenals in andere sectoren, te bezuinigen door 
het niet strikt essentiële af te kappen. Daar
voor is in de eerste plaats nodig: rechtstreekse 
investeringscontróle door de overheid. En dat 
is een conseqentie, die de regering (nog) niet 
aandurft. 

Hellend vlak (11) 

D eze methode nu, van staatsingrijpen, is het 
waardoor de politiek van de P.v.d.A. naar 

het communisme leidt. Maar de Verenigde Staten 
dan, zult ge zeggen. Dit is nu juist het grote ver
schil. In de V.S. worden dergelijke maatregelen 
alleen in tijden van nood genomen, maar in nor
male tijden weder ten spoedigste afgeschaft. 

De P.v.d.A. propageert deze en dergelijke maat
regelen echter op grond van haar beginsel. 

Waar zij een mogelijkheid ziet de invloed van 
de Staat op het vrije bedrijfsleven tot gelding te 
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brengen is zij er als de kippen bij. Hiervan getui
gen steeds alle pogingen tot koude nationalisatie. 
En dan komt de democratie wel eens in het nauw. 
getuige hiervan de handelingen van haar zuster
partij in Engeland, die niet schroomt, door een 
toevallige meerderheid in het parlement, de op
vatting van de meerderheid der kiezers te nege
ren en allerlei nationalisaties door te drijven. 

Verder volgt uit dit systeem van regeren dat 
allerlei dwangmaatregelen tot naleving van de 
wetten genomen dienen te worden en hierdoor 
komt men op het hellend vlak, dat na;1r de dic
tatuur leidt. Wat nu nog niet plaats vindt, kan 
straks gebeuren als meer linkse elementen uit 
de socialistische beweging de teugels in handen 
krijgen. We hebben dit al meer zien gebeuren en 
van sociaal-democratie tot volksdemocratie is 
maar één stap. Het gevaar zit dan ook in het 
beginsel, dat de mogelijkheid tot afglijden biedt, 
daarom bevindt de P.v.d.A. zich op een hellend 
vlak. 

Absenteïsme (1) 
D e vorige week is het wederom voorgek()lo 

men - zij het voor de eerste maal in dit 
zittingsjaar - dat de Tweede Kamer niet op 
tijd haar zitting kon beginnen, aangezien het 
vereiste quorum van tenminste 51 leden niet 
aanwezig was. Men heeft hierover in de pers 
uitvoerig kunnen lezen, zodat het grote publielc 
van dit feit niet onkundig is gebleven. Het is 
jammer, dat dit absenteïsme zich vaker voor· 
doet, aangezien dit op de grote massa van de 
kiezers een volkomen verkeerde indruk moet 
ma.ken. Onze bedoeling is zeker niet een scher
pe critiek uit te oefenen op dit absenteïsme, 
aangezien wij zeèr wel oog hebben voor de oor
zaken, die hiertoe kunnen leiden. Wij denken 
daarbij o.m. aan de leden van de kleine fracties, 
die vaak overstelpt zijn met werkzaamheden en 
die veelal in de onmogelijkheid verkeren op alle 
zittingen tijdig aanwezig te zijn. Een dergelijk 
bezwaar doet zich bij de grotere fracties in min .. 
dere mate gevoelen. Het zou daarom zeer raad· 
zaam zijn, indien vooral door de grote fracties 
wat nauwer contact bestond inzake het bezoelt: 
van de vergadering. 

. >Absenteïsme (11) 

H et niet aanwezig zijn van het vereist. 
quorum in de Tweede Kamer, maakt, ge, .. 

lijk wij reedil hierboven opmerkten, een slech~ 
indruk, vooral op de politiek-onversehillige el$>
menten. Zij begrijpen veelal niet in welke mató 
de Kamerleden tegenwoordig zijn overbelast. Zij 
begrijpen evenmin, dat de oorzaken, die tot de 
afwezigheid leiden, vaak van zeer dringende 
aard zijn. De massa ziet dit absenteïsme veel· 
eer als een gebrek aan belangstelling van de 
Volksvertegenwoordigers voor de hun opgedra
gen taak. M.a.w. zien zij dit absenteïsme als 
een ontaardingsverschijnsel van de dem1>cratie. 
.:fiertegen moet vooral worden gewaakt. Het is 
niet juist aldus een verkeerde indruk bij het 
kiezerscorps te vestigen. Daarom is ook in dit 
opzicht voorkomen beter dan genezen en het 
moet mogelijk zijn .door meer onderling overleg 
dergelijke hinderlijke en het we2:oJ1 der demo· 
cratie verzwakkende incidenten te voorkomen.. · 

AbsenteÏ$me (111) 
H et wel eena voorkomende absenteïsme in 

de Tweede Kamer kan vanzelfaprekend in 
de pers niet onvermeld blijven. Het BmJ ook vol
komen onjuilt Zijn en ia strijd met een demo• 
cratûlche voorlichting, indien dergelUite feltea 
ae.n het publiek werden onthouden. Toeh lijlet 
het ona niet julat, dat de pers, gelijk thans· tn 
vele gevallen ia gebeurd, steh Uitsluitend bepqlt 
tot het vermelden van dit absenteilmle, zonder 
hierop Jll,der eommentaar te leveren. Immen; 
de vermelding van de felten alleen, geeft geen 
ephelde~g omtrent de oorzaak, waardoor bf 
~t publiek GIUI.Odig een verkeerde indruk wordt 
gevestigd. Met genoegen zagen wij eveJJwel, ~kt 
één van onze grootste dagbladen wel de moet
te nam, uitvoerig de oorzaken uiteen te zetten. 
die tot absenteïsme leiden. Daardoor maakte clit 
blad het mogelijk, Zljn lezers tot een rustiger 
oordeel te brengen en beter kennis te nemen 
van de feitelijke gang van zaken. Wij moeten 
vooral oppassen, dat de democratie zichzelf bij 
de maasa niet ondermijnt en de pers kan in dit 
verband van onschatbare waarde zijn door de 
juiste omstandigheden uit de doeken te doen. 
opdat het volk weet, wat er precies in onze ver
tegenwoordigende lichamen gebeurt. 

OVERHEID EH KUNST 
De verhouding tussen overheid en kunst 

caat steeds meer belangstelling krUrea vaa 
velen, ook buiten de kring van dlreete be
lanrhebbeuden. En steeds meer wordt cUt 
een vraagst•k, waarvoor vertegeaweortlt• 

· gende colleges mee te maken krijfea. Daar• 
om is ook dit een onderwerp, dat op 3 Juui 
te Woudschoten aaD de erde komt ett dat 
ingeleid wordt a- de heer D. w. Delt· 
meijer. 
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De President van de Amsterdamse Rechtbank heeft de uitgevm·, twee 
hoofdredacteuren en de voor de rubriek Pasquino verantwoordelijke 
redacteur van het dagblad De Telegraaf gelast zich, op straffe van een 
dwangsom van f 25.000, te. onthouden van enigerlei publicatie in ver
band met de zaak Menten, waarin de eer en goede naam van de Com
missatis der K01iingin in Noord-Holland wordt aangetast. De vraag is 
opgeworpen of dit vonnis de persvrijheid in gevaar brengt. De Grond
wet geeft iedere Nederlander het recht datgene ie schrijven, te doen 
drukken en te verspreiden wat hij wil, behoudens zijn verantwoorde
lijkheid jegens de- wet. De Telegraaf heeft van dit recht gebruik ge
maakt en bij herhaling in onderscheidene toonaarden aangedrongen 
op onderzoek en opheldering in een aantal duistere zaken, o.a. de Velser
affaire, de zaak Menten, de "zelfmoord" Schallenberg. Wie weet - men 
kan het steeds lezen - dat Nederland helaas veel duistere zaken uit de 
oorlog heeft geërfd, waarvan er een aantal eerst na de bevrijding goed 
duister zijn geworden (wij hebben nu weer het beleid van het Be
heersinstituut), kan op het behoud van deze persvrijheid slechts prijs 
blijven stellen. Want te dikwijls moeten er in de pers tegenwooTdig 
zaken aan de OTde woTden gesteld, die anders in de doofpot blijven -

· · · en daar ondanks publicaties ook nog dikwijls niet uitkomen. De peTs-
. -

IHIII.· IIRIIIUIIHIHtniiiiiiiiiiiHIIIIIIIII. IIIIIIUIIIIUUIIIII:: ;: vTijheid zouden wij uiteraard dan ook allerminst, zelfs niet in de 
i lichtste gTaad, aangetast willen zien. Dat sta voorop . 

. B., o. L ·N E. S. ==~ Wat nu de juridische appreciatie 
a van dit vonnis betreft, diene 
§ men eerst in het oog te vatten dat 

D
·,_ • , l · · - i§ eiser een verbod had gevraagd hem 
rese motoren . 3Ë in generlei publicatie, al dan niet in 

= verband met de zaak-Meuten, te be
l ledigen. De rechter heeft zijn toewij-

dus alleen wat betreft de tapijten -
kunnen gaan zien als een onrechtma
tige daad en de rechter heeft de be
voegdheid die te doen staken. 

• • * 

_=
li .,.. zing uitdrukkelijk gereduceerd tot Het verrassende vonnis was voor 

publicaties "in verband" met de zaak ·· ons, dat de President zich voor 
,~· § Menten en heeft dus wel degelijk on- het oirbare van de handelwijze van 1· derkend dat deze eis te ver ging en de eiser niet alleen beroept op de 

I 
een directe aanranding was van de verklaringen van de minister in de 
persvrijheid. Hij heeft zich voorts Eerste Kamer, doch ook op het pers

N, V, Machinefabriek 

1 
kennelijk gesteld op het standpunt, communiqué van "officiële zijde" 
dat er blijkens de mededelingen van Dit communiqué, waarin eventuele 

''
. Boln·e•'' de Minister in de Eerste Kame1· en onjuiste handelingen van de Com-

.. : .. ,. 

. 'tf! Bofnes 1 blijkens het "officiële communiqué" missaris der Koningin werden weer-
. 1.. ' - - ... · ., · geen sprake was van enige ono~rbaar- spro~en, of meer nog: ontkend, ver-
v.,. .• ,J. J:L:v •. Cappellai • ·· '• · heit"\i:in,,de• bandeUngen van de',C~:~n-·;.~ scheen- ilp:: 7 Mei èJ:i. wér•na:''het!"\lit..L·,.' 

',, '· ,, .. : · missaris .-der- Koningin t.a.v .. d~ ta- : brèrigèh 'Van de dàgvaárding-aart·"De · · 
1 pijten van de heer Menten -.dit be- . Telegraaf". Wij hèbben er aanstonds 

· · · · li zien, zo voegde de rechter er aan . onze bevreemding over uitgesproken 
IIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIatiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH- toe, in het licht van de destijds van dat men zich van "officiële zijde" met 

overheidswege getroffen maatrege- deze verklaring is komen mengen in 

.. Afdelingsnieuws . 

GOEDE .. AVOND IN APELDOORN 
. . . .. 

~e V-rouwengroep Apeldoorn hield 
een bijeenkomst. Deze keer waren er 
oolt heren genodigd, omdat mevr. 
Wlsmuller--Meijer voor ons sprak 
ov r: ;,,~inderen op de vlucht" en wij 
da hten; ' dat· dé heten ook · wel be~ 
laligstelling voor dit onderwerp zou
deJ;l hebben, wat ook inderdaad het 
geval was, gezien · het aantal heren 
dat. ·aanw-ezig :was. Het· was · prettig: 
dat. ~ ~altJe · geheel gevuld was, 
ook .voor dé spreekster, die op boeien~ 
de en vlotte manier vertelde van haar 
reizen door Marokko - Algiers - Is-
raöl· e.a. · · · 

Het : Was · een all,eszins leerzame en 
OOk' êéri:. génoèglijke' avond, zeer zeker 
voor het bestuur, want er waren veel 
nieuwe gezichten, wat weer hoop 
geeft op nieuwe leden. Na een dank. 
wom,-tra~p 'dë spreek$ter en de mède~ 
deHn$!;':'dat 'Wij hopen 6 Juni mej. 
Kr i Est~ ~imoris bij oi)s te horen spre, 
ken:~'o"lr~J'J ~;R,ïn,derrecht", !Sloot de. 
preä1dente deze waarlijk in· alle ·op
zichten geslliagde bijeenkomst. 

:MUTATIE IN HENGELO 

~t .·· ~crétari~at van onze afdeling 
Hengelo (0.) zal worden waargeno
me~. door drs. P. J. Montagne, Pauli
nastraat 34. 

De heer J. F. Sievers zal het vice
voorzitterschap overnemen van de 
vertrekkende mr. W. Kok. 

GESLAAGDE CENTRALECONFE
RENTIE TE ALKMAAR 

De eerste poging om in de Centra
le De1,1 Helder een conferentie te or
ganisere~ is boven verwachting ge
slaagd. Meer dan 80 deelnemers uit 
24 afdelingen hebben ·op Zaterdag
middag 19 Mei met grote aandacht 
gelt.usterd naar de hooggestemde in· 
Jeidin~n van de heer W. Voorthuij
leD oftr "Het wezen van de Vrij-

len. Zo gesteld en gezien zou men een zaak, die toen reeds sub judicc 
grievende opmerkingen aan het adres was, daargelaten dat men tevoren 
van deze gezagsdrager op dit punt - ruimschoots gelegenheid zou hebben 

DE WINSTEN VAN DE 
OVERHE·IDSBEDRIJVEN. 

Heeft het probleem van 

de winsten van de over
heidsbedrijven U wel eens 

bezig gehouden? Hoe moet 

men daar in de huidige tijd 

tegenover staan? 

Dat zal naar voren ko-

men als op 2 Juni op 

Woudschoten Jhr. Dr. J.C. 

Mallerus zal spreken over 
dit onderwerp. 

heid" en van Mevr. J. M. Stoffels
Van Haaften over "Middel en Doel". 

Na de gea~imeerde gemeenschap
pelijke maaltijd gaf de heer G. Rit
meester in een boeiende, maar be
klemmende rede een inzicht in de 
moeilijke financiële toestand, waar
in ons land verkeert. 

In zijn slotwoord sprak de voor
zitter der Centrale, de heer P. Blaau
boer, zijn grote voldoening uit over 
deze zo uitstekend geslaagde bijeen
komst, die zonder twijfel heeft bij
gedragen tot versteviging van de on
derlinge verstandhouding en nog 
goede vruchten zal afwerpen voor de 
organisatie van deze kieskring. 

De conferentie stond onder leiding 
van Mr. C. Berkhouwer, die op vlot· 
te en geestige wijze de besprekingen 
leidde en een samenvatting van het 
gesprokene gaf. 

gehad met een officiële rechtzetting 
de vorming van een bedenkelijke 
opinie bij het lezend publiek te voor-
komen. _ 

Nu evenwel de rechter zich op een 
mededeling van "officiële zijde" me
de baseert, lijkt het ons toch van 
groot belang te weten, welke deze 
"officiële zijde" is, wat wij .in het 
algemeen onder berichten van "of
ficiële zijde" hebben te verstaan en 
welke waarde daaraan moet worden 
toegekend. 

* * • 

E n ook: welk gezag. Niemand 
weet precies tot op heden wie 

deze "officiële zijde"· is geweest. De 
raadsman van de Commissaris der 
Koningin sprak over een "regerings
verklaring", met welke aanduiding 
in het spraakgebruik · iets geheel an
ders is· bedoeld. Wanneer men nu 
ook bedenkt dát de ·"N.R.C." onlangs 
in een scherp hoofdartikel onder de 
titel "Onverantwoor4elijk . gedoe'~ 
stelling heeft genomen .. tegen_ een "of~ 
ficiële mededeling'-' na de . oefening 
"Crescendo", welke "officiële mede
deling" kort daarop door de minister, 
die blijkbaar van niets wist, teniet 
moest worden gedaan, dan springt 
c:Iuidelijk in het oog dat' wij in het 
maatschappelijk en journalistieke ver
keer thans dienen te weten wat on
der "officiële zijde" moet worden 
verstaan. Zeker in dit geval, nu een 
rechter in zijn vonnis naar die "offi
ciële zijde" verwijst en zich daarop 
baseert. 

Deze "officiële zijde" dreigt anders, 
zo zij niet nadrukkelijk werd aange
duid, ook al omdat zij de rechtzet
ting in de wereld zond nadat het 
betrokken dagblad was gedagvaard 
en dus handelde in strijd met wat een 
goed gebruik wordt geacht, een duis
tere zaak 1e meer te worden. 

I n de reacties op dit vonnis is 
ook opgevallen dat enkele ka· 

tholieke bladen, in het bijzonder "De 
Volkskrant", zich zeer ontdaan daar· 
over tonen. Ongetwijfeld is dit gevoel 
oprecht, doch het valt ons moeilijk 
deze reactie te zien buiten een gro

ter verband. Men kan er toch ook 
niet blind voor zijn dat vele duistere 
zaken, waartegen "De Telegraaf'' en 
andere bladen de strijd hebben aan
gebonden, dan toch kennelijk met 
een zekere passiviteit zijn bezien 
door de katholieke ministers van 
Justitie, die geruime tijd in successie 
zijn opgetreden. Men kan zeggen: de 
regering had andere zorgen aan het 
hoofd. Accoord, maar men krijgt dan 
toch wel de indruk dat in de rang
schikking van belangrijkheid van 
deze zorgen die voor een g2zonde 
sfeer van vertrouwen van het publiek 
in de handelingen van overheidsor
ganen een beetje erg achteraan is 
gekomen. In dat opzicht, wat die 
rangschikking betreft, gaan de socia
listische bewindslieden evenmin vrij 
uit. Al deze dingen zijn na de be
vrijding gegroeid, hebben onrust o:t 
cynisme gekweekt, hoe men het ook 
wil zien, onder een rooms-rood be

wind. En "!Iet Parool", onafhankelijk 
socialistisch, kon . nu onlangs wel 
schrijven dat men zich maar niet 
meer in de Velser-affaire moest ver
diepen, omdat de strafbare feiten 
toch verjaard waren, maar met zulke 
oplÓssingen komen overh~id en volk. 
tocä,nièOn .d:ê.\1ë,~~e-sfeer:, v~~ . .mo7 , , 
reel gezag en vertrouwen. 

Dit vonnis tegen een dagblad, dat 
de grenzen overschreed en· dat 

overigens ook heeft betreurd, ràakt 
minder de persvrijheid dan wel een 
zekere sinds de bevrijding ·beoefende 
traagheid nopens de beoefening van 
het recht zonder aan.iiens _ des per
soons. Ware men van "officiële zijde'' 
doortastender geweest, hadde men 
van die kant enkele zaken, die te
recht of ten onrechte bij het publiek 
de indruk van onverkwikkelijkheid 
hebben gewekt, sneller opgehelderd 
na een doortastend onderzoek, dan 
zouden vele dagbladschrijvers reeds 
in de gelegenheid zijn gesteld op 
positieve wijze bij te dragen tot een 
geestelijk evenwicht bij het volk. 
Wanneer zij nu menen eerst het on
gezonde te moeten wegnemen aleer 
tot die taak te kunnen geraken, is 
dat inzicht hun goed recht. 

Van Scheigen tot aon 
Cothen 

Van Delfzijl tot aan Sluis, 

Allen op naar Woudschoten 

Niemand blijve 2 Juni 
thuis! 

IIIIIUIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII--IMHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHI~ 
AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Onze administratie is gaarne bereid 

met U te spreken over de mogelijk· 

beid van uitbreiding van onze lezer!• 

kring. 

-IIIIIUIIIUIIIIIIIIIIII--1-IIIIIIIIflll 11• 
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IN EN OM DE 1{. V.P. 
D e invloed, welke de Katholieke 

Volkspartij op 's lands zaken 
uitoefent, moge niet steeds op een 
goudschaaltje zijn af te wegen, 
dat hij groot is zal door niemand wor
den betwijfeld. Haar deel van aan
sprakelijkheid, bijv. ten aanzien van 
het nopens Indonesië gevoerde beleid, 
moge niet tot in percenten nauwkeu
rig vast te stellen zijn, dat de ver
antwoordelijkheid ervoor voor een 
belangrijk deel op de K.V.P. rust, zal 
wel niemand willen betwisten. Op 
beslissende ogenblikken· heeft haar 
houding de doorslag gegeven en daar
mede ook voor de toekomst de ont
wikkeling der dingen bepaald, zo bv. 
toen haar leider, prof. Romme Ling
gadjati aan- en uitkleedde. Ook in 
alle vraagstukken van sociaal-econo
mische aard is haar beleid veelszins 
beslissend. 

Het is deze invloedrijke positie, die 
ook de niet-katholiek noopt aandacht 
te schenken aan hetgeen zich in en 
om de K.V.P. afspeelt. Veel daarvan 
onttrekt zich aan het oordeel van de 
buitenstaander omtlat het zich "bin
nenskamers" voltrekt. En zelfs wan
neet· het in openbare discussie komt, 
is het voor de buitenstaander niet 
geheel doorzichtig. Dat hangt nu een
maal samen met de structuur dezer 
partij, waarvan het moeilijk valt te 
zeggen, aan welke invloeden op be
paalde ogenblikken het meeste ge
wicht toekomt: aan die van de eigen
lijke partijleiding of aan het episco
paat. Immers als partij is zij zelfstan
dig en hebben partijbestuur en Ka
merfractie hun verantwoordelijkhe
den, zoals dit ook in andere partijen 
het geval is. Maar het katholieke 
volksdeel krijgt zo nu en dan vanuit 
het aartsbisschoppelijk paleis zijn 
directieven, die voor de positie der 
partij in haar geheel en voor haar 
invloed op het kiezerscorps. van niet 
te onderschatten betekenis zijn. . ~ . 
~ inds 1945 bedoelt de K.V.P. niet 
0 1peer - gelijk de voormalige 

Rooms-Katholieke Staatspartij was ;_ 
een 'partlj te zijn, iiitsluitend ván cri 
voor rooms-katholieken.·· 

Immers in December van dat jaar 
nam zij een resolutie aan, waarin 
werd verklaard, . dat . zij . de zedélijke 
normen, verankerd in de door God 
geschapen wereldorde en de Openba• 
ring tot grondslag en richtsnoer ne
mende, een vooruitstrevende politiek 
wenSt te voeren, die ,,omwille van 
haar irinerlijke redelijkheid niet al• 
leen door het katholieke volksdee1 
aanvaard zal worden, maar ook voor 
niet-katholieken aanvaardbaar is. 

Hi~rin ligt voor de niet-katholiek iets 
gekunstelds en gewrongens, waar
van hij vermoedt dat het hem moei
lijkheden zou kunnen baren, wanneer 
het kerkelijk leergezag op een be
paald ogenblik aangaande die normen 
eens iets verklaren zou, waarmee hij 
zich niet zou kunnen verenigen. Doch 
alweer: dit blijft aan zijn eigen be
oordeling overgelaten en theoretisch 
kan daarmede de K.V.P. haar preten
tie handhaven, ook voor niet-katho
lieken open te staan. 

• .. * 

0 p haar wijze heeft hiermede ook 
de K.V.P. iets van de "door

braak"-gedachte tot uitdrukking' wil
len brengen, die in ·1945 veler hoofd 
en hart vervulde. Zo goed als .het 
socialisme meende doór naamsver- · 
andering en nieuwe leuzen zijn aan
hang te moeten vergroten om zijn 
program zoveel mogelijk uit te kun
nen voeren, zo goed verklaarde ook 
de K.V.P. in haar opgemelde resolu
tie "dat er waarborgen moeten zijn 
om een zo ver mogelijke doorvoering 
van het partij-program door middel 
van de vertegenwoordigende licha
men te bereiken" en "dat onze Partij 
niet is een kerkelijke partij, maar dat 
men tot haar behoort toe te treden 
op grond van de aanvaarding van 
haar program, zodat ook voor niet
katholieken toetreding mogelijk moet 
z_ijn", onder voorbehoud dan van er
kenning der normen als hiervoren 
bedoeld. 

De typische mentaliteitsverschillen 
tussen rooms en niet-rooms zijn oor
zaak, dat de theoretisch geschapen 
mogelijkheid van "doorbraak" bij de 
Katholieke Volkspartij nog minder 
effectief is geweest dan bij de P. -... 
d. A. 

Succes had de stichting van de 
K.V.P. alleen voorzover zij aim het 
optreden van dissident-katholieke 
groepen een einde maakte. Het is ver- . · 
moedelijk juist in dit opzicht, dat 
zich de invloed deed gelden van het 
Episcopaat, hetwelk immers staat
kundige eenheid der Nederl.andse 
katholieken Nerklaarde te. wensen en · 
de K.V.P. aanwees· als het middel· ter 
verwezenlijking dier eenheid. 

* • • 

E chter: ook deze door · d~. · bis
schoppen gewenste ee~hexd is 

niet behouden gebleven. Bij de ·ver
kiezingen van 1948 stichtten de· heren 
Welter c.s. hun Katholieke Nationale 
Partij. In het weekblad "De Nieuwe 
Eeuw" is destijds de tussen de heer 
Welter en het Bestuur der K.V.P. _ge
wisselde correspondentie gepubli
ceerd, die duidelijk maakte, waarom 
de grote vaderlander, die de heer 
Welter is, zich van de K.V.P. af
scheidde. Het door de partij gevoerde 
Indonesië-beleid noopte hem en de 

zijnen tot zelfstandig optreden. 
Deze tot dusver bestaande toestand, 

waarbij dus sinds 1948 twee katho
lieke partijen naast en veelszins te
genover elkaar staan, terwijl toch het 
Episcopaat eenheid wenst, moet me
nige katholiek wonderlijk en onbe
vredigend schijnen. Theoretisch - .!:O 
is het hem geleerd - leiden de ka
tholieke beginselen tot bepaalde 
maatschappelijke en sociaal-economi
sche . inzichten, die eenheid in staat
kundig beleid waarborgen. Vandaar 
dat een katholieke partij zowel be• 
ginsel- en als programpartij zou moe
ten zijn. Maar in de praktijk zien de 
rooms-katholieken twee partijen voor 
zich, die beiden de eenheid van be
ginsel niet loochenen maar toch in 
staatkundig program verschillen. Het 
is daarbij bovendien duidelijk, dat 
niet alleen het Indonesië-beleid, dat 
bij de afscheiding de heer Welter c.s. 
ongetwijfeld het voornáamste motief 
was, maar ook de sociaal-economische 
politiek stof tot geschil oplevert. 

• • • 

I n de laatste weken heeft de in 
deze situatie opgesloten proble

matiek aanleiding gegeven tot be· 
langwekkende beschouwingen in de 
r.k. pers. 

Het begon met een artikel in "De 
Maasbode", getekend F. D., dat Prof. 
Romme uit zijn tent lokte. Dat deze 
gedachtenwisseling tot een bevredi
gend einde is gebracht zal zelfs geen 
van hen die eraan deelnamen, willer. 
beweren. Wij als ·buitenstaanders 
kunnen er slechts van zeggen, dat zij 
de geschillen die hier in 't spel zijn, 
wel heel duidelijk belichtten en daar
door toch de kans opende, dat onze 
r.k. landgenoten tot verdere doorden
king dezer problemen geprikkeld 
worden, die op den duur ook tot 
practische oplossing zal leiden, al
thans om oplossing vraagt. 

De schrijver in "De Maasbode" 
(PrQf. Duynstee vermoedelijk) acht -
de omzetting van de oude R.K. 
Staatspartij in de K.V.P; een der 
meest fátale vergi.Ssingen; W'elke niet 
alleen ons volksdeel, maar zelfs ons 
land getroffen hebben; 

Fataal, omdat zij heeft bewerkt, dat· 
het ká.tholieke volksdeel voorzover 
het niet met de heer Welter meeging, 
in zijn geheel heeft bijgedragen tot 
een beleid, dat velen hunner afkeu• 
ren, ja, verderfelijk achten. Daarme
de. acht schr. het democratisch-staats
rechtelijk beginsel geweld aangedaan. 
Op grond van de door de bisschoppen 
gewenste. eenheid, misbruikt de K.V. 
P.-leiding de stem van ·vele duizen:.. 
de katholieken voor doeleinden die 
misschien de partijleiding in haar ge
heel, maar zeker niet het r.k. volks
deel in zijn geheel begeerlijk acht. 
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Vandaar dat de heer D. hoopt, dat 
de K.V.P.-leiding begrip zal gaan to
nen voor het eigenlijke probleem, dat 
hierop neerkomt, of de democratie 
voor vele katholieke burgers werke
lijke betekenis heeft. De partij moet 
- zo meent hij - niet langer willen 
zijn de katholieke eenheidspartij öf in 
die partij de mogelijkheid scheppen 
voor een rechter- en een linkervleu
gel. 

· 0 ns dunkt, dat de schri.lver hier ' 
het probleem duidelijk heeft 

gesteld. Dat Prof. Romme die er in 
"De Volkskrant" op reageerde, het ·er · 
lang niet mee eens is, achten wij. van . 
niet zoveel belan,g . als . het feit, .. 4at ' 
in een gezaghebbend r.k. dagb~d t1ls 
"De Maasbode" een man van zo groot 
gezag als 'de heer D. heeft uitgegpro· 
ken wat ongetwijfeld vele rooms-ka• 
tholieken ·als een probleem gevoelen. ' 
dat zelfs het karakter van .een ' ~e· . 
wetensprobleem kan aannemen, juist 
omdat hun geestelijke overheid staat• • 
kUndige eenheid wenst. · · 

G. A. DE RIDpÈR 

GESlOTEN 
IIJIIIY•a• .... ••CJIKa.d 

De heer J. H .. van der Voorde, Bre
diu~eg 63, Bussum, deelt mede dat 

. hij cZÎCh beschi~baai• stelt 'voor· het 
ho\J.Uen van een inleiding over het 
Ont)Verp-Kieswet, . in vergaderingen : · .. 
van,: afdelingen, jongerengroepe~, 
vrou_\Yengr~~n en kaderbijeenkom..- ' 
sten. 

EEN EERSTE PLICHT 
Een eerste plicht, die ·wel in ' 

het bijzonder geldt voor de Sta-
te-.- ~ :Raadsleden van onze 
Partij, Is op Z en 3 Juni aanwe- . 
zie te zijn op Woudschoten bij 
de smcUe-eonferentie, welke de 
Vereniging van Staten- eb 
Raadsleden georganiseerd beeft. · 1 ·. ' . 

De naam "Christelijke Volkspartij" 
zou - zo heet het in deze resolutie 
verder - wellicht een passende be
naming zijn, die echter vooralsnog (!) 
op practische gronden ter vermijding 
van verwarring geen aanbeveling ver
dient. Maar desondanks wil zij naar 
haar wezen wel zulk een christelijke 
volkspartij zijn en spreekt daarom 
uit, dat het lidmaatschap van de par
tij ook voor niet-katholieken behoort 
te worden opengesteld. 

__________________________ ...;__...;_,_ ..... ·· ,; 

In haar algemeen Staatkundig Pro
gram beschrijft de K.V.P. haar doel 
aldus: "het algemeen welzijn van het 
Nederlandse volk te bevorderen op 
de grondslag van de zedelijke nor
men, gelegen in de natuurlijke orpe 
en de Goddelijke Openbaring gelijk 
deze door het Kerltelijk Leergezag 
worden verklaard". 

Zij verloochent hiermede enerzijds 
het; roomse karakter niet, dat haar 
als Katholieke Volkspartij toch wel 
eigen mÖet zijn: zij erkent de zede
lijke normen, gel.e~Wn in <ie natuurlij
ke orde en de Goddelijke Openba
ring, gelijk deze door het Kerkelijk 
Leergezag worden verklaard. 

Maar anderzijds: zij laat het aan de 
niet-katholiek die tot haar zou wil
len toetreden over, te beoordelen of 
hij deze normen, gelijk ze door het 
Kerkelijk Leergezag worden ver
klaard, als de zijne erkennen kan. 

DE MACHT VAN DE 
GEMEENTERADEN. # 

Gaat de macht van de ge
meenteraden achteruit? Moeten 
wij dit. vraagstuk niet alleen 
bezleD, maar ook maatregelen 
beramen om die macht tè be
houden? Dat zal uiteengezet 
worden op 3 Juni door mr. W. 
J. Geertsema op Woudschoten. 

''·•'-"· < • • - ·; •• 

Parlementaire Flitsen 
(Vervolg van pag. 2) 

D e minister noemde dit een be
.. vredigende regeling, maar hoe 

hij dat . k~n zeggen, was spreekster 
niet duidelijk, want in genoemde ge
vallen moeten jonge kinderen een 
half uur of drie kwartier lopen om 
de school te bereiken of m~n moet 
autobussen als vervoermiddel ge
bruiken. Het een. zowel als het ander 
is voor jonge. kinderen een groot be
zwaar. Men moge een voórstander 
. van openbaar onderwijs zijn, maar 
wanneer kinderen van 6, 7, . 8 ~aar 
dagelijks op deze wijze over drukke 
verkeerswegen worden vervoerd, zal 
menige ouder, zij 't met een zeer be
zwaard hart, zijn kind naar de dich
terbij liggende confessionele school 
zenden. Het gevolg van deze constan
te jurisprudentie is, dnt in bijna één 
derde van de duizend Nederland
se gemeenten g e e n o p en b ar e 
s c hooI me er b e st a at. De uit
zondering is tot algemene regel ge
maakt en daardoor is het openbaar 
lager onderwijs in een positie geko
men, die in strijd moet worden ge
acht met de geest van de L.O.-wet. 
Mevr. Fortanier gaf de minister dan 
ook in ernstige overweging, op het 
punt van de scholenstichting met een 
wetswijziging te komen. 

" .. B ij de afdeling Hoger. Onderwijs 
herinnerde mevr. Fortanier er

aan, dat op de 376ste verjaardag van 

de Leidse Universiteit de reetor
magnificus nog eens met grote klem 
aandacht had gevraagd voor het feit, 
dat het wetenschappelijk werk in 
Nederland in grote nood verkeert. 
Tijdens en. na de oor~og is helaas een . 
achterstand op wetenschappelijk ge
bied, vergeleken bij andere landen, 
ontstaan, welke tot verontrusting aan
leiding geeft. Vele zijn ook de klach
ten over de weinige zelfstandigheid, 
welke aan universiteiten wordt ge
laten. De administratieve rompslomp, 
waartoe "Den Haag;' de verplichting 
oplegt, is vaak onnodig, althans voor 

· grote verbetering vatbaar. Spr. vroeg 
ook aandacht voor de situatie, welke 
op het ogenblik bestaat met betrek
king tot de studie in de moderne 
talen aan de Rijksuniversiteiten. Met 
name ten aanzien van de studie in 
de Franse taal bestaat ernstige onge
rustheid. 

>k * * 

wat een bijzondere leerstoel voor 
de homoeopatie betreft achtte 

mevr. Fortanier het uiteraard van 
groot belang, dat de Utrechtse facul
teit een afwijzend advies had uitge
bracht. Niettemin vroeg zij er de aan
dacht voor dat de homoeopathie in 
de Ver. Staten reeds lang erkenning 
heeft gevonden. Het grootste zieken
huis in New York met 5000 bedden 
is homoeopathisch. Met grote be
langstelling en waardering had onze 
woordvoerster kennis genomen van 
de instelling van een ordinariaat in 
de Spaanse taal en letterkunde aan 
de Rijksumveniteit te Utrecht. Dat 

Z.K.H. Prins Bernhard. het voorzitter• . , 
schap van het bestuur van het Insti~ . 
tuut voor Hispanalogie h~ aan• 
vaard en dat de gezanten van de 
Spaans sprekende landen in het he. 
stuur hebben willen zitting nemen;. 
geeft een· bijzonder cachet, . wa~doqr 
zeer terecht de belangrijkheid wordt . ,. , 
onderstreept. · 

* * • ''• ;_ 

· Bij de afde~ing , Voox:berei~~~~·~.:;; 
Hoger- en Middelb~ , Qnd~,-; .< .. 

wijs maakte 'I,'OOr onze tractie. de .r., ;" 
Zegering Hadders er o.a. bezwaar te- . :. 
gen, dat een leraar bij het M.O. i" 
salaris nog altijd achter. ~aat. bij e~ 
leraar bij het Middelbaar Technisch 
Onderwijs. Hij . aclltte ook te weinig 
verschil in salaris aanwezig tussen 
directeuren en leraren. Spr. bepleitte 
veel meer aandacht voor het vàk 
Staatsinrichting en vroeg een juistere · 
behandeling van de zo nuttige han
delsavondscholen. De afdeling Nijver~ 
heirlsonderwijs gaf de heer Zegeri,pg 
Hadders aanleiding zijn bezorgdheid 
uit te spreken over de bezuiniging bij 
dit onderwijs, dat juist in de tegen
woordige tijd van zo buitengewoon 
groot nut is. Ik geloof, zo zei hij, dat 
wij, gezien de industrialisatie ·en ge• 
zien ook de opvattingen over de o~ 
voeding van het meisje, alles op allet 
moeten zetten om te voorkomen, · djat 
hierin achteruitgang ontstaat. Wij · 
moeten, integendeel, alle zeilen biJ• 
zetten om te bereiken, dat dit onder
\Vijs. wordt- i.titgebreid. 



. .. 

VJtiJtiUD EN DEMOCRt\'l'IE 

Er bestaat onvoldoende 
eerbied voor goede arbeid 

Waarom. staat in Zwitserland 
de vakkennis OJ> ~ hoog peil? 

Met belangstelling heb ik kennis genomen yan ~~ besp1·eking. van de 
reudie van de heren Tobi en Luyckx over de mnerlvke veTZ~akkmg van 
de Middenstand en werd daarbij getroffen d_oor '!JW opmerkmg, dat het 

. opklimme1i van een familie van werkma:z: vta mtddenstander tot acade
mictts een stijging op de maatschappehJke ladder 7ou bet~ken_en. Ik 

.. geloof, dat dit wel vo?r en!ge tegenspraak vatbaar lS. I~ wd met be

. weren, dat deze opvattmg met .!!e?Tt~enpoed van onze arbetden~e standen. 
zou zijn, mam· ik geloof, dat wtJ ]tttst tn de~e geestesgestel.dhetd een van 

• de oorzaken moeten zien vo~r de voo~schnJ~ende aehteruttqang van on~ 
·volk in economisch en ook m geestelt;k opztcht. Wat to?h ts het g~va~. 
IJ:r bestaat geen of onvoldoende respect voor goede arbeu:l, zoals WtJ dte 

11ft vroeger tijd wèl degelijk gekend hebben, ook al was de .Nederlander 
'in 't algemeen niet de handw~:ks1_nan van G?ds .f!enade, dte de Zweed 
en de Zwitser nog steed~ b1.7 nttnemendhetd ZtJn. 

W aa1·om zou de goede arbeider 
maatschappelijk minder bete

kenen dan de goede winkelier of de 
·.ceede arts? Hebben zij niet alle drie 
;een sociale functie, waarvan de nut
jll&heid en dus de belangrijkheid op 
een bepaald ogenblik geheel afhanke-

~Jijk is van de eisen van dat ogenblik? 

veel grotere gelijkstelling van prijzen. 
Daar koopt men niet zo licht een pro· 
duct hier eens goedkoop, dan, in een 
andere winkel weer duurder. Men 
waardeert elkaar juist omdat men 
weet dat men, afgezien van persoon
lijke' eigenschappen niet met beun
hazen te doen heeft. En de niet vak
bekwame arbeider of de onvoldoende 
opgelt-ide winkelier zijn beunhazen. 

IWat is belangrijker als het dak lekt, 
1dat de arts of dat de loodgieter 
komt? En wie hebt ge meer nodig 
wanneer de broodtrommel leeg is, de 
arts of de bakker? Wat baat U een 
·ingenieur, wanneer ge macaroni wilt 
kopen? Zo vervult iedere stand en 
teder beroep zijn eigen taak en men 

-kan van meerdere of. mindere maat-

• * * 

N og een enkel woord over de so
ciale taak van alle beroepen, 

Ook dat diende een ieder te worden 
ingeprent. Zijn de lieden van de 
Stadsreiniging geen werklui, die een 
eminent sociale taak vervullen, is de 

, 

\. 

Dit is een ingezonden stuk, 
geschreven door J. M. R. 
A. Kijzer, a.rbl te Amster
dam. Wij achten de ziens
wijzen van de schrijver 
ten zeel'Ste de kennisne
ming waard. 

Gemeentetram niet sociaal? Of lie· 
ver, moest zich de Directie van haar 
sociale functie niet veel meer be
wust zijn? Zou het dan vooPkomen, 
dat de bus, die de verbinding van het 
Alnstelstation met het volkrijke Zuid 
vormt, juist stipt volgens ~e 
dienstregeling - wegrijdt op het 
ogenblik, dat de trein uit Utrecht, 
eveneens stipt op tijd, binnen rijdt? 
Oók de laatste bus van middernacht, 
zodat de vermoeide reizigers niets 
blijft, dan de blik op het om de hoek 
verdwijnende achterlicht? 

Dan maar een taxi? Hoe eminent 
sociaal!! Maar niet alleen de Direc
teur heeft een sociale functie, ook de 
chauffeur en wanneer hij het er niet 
voor over heeft, zeggen we 5 à 8 mi
nuten later te vertrekken van het 
eindpunt - is dát de reden· van de 
merkwaardige dienstregeling? - dan 
moet hij geen buschauffeur worden. 
Wat zou hij zeggen, wanneer de arts 
of de verpleegster nu ook eens gin
gen zeggen, ,.dat hun werktijd afge
lopen is"? 

• • • 

Z o zou ik nog lang kunnen door
gaan, want ook het vraagstuk 

van de uit een geheel ander milieu in 
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de academische beroepen overgehe
velden zou een beschouwing waard 
zijn. Maar ik vrees reeds te veel van 
Uw aandacht gevergd te hebben. 

Resumerende zou ik willen stellen, 
dat de achteruitgang zo niet de on
dergang van de stand, die ge in het 
artikel in "De Vrije Amsterdammer" 
op het oog hebt, de Middenstand, 
mede te wijten is aan een snobisti
sche overschatting van de academi
sche beroepen en een, uit minder
waardigheidsgevoelens geboren on
dersçhatting van het eigen beroep, 
waarbij de invloed van een onzeker
heid als gevolg van gebrekkige vak· 
kennis zeker niet te miskennen is. 

Ditzelfde geldt, mutatis mutandis, 
ook voor bepaalde categorieën van 
arbeiders. In een radio-uitzending, 
een interview met een Berlijnse wet· 
houder, niet lang geleden, noemde 
deze het als de grootste zorg van 
het Gemeentebestuur van West-Ber
lijn, dat er nog bijna 20.000 jongere 
arbeiders waren zonder voldoende 
scholing en vakkennis. Hoe luidt dit 
getal voor Amsterdam en is de Ge
meenteraad daar ook zo bezorgd 
over? Welk een andere mentaliteit 
spreekt hier uit! 

(vervolg op pag. 7> .. 

GRONDSLAGEN VAN HET 
LIBERALISME. 

Weet gij alles omtrent de 
grondslagen van he& Liberalis
me? Wilt ge Uw kennis daar
omtrent toetsen, komt dan op 
% Juni luisteren op Woudscho
ten, waar de heer G. A. de Rid· 
der spreekt over de grondslaren 
van het Liberalisme. 

,IChappelijke waartiè:ring slechts dán 
'tpreken, wanneer men de eeh of de 
iudere stand niet naar waarde schat. 
Let wel, ik onderstreep altijd weer 
lllet woordje "bekwaam"! Is het niet 
iluist het gebrek aan fierheid van de 
tarbeider van de winkelier en de 
l..-ersch~tting van de academische be
'I'Oepen, die tot de door U gesigna
i)eerde uitholling leiden? En niet al
;leen van de middenstand, maar even
"ped van de arbeidende bevolking? 
·Jraarom zou het nog wel een ver
'ku.gende, maatschappelijke Mijgial 
htekenen, wanneer de zoon van 
tlrinkelier of arbeider, die wat voor 

"Een lintje voor de vijand" 
ftJe toekomst belooft, een academische 
Jloopbaan kiest en het aan een minder 
ibegaafde broer overlaat de zaken 
! Yan de vader voort te zetten, in 
Jltede van juist op grond van zijn 
,'trotere begaving te trachten de _oude 
aaak omhoog te werken, het verder 
)te brengen in handwerk of winkelr 

'1t:tjn niet talrijke industrieën en con
~terns, warenhuizen en eerste klasse 
.taken ontstaan uit het initiatief, de 
~ergie en de kunde van een arbei• 
.r of een winkeier, die zich voor 
~t vaderlijk beroep niet schaamde? 
•orden niet talrijke studiebeurzen 
'alt snobisme be&eerd? Is het niet de 
arbeider en de winkelier zelf, die de 
·.1100n minachting voor 't goede hand
twerk leren Cln verzuimen er allel 
~wor OYer te hebben. dat de opvo~er 
.e. volwaardip opletding geniet, eell 
~wum ftlmwl wordt? Waar ia de 
iftts van de arbeder • van de wia
"tllller gebleven, waarom zien zij • 
.... tecen die drommen van geatudeer• 
...... die de arbeidsmarkt overbevol• 
~Den en wier . economische vooruit· 
iaebten heel w·at te wensen over
~Jaten? 

••• 

Dat il in het buitenland vaak. 
t.e.l anders en weer wijs ik op 

... ecliiï D Zwitserland. Vooral in 
lat laatste land geniet de arbeider, I• winkelier de waardering, waarop 
41tij reèht hèeft en zelfs sociaal, nu in 
; .. zia van ,.society", komt de win
,, keiter volstrekt niet achteraan. Maar 
- en dit maar weegt zwaar - vraag 

lldet welk een voortreffelijke vakop
',llbÜng de arbeider en de winkelier 
· t1ur Jenieten, vraag niet, of het dáár 
aogelijk is, dat sleehts 28 % der on· 
..-vraagden een theoretische voorop• 
lelding genoten hebben. Men zou U 

· altlachen en hoofdschuddend "trach
tend, iets te vertellen van hun vak· 
Gpleiding, waar het jonge maatje niet 
eens bij een baas mag komen, zonder 
dat deze toestemming tot opleiding 
ontvangen heeft en de resultaten 
daarvan geregeld gecontroleerd wor-
ten. 

En de vakkennis van de winkelier 
.. boven alle lof verheven. Vandaar 
GOk de veel minder grote vijandig
lleid tussen de vakgenoten en een 

Ons. trof een stukje in "Vrij Ne
derland." van 19 :Met 1951. Het 

ltjirt· onS' goed daarop de áandacht te 
vestigen, want het geeft blijk van een 
wel uiterst bedenkelijke mentaliteit. 

Het stukje is geschreven door de 
meer door ons blad gesignaleerde "on· 
parlementaire medewerker" van "Vrij 
Nederland" en wekt reeds onmiddel
lijk de belangstelling van de lezer door 
zijn suggestieve titel, namelijk: .,Een 
lintje voor de vijand". 

De schrijver heeft de jaarlijkse lint
jesregen tot onderwerp van zijn be
spiegelingen gekozen. Daar is niets te
gen. Ook is er niets tegen, dat hij eri
tiek oefent op een minister, die z.i. 
ten onrechte een lintje verleent en ze
ker kan men er ook geen bezwaar te
gen maken wanneer men aantoont, 
dat iemand ten onrechte een lintje 
krijgt. De eritiek is vrij in ons land. 

Maar nu is het wonderlijke, dat de 
vrijheid van eritiek wel mag celden 
voor de genoemde onparlementaire 
medewerker, maar dat een ander 
daarnlee voonlc!bttg moet üjn. Luis
tert! 

* * * 

De critiek richt zich tegen minis
ter van den Brink, door de ge

Iloemde "onparlementaire medewer
ker" betiteld als: "de jeugdige l'.1inis
ter van de groot-industrie". Deze mi
nister zou volgens de schrijver heb· 
ben moeten zoeken naar mannen aau 
wie hij tenslotte de door !tem uit te' 
delen lintjes zou kwijt kunnen. Let
terlijk zegt hij dan: 

.,Hoe mod men anders verklaren, 
dat in zijn zo bescheiden lijst de 
man, die in onze opeenvolgende re
geringen sedert 1945 evenzovele 
doodsvijanden heeft gezien, Hee
mafs, Burgerrechts, Rijksee~heids 
en-ga-zo-maar-verders, president
directeur en weldoener ir. Henri J, 
Keus, met Oranje-Nassau's officier
schap werd versierd". 

Op deze, in het stuk van de ge
noemde onparlementaire medewerker 
cursief gedrukte, passage volgt dan 
voor de niet wetende lezer de uiteen
zetting dat ir. Keus in de loop van de 
laatste zes jaren "verdoeming en ban" 
heeft laten komen "over de hoofden 
van onze arme ministers". Minister 
van den Brink is van al die verdoe
menis volgens de genoemde onparle
mentaire medewerker niet uitgezon
derd. Maar dan veronderstelt hij ver-

cier op waarlijk lw't.verhef.fende wij
~e: ,.Da~ zal vaa BU af wellicht.:v-r~. 
deren. Maar dat ie nog maar een "mis
schien"!" 

Prachtig zo, onparlementaire mede
werker! Veronderstelt gij maar de-· 
mogelijkheid dat iemands mening -
i.c. die van ir. Keus - met een lintje 
te koop is! Wilt gij overigens - onder 
ons - van ons aannemen, dat zulk 
een veronderstelling meer de schrijver 
aantast dan dengeen, die hij denk~ 
aan te vallen? Verder maar niet over 
praten, lijkt u niet? 

• * • 

W ij gaan voort, want ook minister 
van den Brink krijgt verder zijn 

beurt van de "onparlementaire", la• 
ten wij hem verder zo mogen noemen. 
:Minister van den Brink heeft "fijntjes 
zijn geduchte tegenstander de han4 
gereikt" en venter ia die bewindsman 
in staat een vergevingsgezindheid en 
edelmoedigheid op te brengen ,.die de 
heer AdoU Hitler nog had kunnen 
doen blozen". Verder heeft minister 
van den Brink .daD volgens de ,.onpar
lementaire" de positie van ir. Keus 
met het verlenen van het lintje zeer 
versterkt: deze kan namelijk, wanneer 
hij een volgende keer tegen minister 
Lieftinck van leer gaat "aan zijn for
midabele autoriteit nog eens die ont
leend aan het lint toevoegen". Deze 
laatste woorden zouden kunnen doen 
denken, dat de "onparlementaire" zo 
maar guitigjes aan het gekscheren 
was. Maar die veronderstelling verliest 
elke grond wanneer men onmiddellijk 
eraan volgend de' conclusie van de 
schrijver leest. Die luidt als volgt: 

"Oh! grootmoedige Van den 
Brink! Oh! minister van de groot
industrie, vrijgevige en edelmoedige! 
Hebt gij vergeten, dat veertig jaren 
geleden, een heel wat groter minis· 
ter dan gij zich .al eens op een rid
derorde verstapte? 

Bedenkt, dat dat nog wel eens kan 
ie beuren!" 

* •• 

W ij hebben thans de lezer zo goed 
mogelijk ingelicht, zij het dan, 

dat wij nog niet vermeld hebben, dat 
het geheel was verlucht met een te
kening, voorstellende een gliml~chen
de minister van den Brink, dte een 
juist geridderde de deur van zijn de
partement uitlaat, welke juist gerid-

derde een bordje toont met daarop de 
woorden: Doodsvijand NQ. 1. 

D e bedoeling van het geheel ia 
duidelijk. Afgezien van alle on· 

vriendelijkheden en grofheden aan het 
adres van de twee hoofdpersonen -
minister van den Brink en ir, Keus
blijkt zonneklaar, dat de schrijver 
van oordeel ia, dat iemand, die zich 
permitteert critiek op de regering te 
hebben niet voor een onderscheiding 
in aanmerking moet komen. Nu zul• 
len wij maar niet vragen hoe het oor· 
deel zou zijn wanneer de critiek eena 
niet socialistische maar andersiezin
de minister& ;,;ou treUen. 

In ieder geval weten wij dat de "on• 
parlementaire" hen, die eritiek heb
ben op regeringspolitiek niet kan zien 
als Nederlanders die :~;ich jegens de 
Koningin en de Staat of jegens de 
maatschappij op bijzondere wijze heb
ben verdienstelijk gemaakt, want dit 
immers ia het critedum voor toeken
hing der onderscheiding. 

De mening van de "onparlementai
re" is: al hebt gij nog zo'n praehtil 
bedrijf opgebouwd, dat vele mensen 
werk geeft en dat verre buiten onze 
grenzen bekend is, toch zijt ge niet 
verdienstelijk, want gij hebt U critiek 
veroorloofd op minister Lieftinck c.s. 
Het is goed dat wij dit weten, want 
zulke opvattingen geven blijk van een 
uiterst bedenkelijke mentaliteit. De 
mentaliteit namelijk, die geen waar
dering meer kan opbrengen voor het 
oordeel van iemand, die zich veroor
looft onverholen zijn oordeel te ge
ven, en critiek te uiten. De ,.onparle
mentaire" kan dus niet belonen hen, 
die behoren tot hen, die zijn 
opvattingen niet delen. Die wil hij 
- ondanks hun verdere grote maat• 
schappelijke verdiensten - uitschake· 
len van eerbetoon, dat dan gereser
veerd moet blijven tot hen, die wel 
de opvattingen delen van de groep 
waartoe hij behoort. 

Zou de ,.onparlementaire" niet eens 
in zich zelf keren en althans eens aan 
zijn vrienden van "Vrij Nederland" 
vragen waartoe deze mentaliteit moet 
leiden? Wij zullen er dan verder maar 
niets over zeggen. 



~RI.mEID EN DEMOCRATIE 

Straatsburg, Mei 1951 

~ oorop staat de hoeveelheid papier 
Plan Schuman, Europees Burgerschap, Defensie 

(Van onze speciale correspondent) 
Als men na ve1·scheidene dagen arbeid eens het totaal overziet van het
geen er in de eerste periode van de derde zitting van de Assemblée van 
de Raad van Europa verricht is, dan staat, naa1· onze smaak één zaak 
voorop: de hoeveelheid papier. Het aantal stukken, rapporten, documen
ten, resoluties en moties groeit in de loop van de dagen zo aan, dat men 
er op het laatst letterlUk en figuurlijk onder gebukt gaat. Een frappant 
bewijs van de veelheid der stukken werd wel geleverd door de bekende 
Belgische staatsman van Cauwelaert, die bij het defensiedebat verklam·
de, waarom hij zijn handtekening had gezet onder een motie van Dnncan 
Sandys, de schoonzoon van Churchill, en niet bleek te weten. dat die 
motie al wee1· ingetmldcen was. · 

D c werkwijze van de Assemblée 
moet bepaald veranderd worden. 

Per slot van rekening is de 
Raad van Europa nog pas een 
jaar oud en dan is voor alles nodig, 
dat men een goede werkwijze vindt. 
Het zou aan het debat, dat zoals de 
heer Korthals dat noemde, nu en 
dan oeverloos was, ten goede komen. 
als men net zoals in de Staten-Gene
raal bij ons eerst een schriftelijk<' 
behandeling kreeg met een Memorie 
van Toelichting, een Voorlopig Ver
slag en een Memorie van Antwoord 
en dat men dan bij de mondelinge 
behandeling zich moest houden aan 
de plm t·?n, welke in de schriftelijke 
gedachtenwisseling ter tafel waren 
gebracht. Dat zou weliswaar in het 
begin nog ·meer papier met zich 
meebrengen, maar dat zou men tijdig 
voor de aanvang van de zitting kun
nen hebben en dat zou voorkomen, 
dat men tijdens de zitting overladen 
werd met papieren, welke geen en
kele van de 125 gedelegeerden de tijd 
beeft om door te werken. 

125 Gedelegeerden zijn er, maar dit 
keer was de absentie vrij groot, on
danks de regeling, welke men ge
troffen heeft met plaatsvervangende 
afgevaardigden. 

Z o heeft ook ons land 6 gedele
geerden en 6 plaatsvervangende 

gedelegeerden en was het aantal van 
6 Nederlandse afgevaardigden tijdens 

"""'~! 

leder Stoten- en Roodslid 
sij op 2 en 3 Juni op 

Woudschoten! 

(vervolg van pag. 6). 

L aten wij echter het oog richten 
op die enkele, eminent Europese 

landen, die ik boven reeds noemde 
en zien, hoe dáár de opleiding gere
geld is. De eisen moeten verzwaard 
worden, warenkennis, boekhoudkun
de, algemeen economisch inzicht, con
junctuurbeoordeling. . . . waarom kan 
dit in Zwitserland wèl, waarom staat 
dáér de vakkennis op een zo hoog 
peil. Ik weet het, vergelijk eens het 
gewone lager onderwijs hier en ginds, 
de verplichte 9-jarige school, die men 
in verschillende kantons heeft. en 
wij zijn arm. 

Maar alleen de middenstander, 
die zich va.a zijn economische en 
sociale functie bewust Is, kan fier 
en trots zijn, dat hij zich "mid
den"standet noemen m a g ! Hij 
''ergete nooit, evenmin als wie 
ook, Mbeider en academicus, 
ambtenaar en minister, dat het 
nooit op het wat, dat het op bet 
h6e aankomt en dat dit het kem
pmat 'ftft tedere 'W'ertJoe(;eringspo
&ing moet zijn. Wanneer gaat er 
eens - C011l1Dissie naar een klein 
land, als hel; oJUJe arm aan grond
stoffeR, en 'CIVMl4t men 'flCns de 
ltllk al van de grote Angelsa.kst
sehe landen, waar de toesÎanden 
w volkomen anclers zijn 'l Gaat in 
dat ldeîae laatl eens kijken. hoe 
tiár de vakopleiding van arbei
•er en winlielier geregeld ls, hoe 
fier dáár èn arbeider èn midden
stander hun taak ,-ervullen. En 
Can niet eigenwijs zijn, niet te 
veel praten maar veel luiSteren. 
Dat wordt dan eens een commis
sie, die nlt>t allfoc>.n maar gf"ld 
kost! 

alle vergaderingen van de Assemblée 
steeds aanwezig. Maar in Frankrijk 
wierpen de verkiezingen hun schaduw 
reeds vooruit, in Ierland was het 
parlement ontbonden, in Italië zijn 
er de volgende maand verkiezingen 
voor Staten en Gemeenteraden, zodat 
verschillende gedelegeerden in het 
geheel niet. of zoals b.v. de Fransman 
Bonnefous · slechts één dag aan de 
discussies deelnamen. 

r ' I Indrukken van de Assem- I 
blée van de Rood van 

\. Europa. ..) 

Toch zijn er, ondanks alle moeilijk
heden enige zaken besproken, wellee 
stellig de moeite waard waren en die 
de vele arbeid, welke in het gebouw 
van het Maison de l'Europe aan de 
Place Lenötre verricht wordt, recht 
hebben doen wederv!lren. Dat was 
dit keer niet het defensie-debat. 

Enige denkbeelden zoals van de 
Italiaan La Malia om Eisenhowe1· 
uit te nodigen en van Sandys 
om een motie aan te nemen, waarin 
een aggressie op .Joego-Slavië be
schouwd werd als eea "casus belli", 
werdell in cJe kiem gesmoord. Men 
mag verwachten, dat het debat over 
de defensie in October, als de Assem· 
blée weer bijeenkomt. bèlangrijker 
zal zijn. 

* * * 

V aa betekenis achten wij het, dat 
de Assemblée met een overgro

te meerderheid <ver boven de ver
eiste 2/3 van de stemmen) instem
ming betuigde met het plall!-Schu
man inzake de samenwerking op het 
gebied van steenkool, ijzer en staal. 
Dat gaf een morele steun aan de 
plannen tot Europese integratie, die 
een gunstige ontwikkeling voorspelde 
Yoor de verdere plannen, zoals op 't 
gebied van de landbouw, het ver
keerswezen, de luchtvaartpool, welke 
ter sprake zijn gekomen en nader be
handeld zullen worden in de October
zitting van de Assemblée. Vermel
ding verdient nog, dat met algemene 
stemmen is aangenomen een ontwerp
conventie, welke zal kunnen leiden 
tot de instelling van een Europees 
burgerschap. Hiertoe is nog slechts 
de eerste stap gezet, maar een gelij
ke behandeling in de verschillende 
landen van de burgers, die vallen ·on
der de staten-Ieden van de Raad van 
Europa zal daartoe kunnen leiden. 

. . . 
M en heeft deze keer wel zeer 

ooidelijk de weg geVolgd van 
de functionele integratie en niet 
meer te veel zich bezig gehouden 
met de :federalistische integratie, al 
zijn er nog vele leden van de Assem
blée, die het wellicht liever langs die 
weg zouden proberen. Dat bleek o.m. 
uit een persconferentie van graaf 
Coudenhove-Kalergi, die de steun 
van 72 gedelegeerden van de Assem· 
blée had verkregen voor een ontwerp
grondwet voor de Verenigde Staten 
'ft1l Europa, Di't ontwerp zal ter be· 
studering aangeboden worden aan de 
verschillende parlementen, maar de 
weg naar die grondwet zal oog ~~ 
zeer lang zijn. 

D. W. D. 

Op 4 Juni kunt U zeggen :l 
ik heb genoten ! 

Want ik wn ap 2. en 3 JUtti 
op Woudschoten. 

I.V. 
Machinefabriek 

IJZER- STAAL- EN 
METAALGIETERIJ 

v.h. BAKKER & Co. 
RIDDERKERK 
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STALEN MEUBELEN 
"GISO"·LAMPEH 

NEDERLANDS CULTUREEL 
CONTACT 

Op 2 Juni e.k. zal door het Neder• 
lands Cultureel Contact een congres 
worden belegd, 's morgens 10.30 uur 
in het Jaarbeursrestaurant te Utrecht. 

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

Het congres zal tot onderwerp heb
ben de diagnose en de therapie van 
de huidige cultuurcrisis: de uitdaging 
van heden, ons antwoord daarop en 
het tekort in ons antwoord. De vra
gen, in hoeverre dit tekort ware aan 
te vullen door de overheid en welke 
taak in deze ware toe te denken aan: 
het Ned. Cultureel Contact, zullen in 
het bijzonder worden onderzocht. 

AFDELING88EOB.ETABI88EN: Aan dit congres gaan enkele sectie
vergaderingen vooraf. Die voor Kunst 
en Zelfwerkzaamheid op 25 en 26 Mei, 
twee andere op 1 en 2 Juni van 9-10 
uur. 

Vraagt bU onr;e admlnlatratte Ck 

tarieven voor extra-exemplaren vu 

:Jna weekblad. voor de verbreidint 

ran onze beginselen eu voor ut 
werven Yan nieuwe abonn6'a. 

Stellingen of prae-aciviezen zullen 
tevoren aan de deelnemers wordetJ 
toegezonden. Het secretariaat van het 
Contact is gevestigd, Prinsessegracht 
19, 's-Gravenhage . ..................................... 

r 
STUD I E-C 0 N FE RENTIE 

van de 
VERENIGING VAN STATEN- EN RAADSLEDEN VAN DE 

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
te houden op 

ZNI'ERDAG ·~ en ZONDAG 3 ,JlJNI 1951 
in het conferentie-oord 

TOUDSCH<Yl'EN 
te ZE:lST 

lllvenals in 1949 en 1950 Olï.l·aniseCit 
ook dit jaar de Vereniging van Sta· 
ten- en Raadsleden van de V.V.D. een 
studie-conferentie. Het conferentie• 
oord "Woudschotea" te Zeist bleek 
vorig jaar aan ie«ers eisen en ver
wachtingen te voldoen, zodat dit ook 
thans weer is gekozen als plaats van 
samenkomst. De aantl'elrk<llijkheid 
van Woudschoten wordt ditmaal nog 
verhoogd door het feit, dat de conle· 
rentie eerst begin .Tuni wordt gehou
den, hetgeen gegronde hoop geeft <>P 
zon en warmte, ell de fraaie omge
Ying temidden waarvan Woudscbob!n 
gelegen is, nog aanlokkelijker maakt. 

Aangezien verlcd<en jaar is g~ble
ken, dat door het grote aantal spre
kers de conferentie zeer vermoeiend 
was, is dit ;jaar be.!<loten minder spre
kers uit te nodigen, hetgeen tevens 
het voordcel hC('ft, dat de tlec·lnemer!l 
de gelegenheid wordt gegeven iets 
1ncer van de .onl.g'cving te genieten. 
een wandding door de bossen te ma· 
ken en op deze wijze tevens het on· 
derling contact t<' verstevigen en 
nieuwe bannen vn.n n-iendschap aa11 
te knope11. 

Naat· nl\". w'wr"ch~iulijkheid zal 
\·oor allr- dceln0.nwrs gelegenheid be
staan in Woudschateil te ov~rnacbten 
Er zijn Rl anpkamen voor 1, 2 en ~ pel'
sonen en verclr•r een aantal ;-;laapzu
len. Vanzei fsJH'I'k<'lHJ heeft men hij 
spocdig·11 aanntel<ling tneer kans in 
een klein~· kmncr t(' "·orrl€'11 OIHV~rge
bradlt! 

Voor de loden van dB Ver~uiging· 
van Staten- en Raadsleden zullen fie 
kosten van verblijf <>n logles in Wolld
::;choten voor rd{rming van (10. Vt'T"
f'niging· wor(lrm g'enonl~n. 

Niel-lc·dcn vml dè Vereuîging, Uh~ 
even,cens van harlc welkom zijn. zul
len slecht.:-; een gedüdte "-an de kost· 
prijs bPhocvcn te betalen, te weten 
voor logies en maaltijden f 5.-- p, p., 
over te schrijven o!) postgiro no. 
68500. ten name \'&n R. llees & Zoo· 
nen til 's-Gravenhagc, onder vermel
ding: Studie-Conferentie Woudscho
ten van de Verenig-ing van Staten- en 
Raadmoo<lft. 

Ondergetek..,nde: 

Arlres: 

Woonplaats: 

Aamueldiug uient te gesebieden 
vóór 20 M-ei a.!'!. op onderstaande 
strook. 

Bij tekort aan plaatsruimte hebben 
]P,den van "'" Vereniging voorrang. 

AGENDA 

Zaterdag ~ Juni 
16.00 uur: Opening dool' d-3 Confel·en

tieleider. 
Hl.15 uur: "Groodslagen van het Li

beralisme". Spreker: G. A. de 
RMder, Vootganger van de Ned. 
PrGtestantenbond te Beilen. 
Gemeenschappelijke avonc!maaltijd 

26.00 \lUl'~ "De winsten van de over
heidsbedrijven". Inleider: .Jhr. dr. 
.r. C. 1\follerus, Secretaris vara de 
Kam~1· , .. Koophanrlr>l til nlltl!'lem 

Zonda~ 3 Juni: 
~l.OO uur: Morgenwjjdin~.;· <bJOl' ds. L. 

S. P. van der Chij~. P-redikant 
van de Ned. Protestantenbond te 
Doom. 

10.00 uur: "De invloed van iaterna
tiouale regelingen op de h\111!1hou
ding van lttJk, provincie ea. ge
meente". Spreker: Mr. W. II. 
Fockema A:ndrenc. Oud-staats
"ec:reta.ris van het Min. v. Oerlog. 
Gemcenschap!l{)lljkc koffiemaaltijd 

14.00 uur: "De achteruilgang van dü 
macht der gemeenteraden". Inlei
der: Mr. W. J. Geertsema, Lid 
van de Gemeenteraad van Leiden. 

lfJ.l5 uur: "OYcrheid t:'n Kunst''. 
Spreker: D. W. Dettlneyer, Lid 
van de Gcmecntc,ran<l van 's-Gra
vel!lhage. 

±: 16.30 uur: S!uitiJ.1.g. 
Na de :iftleidiYI~n zal gel!egenheid 
bestaan tot het stellen van ,·-agen. 

Vervoer: Vanaf het station Ub·echt: 
bestaat <'CU busverbinding met Woud
schoten (de Veenendaalschc bus vau 
de firma Wed. A. W. de Haas, welke 
is gestationnecrd recht tegenover het 
station Utrecht). Deze bussen ver
tt·&kcen CN1 kwartiel' vóór en na het 
hele Ullr uit Utrecht en hebben . bij 
het conferentie-oord Woudschoten een 
halte-plaats. Duur van de rit pl.m. 
een half u nr. Voor Pxtra-bussen zal 
worden zorggedragen. 

geeft zich hierbij op als dcelncmer(stcr) aan de Studie-conferentie van de 
Vei'cniging mn Staten- en naa<lsleden ·van de V.V.D. np 2 ~" ll Juni 1'951 in 
het Conferentie-oord "Woudsrhot(l.n" h"' ZPh:::1. 
* Avondmaaltijd op 2 Juni. 
* Logies \'&1!. 2 'Op :~ Juni. 
* Ontbijt op 3 Juni. 
* Koffi~maaltij<l op :; .J lllli. 
* Doorhalen wat nie>t \·r~rlan.~·,l wordt. 
Datum: ......................... .. 

(Jtanolkkening) 
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'De eenlge echte! __ ......._ ____ .~..) 

N.V. 

V ~or Uw zaken met Azië be
tchiklr::eo wij over 17 kantoren 
in Indonesië en eigen vesti· 
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I HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. I 

AMSTERDAM • OEN HAAG. ROTTERDAM L _____ .J 

SMIT 
SLIKKERVEER 

VERSCHENEN: 

een folder, diè een uitgebreid 
overzicht biedt van de gewij
zigde voorschriften inzake 

BETALING 
· van 

IMPORTEN 

U kunt deze folder biJ elk 
onzer kantoren aanvragen. 

* 

AMSTERDAMSCHE BANK· 
INCASSO-BANK 

Scheepswerven en Machinefabriek 
------
BOLNIS 

( n.ü.t.uu.So.uuc. en ~ ) 
'------~--- . 



Zaterelog 2 Juni 1951 • Mo. 1SJ 

VRIJBEID 11 
DEMOCIATIE 

Nationalisatie van 
het bankwezen? 
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WEEKBLAD VAN DE .VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

De taak der Nationale Reserve 
oorlogsjront • u een Naast een thuisfront 

van essentiële betekenis 
ferwijl wij dit schrijven zijn in de 

Tweede Kamer de debatten over het 
defensievraagstuk nog aan de gang. Voor 
onze fractie hebben de heren Vonk en 
Korthals daaraan deelgenomen. Over het
geen zij hebben gezegd zal onze parlemen· 
taire redacteur in het volgende nummer 
van ons blad schrijven. Thans evenwel 
willen wij een bepaald aspect bespreken, 
dat in de Kamer ook aan de orde is ge
steld en tot veel critiek aanleiding heeft 
gegeven. Wij bedoelen de zorgen, die van 
overheidswege aan het "thuisfront'~ wor
den besteed. Wij betreden daarbij een ter
rein waarop wij organisaties tegen komen 
äls Steun Wettig Gezag, Nationale Reser
ve, reserve gemeente- en rijkspolitie als
mede reserve-grensbewaking. Het gaat 
hier over instituten, waarbij de Neder
landse regering niet in internationaal ver
band behoeft. te handelen, maar zelfstan

.dig kan optredett'"'etr'·zelf direct verant
woordelijk kan worden gesteld voor de be
reikte resultaten. Aan de andere kant 
speelt hier ook een zeer belangrijke rol de 
bereidheid van het Nederlandse volk om 
vrijwillig persoonlijke offers op zich te 
nemen terwille van de verdediging onzer 
culturele waarden, rechten en vrijheden. 

Zij, die oud-minister Schokking - po-
litiek gesproken - een goed hart 

toedragen, hebben tegenover de tegen
standers van deze voormalige bewindsman 
wel eens gesteld, dat de heer Schokking 
niet voldoende gelden had gekregen van 
de regering om een behoorlijk defensie
apparaat op te bouwen. Dit is ongetwij
feld juist. Nu willen wij echter maar niet 
de vraag stellen of minister Schokking 
met voldoende kracht en vasthoudendheid 
voor het meerdere heeft gevochten, maar 
wel mag worden gezegd dat hetgeen wèl 
mogelijk was, eveneens zonder vastheid 
van beleid en zonder kracht is verricht. 
In dit verband denken wij dan juist aan 
organisaties als de Nationale Reserve. 
Ronduit mag toch worden gesteld, dat 
wat tot dusverre tot stand gebracht is, 
verre en verre blijft beneden de maat van 
het bitter noodzakelijke. Er daar moet 
tevens aan . toegevoegd worden, dat er nu 
eindelijk eens iets moet ·gaan gebeuren 
wat leiden kan tot een meer bevredigende 
situatie. Na Praag werd het noodzakelijk 
geoordeeld, dat er in ons land een appa
raat zou komen, dat de binnenlandse vij
and irt bedwang zou kunnen houden. Wij 
·waren ons toen bewust van de eventuele 
kracht, die van een binnenlandse vijand 
zou kunnen uitgaan, maar dan is het toch 
uitermate verdrietig, dat tot dusverre nog 
niet meer gepresteerd is kunnen worden 
dan wat nu tot stand gebracht is. Van 
minister Staf mag en moet dan ook ten 
aanzien van deze aangelegenheid de 
grootst mogelijke besluitvaardigheid en 't 
krachtigste doorzettingsvermogen worden 

gevraagd. Het gaat hier om een essentiële 
zaak, waarvan de waarde niet hoog ge
noeg aangeslagen kan worden. . .. • 

Wij hebben de indruk, dat de beteke· 
nis van éen goed thuisfront te zeer 

over het hoofd wordt gezien. Maar laat 
men toch goed begrijpen, dat het absoluut 
nodig is, dat, wanneer eventueel onze mi· 
litairen elders in Europa tegenover een 
buitenlandse vijand zouden staan, hier in 
het binnenland de orde en rust bewaard 
zullen kunnen worden. Laat men toch be
seffen, dat het moreel van onze militairen 
wordt ondermijnd, wanneer zij het achter
liggende gebied niet absoluut veilig weten 
en zich zorgen moeten maken over een 
aanval in de rug. En wat zal de man, die 
elderS zijn militaire plicht moet· doen, 
waard zijn wanneer hij bovendien bevreesd 
moet zijn, dat te zelfder tijd hof en haard• 
vrouw en kind, niet voldoende beveiligd 
zijn. Laten wij dan nog niet veronderstel-
len, dat de binnenlandse vijand slagen zou 
wanneer hij een greep naar de macht zou 
doon! 

In de zomer van 1949 heeft veldmaar
schalk Montgomery in de Ridderzaal ge
sproken en bij die gelegenheid heeft hij 
betoogd, dat het thuisfront in de moderne 
oorlogvoering even belangrijk moet wor· 
den geacht als het z.g. oorlogsfront. Wij 
zouden willen zeggen: als men ons niet 
verstaan wil, laat men dan toch in ieder 
geval een ervaren maarschalk als Mont
gomery geloof schenken! 

* .. • 

Wanneer minister Staf er toe over zal 
gaan het vraagstuk van de Natio

nale Reserve aan te pakken, dan zal hij 
vele moeilijkheden op zijn weg tegenko· 
men. Moge hij echter aan twee zaken bij
zondere aandacht schenken. In de eerste 
plaats is daar de sociale kant van . de 
kwestie: elk, die zich verbinden wil, moet 
weten waar hij aan toe is, wanneer hem 
iets overkomt. 

Verder is van zeer groot belang, dat de 
regering zich klaar voor ogen stelt waar 
men de Nationale Reserve voor wil ge
bruiken. Het gaat dus om een duidelijke 
formulering van de doelstelling. Eerst 
wanneer men daarmee klaar is, kan men 
de eisen gaan ·formuleren, die men aan de 
manschappen moet stellen en dus het 
program van opleiding opzetten. Nu heeft 
men andersom gehandeld: men heeft een 
program van 200 opleidingauren opgezet 
en discussiëert nog steeds lustig over de 
doelstelling voort. Dan komt men natuur
lijk tot wonderlijke gedachten. Zo schijnt 
in sommige kringen de mening te heersen, 
dat de manschappen van de NationalB 
Reserve ook wel strijd zouden kunnen 
leveren met een eventuele buitenlandse 
vijand. Men vraagt zich dan tocli met 

schrik af of zij, die zo denken, zich wel 
hebben gerealiseerd, dat zulk een strijd 
zal betekenen een strijd met parachu· 
tisten. En wanneer men dan overweegt, 
dat de parachutisten behoren tot de best 
getrainden - in Engeland was de maxi· 
mum leeftijdsgrens in de laatste oorlog 
voor hen 26 jaar, omdat ouderen niet 
meer de nodige geschiktheid bezaten! -
dan vraagt men zich toch met zorg af of 
men daartegen de Nationale Reserve in 
het veld wil sturen. Moet men tegen zulke 
keurtrOepen Nederlandse huisvaders tot 
een leeftijd van 50 jaar laten vechten, 
mensen die vaak geen . militaire voorop
leiding achter de rug hebben en het moe
ten doen met 200 uur oefenen als lid van 
de Nationale Reserve? Men moet toch be
grijpen, dat dit een onmogelijkheid is en 
niet verantwoord is. Het gaat 11iet aan 
ten deze kiekeboe te spelen. 

* * 

wanneer men de Nationale Reserve 
alleen zal laten optreden tegen de 

binnenlandse vijand, dan zal er reeds een 
taak zijn, die waarlijk heel vóldoende zal 
~ezen. Laat men de binnenlandse vijand 
Dlet onderschatten! Laat men nauwkeurig 
nagaan wat hiervan te verwachten is, dan 

(vervolg op pag. '1) 

AAN DE LEDEN 
VAN DE PARTIJ 
Volgens het reglement op de candi

daatstelling voor Leden van de Twee
de Kamer der Staten-Generaal dienen 
de afdelingen te vergaderen tussen 1 
Juni en 15 Juli van dit jaar, om naar 
volgorde van voorkeur een voorlopige 
candidatenlijst samen te stellen. 

Ieder lid ontvangt dus van de secre
taris van zijn afdeling een oproep voor 
de vergodering van de afdeling en te
gelijkertijd de alphabetische lijst van 
voorlopige candidaten en het advies 
van het Hoofdbestuur over de techni
sche inrichting van de candidatenlijs-
ten. · 

Indien enig lid van de partij deze 
oproep voor de vergadering met de bo
vengenoemde daarbij te voegen stuk
ken niet mocht ontvangen, dan dient 
hij zich in de eerste plaats te wenden 
tot de secretaris van zijn afdeling, om 
daarnaar te vragen Of tot het secreta
riaat van de partij, Koninginnegracht 
61, 's-Gravenhage. 

~-------------------
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itsen * 
Parlementair menu bood grote versuheidenheid 

lnterpellatie-Stokvi~ en W.A..G. vormden de ho~fdschotel 
De Tweede Kamer heeft de vorige week een wel zeer gevarieerd 
program afgehandeld. Het Grenscorre.ctiebesluit 1949 werd vervan
gen door de Grenscorrectiewet, Mr. StOkvis hieUI een int~r.pellotie 
over het gratiebeleid van de Regering 'fen aan7:ien van tot cle ctctod
straf veroordeelde oorlogsmisdadigers en politieke delinquenten. 
Een geheel nieuwe Kieswet werd aangenomen, ter vervanging van 
de oude, legislatieve lappendeken, welke de bestaande, uit 1896 
daterende en sedertdien niét minder dan ltwee en twintig maal 'Ie
wijzigde Kieswet was geworden. E\'eneens werd aangenomen een 
ontwerp regeling van het vervoer van goederen met vrachtouto's 
of, zoals de populairder naam luidt: WetsoritWe'l'p Auto•ervoer gcte
deren (W.A.G.) en tensloHe werd de gemeente Finsterwalde van 
hoor communistisch wanbeleid verlost - dit alles notuurlijk behou-
1dens goedkevl'ing van deze -voorstellen oo'k door ·de leflte Komer. 

heel te kunnen vcrenigen met hetgeen 
speciaal mr. Donker (Arb.) vóór hem 
had bétoogd en betuigde zijn instem
ming met de motie, door de heer Bur
g-ér ingediend. Deze _,1116tie, waaraan 
onze gehele fractie haar stem heeft 
gegeven, luidde: "De Kamer, kennis 
genomen hebbende van enige in dit 
jaar plaats gehad hebbende gratiever
leningen aan ter dood veroordeelde 
oorlogsmisdadigers, die in ernstige 
mate medeschuldig zijn geweest aan 
de hier te lande tijdens de bezetting 
plaats gehad hebbende Jodenvervol
gingen, alsmede van het feit, dat 
meermalen de levenslange gevange
nisstraf, welke ·bij weg.e van .gl"atie in 
de plaats is gekomen van de ·aan -oor
logsmisdadigers en andere .politieke 
delinquenten opgelegde doodstraf, la
ter weer is vervangen door gevange
nisstraf van bepaalde duur, zotlat 'ter 
dood veroordeelde misdadigers na 
langere of kortere tijd weer vrij zul
len komen en .zelfs in sommige geval
len reeds vrijgekomen wjn; spreekt er 
haar bezor8dbeid over uit, dat ·een en 
ander binnen het ka<ler van de ·aan de 
Kamer niet bekende 'l'ichtlijnen voor 
het door •8e Regering ten deze ge
volgde gmtiebeleid mogelijk is; ·en 

. gaat over -tot de CJrde van de dag". 

V oor onze fractie riep de nieuwe 
Kieswet nog de minste proble

men op. Er is, sedert het algemeen 
kiesrecht voor mannen 'Cn vrouwen 
niet alleen is ingevoerd, maar ook vol
komen gemeengoed in ons land is ge
worden, op bet stuk van het 'kièS· 
t'eeht -eigenlijk nog maar één pro
bleem en dat is ·het kies s t>e I
se 1. En dat 'pt'<>bleem laat het 
ontwerp geheel in bet tnidden, in 'dien 
zin, dat het bestaande stelsel volko
men wordt gehandhaafd .. De vraag of 
het stelsel der -evenredige vertegen
woordiging in de praktijk voltlaan 
heeft en zo neen of een ander .stelsel 
.grote voordelen zou bieden zonder an
dere, nieuwe nadelen in het leven te 
roepen, is een vraag voor brede "be· 
studering dooi' een Staatscommissie, 
welke blijkens mededeling van MiniS
ter Van Maarseveen dan ook binnen 
mieabare tijd zal worden ·iBgésteld. 
Het nieuwe ontw«p.lmmgWleelûl eea · 
aantal technische verbeteringen, ·maar 
die dan ook inderdaad als verbete
ringen zijn te beschouwen: Een voort
durend bijgehouden kiezersregister, 
waardoor verhuizingen e.d. ten gerie· 
ve ook van de kiezers zelf onmiddel
lijk worden geregistreerd en aanmer· 
keiijk soepeler bepalingen v.oor het 
stemmen in een andere gemeente 'en 
voor het stemmen bij volmacl:it. 

,., * ·~ 

E r waren slechts twee amendemen-
. ten ingediend. Een amendement 

van de heer Wagenaar (Comm.) om 
de verhoging van de waarborgsom van 
f 250 of f 500 (wegens <ie waardeda
ling van het geld voorgesteld) enge
iaan te maken, werd met 83 tegen J9 
Itemmen verworpen. 'Ook -onze frac
tie heeft haar stem aan dit amende
ment niet verleend. Wel eehter heéft 
%ij haar stem gegeven· aan een amen- . 
iement van de heer Beernink (C.H.), 
iat zich, onder -de huidige financlêle 
omstandigheden, verzette tegen het 
aanbrengen van gordijntjes in -de 
Stemhokjes. De heer Beernink meen
ie, .dat dit misschien wel een mil
lioen gulden zou kosten. Dat was 
waarschijnlijk wel ·overdreven, maar 
11et was zoals minister Van Maarse
veen zei: Ook wanneêr men aan
Jleemt, dat dit bijvoorbeeld f 200:000 
zou kosten, geloof ik, dat wij hier 
voorlopig beter van af kunnen zien. 
De miaia~r loon· bet4UDCrllèbim.t 'èiS
ter niét overnemen, daar P.v.d.A. en 
conmt11riisten op 'deze -gordijntjes (ter 
betere waarbonging van hêt stemge
Jieim) erg gesteld bleken .. Het amen
•emerrt werd ·evenwel aangenàfnen 
met 49 tegen -23 stemmen. ~en ·stero
len de P.v.d.A. (op 2 leden na) en de 
communisten. Het ontwei'p werd zon-

. Ier hoofdelijke stemming en met al
gemene stemmen aanvaard. 

Het Grenscorrectiebesluit bracht 
nog minder problemen, otndat 

over de grenscorrecties zelf in 1949 na 
uitvoerige debatten nu eenmaal reeds 
een besluit was genomen. Principil!le 
betekenis had deze omzetting dus niet. 
· Anders was het met de interpellatie 

van mr. Stokvis. Deze gaf aanleiding 
tot een breedvoerig debat over de 
gratieverleningen aan ter dood veroor
deelde oorlogsmisdadigers, waarbij de 
gevallen van Aus der Fuenten en Fi
Jicher de naaste aanleiding vormden. 

BÎijkens de door minister 'Mulderije 
verstrekte gegevens was van 139 in 
kracht van gewijsde gegane uitspra
ken in fi gevallen de opgelegde dood
·straf bij wijze van gratie VEranderd 
in gevangenisstraf; in -38 gevallen was 
géén 'tl'àtie verleend en 1n 7 gevallen 
was nag geen 'beSlissing genomen. ...... 
Hier was ·dus tlldel'daad "barm
. 'hartigheid" (zoals die van K.V. 

P . ..zij(ie werd bepleit) op grote schaal 
toegepast. De 'talrijke protesten uit 
alle ·kringen der •Sàmerilevmg en het
-geen in '-ae Kamer aoor de meerder
heid der sprek~rs werd naar voren 
gebracht hebben echter wel aange
toond, dat een belangrijk deel van ons 
volk -de:ae "bamibattiglleid" tegenover 
·hen, die zo grote wandaden 'tC8enover 
ons volk hebben gepleegd, met het 
l"ech~evoel in strijd acht. baar komt 
nog bij, ~at deze mass&le gratiëtin!~ 
·~ de !IIMnd Vàl'l. '~~Mtèel"aè') 
richtlijnen volgens v~len niet 1neer 
was in overeenstemming mët het ka
rakter der gratie, die -slechts in zeer 
individuele geva:llen 'en bij uitzonde
ring moet worden verleend. . ·• :. 
Û nze ,geestverwant mr. Vonk om-

schreef het gratiebegrip aldus: 
.gratie is in wezen een buitengewoon 
rechtsmiddel, toevertrouwd aan ·de 
handen van het uitvoerend .gezag, .om, 
waar de wet tot onbillijkheid of on
recht %OU voeren, de gevolgen der 
rechterlijke veroordellng .geheel « 
gedeeltelijk buiten werki!lg te stellen. 
Mr. Vonk verklaar-de .zich vrijwel ge-

Deze motie werd mèt 53 . tegen ~ 
stemmen aanvaard. 'Tegen stemde al· 
leen de K.V.PAl'aëtie, met uitzonlie
ring van ·de heren Koersen, Fens en 
Van Koeverden. 

() ok de interpelJ.ant zelf had twee 
moties ingedielld. De 'l!el!llte 

,sprak teleurstelling , -Qit over • -cra
'tie-v'eî"l~ng ·~tan ,,-.11. aus der -Fuen
ten, ·c.s.", de tweede vroeg publicatie 
van de rièhtlijnen voor het gratiebe
leid. Alvorens tot stemming over deze 
moties~Stokvis en de motie-Donker, 
welke wij boven 'reeds hebben ver
meld, werd overgegaan, legde .mr • 
Oud (dat was de volgende dag) een 
"korte verklaring" namens de V.V.D.
fractie .af. Hij deelde daarin allereerst 
mede, dat zijn politieke vrienden en 
hij hun stem zouden geven aan de 
motie van de beer Donker, omdat zij 
van oordeel wal'al, 1iltt deze motie 
een uitspraak gaf, ltie van belang ·ken 
zijn voor het in de <toekomst te voe
ren gratiebeleid. 

DEZE BURGER 
is dTUk doende met het pas-verschenen deel van de Parlemen
taire Enquête Commissie. Ik heb er mijn hel-gekl;eu:rde pocket
hooks The Mysterv of X, I.J and Z voor .laten liggen. Welk <een 
lectuur! En welk een spanning! 

Deze burger is altijd een klein kereltje geweest -in de scha
duw der fl1'0te11. Oók toen hij (van Septembe'r 1'944 tot Mei 1945) 
de eer, .do~ niet m vone mate het genoegen ·hctd_, m Londen in 
die schaduw te arbeiden aan een kleine schrijftafel >in un kleine 
kamer in het grote Stratton House. 

AZtijd een klein kereltje, oak toen hij, in die dagen, harino 
met een boterham at in Netherlands House met hier en daar 
sterrenglans •en zonnegloed over belendende kqffi-etajettjes. 

Véél heeft deze burger daar toen niet van beg1·epen. 
Wat hij wèl héél duidelijk zag was een. taci.ie, hardnekkige 

Struggle 10'1' 'high4ife.:in-'t-maatschappelijke. 'Ste'M'enplu.kke'l'tjes 
bij de vle6t. Er •waren er bij die met beide handjes kraaiend 
reikten naar de -200 en alle planeten. 

Wat deze burger in die dagen, dat de V --2's in Londen néér
ploften met slagen die het hart deden stilstaan, wèl zag, was 
un -verbeten strijd om 't behouden van de actetas-met-prestige 
óók in het -bevrijde ooderland • 

En wat .'fleze ·burger rtiet weten, doch wel vermoeden kon in 
die dagen was, dat vele pretenties hoge1· lagen dan cle plaats, 
waar vele pretendenten, wat hun kennis en kunde betrof, in 
een . normaal-functionerend vaderland recht op 'hctdden. 

Men ontmoette, om de halve mete1·, de 'heer Niet, ·gekomen 
zijnde tot I-et en kennende zich zelve niet. 

Dáár zat 'm, dacht deze burger, dat dikke boek lezende, toch 
veelal wel de kneep. 

Een kneep, mijne geliefden, die niet àlles verklaart, maar toch 
wel ·een hele boel van alle, nu. langzamerhand aan het licht der 
openbaarheid tredende, raadselen, waartussen menig man in het 
Londen van die tijd, rondwaarde. 

Evenals 
DEZE BURGER 

W at de motie van de heer Stokvis 
betreft, aldus verder de heer 

Oud, waarin teleurstelling wordt uit• 
gesproken over de gratieverlening 
aan Aus der Fuenten, zijn enige leden 
van mijn fractie, waaronder ikzelf, 
van oordeel, dat het niet gewenst is, 
dat wij deze motie aannemen. Zij geeft 
geen richtlijnen voor het toekomstige 
beleid, maar velt uitsluitend een oor
deel over het beleid, dat in het ver
leden is gevoerd, een beleid, waarvoor 
verantwoordelijk is een minister, die 
geen deel meer van de Regering uit
maakt. Op deze laatstvermelde grond 
zijn enige van mijn politieke vrien· 
den en ik van mening, dat wij onze 
-stem aan deze motie niét kunnen ge
ven. Wat de motie van de heer Stok
vis ten aanzien van de publicatie van 
de richtlijnen aangaat stelden de heer 
Oud en dezelfde fractiegenoten ztèh 
op het standpunt van de minister, J\18• 
meiijk dat deze niet wenselijk was, 
al ware het alleen reeds, dat deze 
·richtsnoeren dan door of namens ve'r· 
'dachten in debat zouden kunnen war
den gebracht. 

Deze moties werden resp. met 5.7 
tegen 18 (de -communisten, de A.R., 
twee V.V:D.-ers en de heer Welter) 
en ~5 ·tegen 10 stemmen (de comnnt• 
nisten, 2 V.V;D.-ers, de heer ;Gerbl'&ll· 
dy en de heer Welter) verworpen. Te· 
gen deze moties stemden van de V.V. 
D. de heren Oud, Korthals, Vonk tm 
Zegering Hadders, vóór stemden ae 
heren Ritmeester en Come:Hssen, 

Q ver Fin~erw.olde moeten .~n kun• 
. ·. . neJ\ wij !11litermate kort.J:ijn. Hoe

:reer de toepassing van de in de 
Grondwet geopende mogelijkheid om 
in geval van "grovelijke verwaarlo· 
zing" van het beStuur ener gemeellte 
dit bestuur met uitschakeling van het 
college van B. en W. en van de Raad 
in handen van de burgemeester te 
leggen, moet worden betreurd, de ge
·hele Kamer minus de communisten, 
toonde zich van de noodzaak dezer 
maatregel overtuigd. Een kort woord 
van de heer Ritmeester was voldoen
de, om dat ook voor onze fractie dui· 
delijk in het licht te stellen, .... 

En tenslotte was daar dan het 
Wetsontwerp Autovervoer Goe· 

deren, afgekort W.A.G., 'een so<n't 
tweelingbroertje van de Wet Auto
vervoer Personen (W.A.P.). Niettemin 
kan er ook tussen tweelingen toch 
voldoende verschil bestaan, hetgeen 
wel bleek uit de verklaring van de 
heer Zegering Hadders, êlat hij voor 
dit wetsontwerp veel meer sym.pathie 
had dan hij 'indertijd had voor de 
W:A.P., althans zoals ·deze was inge
diend. En dat kwam, zo voegde hij 
daaraan toe, vooral hierdoor, dat wij 
bij de behandeling van de W.A.P. op 
de hoogte waren van de opvattingen 
van de Commissie Vergunningen Per· 
sonenvervoer, welke opvattingen ons 
het ergste deden vrezen voor de nog 
overgebleven ondernemingen. De heer 
Zegering Hadders legde er 1n zijn rede 
over dit ontwerp vooral de nadruk op, 
dat het bij een wet als ·aeze vooral 
aankomt op de uitvoering en in dit ge• 
val dan in ·het bijzonder op degenen, 
die de vergunningen in de .prakti.J"k 
zullen gaan verlenen. Dat enige orde· 
ning op het gebied van het goederen
verveer langs de weg noodzakelijk, 
althans nuttig is, wilde onze woord· 
voerder daarbij zeker niet ontken-
nen. 

" . . 
.D· , aar eigenlijk niemand in de Ka-

mer, gezien nu eenmaal de iD 
het vervoer ontstane verhoudingen, in 
beginsel bezwaar had tegen het ont• 
werp (het werd dan ook met algeme
ne stemmen aanvaard), maar velen 
toch wel van mening waren, dat er op 
onderdelen nog het een en ander aan 
te verbeteren was, viel het zwaarte
punt van de behandeling hier op de 
amendementen. En hier moêt ons van 

(Vervolg op pag. 8) 



YIWBEID BN DEMOCMTIJ: 

~ WEEK tot WEEK 

Groningen 

De grote betekenis van het. werkl:>ezoek, dat 
Prins Bernhard zeer onlangs aan Groningen 

bracht, is ongetwijfeld, dat de noden en zorgen 
van deze provincie weer eens op een duidelijke 
wijze aan de openbaarheid zijn getreden. Zeer te
recht wees prof. dr. D. van Os, voorzitter van de 
Noordelijke economisch-technologische organisa
tie (N.E.T.O,) op de behoefte aan meer leidende 
tec:bBische krachten in het Oosten en Noorden 
van ons land, waaruit duidelijk blijkt, dat- men 
bij het streven naar industrialisatie een ruime 
blik moet hebben in die zin, dat men zich in dit 
opzicht niet teveel tot het Centrum en het Westen 
van ons land bepaalt. Het is omdat Groningen in 
dit opzicht de kat de bel heeft aangebonden. dat 
wij hierover schrijven. Het ligt geenszins in onze 
bedoeling hier slechts voor Groningen alleen in 
de bres te springen. Veeleer ligt het in ons voor· 
D6men te onderstrepen, hoe belangrijk het voor 
0nze regering is de wensen, nodea en 
zorgen van onze verschillende provincies te 
kennen en daarmede op een zo objectief 
mogelijke wijze rekening te houden. Het is 
toch geen geheim, dat zowel het Zuiden, het 
Oosten en het Noorden van ons land vaak net 
iets te weinig aandacht krijgen. Het is zeker 
noodzakelijk, dat in dit verband geen controverse 
met het Westen in het leven wordt geroepen. Het 
Noorden heeft gesproken. Moge deze stem voor 
de regering aanleiding zijn de nodige aandacht te 
schenken aan de belangen van streek en pro
vincie. 

Ontstellend 

V elen, die de persberichten hebben gelezen 
met betrekking tot het vijfde deel van het 

werk van de Parlementaire Enquêtecommissie, 
dat zojuist is verschenen, zullen met ontsteltenis 
van diverse feiten hebben kennis genomen. Het· 
geen in dit vijfde deel te lezen valt is zeer leerzaam 
en leert ons met name dat bij voortduring voor 
de demoeratie en goede democratische verl:wudin· 
gen in de bres moet worden gesprongen. Het mo~ 
ge dan waar zijn, dat al deze dingen zich hebben 
afgespeeld in een tijd van oorlog, dus in zeer bij· 
zondere omstandigheden, dit neemt niet weg, dat er 
vaak met de democratie op een ergerlijke wijze 
i$ gesold,. Wij kunnen dit slechts in ernstige mate 
betreuren, doch de feiten liggen achter ons en als 
zodanig zijn zij niet meer te vèranderen. Het 
heeft dan ook weinig zin om over deze dingen, 
die achter ons liggen. uitvoerig te gaan nakaarten 
of te gaan weeklagen. Dit kan overige.'?.s ook 
nimmer de leidende gedachte geweest ZlJll van 
d.e Parlementaire Enquêtecommissie, die met 
Jaaar wérk ons land en ons volk zulk een onschat• 
bare dienst heeft bewezen. Deze verdienste zien 
wij vooral hier in, dat zij met haar onderzoek 
allen, die zich een oprecht democraat weten, een 
ernstige waarschuwing heeft gegeven voor de 
toekomst. Haar werk heeft ons duidelijker ge
maakt dan ooit, dat de democratie niet zo maar 
als verschijningsvorm kon worden geconsoli
d.eerd, maar dat zij is het resultaat van mensen
werk en daardoor permanent in gevaar wrkeert 
Het gaat er om, dat ons volk deze walU'SChuwing 
ter harte neemt en er alles op zet de democt.'ati& 
te behoeden en te beschermen. Gewaakt ~ moe
ten worden, dat opnieuw gevaren insluipen, die de 
democratie trachten te ondermijnen. Deze geva
ren kunnen worden voorll:omen, mits ieder vooral 
w, zijn poütieke partij niet afzijdig blijft, maar 
c;téelneemt aan de. vergaderingen en besp:rekingea 
en niet bang is, als het er om gaat de geva~ te. 
signaleren. die ten doel hebben de democratie te. 
verzwakken. De ontstellende mededelin~ dool' 
de com.wsate gedaan, mog~ daarom een aal.'lspo· 
ripg zijn feller dan ooit de democratie te ver-
dedigen. 

De mens 

ll e afschrikwekkende beelden, die de Parle· 
mentaire Enquêtecommissie in haar 5e deel 

geeft met betrekking tot de vreselijke toestanden, 
die vaak heersten in de kampen voor politieke 
delinquenten, zullen velen met ons tot ernstig 
nadenken hebben gestemd. Velen zullen zich in 
de bezettingstijd herinneren, hoe wij Nederlan· 
ders verbaasd en schouderophalend voorbij gin· 
gen aan de Duitsers, die beweerden geen kennis 
te hebben van de vreselijke dingen, die zich in 
de Duitse gevangenissen en c<mcentratiekampen 
afspeelden. Wij wilden en konden eenvoudig niet 
geloven, dat er nog Duitsers waren, die van dat 
alles niets af zouden weten. Hiertegenover staat, 
dat toen in de dagen van onze bevrijding ons ge· 
ruchten bereikten over ergerlijke en afgrijselijke 
gebeurtenissen in onze eigen kampen, wij dit 
evenmin konden geloven. Immers, Nederlanders 
waren tot dergelijke misdaden niet in staat. Thans 
is ons duidelijk geworden, wat zich in feite he~.ft 
afgespeeld en velen zullen hierdoor met ons zun 
ontgoocheld. Maar met de jaren gaan wij de ge· 
beurtenissen, die achter ons liggen, rustiger en 
objectiever zien en wij komen daarbij tot de con• 

clusie, dat het plegen van gruweldaden een onver
klaarbaar raadsel vormt in het dualistische karak
ter van de mens. Wij kunnen echter niet 
bij de feiten stil blijven staan. Het leven 
gaat onversaagd verder en het enige wat 
ons te doen staat is, uit de verscl:trikkelijke 
gegevens, die ons ter kennis komen een les te put
ten, opdat wij zoveel mogelijk trachten dergelijke 
misdaden in de toekomst te voorkomen. Dit is 
geen eenvoadige taak. Wel is het echter zeker, 
dat in dit verband de opvoeding van een volk 
een belangrijke rol speelt en dat daarom een 
ieder als individu, vooral in het gezin, doch ook 
op de school, ook in de politieke partij en ook in 
zijn maatschappelijke functie het zijne dient bij 
te dragen, de mens op een hoger niveau te J;>ren· 
gen. Waarlijk, het ernstig streven hiernaar lS de 
moeite waard. Voor het overige mag worden vast
guteld dat misstanden, zoals zich in de kampen 
hebl!len voorgedaan, in onze democratie zijn gesig
naleerd en dat er na korte tijd een einde aan kon 
worden gemaakt. Hieruit blijkt weer eens de grote 
waarde der democratie met haar vrijheid van cri
tiek en haar openbaarheid. Laten wij dit niet ver
geten. 

Onvriendelijk 

I n .,Vrij Nederlanéi'•, het bekende onafhank~
lijke socialistische weekblad, troffen wij 

o.m. de volgende passage aan met betrekking 
tot de rede, die minister-president Drees bij de 
herdenking van de bevrijding voor de Neder
landse jeugd heeft gehouden: .,Bij de herdenking 
van de bevrijding heeft de minister-president een 
boodschap gericht aan de Nederlandse jeugd. 
.,In de donkere dagen. . . . het grootste offer .... " 
voor land en volk, voor vrijheid, menselijkheid 
en recht...... niet tevergeefs...... opofferingsge-
zindheid en bereidheid tot medewerking ...... " 
.,Ieder die dr. Drees kent, weet dat elk woord 
daarvan eerlijk gemeend is, maar hij kan het 
net zo goed voor de vissen preken. Zulke woor
den zeggen n.l. allang niets meer, zij w~en 
geen geestdrift, zij verwekken alleen maar 
slaap". Men zou kunnen zeggen, van .je partijge
genoten moet je het maar hebben. Doch op een 
dergelijk niveau willen wij deze ZMk niet behan
delen. Wij kunnen ons slechts verbazen over d,e 
onbehoorlijke wijze, waarop de geestverwanten 
van de minister-president hebben gemeend zich te 
moeten uitlaten over een rede van de premier. Dit 
is geen stijl, die past in het kader van een ware 
democratische voorlichting. Deze woorden onder· 
mijnen slechts het gezag van de democratie en de 
schrijver bewijst hiermede de mentaliteit van de 
massa van ons volk, weinig te kennen. 

Tweespalt 

D at het in de internationale socialistische krin
gen nog lang niet is gekomen tot de .,In· 

ternationale, die morgen heersen zal op aard", is 
duidelijk gebleken bij het bezoek, dat de Britse 
minister van Buitenlandse Zaken, Morrison, dezer 
dagen aan de West-Duitse Bondskanselier dr. Ade
nauer bracht. Ofschoon minister Morrison de so
ciaal-democratische partij in West-Duitsland niet 
met name noemde, gaf hij dr. Schumacher een 
waarschuwing, dat zijn obstructiepolitiek ernstige 
bezorgdheid w-ekte bij de Britse I!Ocialistische re
gering. ,,Een oppositie moet vrij zi.,bl de regerinl 
te critiseren ef zelfs aan te vallen. Maar de cri· 
tiek moet opbouwend zijn en het algemeen belang 
moet op de eerste t;~laats gesteld worden .. , aldus de 
Brit$e minister. Aldus staan in Europa. twee be
kende s.oc.ialistische figuren tel tegenover elkaar, 
w~it weer blijkt, dat het socialisme op het ogen
blik innerlijk verdeeld staat, en onmacl:ttig is in de 
grote strijd voor internationale samenwerking. 

De internationale eenheid destijdil door Man 
gepredikt, blijkt moeilijk te realiseren, hetgeen 
voor d.e socialistische strijd een aanmerkelijke ver
awakking vormt, omdat het niet langer doenlijk 
l.s. 4e massa vast te houden in de oude Marxisti
sche beginselen. 

Sociale zekerheid (1) 

M r. Jac. Dutilh, voorzitter van de Nederland
sche Spaarbankbond l:teeft op de te Noord

wijk gehouden veertigste spaarbankdag enige 
zeer behartenswaardige opmerkingen gemaakt. 
Zo zeide hij o.m.: ,.De leuze meer werken, meer 
produceren, soberder leven, is juist, maar niet 
overtuigend voor de massa. Er· zou een in popu
laire taal gestelde bevattelijke uiteenzetting van 
deze leuze nodig zijn, waarin . van officiële zijde 
duidelijk wordt gemaakt, dat het niet voldoen 
aan deze leuze het gebouw der sociale zekerheid 
onvermijdelijk moet maken tot een kaartenhuis". 
Hiermede heeft mr. Dutilh de spijker ongetwijfeld 
op zijn kop getikt. Het is en blijft een groot pro
bleem dat een zeer groot deel van ons volk zich 
nauw~lijks bewust is, van hetgeen zich in ons 
land zowel op politiek als economisch terrein 
sedert de bevrijding heeft afgespeeld. Het is in 
hoge mate te betreuren, dat zeer velen in ons volk 
niet beseffen, dat deze moeilijkheden voor 
een groot deel zijn ontstaan door een ave-

rechtse politiek, die naar een sociale zekerheid 
streefde zonder in staat te zijn de bronnen vloei• 
ende te houden, die nodig waren om die sociale 
zekerheid te kunnen voeden en in stand te ho~ 
den. Het is vooral de Partij van de Arbeid ge. 
weest, die met haar politiek de massa welge
vallig heeft willen zijn, zonder tot het inzicht te 
komen, dat een dergelijke politiek eens zou moe· 
ten falen. 

Sociale zekerheid (11) 

D e woorden, door de heer Dutilh gesproken, 
geven ook nog in een ander verband reden 

tot ernstige bezinning, temeer omdat hij een pro· 
bleem aansnijdt, dat op het terrein der voorlich· 
ting ligt, een probleem met zeer vele moeilijke 
facetten. Het gaat hier n.l. om de vraag, door wie 
ons volk in een populaire taal moet worden voor
gelicht omtrent de ware economische positie" 
waarin het zich op het ogenblik bevindt. De 
woorden van de heer Dutilh leiden overigens aan 
geen twijfel, aangezien hij hier kennelijk bedoelt 
een voorlichting door de overheid, omdat hij 
spreekt van ,.officiële zijde". Wij zijn zeer zeker 
geen enthousiast voorstander van een overheids· 
voorlichting. Gezien echter de economische nood. 
waarin ons land zich op het ogenblik bevindt, 
komt toch de vraag naar voren, of'het niet wen
selijk en verstandig zou zijn, dat de overheid om• 
trent de positie van ons volk zicl:t duidelijker uit· 
Uet dan tot dusverre en in een taal, die voor de 
massa begrijpelijk is. Gebeurt dit niet, d,an blijft 
een groot deel van de massa in de mening verke• 
ren, dat het nog zo erg niet is, met het gevolg, 
dat straks de teleurstellingen groter zullen wor• 
den. De regering spreke daarom een duidelijke 
taal en zij spreke bij herhaling, wil zij voorko
men, dat de sociale zekerheid inderdaad gelijk 
een kaartenhuis ineenstort. Het is een groot ge
vaar, als de waarheid stelselmatig wordt v~ 
bloemd. Buiten deze voorlichting ligt het zeker 
op de weg van onze partij ons volk te waar• 
schuwen en er aan te herinneren, dat het onze 
partij is geweest, die reeds jarenlang tegen een 
gang van zaken heeft gewaarschuwd, die wij op 
het ogenblik meemaken. 

AAN DE BES1,UREN 
VAN DE AFDELINGEN 

In de loop van deze week zijn door het 
Hoofdbestuur aan de afdelingen toegezon• 
den de alphabetische lijst van voorlopige 
candidaten voor het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal en het 
advies van het Hoofdbestuur over de tech
nische inrichting van de candidatenlijsten. 

Alle afdelingen dienen thans vóór 15 Juli 
een vergadering te beleggen en aan de le
den van de afdeling bij de oproeping voor 
de vergadering de alphabetische lijst van 
de voorlopige candidaten en het advies van 
het Hoofdbestuur toe te zenden. Het verdien;~ 
aanbeveling thans zo Sl),Oedig mogelijk de 
datum voor deze vergaderin&, vast te stenen 
en de leden tijdig tevoren op te roçea. 

In die vergadering wordt uit de toegezon
den alphabetl.sche lijst van de voorlopige 
candidaten naar volgorde van voorkew een 
lijst samengestel,d van personen, die men in 
aanmerkin( wenst te, ~oen komen VOO\" het 
li~tschap van ge Tweede K~UDer. Deze 
lijst bevat ten boog$te tweemaal zoveel na· 
men als het aan~al ~tteQde TweedQ ~ 
leden, behorende tot de Vontspartij voor 
VtlJheid en Democratie, bedraagt. 

Van de_ in deze vergadering gehouden 
stemmingen wordt proces-verbaal opgemaakt 
volgens het dool!' het HoofdbestuUl' vastge
steld,e model. 

Dit. proces-verbaal wordt zo spoedig mo
gelijk, doch uiterlijk 20 JW!, aan :bet !loofd· 
bestuur en de Centrale, waartoe de afdeling 
behoort, toegezonden. 

In deze vergadering worden tevens één of 
meer afgevaardigden naar de vergadering 
van de Centrale gekozen. 

Het door het Hoofdbestuur vastgestelde 
model van het proces-verbaal is eveneens 
aan de afdelingen toegezonden. 

Gaat de afdeling accoord met het advies 
van het Hoofdbestuur, dan behoeft zij slechts 
één lijst op te maken (punt 8 van het proces
verbaal). 

Geeft de afdeling de voorkeur aan één 
candidatenlijst voor het gehele land (punt 11 
van het proces-verbaal), of wenst zij een 
andere wijze van samenstelling van de ean
didatenlijst (punt 12), dan dient in het pro. 
ces-verbaal hetzij bij punt 11 hetzij bij punt 
12 deze lijst te worden opgegeven, doch dan 
dient tevens bij punt 14 de lijst, welke de 
afdeling wenst, opgegeven te worden, VOOI' 
het geval de. meerderheid van de afdelingea 
wel accoord gaat met het advies van het 
Hoofdbestuur. 
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Gaan wij naar . nationalisatie van het bankwezen ~ 
.. f!ict.atoria.le bevoegdheden voor de Minister van Financiën 

.. bedreigen de sociale orde 
Bd .bank- en eredietwezen Is door het wetsontwerp, dat "toezicht" op het 
erec1fetwe&en. beoogt, in het middelpun~ van de belangstelling gekomen en het 
k.daat~ goed de functie die het bank- en credietwezen vervult eens nader te 
be:dea. Dit Is . te mee.r nodig omdat er veel misverstanden over bestaan en 
aleehJs ·weinigen op de hoogte zijn van de nuttige en derhalve sociale functie, 
welke de 'bank- en erediet-ii'lstellingen vervullen.· Dit Is· overigens begrijpelijk 
~eer men bedenkt, dat :- Juist cimdat de b~~onken hun taak op zulk een 
Yeodreffelijke. wUze vervullen - het voor een· buitenstaander in de regel 
Jdèt.ilocJf&' Is om zich in de techniek van het bankwezen te verdiepen. 
Bet bànkwezen is gedurende de laatste 300 jaren geleidelijk ontstaan, doch zijn 
rrote vlucht heeft het pas genomen gedurende de laatste 50 jaar. Aan het bank
wëftn liuen: twee gedächten ten rrondsiag: 1. dat iemand zijn geld in bewaring 
wU &'even aan een ander, die het beter (veiliger) kan bewaren dan hij, en 2. 
dàt het geld, op die manier in bewaring gegeven, door de bel'l."aarder daar
nu kan woreten gebruikt, zonder dat de eigenaar zich bezorgd maakt, wat er 
mee wordt gedaan, zolang hij er maar zeker op kan rekenen, dat hij het terug 
llan krijgen, wanneer hij dat wenst. 
De combinatie van deze twee gedachten is de morele basis, waarop het bank
wezen berust. 
Wanneer veel mensen hun geld op de bank brengen, zal alleen een klein aantal 
sÛn &'eld op een bepaald ogenblik terug willen hebben. De ervaring heeft 
&'eleerd, dat het slechts een gering gedeelte is, dat voor directe opvraging 
beschikbaar moet blijven. Zo ontstond het bankwezen, n.l. het gebruik van 
andermans geld, een proces, dat van wederzijds voordeel is. Immers, de bankier 
kan winst maken met . het gemiddelde bedrag aan geld, dat in zijn hand blijft, 
terwijl hij daarvoor de inlegger een zekere rente kan vergoeden. 

te lange, periode om bovenvermelde 
reden, bestaat er tegen zulke eredieAan wie plegen de bankiers op de- ten geen enkel bezwaar. Wanneer de 

ze wijze geld uit te lenen? Hier- belastinggelden binnenkomen, kunnen 
bij kunnen wij in het algemeen twee de eredieten weer worden afgelost. 
belangrijke groepen onderscheiden: de Maar de Overheid leent ook geld ter 
Overheid en het particuliere bedrijfs- dekking van de tekorten op de be
leven. De bankiers plegen een deel grotingen. Wanneer deze tekorten aan
van de hun toevertrouwde gelden uit zienlijk zijn (en in de laatste 5 jaren 
te lenen aan het Rijk, de Provincies was zulks het geval) en deze tekorten 
en de Gemeenten enerzijds en aan worden gedekt door z.g. kort lopen
industriële onde.t:nemingenL . ~~ElP- ." de eredieten (schatkistpapier) zijn 
vaartbedrijven, landbouw (oogstfinan- hiertegen zeer steekhoudende bezwa-

Credletverlenlng. 

eiering) en het kleinbedrijf andér" ren aan te voeren. · 
zijds. Deze bezwaren zijn o.m., dat door 

Degenen, die geld lenen, betalen een dergelijke financiering de soli
daarvoor een rente aan de Bank, die diteit van de Overheid in het ge
hoger ligt dan de rente, . welke de drang kan komen en dat een prijsstij
Bank vergoedt. Het versch1l daartus- ging en daardoor vermindering van de 
aen is de bruto-winst van de bankier. koopkracht er door in de hand wordt 

De credietverlening aan de Overheid gewerkt. ' 
eoncentreert zich voor het grootste 
deel op één enkele debiteur: het Rijk. 
Daarentegen is de credietverlening in 
de particuliere sector verdeeld over 
vele instellingen. 

Welke zijn nu de voornaamste rede
nen, waarom Overheid en bedrijfsle
ven geld van de Banken lenen? 

De Overheid doet dit in hoofdzaak 
ter voorziening in zijn kasgeldbehoef
ten. De. salarissen aan ambtenaren en 
andere lopende Uitgaven moeten re
gelmatig worden betaald, terwi.J'l daar 
tegenover de belastinggelden en an
dere inkomsten vaak zeer onregelma
tig binnenkomen. Wanneer Rijk, Pro
vincie of Gemeente gelden opnemen 
ter overbrugging van een zekere, niet 
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E en particulier bedrijf zal in de 
regel om geheel andere redenen 

geld lenen dan de Overheid. Een in
dustriële onderneming, een scheep
vaart maatschappij, e.d. zal dat b.v. 
doen ter uitbreiding van het bedrijf 
(en dus van de werkgelegenheid). Een 
koopman zal dat b.v. doen ter finan
ciering van een transactie, welke zijn 
eigen financiële draagkracht te boven 
gaat (dt• als tijdelijke overbrugging). 
Een winkelier zal dit b.v. doen ter fi
nanciering van een deel zijner voor
raden. Al deze categorieën staat ech
ter steeds een commercieel doel (dus 
bevordering van de welvaart) voor 
ogen. De Banken plegen in de meeste 
gevallen aan particuliere bedrijven 
slechts geld te lenen tegen behoor
lijk, zakelijk onderpand. De Bankier 
verlangt dus zekerheid, dat hij het 
geleende bedrag t.z.t. weer terug zal 
krijgen. Hier zien wij dus een ken
merkend verschil met de credietver
lening aan de Overheid. Wordt in het 
algemeen dus aan particulieren slechts 
geld geleend op behoorlijk onderpand, 
of tegen behoorlijke zekerheid (meest
al nog met een zekere overwaarde), 
de Overheid leent geld tegen een .een
voudige schuldbekentenis (schatkist
biljet) of, om het nu maar eens popu
lair te zeggen "op zijn eerlijke ge-
zicht". 

* :)I * 
N a het bovenstaande zal het mis-

schien sommigen verwonderen 
te vernemen, dat de credietverlening 
door de Banken aan de Overheid die 
aan het particuliere bedrijfsleven 
verre overtreft. 

Volgens het Centraal Bureau voor 
de Statistiek bedroeg het totale bezit 
aan schatkistpapier van de 42 voor
naamste bank- en credietinstellingen 
op 31 December 1950 f 2.933.000.000.-, 
terwijl door dezelfde instellingen aan 
het particuliere bedrijfsleven op de
zelfde datum in totaal een bedrag van 
1 1.227.000.000.- was uitgeleend, d.i. 

bijna 2% maal zoveel aan het Rijk als 
aan het bedrijfsleven. 

Hierbij moet in aanmerking worden 
genomen, dat. in het bedrag van f 1,227 
millia~ nog begrepen zijn een aántal 
leningen aan andere openbare Uèha
men dan het Rijk, zodat de verhouding 
voor de Overheid nog gunstiger ligt. 

• • • 
Twee belangrijke conclusies. 

Uit bovenstaande cijfers kunnen 
twee conclusies worden getrok

ken: 
1. dat de çredieten aan het bedrijfs

leven vergeleken met die aan de Over
heid, zeker niet hoog, ;ja zelfs aan de 
lage kant mogen worden genoemd, en 

2. dat de bankiers op overtuigende 
wijze blijk hebben gegeven hun taak 
- om de Overheid in deze moeilijke 
tijden, zoveel als verantwoord is, fi
nancieel bij te staan, en daarmede het 
algemeen belang te dienen - te heb
ben begrepen en vervuld. 

Daarom is het d·es te onbegrijpelij
ker, dat de Regering heeft gemeend 
bij de Tweede Kamer een wetsontwerp 
"Toezicht op het Credietwezen" te 
moeten indienen. 

• • • 
Wetsontwerp tot 11toezlcht" 
op het credletwezen. 
D e naam van deze Wet is op zich

zelf reeds in hoge mate miSlei
dend. Tegen toezicht op het crediet
wezen door de Overheid bestaat geen 
enkel steekhoudend bezwaar; dit toe
zicht bestaat in feite reeds en is door 
de bankiers vrijwillig aanvaard. Wan
neer . de Regering deze bestaande toe
stand door een Wet had willen va,st-_ . 
leggen, dan zou dat niet op verzet zijn 
gestuit. 

Doch, wat de Regering onder deze 
onschuldig uitziende titel dreigt in te 
voeren, is niets meer of minder dan 
volledige nationalisatie van het bank
wezen. 

De artikelen 10 en 11 van dit wets
voorstel· bevatten een aantal bepalin
gen, waardoor De Nederlandsche Bank 
(lees: de Minister van Financiën) de > 

bevoegdheid zou krijgen om de Ban• 
ken dwingend voor te schrijven, of en 
zo ja, aan wie en tot welk bedrag 
eredieten mogen (moeten> worden 
verstrekt, welke rente door de Ban
ken moet worden bedongen, resp. ver
goed, terwijl iedere wijziging in het 
kapitaal en deelneming in of fusie's 
met andere instellingen onderworpen 
worden aan de goedkeuring van De 
Nederlandsche Bank (lees: Minister 
van Financiën). 

••• 

Mede in aanmerking genomen, dat 
het hier betreft een z.g. raam

wet, die dus bij Koninklijk Besluit 
nog allerlei uitbreiding en aanvulling 
kan ondergaan, wordt hiermede aan 
de Minister van Financiën een schier 
onbeperkte macht over het bankwezen 
verleend. Het behoeft geen nader be
toog, dat het eoncentreren van zoveel 
macht in handen van één persoon een 
niet gering risico inhoudt. 

Tot dusver berustte deze macht bij 
vele 10-tallen crediet-instellingen, die 
ieder weer een meerhoofdige leiding 
hebben, zodat - mede door de moge
lijkheid van een vrije concurrentie -
het element "willekeur" practisch niet 
bestond. Bij aanneming van het wets
ontwerp zou dat anders worden. Dan 
kan de Minister van Financiën bepa
len, dat de voor credietgeving be
schikbare middelen in de eerste plaats 
aan de Schatkist ten goede moeten 
komen en niet aan het bedrijfsleven. 
Dat houdt een groot gevaar in, om
dat de staat in het algemeen met deze 
gelden geen welvaart schept en het 
bedrijfsleven wèl. Zouden derhalve de 
eredieten aan het bedri~fsleven wor
den beperkt, dan is vermindering van 
de productie en daarmede verminde
ring van de werkgelegenheid, te duch
ten. De aldus optredende werkloos
heid kan iedereen treffen: van de ar
beider in het grootbedrijf tot de win
kelbediende in het kleinbedrijf. 

De gevaren voor de bestaande so
ciale orde zullen, bij aanneming van 

dit wetsontwerp, derhalve zo groot 
en zo algemeen kunnen worden, dat 
iedereen, alleen al uit een oogpunt 
van materieel lijfsbehoud, fel tegen 
deze Wet gekant moest zijn. 

• • • 
Een wolf in schaapsvacht. 

·De Minister .van Financiën verde· 
dedigt dit wetsontwerp o.m. door 

in de Memorie van Toelichting op te 
merken, dat hij daarmede beoogt de 
liquiditeit en de solvabiliteit (d.w.z. 
de soliditeit) van de Banken te be· 
vorderen in het belang van hen, die 
aan deze instellingen hun geld heb· 
ben toevertrouwd. Dit op het eerste 
gehoor idieel klinkende motief gaat 
in werkelijkheid niet op. Het tegen• 
deel is zelfs waar. Wanneei· de Minis• 
ter het voortaan voor het zeggen zou 
krijgen aan wie de beschikbare gel
den moeten worden uitgeleend, dan is 
het gevaar groot, dat politieke over· 
wegingen daarbij de doorslag zullen 
geven, in plaats van de economische. 
De Minister kan dan bepalen, dat 
alle beschikbare middelen aan de 
Staat moeten worden verstrekt, ook al 
zou deze op het randje van faillisse
ment staan. De Minister kan dan 
evenzeer bepalen, dat beschikbare 
middelen wèl aan koopman A, maar 
niet aan koopman B mogen (moeten) 
worden verstrekt, waarbij hij zich eer· 
der door politieke- en/of gevoelsover
wegingen kan laten leiden dan door 
zakelijke motieven. Dat in zulke ge
vallen de belangen van hen, die hun 
gelden aan de Bank hebben toever• 
trouwd (dus de spaat'ders), eerder ge-. 
schaad dan bevorderd worden, zal 
iedereen duidelijk zijn. 

Deze belangen worden veel beter 
gediend en beschermd, wanneer me~ 
de beoordeling van te geven eredieten 
overlaat aan de bankiers, wier belan• 
gen in deze parallel lopen met die 
van de inleggers. Mr. N. E. Rost 
Onnes, hoofddirecteur van de Holland· 
sche Bank-Unie N.V., heeft dit in een 
interview met de redactie van de Fi• 
nanciële Koerier op 12 Mei j.l. zo 
kernachtig en juist uitgedrukt, toen 
hij opmerkte, dat de Banken bij het 
verlenen van eredieten wel voorzich• 
tig moeten zijn, omdat ,;zij geen be· 
lastingbetalers achter zich hebben om 
de verliezen op te vangen". 

Daarmede zijn de gevaren van dit 
wetsontwerp volledig getypeerd. De 
Minister kan nog zo zakelijk en ob• 
jectief te werk willen gaan, vergis• 
sen blijft menselijk. Het jongste ver• 
leden heeft helaas vele voorbeelden 
van ministeriële vergissingen opgele• 
verd. Daarom moeten wij ons er 
voor hoeden een te grote macht te 
geven aan wie dan ook en 
zeker niet op een terrein, waarop 
die iemand niet bij uitstek deskun• 
dig is. Met alle eerbied voor de ken• 
nis van onze huidige Minister vaa 
Financiën op zeker terrein, moeten 
wij toch opmerken, dat -sleehts zij, 
die vele (10-tallen) jaren intensieve 
practijk van net bankwezen achter 
de rug hebben, in staat zijn het we• 
zen ervan te doorgronden. 

Wanneer de l'riinister van Finan• 
ciën deze eenvou•'llt:"e waarheid mis• 
kent, laten dan d _ ltamerleden to· 
nen hiervoor VGlledig begrip te heb· 
ben. 

* * 
Mlt het bovenstaand€ is nog lang 

niet alles gezegd, wat over dit 
onderwerp gezegd kan en moet wor
den. Het heeft slechts een vluchtige 
schets willen geven van de poging tot 
aanranding van onze huidige sociale 
en maatschappelijke structuur. 

Wij menen deze schets het beste te 
kunnen besluiten met een citaat uit 
een artikel van Mr. F. H. van Leeu• 
wen, Directeur van de Twentsche 
Bank N.V., in het Algemeen Handels· 
blad van 7 Mei j.l.: 

,,In het socialistisch denken is er eeD 
tijdperk &'eweest, waarin men .meende 
het best naar de macht te knnnen 
crUpen door natlonaliserin&' van het 
bankwezen; via deze maatre&'el meen• 
cle men het gehele bedrijfsleven la 
sijn · cr~ep te kunnen krijcen. Desè 
tijd schijnt te herleven'". 



VIWBEID EN DEMOCltATJE 

Heel Nederland heeft ingehaakt 
Wanneer haken wij in voor de cultuur? 

Heel Nederland heeft ingehaakt. Wij deden ~Zijde mee. En nu ruim 
twee en een half mi~lioen aan h~! Koningin Wilhelminafonds kon wor.., 
den afgedragen, wrllen ook W!J een woord van hulde richten tot de 
heer Bodegr'!ven, de instigator dezer wonderlijk wel geslaagde actie. 
lmme;s h~~ rs .d~~e !'l·C.R. V.~man. die wel bescheidenlijk de eer van 
het ètgenlyke tnttratref aan anderen toezwaait, wiens organisatietalent, 
vindingrijkheid, enthousiasme en volhardingskracht de .Haak~in~actie 
de populariteit bezorgden die ze verwierf. 
Belangrijker nog dan het financiële resultaat achten wij het morele 
effect van Haak~in. En dat in tweeërlei opzicht. 
Er_ wordt - begrijpelijk .- veel geklaagd, De tijden zijn er naar. Onze 
zorgen zijn vele. · 
Dat is alles heel ernstig. Maar het wordt bepaald bedenkelijk, wanneer 
het leidt tot een matheid als men thans op allerlei terrein in ons vader~ 
land aantreft. Veler conversatie beperkt zich tot de belastingdruk en 
de onzekere wereldtoestand. Dat zijn inderdaad gruwelijke realiteiten, 
maar wee de mens of het oolk dat alleen onder de ban van zulke reali~ 
teiten komt te leven. 

D ie ban nu is althans voor een tijd 
doorbroken. Door Haak-in, dat 

de laatste Donderdagavonden zelfs de 
nieuwsberichten van de tafel blies en 
tienduizenden· Nederlanders méér 
boeide dan al het andere. W11arom? 
Wel omdat die tienduizenden zich me
de-ingehaakt wisten. Ze hadden iets, 
waarvoor ze warm liepen. Iets goeds, 
waaraan ze zich gaven. Iets dat hen 
weer deed beseffen, dat er ondanks 
"Lieftinck" en "Korea" nog van die 
voor de hand liggende dingen zijn, 
waaraan wij, eenvoudige mensen ons 
hart en ons offer kunnen schenken. 
En dat alleen geeft aan het leven in
houd en zin. 

Had Haak-in niets anders bereikt 
dan dit alleen, het ware reeds genoeg 
om er de initiatiefnemers dankbaar 
voor te zijn. 

Het bereikte méér. 

Overheid behoort, zelfs van een Over
heid, die als de onze thans met bud
get-tekorten zit die allerlei nuttig en 
noodzakelijk werk vertragen. 

Echter: ook al zou de Overheid 
over middelen beschikken om ter 
bestrijding van de vreselijke volks
ziekte, die kanker is te doen wat ge
daan moet worden, zelfs dan zien wij 
in een actie als thans gevoerd is dit 
voordeel: dat het de enkeling iets van 
dat verantwoordelijkheidsgevoel voor 
het algemeen welzijn inscherpt zon
der hetwelk ook de best georganiseer
de staat het toch niet stellen kan. 

Dit doet ons de vraag opperen: kan 
Haak-in niet op ander terrein als 
voorbeeld dienen? 

Wij denken hier bepaaldelijk aan 
de huidige situatie op het gebied van 
onze cultuur. 

Alweer: we laten de vraag rusten, 
of de Overheid ten deze doet wat met 

· recht van haar gevraagd kan worden, 
ook in deze tijd. · · · 

Maar alle praten over actieve eul
turele politiek wordt zinloos, wanneer 

. men ons volk in zijn geheel niet voor 
de cultuur weet te interesseren. · 

Welnu, er is, naar het ons voor
komt, geèn beter middel om een mens 
of een volk voor iets te interesseren 
dan: hen daarvoor te doen offeren. 
Niet langs een heimelijke omweg, via 
het belastingbiljet, maar direct per
soonlijk. 

De Federatie van Nederlandse be
roepsverenigingen van Kunste

naars blaast alarm. Terecht. 
Zou het niet mogelijk zijn, nu eens 

een goed-opgezette en energiek uitge
voerde Haak-in-actie te ondernemen 
om ons volk in zijn geheel evenzeer 
voor de verdediging en de bevorde
ring onzer cultuurwaarden te inte
resseren als men het thans voor de 
kankerbestrijding heeft geïnteres
seerd. Wij bedoelen niet een inzame
ling om aalmoezen aan noodlijdende 
kunstenaars te verstrekken. Dat ware 
o.i. de kunst en ons volk onwaardig. 
Maar: een actie om het Nederlandse 
volk te doordringen van hetgeen het 
in zijn cultuur en in zijn cultuurdra· 
gers bezit. Dan moet het mogelijk zijn, 
althans voor een deel, datgene voor 
onze Nederlandse cultuur te doen wat 
naar het oordeel onzer regering op dit 
ogenblik niet d®r haar gedaan kan 
worden. 

Daarmee zou men een dienst bewij
zen, niet in de eerste plaats aan Kunst 
en Kunstenaars, maar aan ons volk. 

Als hier de radio-omroepverenigin
gen eens samen wilden werken voor 
een nieuw Haak-in? 

G. A. DE RIDDER. 

H mk-in overbrugde voor een wijle 
.de diepe kloven die daar ga. 

pen tussen de groepen, waarin ons 
volk geestelijk is gesplitst. De actie 
ging uit van het radio-instituut van 
ons "christelijk" volksdeel en beperkte 
zich aanvankelijk tot wie zich tot dit 
volksdeel rekenen. Maar zodra het 
Nederlandse volk begreep, dat het 
hier nu waarlijk om een algemeen 
volksbelang ging, zette het zich in zijn 
geheel achter de Haak-in-beweging. 
Wij werkten in eigen gemeente aller
prettigst voor dit doel met orthodox
Hervormden en Gereformeerden sa
men. En zo zal het wel overal zijn 
geweest. Wlj hebben van geen mens 
gehoord, dat hij zich aan d'! inzame
ling onttrok, al wàs dan het initiatief 
van de N.C.R.V. uitgegaan en al bleef 
heel dit werk het· N.C.R.V.-stempel 
dragen. 

Vervloeiende grenzen? 

ook dit achten wij een goed ding, 
al betekent dit niet dat wij in

stemmen met wat Trouw op de laatste 
Haak-in-dag schreef, n.l. dat deze ac
tie een les zou zijn voor hen die één 
algemene, z.g. nationale omroep voor
staan, deze les, dat splitsing naar ge
zindheden geen splijtzwam betekent. 

Of: zou naar het oordeel van Trouw 
deze actie niet hebben kunnen slagen, 
wanneer ze van een algemene omroep 
ware uitgegaan? Zouden dan bijv. de 
volksgroepen, die zich christelijk noe
men, haar niet even enthousiast ge
steund hebben als zij, die zich daartoe 
niet rekenen de actie steunden die nu 
van de N.C.R.V. uitging? . . .. 

Deze Haak-in-actie slaagde, niet 
omdat ze van een bepaalde om

roep uitging, maar veeleer omdat ze, 
desondanks, door heel het Nederlandse 
volk werd begrepen als een actie die 
gevoerd moest worden en moest sla
gen. Als een der andere omroepvereni
gingen dit initiatief genomen had of 
ooit een dergelijk initiatief nemen zou, 
ware het o.i. allerbedenkelijkst aan 
het welslagen daarvan een pleidooi 
voor het bestaansrecht dier vereniging 
te ontlenen. 

Nog tot een derde opmerking geeft 
Haak-in· ons aanleiding. 

• • • 
M en kan van mening verschillen 

over de vraag of kankerbestrij
ding niet allereerst tot de taak van de, 

Jn haar nummer van 5 Mei komt de 
Leeuwarder Courant terug op het

geen wij in V. en D. van 28 April 
schreven onder de titel "Doorbraak". 
De schrijver in de Leeuwarder Cou
rant ziet er geen onwellevendheid in, 
dat wij tot dusverre . het zwijgen de
den tot hetgeen hij tegen ons in
bracht: zijn artikel werd ons niet toe
gezonden en wij ontvingen het eerst 
thans van bevriende zijde. 

• • • 

Wij mogen er onze geachte oppo
nent allereerst aan herinneren, 

dat wij de dynamiek, aan alle 
leven eigen, niet miskenden. In
tegendeel: wij gingen er in onze be
schouwing juist van uit en stelden 
daarmede op de voorgrond, dat ·dus 
ook het politieke partijleven aan de 
wetten der dynamiek is onderworpen. 

Wanneer de schrijver in de L. C. 
het nodig acht ons van het ver
vloeien van grenzen te overtuigen, 
dan trapt hij daarmede dan ook wat 
ons betreft een open deur in. Stelt hij 
dat er geen enkele politieke richting 
is, scherp en compleet van andere af
gebakend, die bovendien ook niet haar 
nuances, vleugels en opposities bin
nen de partij kent, dan zijn we ook 
dit tot op zekere hoogte met hem 
eens, gelijk we het met hem eens zijn, 
dat men met scherpslijperij ook ten 
deze niet ver komt en dat de politiek 
er niet mee gebaat is, dat de discussie 
in een gejongleer met leuzen en loze 
beweringen verloopt. 

Hij laat naar onze smaak - en naar 
wij menen ook objectief - de gren
zen echter wel wat heel vlot ver
vloeien, wanneer hij het een feit acht, 
dat alle "ismen" evolueren en dat ze 
steeds door meer of minder gemeen• 
schappelijke wortels verbonden blije 
ven. Er zullen óók wel meer of mind• 

van die gemeenschappelijke wortels 
op te diepen zijn, die bijv. het eom
munisme met alle andere ,,ismen" ver
binden, maar dat zal ook voor deze 
schrijver toch nog niet betekenen, dat 
men in de practische politiek niet zijn 
standpunt vóór of tegen het commu
nisme zal hebben te kiezen. 

En wanneer hij zo maar even "con-
stateert, dat het socialisme 

uit het liberalisme is voortge
sproten, het liberalisme in de 
loop der tijden veel dichter tot 
het vroeger bestreden conserva
tisme is genaderd en het conser
vatisme zich steeds meer met historis
me vereenzelvigt, dan zien wij daarin 
- hij houde het ons ten goede! - een 
gejongleer met leuzen en losse bewe
ringen, waaraan inderdaad geen touw 
vast te knopen valt. 

Dat een anti-revolutionnair hoog
leraar prof. Zijlstra, onlangs verklaar
de met de leer van de "souvereiniteit 
in eigen kring" van de maatschappij 
tegen de "staat" geen weg te weten, 
kan stof tot heel interessante discus
sies in a.r. kring opleveren. Dat die
zelfde hoogleraar zich scherp keerde 
tegen wat hij het wezenlijke in het 
neo-liberalisme acht, aanvaarden wij 
gelaten. Het doet alles het feit niet 
teniet, dat ook hij - efl met hein ook 
de schrijver in de Leeuwarder Cou
rant - in de politieke strijd tot een 
principiële keuze gedwongen wordt. 

Kiest men voor het socialisme, dan 
kiest men, principieel, niet voor 

wat meer of minder "progressiviteit", 
doch voor een socialistische maat
schappij-inrichting. 

Het liberalisme wijst ~n socialisti-
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Afdelingsnienws 

BEVERWIJK HEEFT NIEUW 
BESTUUR. 

Orize afdeling Beverwijk beeft de
zer · dagen een geanimeerde vergade
ring gehouden. De heer Blom besprak 
zijn werk in de gemeenteraad, de heer 
B. K. Uiling deed mededelingen over 
het werk van het Beverwijks Jeugd. 
parlement en de heer J. van ·Holten, • • 
secretaris :van de Centrale Haarlem .. 
hield een algemene inleiding o:v~ h~t . 
beginselprogramma van de partij. l!lèh 
interessante· discusSie volgde.· · · : 

Door het . bedanken van de . heren·' 
Ir. P.M. Waszink en.J ... 'J]Uing.werd 
het bestuur als volgt samengesteld: 

Ir. A. J. Allàn, voorzitter; J. P. Log:.. · 
ger, secretaris, Baanstraat 28, Bever-· .. 
wijk; J. B. Schoos, penningmeester;• . 
J. C. Doeter en S. W. Dokkum,leden. 

I.V. 
Machinefabriek 

IJZER- STAAL- EN 
METAALGIETERIJ 

v.h. BAKKER & Co. 
liDDERKERK 

• 
IS rn 

PARLEMENTAmE 
FLITSEN 

-
Wij brengen onze lezers nog

maals in herinnering, dat de 
mogelijk!leid bestaat om de Par
lementaire Flitsen regelmatig 
in overdruk te ontvangen in een 
bijpassende opbergmap en voor
zien van· een Zaken- en Perso
nenregister, voor de prijs van 
f 2.50 per jaar. 

Men kan zich opgeven bij het 
Algemeen Secretariaat van de 
V.V.D. te Den Haag, Koningin
negracht 61. 

sche maatschappij-inrichting princi
pieel af. Het ziet bier wel degelijk 
een sèherpe en duidelijke afbakening 
van richting, welke nuances, vleugels 
en opposities er in de socialistische of 
in de liberale partij mogen bestaan. 

Daarmede rekening te houden ach
ten wij eis van gezond realisme. Wie 
de grenzen zo absoluut wil laten ver
vloeien als onze geachte opponent het 
doet, houdt geen grond onder de voe
ten. Of zou ook hij voor zichzelf toch 
wel heel duidelijk weten wat hij 
kiest? Maar dan zou heel deze · dis· 
cussie geen enkele waarde hebben, 
tenzij, misschien, die van een wel in
teressant, theoretisch spiegelgevecht. 

Schrijvers vraag aan ons, of wij hem 
soms eens klaar en duidelijk willen 
uitleggen, wat wij in de politiek wil- · 
len met de ook door ons voorges.tane 
"christelijke beginselen", laten wij 
voor wat zij is: een vraag, waarop hij : 
desgewenst het ~twoord reeds vind:en 
kan bij Thorbecke. Wil hij een wat · 
meer recente uiteenzetting, hij leze 
bijv. Eigemans "De "liberale. ge
dachte". 

.x. A. DE RIDDER.; 
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Bloemen uit den Lezershof 
Christelijk geloef 

of Christelijke 
beainselen? 

(Ingezonden ~ 

"Bij bet artikel van G. A. de Rid· 
der, die dankbaar was, dat 

Straatsburg zijn Bijbel heeft, wilde 
ik gaarne enige aantekeningen ma· 
ken. waardoor ik tevens in de gele
JDtDheid ben iets naar voren te bren
Pil over de Christelijke bovenbouw 
1ft onze partij. Ook ik acht het van
zelfsprekend, dat in de bibliotheek 
van de Raad van Europa een bijbel 
aanwezig is en zelfs niet één!!! Maar 
nochtan!; zullen wij er te allen tijde 
rekening mee moeten houden, dat het 
in het Christelijk geloof om de Heili
ge Geest gaat (men vergelijke Joh. 15 
de verzen 26 en 27) en niet om de z.g. 
Heilige Schrift, waarin - om met 
Van der Leeuw te spreken - zeer 
onheillge dingen :;taan, wat niet weg
neemt, dat deze oorkonde ons de weg 
wijst om tot de 'li Jor een ieder nood· 
zakelijke wederg~ooorte te komen. Al
leen de Heilige Geest doet ons uit 
iedere impasse overwinnen. Ik breng 
dit aldus naar voren, omdat ten eer
ste ons partijprogramma over Chris
telijke beginselen spreekt, die, hoe 
goed ook bedoeld, ons toch niet bren
gen waar het in wezen om gaat, aan
gezien het Christelijk geloofsleven, 
dat aan het gehele leven inhoud be
hoort te geven, dynamisch is en nau
welijks in beginselen is te definiëren, 
tengevolge waarvan het juist wil bre
ken met de wettische sfeer der schrift
geleerden. 

Vandaar ook, dat ik zeer huiverig 
sta tegenover samenwerking met 

de z.g. Christelijke partijen, die zich 
per sé gebonden achten aan wat ge
sehtetetr staat, heeaeeP Ik di&-..-... 
werking, iMKer gezegd eenwording ook 
zou toejuichen, maar zover is men aan 
gene zijde nog niet. Ten tweede trof 
het mij, dat de schrijver het verzoek 
om stnte vóór vergaderïngen in acht 
te nemen goed Nederlands noemt. Ik 
zou hier graag wlllen spreken van tra
ditioneel Nederlands. Goed Neder
lands daarentegen lijkt mij te zijn, dat, 
zoalS ik naar voren bracht, de Heilige 
Geest met onze geest getuigt, zodat 
dan gebeden generlei betekenis meer 
hebben. Het zou mij lief zijn, indien 
ook in onze kringen nu eens begrepen 
werd, dat Jezua van al dat vrome ge
doe nletll wtlde weten. Vergelijk 
Matth. 6 vers 6. Het Ja D1l niet de ge
legenl*d later de navo1&iDa vu Cbria
tos te tetceaea op c1e wee uar de 
wederleboo&W, wil de Geest God~ vol
komen doorbreken, maal" het ia goed 
eaa deze nochtans te realiseren om Uit 
de chaos dezer dagen té geraken. 

Ten derde besloot de IChrijve&' met 
de leMieir "..., de OXfoM-bewe

liDI als pleitbezorpr voor de morele 
hèrbewapening voor de Assemblée te 
doen veraebfJnen. oflchoon hij zieh 
teen volgeling van Buchman betoon
de. Bij dit laatste lluit ik mij gaarne 
aan, niet zo zeer vanwege de heer 
Buchman, als wel om het feit - en 
hier moeten we nu eens-voorgoed mee 
aftekel1én - dat !:let ïn de kerken en 
:relilfeuze beweglAgen steeds om ver
tiChOlende leiders gaat, maar in het 
Christelijk geloof kennen wij alleen 
en uitsluitend Christus, Die de Zijnen 
Zijn Raadgever in het vooruitzicht 
heeft gesteld. Ik meende een en ander 
naar voren te moeten brengen, om
dat - 't zij in alle bescheidenheid ge
zegd- in onze kringen aan de boven
bouw als uitgangspunt van alle leven 
te. weinig aandacht is geschonken, ten· 
gevolge van een verouderd, doch zich 
plukkig in deze dagen in grote vaart 
corrigerend Christendom, dat zich er 
weer van bewust wordt, dat de door· 
braak, waar het nu om gaat, uitslui· 
tend van boven kan komen, zonder 
dewelke wij uit geen enkel maat
schappelijk probleem geraken. 

Willen wij eensgezïnd uit de im
. passe komen, dan is overgave 

ean de leiding door de Heilige Geest 

pUre noodzaak. 'Ier geruststelling van 
mogelijk minder ingewijde lezers voeg 
ik hieraan toe, dat hierin niets grie
zeligs is. Daarentegen is de Heilige 
Geest de bron van eeuwigdurende 
waarheid en tevens humor van de bo
venste plank. Ik wens degenen, die 
verantwoordelijkheid dragen, dan ook 
toe de stilte IN EIGEN TIJD. Men 
heeft van A.R. zijde pogingen aange
wend om tot formulier-gebeden te ge
raken. Ik las er diverse. Maar de Heer 
beware ons voor dit schijnheilig ge
doe, d.w.z.. laat· ons er niet aan toege
ven. Ik hoop, dat de schrijver, wiens 
artikelen ik steeds zeer gaarne volg, 
de door mij aangegeven correctie wel 
zal willen aanvaarden. 
Rotterdam. C. VAN DORP. 

(Wat de hoofdzaak betreft, is er 
tussen de geachte inzender en ons 
geen meningsverschil. Wij waar
schuwden in ons artikel nadrukke
lijk tegen alle formalisme en be• 
toogden, dat noch de aanwezigheid 
van een Bijbel, noch de stilte" 
vóór de vergadering wd~rborg 
scheppen, dat de dingen waarlijk 
geschieden in de geest van Hem 
onder wiens hoede zij werden ge: 
steld. Overigens moeten wij àe be
woordingen van het ingezonden 
stuk uiteraard geheel voor reke
ning van de heer van Dorp laten. 
DeR.) 

Fondsvorming of 
omslagstelsel 

(Ingezonden) 
Mag ik even reageren op het 

stukje van de heer K. S. in het 
~er van 12 Mei onder het op
sehrtft: "Dit moet eens vastlopen"? 

Het gaat, zoals men weet over de 
vraag of in de sociale verzekering het 
z.e. kapitaaldekkingsstelsel dan wel 
he,t omslagnelsel de voorkeur ver
dient. Voor onfugewijden wil ik even 
in herinneri~ brengen, dat bij het 
kapitaaldekkingsstelsel, dat tot . nu 
toe gebruikelijk is geweest om uit 
de ontvangen premiën een z.g. pre
IJlie.reserve, bij de overheidsverzeke
ring ,fondsen'' genoemd, te vormen, 
waaruit de toekomstige uitkeringen 
moeten worden bestreden. In die re
serves, dus kapitaaldekking speelt 
ook 't rente-element een belangrijke 
rol. De thans verrichte uitkeringen 
worden dus bestreden uit reserves, 
die in het verleden werden gevormd, 
de toekomstige uitkeringen, uit de 
reserves, die thans en in de komende 
jaren worden gevormd. 

••• 
Het ~lael wil nu met dit 

..,ateem breken en wil de lo
pencle uitkeringen putten uit de lo
pende premie-ontvangsten. Aan dit 
llle1le1 kan •en theoreUsoA zonder 
'nel bezwaar de .JDO«elijlche.id verbin
den van een verlaging of verhoging 
der uitkerïngen overeenkomstig de 
geldende levensstandaard. De voorde
len van dit stelsel werden door de 
beer K. S. uitgemeten. Hij verzuimde 
echter de nadelen in het licht te stel
len en daartegen wilde ik loch even 
waarschuwen. Tot goed begrip wilde 
ik doen uitkomen, dat ik zulks niet 
doe omdat ik een overtuigd tegen· 
stander van het omslagstelsel zou 
zijn. Alleen wilde ik er op wijzen, 
dat het vraagstuk reeds meer dan 20 
jaar een punt van studie bij deskun
digen in het verzekeringsvak uitmaakt 
en dat ook bekende figuren uit deze 
wereld hebben geaarzeld om zich vol
ledig van het kapitaaldekkingsstelsel 
af te keren, niet uit conservatisme, 
maar op deugdelijke motieven. Waar
mede nog niet is gezegd, dat de schaal 
niet ïn het voordeel van het omslag
stelsel zou kunnen doorslaan. 

• • • 

D e heer K. S. doet het echter ïn 
zijn stukje voorkomen, alsof 

het hier een kwestie geldt waarover 
men nauwelijks van mening kan ver
IIChlllen. En dit lijkt mij, vooral als 
men spreekt of schrijft voor het fo
rum van een niet deskundig publiek, 
gevaarlijk. 

Als argument tegen het omslagstel
sel ls ingebracht de overweging, dat 

· men hierbij in tegenstelling tot de 
kapitaaldekkingsstelsel met zijn pre
miebetaling niet de zekerheid van 'n 
toekomstige uitkering koopt. Voor die 
toekomstige uitkeringen en de even
tuele omvang daarvan wordt men af· 
banketijk van parlement1üre beslis
singen. Men ruilt de rechtszekerheid 
tegen een verondersteld economisch 
voordeel, waarvoor de rechtsgrond 
echter óntbreekt. Het is denkbaar, 
dat daartoe bewust wordt besloten. 
Goed. Maar dat dient dan ook tegen
over een niet deskundig publiek dui
delijk te worden gezegd. Filosofisch 
bezien ligt de zaak toch eigenlijk zo, 
dat de verzekerde zich bij het om· 
slagstelsel, losmaakt van een indivi· 
dueel recht en zich, met handen en 
voeten gebonden, overgeeft aan een 
onbekende en dus. ongewisse toe
komstmaatschappij. Dat wil bij een 
ontwikkeling, waarin onze tegen
woordige samenleving tendeert, een 
ontwikkeling met een sterke inslag 
van egalisatie, heel wat zeggen. 

Op het verzekeringscongres in Den 
Haag zal het vraagstuk ook worden 
besproken. Het is misschien van be
lang, dat wij even onze aandacht rich
ten, op hetgeen daar zal worden ge
zegd. 

JAC. F. 

Liberalisatie 
en gebakken peren 

(Ingezonden) 

N aar aanleiding van Uw artikel-
tje "Liberalisatie" ïn het week

blad van 19 dezer, waarbij de in '50 
ten opzichte van '49 zo sterk gestegen 
invoer zowel als uitvoer van textiel 
werd toegejuicht, meen ik het vol· 
gende te moeten opmerken. 

Hoewel ik voor de juistheid van 
mijn inlichtingen niet ïn kan staan, 
lijken ze mij toch ·zeer aannemelijk 
en U zo~dt ze desgew~t waarschijn
lijk gemakkelijk kunnen vërifiëren. 
Deze inlichtingen werpen wel een 
heel ander licht op 't .,verheugend" 
effect der liberalisatie, speciaal wat 
de textiel in '50 betreft. 

Het leeuwendeel van de verb.oogde 
textielinvoer '50 zou uit België zijn 
gekomen en het leeuwendeel der ver
hoogde textieluitvoer in dezelfde pe
riode naar Duitsland. De Nederlandse 
Industrie zou hierin betrekkelijk wei
nig deel gehad hebben, doordat het 
in feite doorvoer van België naar 
Duitsland betroL Bet fraaiste is ech• 
ter dat dit pbeurde omdat België 
uit monetaire overwegingen als an· 
derszins niet rechtstreeks aan Duits
land kon leveren en het resultaat ls 
dat die doorvoer van Belgische tex
tiel naar Duitsland de grote in '50 
ontstane onïnbare vordering op 
Duitsland krachtig heeft eesttmu
leerd, omdat Duitsland de goederen 
wel begeerde, doch de betaling daR· 
voor ,,detnOOds.. wilde schuldie bUJ· 
ven. 

Als op deze wijze de Uberaltaatle 
een beeije doorzetteil uu, dan zou· 
den de betrokken benelelaren in Ne· 
derland en in casu ook België en 
Duitsland erg tevreden kunnen zijn, 
maar Nederland met de gebakken 
peren zitten. 

CH. F. TROMP MEESTERS 
Arnhem 

Plichten en rechten 
(Ingezonden) 

1 n Nederland wordt men bij het be-
reiken van de 21-jarige leeftijd 

van rechtswege meerderjarig. Naast 
vele belangrijke rechten geeft dit ook 
vele verplichtingen. Het belangrijke, 
staatkundige, recht, om door het uit
brengen van een stem op een politieke 
partij mede een, zij het dan ook ge
ringe invloed te kunnen uitoefenen op 
het bestuur van land, provincie en 
stad, wordt men echter eerst deel
achtig nadat men 23 jaar is geworden. 

Dit is niet altijd zo geweest; vóór 
de tweede wereldoorlog moest men 
zelfs 25 jaar op de wereldbol hebben 
rondgekeken om te mogen stemmen. 
Grenzen en zeker leeftijdsgrenzen zijn 
altijd willekeurig en indien men voor 
een kiezer een bepaalde leeftijd als 
norm stelt denkt men daarbij voorna• 
meiijk aan twee vereisten: de kiezer 

moet zelfstandig zijn, rechtskundig 
g~ien; de kiezer moet geschikt zijn. 

De eisen van geschiktheid zijn ech
ter sinds de invoering van het alge
meen kiesrecht slechts beperkt tot al· 
gemeen zedelijke eisen. (niet krank· 
zinnig, niet in de gevangenis of ver
oordeeld zijn tot bepaalde vrijheids
straffen, geen herhaaldelijke openbare 
dronkenschap enz.). 

Een 21 of 22 jarige voldoet dus aan 
de huidige "geschiktheidseisen als 
kiezer" even goed als de 23-jarigen 
en ouder. 

De vraag blijft dus, of de 21-jarige 
zelfstandig genoemd kan worden. 

Hierop geeft nu de wetgever zelf 
een bevestigend antwoord, im

mers de 21-jarige wordt "rechtsper
soon", en als zodanig erkend als een 
tot volledig handelen bevoegde vrouw 
of man. 

Er zullen natuurlijk altijd 21-jarigen 
zijn, die het kiesrecht nog niet "waar
dig" zijn, maar we weten toch allen 
wel, dat dit zeker ook geldt voor alle 
oudere leeftijdsgroepen. 

Er worden aan de jonge man of 
vrouw zoveel grote verantwoordelijk
heden toegekend (ik noem b.v. het 
huwelijk, het opvoeden van de school• 
jeugd, het recht als voogd op te tre
den, de vervulling van de dienstplicht. 
waarbij men hem het recht toekent 
zelf te beslissen of hij deze plicht aan· 
vaardt of niet), dat naast de eis van 
rechtvaardigheid, ook het toeketmefl 
van verantwoordelijkheid als argu
ment voor de verlening van het kies• 
recht op 21-jarige leeftijd moet gel
den. 

Ook het landsbelang is er mede ge
diend, immers door de jongeren eer
der bij de staatszaken te betrekken. 
heeft men een grotere kans, dat zij 
belangstelling gaan tonen voor de po· 
lltieke zaken. 

Ze kunnen er zich dan niet meer 
afmaken met te zeggen: "Ik heb er 
gelukkig niets mee te maken". 

Een bezwaar, dat in V.V.D.-kringen 
nogal eens genoemd wordt is dat onze 
partij er niet op vooruit zou gaau. 
want men kent daar het bekende ge
zegde: Wie in zijn jeugd geen socia
Ust is geweest, heeft geen hart en kan 
nooit een goed liberaal worden (alS 
hij later nog socialist is heeft hij 
klaarblijkelijk geen hoofd. 

Ik verbaas mij er echter over, dat 
bet al of niet hebben van voordeel 
een overweging kan vormen om tegeD 
verlening van een reeht te zijn.•) 

• • * 

D e liberalen zijn er zeker niet op 
vooruit gegaan, dat bet all .. 

meen kiesrecht is ingevoerd, tocb 
stemden zij, als democraten, terecht 
in 1917 vóór, ondanks gerechtvaardig
de bezwaren. 

Het Ss misschien wel aardil ook 
eellll in BENELUX-verband te kijken: 
m BelgUf stemmen nl. de 21· en 21-
iarigen wel! 

Hoewel ikzelf de grenslijn net ge
puseerd ben, deed het mij veel genoe
sen, in de krant te kUJUJen lezen, dat 
ook de voorzitter van de K.V .P., Prof. 
Romroe en de aftredende voorzitter 
van de C.H.U.-jongeren op het stand· 
punt staan dat kiesrecht voor 21· en 
22-jarigen dringend gewenst is. 

Uit kringen van de P.v.d.A. ver
nam ik overigens, dat men ook daar 
de juistheid van deze gedachte onder• 
kent. 

Voor de V.V.D. kan ik volstaan met 
de· opmerking, dat gebleken is, dat 
ook in deze kringen een groot aantal 
voorstanders gevonden kan worden. 

Ik geloof dus wel, dat we optimis· 
tisch kunnen zijn, en er op mogen 
rekenen, dat bij de grondwetsherzie
ning in 1952 ook de jongste meerder
jarigen als gelijkgerechtigde kiezers 
te kunnen begroeten. 

Ik zou er nog op willen wijzen, van 
hoe groot belang het zal zijn, dat we 
ervoor zorgen, dat het onderwijs op 
de lagere scholen, en vooral ook daar• 
na meer aandacht zal besteden aan het 
vak staats-inrichting, met name aao 
de praktijk (bezoek aan de gemeente
raad e.d.). 

(vervolg op pag. 7). 
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(vervolg van pag. 1) Klare ta(ll 
zal men ook tot de conclusie komen, dat 
er de grootste spoed moet worden be
tracht om de Nationale Reserve op een 
behoorlijke wijze op te zetten. Met 16000 
man, zoals de Regering als doel heeft ge
steld, is men er dan niet. Daar mogen wij 
per sé niet mee tevreden zijn. Aan die 
rnaebt van 16000 moeten vele tienduizen
den worden toegevoegd, wil inen zekerheid 
hebben met succes tegen de binnenlandse 
vijand te kunnen optreden als het nodig is. 

1 n het socialistische weekblad ,,Paraat" komt 
o.m. de volgende zinsnede voor: "Met hoeveel 

hoop hebben de werknemers in het land naar de 
houding van de Partij en het N.V.V. gekeken. Er 
moet iets in hun hart zijn omgegaan, nu het er 
naar uit ging zien, dat onze socialistische bewe
ging weer als van ouds krachtig zou opkomen 
voor de belangen van de arbeidersklasse in de 
ruimste zin van het woord. Het is duidelijk, dat 
een socialistische beweging het, gezien de inter
nationale toestand, extra moeilijk heeft, maar hier 
is m.i. de fout gemaakt, dat bij de arbeidersklasse 
valse verwachtingen zijn gewekt en dat zal zich 
onbarmhartig wreken!! Grote groepen arbeiders 
voelen zich nu beduveld door hun voormannen". 
Deze taal is weliswaar aan de harde kant, maar 
niettemin eerlijk en waar. In socialistische krin
gen gaat men dus zelf inzien, waarvoor wij reeds 
bij herhaling hebben gewàarschuwd, dat het niet 
aangaat de massa op sleeptouw te houden met 
beloften, die men niet zal kunnen vervullen. Dit 
is het oud, euvel van de socialistische politiek dat 
zich, hetgeen nu weer duidelijk blijkt, op den dutrr 
moet wreken. 

nodig is." Meer kregen wij er niet over te lezerr 
en dat is jammer. Ons dunkt dat een dergelijke 
bewering, zo ernstig, wel mag worden geargu;. 
menteerd. Mogelijk heeft de heer Joustra dat· ook 
gedaan, doch die motivering werd in het verslag 
achterwege gelaten. Doch wel die vette kop er 
boven. Hoe zou dat nu zitten? 

Hoe zit het? (11) 

Het bovenbedoeld verslag gaat dan verder; 
.,In zijn rede zei Joustra dat het herstel van 

ons land wordt belemmerd door de stijging der 
prijzen en door de uitgaven, die nodig zijn om 
de democratie te verdedigen. De zin voor samen
gaan is bij de werkgevers achteruit gegaan". Dit 
stond in één alinea en de volgende handelde al 
weer over een ander onderwerp. Wij vroegen ons 
dus af of er verband moest worden gelegd tussen 
de belemmering van het herstel van ons land en 
de achteruitgang van de zin voor samenwerking 
bij de werkgevers. Ook voor deze laatste bewe
ring leest men in "Het Vrije Volk"-verslag geen 
enkele argumentatie. Heeft cie heer Joustra die 
wel gegeven en is die mogelijk wegens gebrek 
aan plaatsruimte achterwege gelaten? Was er al
leen maar plaats om even de werkgevers eea 
steekje toe te dienen? Hoe zit dàt? 

En laat de Regering ook precies zeggen 
wat zij met de vrijwilligers der Nationale 
Reserve voor heeft: öf laten optreden 
door het gehele land óf eigen plaatselijke 
gemeenschap laten beschermen. Aan het 
laatste geven wij bepaaldelijk de voor
keur. Tevens zijn wij er zeker van, dat de 
belangstelling voor de Nationale Reserve 
zeer zou toenemen als ook ten deze klare 
taal gesproken zou worden. De Neder
l&.l.der is te puchter om zich op te geven 
voor iets, waarvan niet duidel\:J"k is wat 
er mee gebeuren zal. 

Hoe zit het? (1) 
" ,. 

Minister Staf heeft zeer veel op te 
Honderden millioenen verspild in 't ver-

" voer," stond er in vette letters boven een 
verslag in "Het Vrije Volk" over het congres van 
de Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tram
wegpersoneel. Dat intrigeerde ons en wij gingen 
aandachtig lezen. Wij lazen dat de heer G. Jou
stra, de voorzitter "een beroep deed op alle be
voegde instanties en personen om een eind te 
maken aan de verspilling op vervoersgebied in 
ons land. Wij veroorloven ons de luxe er een 
wrvoerswQen op na te houden, dat naar schat· 
ting enige honderden millicenen meer kost dan 

Zó zit het 
knappen. Wanneer dit blad bij de 

lezer komt, zal hij reeds geantwoord heb
ben op wat in de Tweede Kamer is gezegd 
Moge het hem evenwel gegeven zijn bin
nen korte tijd daden te stellen, waardoor 
het thuisfront afdoende beveiligd zal wor· 
den! K. 

(Vervolg van pag. 6). 

Dat ook op de lagere school al be· 
langstelling kan worden gekweekt 1s 
voor mij overigens een praktijkerva
ring. 

Ten S'lotte zou ik de jon.geren zelt 
in overweging willen geven, over het 
bovenstaande probleem na te denken 
en e- over van gedaehten te wilteR 
wisselen met elkaar en met ouderen, 
dim ben ik er van overtuigd, dat de 
jongere'fl zidl het kiesrecht ten volle 
waard zullen tonen. 
Amstelveen, 
Soerlaan 18. 

P.C. Boevé. 

•) Wij nemen aan dat inzender hier 
doelt op door hem vernomen privé
meningen. De partij als zodanig heeft 
zich nooit in die zin uitgesproken. 

Red. 

Studie-conferentie 
Woacbdtoten 

De aandacht van hen, die per 
eigen auto naar Woudschoten 
komen, wordt er op geves
tigd, dat het parkeerterrein 
achter het gebouw ligt, zodat , 
men verzocht wordt vóór het 
gebouw linksaf te slaan en 
de auto's niet in de oprijlaan 
te parkeren, aangezien dan 
bloemen en heesters bescha
digd worden. 

CENTRALE: lEtDEN NAAR 
HET VOGELPARADIJS 

Op Woensdag 13 Juni a.s. om 20 uur 
wordt in A'Vifauna te Alphen aan de 
Rijn een grote propaganda-bijeen
komst gehouden. De Heren Mr. P. J. 
Oud en J. G. H. Cornelissen hebben 
zich-bereid verklaard het woord te 
voeren. 

Deze bijeenkomst, welke, in overleg 
en samenwerking met het Bestuur van 
de Centrale Leiden en de Afdeling 
Leiden, door een comité van voorbe
reiding, bestaande uit leden dier af
deling wordt georganiseerd, is in de 
éerste plaats bestemd voor de leden 
en belangstellenden uit de gemeenten 
behorende tot de Centrale Leiden. Le
den en belangstellenden uit andere ge
meenten zijn echter eveneens van har
te welkom. Toegangsprijs voor deze 
avond, waarop tevens een Hongaars 
orkest zal optreden, bedraagt f 0.75, 
alles inbegrepen .. Deze prijs ligt zelfs 
nog beneden het normale entrée-be
drag voor Avifauna. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de af
delingssecretarissen en corresponden
ten in de Centrale Leiden en voor 
deelnemers uit andere gemeenten bij 
Mr. W. J. Geertsema, Zoeterw.singel 
6 B, Leiden. Voor zover voorradig te
v~ns op de avond zelf aan de kassa 
van Avifauna. 

V.V.D. 
Jlrouwen 

Welke Meisjes 
komen .op de 

Buishoudscholen? 
Bet Nijverheills·ODderwijs voor 
Meisjes .In Nederland. 

(II) 

Welke meisjes kunnen nu een 
plaats vinden op de huis· 

houdscholen? 
Als we met de jongsten begin

nen treffen we eerst de meisjes, 
die de 6e klasse van de Lagere 
School hebben doorlopen. Zij kun
nen het 7e en 8e leerjaar volbren
gen op een Huishoudschool. Hier
voor is de z.g. 2-jarige primaire 
cursus ingesteld, het L.N.O.-Lager 
Nijverheidsonderwijs. Zij ontvan
gen daar 2 jaar lang, gedurende 24 
tot 28 u. per week, met een maxi· 
mum van 6 uur per dag, onderwijs 
in de lagere schoolvakken, in de 
huishoudvakken en in verstellen, 
knippen en naaien, tekenen, stof
versieren, kinderverzorging, han
denarbeid, zingen ep gymnastiek. 
Al deze vakken worden onderwe
zen door speciaal daarvoor opge
leide leerkrachten en wat de prak
tijkvakken betreft, in voor dit doel 
gebouwde lokalen. Het is daardoor 
het best denkbare onderwijs voor 
de meisjes van het 7e en 8e leer
jaar. 

D e volgende categorie, het U.L. 
N.O., Uitgebreid Lager Nij

verheids Onderwijs, omvat o.a. de 
z.g. vormingsklasse, de eenjarige 
huishoudelijke vooropleiding. Hier 
worden toegelaten meisjes, die ten
minste het diploma Mulo A bezit
ten en die wensen te worden opge
leid tot huishoudkundige voor in
richtingen, kinderverzorgster, maat
schappelijk werkster, verpleegster 
of andere dergelijke beroepen. 

Ook de toekomstige leraressen 
voor het huishoudonderwijs volgen 
deze vormingsklasse als vooroplei
ding. Dit geldt zowel voor lerares 
koken, als huishoudkunde en was
behandeling, als kinderverzorging 
en opvoeding. Van haar wordt ech
ter gevraagd volledig Mulo A met 

Namens de Kamerfractie van de P.v.d.A. -
· gaat opgemeld verslag verder - voerde ir. 

S. A. Posthumus het woord. Ook hij sprak over 
de noodzaak om tot een goede vervoerswetgeving 
te komen. Zo zit het dus: partijpoHtiek, waarbij 
men dus àt. iu een rede, àf in een krantenverslag 
op een paar gratuite beweringen meer of mindet· 
niet zo nauw moet kijken. 

Oople Mor tien ~ràk te 
zenden naar: llleJ. JM. H. 
Springer, Alexantlerstr. ttl, 
HaarleM. .. 

aanvulling scheikunde of Mulo B 
of toelating tot de 4e klasse HBS 
of Gymnasium of tot de 5e klasse 
Mi.dd. Meisjesschool of acte van 
bekwaa•beid als .onürwijzeres. In 
de vormill,gsklasse wordt onderwijs 
gegeven in de verschillende huis
houdelijke vakken en bovendien in 
gezondheidsleer, voedingsleer, wa
renkennis, opvoedkumie, kinQer
en ziekenverzorging, verbandleer, 
natuur- en scihelkunöe, plant- en 
dierkunde, tekenen, stofversieren, 
zingen, gymnastiek, aestetise en 
sociale vorming. 

D e opsomming van de moge
lijkheden die de huishoud· 

scholen bieden, zou niet volledig 
zijn zonder de vermelding van de 
verschillende cursussen, die bij 
·voldoende deelname worden gege
ven. Hiertoe behoren: dagcursussen 
in koken, wasbehandeling, huis
houdkunde, verstellen, knippen en 
naaien, tafeldekken en dienen. Dan 
zijn er nog de avondcursussen in 
koken, naaien en tafeldekken en 
dienen en is er tenslotte de moge
lijkheid tot opleiding voor speciale 
vakken, indien hierom gevraagd 
wordt. 

Intussen voltrekt .zich ook bij 
deze tak van onderwijs de drang 
naar vernieuwing, wat hier aldus 
wordt opgevat, dat men de leerlin
gen niet direct voor ogen stelt het 
behalen van diverse diploma's, 
maar ze in de eerste plaats gereed 
maakt voor haar taak als huis
vrouw. In aansluiting daarop kun
nen dan vakopleidingen worden 
gevolgd tot hulp in de huishou
ding, kinderverzorgster, huishoud· 
kundige voor inrichtingen en soms 
ook tot gezinsverzorgster. 

DE LEitA'RESSEN. 

Wanneer een leerling haar op
leiding voltooid heeft door 

het behalen van de acte N VII, 
huishoudkunde en wasbehandeling 
of de acte N Vlll, koken bezit zij 
de bevoegdheid em les te geven bij 
het Lager- en bij het Uitgebreid 
Lager Nijverheids-onderwijs in elk 
der plaatsen in Nederland, waaT 
een dergelijke school is geve-stigd. 
Willen deze leraressen zieh nog 

verder bekwamen om de bevoegd
heid te verwerven voor het lesge
ven aan de o,pleiding voor lerares
sen, dan kunnen zij de middelbare 
bevoegdheid N XVII of N XVIII 
behalen. Op het ogenblik worden 
deze bevoeJCiheden verleelld in de 
vo11n van een aantekening op de 
lagere acte. 

Het Landbouw-huishoudonder
wijs, dat in ons land tot grote bloei 
kwam, is aangepast aan de behoef
ten van de plattelandshuisvrouwen. 
Het vormt «m. geheel afzoDderlij
ke tak van het nijverheidsonderwijs 
voor meisjes. De leraressen ont
vangen een speciale opleiding, o.a. 
op Nieuw-RGillecate in Deventer en 
behalen da&r de acte N XIX, land
bouwhuishoudkunde. Verder moet 
hier nog worden genoemd de Kin
derverzot'gillg en Opvoeding, die 
altijd wordt aangeduid als K. en 0. 
Smds 1936 bestaat aan sommige 
opleidingsscholen van het Nijver· 
heidsonderwijs voor meisjes de ge
legenheid om zich te bekwamen 
voor lerares in Kinderverzorging 
en Opvoeding, waarvoor de acte 
N. XX werd ingesteld. 

uit het voorgaande moge blij-
ken, vrelk een rijk .gevarieerd 

en mooi arbeidsterrein er open ligt 
veor de jonge vrouwen, die zich 
aangetrokken voelen tot een werk
kring bij een der takken van het 
Nijverheidsonderwijs voor meisjes 
in ()ns land. Door de snelle en ge
stadige •gl'0CÎ. v-an dit onderwijs is 
er nog steeds een groot gebrek aan 
goede leerkrachten. En juist deze 
werkkring heeft een groot voor
deel boven een baan in het be
drijfsleven ,0f ·op een kantQOl· en 
ook boven een academische oplei
ding met daaropvolgende betrek· 
king en wel deze: Komt een meis
je tot een huv.;elijk, dan heeft zij 
niet de strijd om bet opgeven van 
werkzaamheden, waarvoor zij werd 
opgeleid, .om ~er te gaan tot huis
houdelijke bezigheden, waarvoor 
haar handen verk-eerd staan. Inte
.gendeel, d.e fu~menten zijn ge
legd voor een goed gezinsleven, zij 
heeft technische vaardigheid ge
kregen en inzicht in de leiding van 
een huishouding en de verzorging 
van man ~n kinderen. 

HUISVROUW 

N Z . t' 1 aar ets . 
Op Dinsdag 12 Jnni gaan de 

vrouwengroepen van Amersfoort, 
Bilthoven en Zeist een gecombi
neerd(' bijcPnkomst houden te 
Zeist. 

Houdt thans t·eeds deze datum 
vrij' 
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Parlementaire Flitsen 
<Vervolg van pag. 2) 

het hart hetgeen ook in enkele dag
bladen reeds is opgemerkt, namelijk 
dat het toch wel wat vreemd aandeed, 
dat minister Wemmers, die zichzelf 

. bij de Kabinetsformatie .,een exponent 
'Van de gedachte van de derde macht" 
·had 'genoemd, zich juist tegen de 
· •amendementen van de heer Algera 
(A.R.), die door vertegenwoordigers 
van de V.V.D., de C.H. en de Staatk.

. Geref. waren mede-ondertekend, zo 
krachtig verzette. 

... * • 
Het krachtigst was 's ministers ver-

zet tegen een amendement, dat 
zich richtte tegen de toekenning van 
vergunningen voor een bepaalde tijd 
(tien jaar), waarvoor genoemde frac

. ties vergunningen voor onbepaalde 
tijd, juist als bij andere middenstands-
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bedrijven het geval is, in de plaats 
wensten. De minister beweerde, dat 
hierdoor .,de bodem uit het ontwerp 
zou worden geslagen" en ging zelfs 
zover te waarschuwen, dat, als dit 
amendement mocht worden aangeno
men, hij zich zou moeten beraden op 
de consequenties daarvan. Na dit grof 
geschut werd het amendement ver
worpen met 34 tegen 28 stemmen. 
K.V.P. en P;v.d.A. zorgden eendrach-
tig voor de verwerping. . 

• • • 
Een ander amendement van de

zelfde groepen, dat de minister 
wel ernstig had ontraden, maar waar
bij hij zich bij aanvaarding .,wel moest 
neerleggen", werd echter aangenomen. 
Het ontwerp opende de mogelijkheid, 
dat de Commissie Vergunningen Goe
derenvervoer bij algemene of bijzon
dere machtiging de behandeling van 
en de beslissing op aanvragen en ver-
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zoeken om vergunningen aan een 
rijksinspecteur kon overdragen. Dat 
ging de indieners kennelijk te ver en 
zij amendeerden dit aldus, dat de de
legatie van deze bevoegdheid aan bij 
Algemene Maatregel van Bestuur te 
stellen criteria moest voldoen. Het 
amendement werd aangenomen met 
39 tegen 21 stemmen, doordat in dit 
geval ook de meeste leden van de 
K.V.P.-fractie er hun stem aan ga-
ven. 

De meeste andere amendementen, 
waarvan sommige door leden 

van alle fracties waren ondertekend, 
werden door de minister overgeno
men, zodat gezegd mag worden, dat, 
ondanks de langdurige voorbereiding 
van het ontwerp, ook tijdens de open
bare behandeling toch nog een aantal 
verbeteringen van betekenis kon wor
den aangebracht. 
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Liberale internationale 
Op de jaarlijkse algemene leden

vergadering, die op 25 Mei te Amster
dam is gehouden, werd tot landelijk 
voorzitter van de Liberale Internatio· 
nale, groep Nederland, gekozen inr. 
W. P. Kessler. De periodiek aftreden• 
de bestuursleden werden herkozen, 
o.w. de heren D. Bierens de Haan, 
penningmeester en dr. J. C. van Zoe· 
len, secretai'is. Als nieuwe bestuursle
den werden gekozen de heren K . 
Schenk to Middenmeer en W. A. Rid· 
der van Rappard te Aerdenhout. 
Voorts werd, met algemene stemmen, 
een door de heer Van Zoelen ing~ 
diende motie aangenomen, waarin het 
wetsontwerp .,Toezicht op het Cre• 
dietwezen" een bedreiging van de per· 
soonlijke vrijheid en een ondermijning 
van de bestaande maatschappelijke en 
sociale orde wordt genoemd. 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

MOOIE DAGEN 
STATEN- EN RAAD·SLEDEN HIELDEN EEN STUDIE

CONFERENTIE IN WOUDSCHOTEN 
~~ hl• 

Een goede traditie werd voortgezet- Prettige sfeer en belangrijke onderwerpën -'-Leidster v.d. Bosch-lJtJ ./onglt 
had de wind er onder!- De Ridder o·ver: Grondslagen van het Liberalisme- En Mollerus over: de Jf'"in .... leu 

van de Overheidsbedrij·ven 

Het houden van studieconje1·enties in het fraai gelegen, rustige Woud
schoten betekent voor de Vereniging van Staten- en Raadsleden van 
de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie het voortzetten van een goede 
traditie. Elk jaar wordt de belangstelling voor deze bijeenkomsten grote1·, 
zo dat het huisvesten en voeden van aUe bezoekers heel wat zorg en 
hoofdbrekens kost. Daarvoor gaat het toegewijde partijsecretariaat -
hier gerepresenteerd door Mr. Rutgers en Mej. Mr. v. Everdingen, secre
taresse-penningmeesteresse der Vereniging - echter niet uit de weg. De 
velen, die op 2 en 3 Juni derwaarts trokken en onder hen bevonden zich 
ook heel wat belangstellende partijgenoten, hebben ervaren, dat alles, 
als gewoonlijk, op rolletjes liep. Het interessante programma werd precies 
op tijd afgewerkt, de gemeenschappelijke maaltijden waren welverzorgd 
en verhoogden het prettige samenzijn, dat in de rustpozen vele oude be
kenden genoeglijk bijeenbracht. Zo dragen deze conferenties bij tot ver
sterking van de onderlinge band. Van veel waarde was het ook dat een 
aantal Kamerleden aanwezig was, met wie velen der aanwezigen eens 
rustig over allerlei vraagstukken hebben kunnen spreken. Wij zagen 
Mevr. Fortanier-de Wit en de heren Mr. Oud, Drs. Korthals, Mr. Vonk, 
ltitmeester, j)en Jiartog en Cornelissen. ·De letding was ditmaal in handen 
-van een vrouw en zeker niet de eerste de beste. De oud-hoofdleidster van 
het Nederlandse Meisjesgilde, Mevrouw E. van den Bosch-De Jongh, lid. 
van de Haagse Gemeenteraad, had er flink de wind onder; zij behoefdè, 
naar voor haar bekend gebruik, slechts de hand op te steken en de 
gehele schare was één en al oor! Dat kan menige mannelijke voor
zitter met een gewichtige hamer gewapend, haar niet verbeteren! Zij 
was het, die met een vlotte toespraak de studieconferentie opende. Zij 
verklaarde, dat het haar aangenaam zou zijn, indien ernst en luim de be
raadslagingen zouden beheersen, want dat maakt het samenzijn aantrek
kelijk. Welnu, aan dit verlangen hebben inleiders en debaters ruim
schoots voldaan. Er heerste van begin tot einde een prettige sfeer. OncleT 
de aanwezigen bevonden zich, naast de genoemde leden van de Staten
Generaal, verscheidene lede~ van het hoofdbestuur en voo1· de ee1·ste 
maal als zodanig uitgenodigd, journalisten, verbonden aan vrijzinnige 
dagbladen. Het eerste onderwerp had een ernstige en naar alras bleek 
vooral philosophische ondergrond; de heer G. A. de Ridder, voorgange1· 
van de Nederlandse Protestantenbond te Beilen. bekend door zijn bid
dragen aan ons weekblad, sprak over: 

"Grondslagen van het 
libercdisme" 

E en anecdote gaf hem gelegen
heid te illustreren, hoe moei

lijk het velen valt het begrip libera · 
lisme duidelijk te bepalen. Sommige!-:. 
hebben zich hun hele leven liberaal 
gevoeld, maar konden de diepere zin 
daarvan niet vatten en tot uitdruk·· 
king brengen. Menigmaal wordt het 
liberalisme in de praktijk verlaagd 
tot een zaak van politiek opportunis
me; men steunt een politieke groepe
ring om redenen van eigen of groeps · 
belang, doch verdiept zich niet in 
haar beginselen. Los van enige gees .. 
telijke achtergrond, zonder hechte 
basis, drijft men maar op de stroom 
der wisselende gebeurtenissen. Een 
wezenlijke bijdrage tot principieel 
staatsbeleid kan dit niet zijn en nooit 
kan zo'n stroming tot een krachtig 
bestaan komen, doch kan van haar 
een bezielende gedachte uitgaan. 
Bindende kracht gaat er niet van uit. 

Dat het liberalisme te onzent sinds 
zijn eerste bloeiperiode voortdurend 
aan invloed heeft ingeboet, is uit tal 
vap. oorzaken historisch te verklaren. 
Eén daarvan is, dat men te juister 
tijd heeft nagelaten zich op het zoe
ken van eigen wegen te bezinnen. Nu 
wij door het dieptepunt heen en weer 
in opgang zijn, is het te meer zaak. 

dat we ons van deze dingen reken
schap geven en ons afvragen wat in 
het liberalisme het wezenlijke is. Wij 
doen daaraan tekort, wanneer we het 
alleen zien als een politiek-econo
misch stelsel en niet, althans ook als 
een geestelijke stroming. In deze dub
bele hoedanigheid heeft het immers 
belangrijk bijgedragen tot heel de 
structuur van onze moderne samen
leving. Het zal als een waardevol 
element tot de opbouw van onze ge
schonden wereld en onze ontluisterde 
beschaving eerst kunnen worden er·· 
kend, wanneer het zich van dit twee
ledige karakter bewust wordt. Juist 
nu onder de dreiging van autoritaire, 
totalitaire en nihilistische stelsels het 
Westen in het gedrang komt, begint 
bij velen de werkelijkheid door te 
dringen, dat niet het politieke pro
gramma, maar de ideologie van deze 
verwoestende stromingen het wezen · 
lijke gevaar betekent. Daartegenover 
dienen wij dan ook naast onze critiek 
onze eigen ideeën en beginselen te 
stellen. 

Bijsûndere moeilijkheci.:-:t 

E en liberale partij heeft daarbij 
bijzondere moeilijkheden te 

overwinnen, o.a. omdat zij wil zijn 
een toeverlaat voor allen en dus geen 
binding wenst aan een eigen liberale 

ideologie. Het feit echter, dat WIJ in 
onze kring steeds mensen hebben ge
had als wijlen prof. Gunning, die 
vooropstelde, dat men als positief 
Christen overtuigd liberaal kan zijn, 
duidt er op, dat het mogelijk en wen
selijk is het liberalisme ook in deze 
zin principieel te funderen, niettegen
staande de partij naar Dresselhuys· 
woord een stad blijft met vele toe
gangspoorten. Spr. betoogde verder. 
dat wanneer men het staatkundige 
liberalisme laat aanvangen bij Adam 
Smith, de neiging bestaat het accent 
op het economische element in leer 
en school te laten vallen. Ricardo 
heeft dit nog verscherpt en dat is in 
het licht van die tijd begrijpelijk. Zij 
zagen de mens als object van econo· 
mie en dit heeft geleid tot een een
zijdigheid, waarvan het liberalism-~ 
zich eerst later heeft weten te be · 
vrijden. 

Zo heefi het zich ook moeteil 
ontworstëlen aan de gevolgen van 
de overwegend technisch gerichte 
bloeitijd van het naturalisme en 
aan de .,verstandsman" ten tijde 
van het intellectualisme. Het heeft 
gestreden tegen een op feodalistisch
autoritaire grondslag gebouwde 
maatschappelijke orde, tegen onder· 
nemingslust en -durf belemmerende 
privileges en heffingen, om voor 't 
persoonlijk initiatief een vrije weg 
te banen. Krachtens oorsprong en 
wezen is het geenszins conservatief; 
hij zijn maatschappelijk, politiek en 
sociaal optreden behoort het te 
worden geleid door ethische en 
zelfs religieuze motieven. 

Welke is d~ri zijn geeste
lij.ke signatuur? 

,.fen onrechte wees o.a. Cort van 
der Linden als wijsgerige 

grondslag de Franse encyclopaedisten 
- wier opvattingen doorbraken in de 
Franse revolutie - aan, Ongetwijfeld 

bestaat er verwantschap, mam· in En• 
geland bestond het liberalisme reeds 
veel langer, getuige denkers als Ba· 
con, Locke, Shaftesbury, Hume en 
Berkeley, wier invloed op het conti
nentale denken aanwijsbaar is. Een 
sterk individualistisch getint hum;;
nisroe had de waarde der menselijke 
persoonlijkheld sterk op de voorgrond 
geplaatst, de natuurwetenschap begon 
haar triomftocht over de wc1·cld en 
had de krachten van een evolntionis
tisch optimisme ontketend. Deze ont · 
wikkeling leidde op de duur tot e('n 
desillusie, waaronder de hcdc>ndaagsc 
mens gebukt gaat en die voor het 
liberalisme ongunstig was. 

Meer dan enig ander be;:dwuwt spL 
Kant als de eigenlijke grondlegger 
van het liberalisme. Deze lijngevoeli
ge ethicus stond afwijzcllcl t.o. de 
Franse revolutie; hij k(•::·L· slccbls 
één zedelijke norm, die •1·dke zich 
kenbaar maakt in en aan he~ mense
lijke geweten. Hij stelde o,~ autono
mie des geestes; het .,sollen" ging 
hem boven het ,.sein". \Vic aan het 
liberalisme een positieve eigen in
houd wil zien toegekend moet terug 
naar Kant, die de vrijheid van d.., 
menselijke geest en zijn gebonden· 
heid aan het eigen geweten scherp '~n 
klaar stelde. Tegenover de heterono
mie der oude Kerkleer plaatste flii 
de autonomie, die de moderne mens 
kenmerkt. Door die innerlijke geboa
denheid krijgt ook het vrijheidsbegin
sel, dat op zich zelf negatief en ledi,:: 
is, inhoud. Zo onderscheidt zich de 
liberaal niet alleen van de aanhanger 
der kerkelijke partijen, maar doet 
hem ook stelling kiezen tegen het 
Marxistische socialisme, want doordat 
Marx aan zijn historisch-materialisti
sche maatschappijleer een absolute 
strekking tóekcnde, kreeg zij een 
apert amoreel karakter. Hij ontkende 
het geestelijke leven als zelfstandige 
grootheid en hief 's mensen geesteli.i-

(Vervolg op pag. 51 

Een gmep deelnemeTs aan de studieconferentie treedt het gebouw binnen 
onder aanvoering van mT. H. S. Siebers, lid van de Provinciale Staten 
'l..'an G1·oningen, die lacht. 
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itsen * 
Drie VVD-ers spraken bij Oorlog en Marine 

Het probleem ·van het thui~front, de Nationale Reserve 

en de parate troepen 
Niet minder dan drie leden van onse fractie in de Tweede Kamer hebben sich bij 
de (gelijktiJdite) behCJIIcleling vall cle begrotingen van Oorlog en Marine doen 
horen. Dit onderstreept wel het grote belang, dot ook en in het bijzonder in onse 
kring aan de defensie wordt toegekend. Dat het nochtans een niet geheel bevre
digend debat is geworden, is toe te schrijven aan de teleurstelling, welke het eerste 
optreden van minister Stof heeft opgeleverd. De nieuwe bewindsman is geen slecht 
spreker en men kreeg wel de indruk, dat hij s' reeds behoorlijk in de :z:aken had 
iflgewerkt. Moor ondanks het feit, dot hij in eerste aanleg twee en een half uur het 
woord voerde (waarbij don nag een uur kwam voor staatssecretaris Moorman), 
was eigenlijk niemand bevredigd. De minister had de beantwoording van te vele 
vragen van belang omzeild en was er heloos niet in geslaagd, dot gevoel von ge· 
rustheid en vertrouwen op te wekken, dat toch wel in het bijz:onder op het gebied 
van de defensie noodsakelijk is. 

meeste bezig en onze woordvoerder 
achtte het noodzakelijk, dat op de 
eerste dag van de oorlog reeds wordt 
beschikt over zodanige parate troe
pen, dat deze· à la minute vechten 
kunnen en niet eerst na enig tijdver
loop, wanneer het te laat is. Zulke 
parate troepen zijn nodig: a. voor het 
veldleger, door ons ter beschikking 
te stellen voor de gezamenlijke strijd 
en waarbij vermoedelijk één divisie 
van Nederlandse zijde een minimum 
moet worden geacht; b. voor de ter
l'itoriale verdediging tot bestrijding 
van luchtlandingen, voor luchtdoelar
tillerie, voor handhaving van orde en 
t"Ust en voor logistiek<' onderdelen 
van het veldleger. Dit was des te teleurstellender, 

wijl 's ministers Defensienota 
een goede indruk had gemaakt, al liet 
ook deze dan nog een aantal vragen 
open. Ook mr. V o n k, de eerste spre" 
ker voor onze fractie, die het algeme
ne gedeelte behandelde, getuigde van 
deze goede indruk en somde punt 
voor punt op, in hoeverre de uiteen
zetting in deze nota gunstig afweek 
van wat 't debat in Sept. 1950 met de 
vorige minister had opgeleverd. Er is 
thans tenminste een plan op langer 
termijn en de heer Vonk noemde het 
een belangrijk winstpunt van de Ka
binetscrisis, dat dank zij deze crisis 
het defensieprobleem niet was blijven 
"doorsudderen" op de wijze, die hij 
nog "in September 1950 meende te 
moeten signaleren. 

D e militaire uitgaven ..:ullen nu 
over een tijdvak van vier jaar 

worden opgevoerd tot f 6 milliard, 
dus tot f 1,5 milliard per jaar. Van 
die f 1,5 milHard pei' jaar kan, zo 
merkte mr. Vonk op, in elk geval (te 
zamen met de internationale steun) 
iets wordèn opgebouwd, waarvan 
men, naar hij hoopte, niet meer zal 
kunnen zeggen, dat het geld, eraan 
besteed, weggegooid zal blijken. 

Kon onze eerste woordvoerder 
· dus getuigen van zijn erkente

lijkheid voor deze belangrijke verbe
tering, dat neemt niet weg, dat hij 
zich toch, zoals hij verklaarde, nog 
steeds niet kon opvijzelen tot volledi
·ge gerustheid, laat staan tot enthou
siasme. De grote vraag blijft immers 
nog steeds, of die totaal f 6 milliard 
zullen worden omgezet in een effi
cient operationeel apparaat, dat in de 
huidige moderne en verrassende oor
logvoering ook in voldoende mate pa
raat en slagvaardig zal zijn in het 
grote intergeallieerde verband. Dit 
immers, zo voegde hij daaraan toe, is 
vermoedelijk het enige nut, dat deze 
troepenmacht zal kunnen opleveren 
en dit moet dus ook het enige doel 
zijn. 

• • 
K omend tot zijn eigenlijke criti-

se opmerkingen naar aanleiding 
van de Defensienota haalde de heer 
Vonk aan, dat als hoofdtaak van de 
strijdkrachten was aangegeven: "het 
itl hoger geallieerd verband bestrij
den van 's vijands landstrijdkrachten, 
ook wanneer zij door de lucht komen, 
waarvoor nodig zijn eigen land- en 
daarmede samenwerkende luchtstrijd
krachten en eventueel zeestrijdkrach
ten". Bij deze formulering vraagt men 
zich echter af; of hier ook gedacht is 
aan luchtlandingen op het eigen (Ne
derlandse) territoir. Dit toch ge
schiedt, naar onze woordvoerder be
greep, in principe niet in geallieerd 
verband, daar dit in eerste aanleg een 
zuiver nationale aangelegenheid is. 
In de daarop volgende punten der 
taakomschrijving en doelstellingen 
had spr. echter tevergeefs gespeurd 
naar het door hem geschetste en toch 
niet bepaald denkbeeldige geval van , 
het reeds op de eerste dag van de 
oorlog bij verrassing afwerpen van 

valschermtroepen boven Nederland, 
betrekkelijk ver achter 't geallieerde 
front. Is deze taak voorbehouden aan 
de territoriale troepen, waaronder 
luchtdoelartillerie, die in tegenstel
ling tot de 5 infanteriedivisies niet 
behoren tot de eigenlijke Atlantische 
krijgsmacht? 

• * 

E en zeer belangrijke kwestie, 
misschien wel de belangrijkste, 

in de Defensienota aan de orde ge
steld, achtte mr. Vonk die van de pa
rate troepen. Uit de mededeling~n in 
deze nota blijkt, dat de Regering niet 
heeft gekozen voor een afzonderlijke 
parate macht, omdat dit extra-kader 
had gevraagd. Bij de uitwerking van 
het bestaande legerplan is getracht, 
de noodzakelijk geoordeelde vorming 
van parate troepen te koppelen aan 
de divisie-opbouw van het mobilisa
bele leger. Dat de Regering niet voor 
een afzonderlijke parate macht heeft 
gekozen, moet echter, naar de heer 
Vonk betoogde, betekenen, dat, om 
het systeem van de Defensienota te 
doen slagen, de geoefendheid van de 
te mobiliseren troepen op zodanig 
peil J;J.loet worden gehouden, dat deze 
onmiddellijk te velde kunnen worden 
gebracht. Maar dit impliceert dan 
toch minstens herhalingsoefeningen 
en wel elk jaar, teneinde de staven 
en de specialisten in conditie te hou
den. 

* * * . D it een en ander kon de heer 
Vonk bezwaarlijk bevredigend 

noemen. Het risico, dat hier in het 
Westen het grootst is, is dat van de 
onverhoedse overval uit het Oosten. 
Dat houdt de geesten hier ook het 

Welnu, de parate troepen, waar· 
van in de Defensienota sprake 

is, zijn alleen parate troepen van de 
eerste soort. Voor die van de tweede 
soort zouden, zo meende spreker, 
slechts kunnen worden gebruikt de 
vredestroepen met het opleidingska
der. Hetgeen echter betekent, dat be
roepspersoneel zou worden ingezet 
tegen parachutisten, terwijl dit perso
neel grotendeels is bestemd voor de 
encadrering van de te mobiliseren 
troepen. Het zwakke punt in deze 
Defensienota achtte de heer Vonk 
dan ook, dat men zich daarin impli
cite, maar toch voldoende duidelijk 
uitspreekt tegen kaderuitllreidin_g ei;~ 
nochtans zwijgt over de dan alterna
tief toch broodnodige, afdoende her
halingsoefeningen. 

() nze tweede woot·dvoerdel·, drs. 
K o r t h a 1 s, wijdde zijn aan

dacht vooral aan het z.g. "thuisfront" 
en aan de Marine. Zoals ook in het 
de vorige week aan de Nationale Re
serve gewijde hoofdartikel reeds is 
geschied, haalde de heer Korthals de 
mening van maarschalk Montgomery 
aan, dat 't thuisfront van even groot 
belang moet worden geacht in de 
moderne oorlog als het oorlogsfront. 
Reeds in September 1950 had sprekers 
geestverwant de heer Vonk verschil
lende opmerkingen gemaakt en vra· 
gen gesteld met betrekking tot de fi
nanciele steun aan het Instituut Wet
tig Gezag, over de taak van de Natio
nale Reserve, e. d .. maar de Regering 
heeft daar toen niet zeer uitvoerig op 

DEZE BURGER 
is, wat ge kunt noemen, een bijhoudertje; een man die, op zU··~ 
sloffen voor zestien tenen, àl-maar op wedloop is met Clio, die 
hem àl-maar een meter of wat vóór hl.ijft. 

Deze burger is, sinds jam· en dag reHJH'Hde, opdat hij de ge
schiedenis-der-dagen op zij streven zal. Het: gelukt: hem nooit. 

Maar een taai bijhoudertje is hij wèl. . 
Van Acheson tot Schuman, van Cornelissen tot Moussadeq, 

van Staf tot Vonk, van Cals tot Kruls. Ik blijf maar draven 
om de historie van den dag bij te houden, met alle mannen en 
alle namen op de punt van mijn do1·stige tong. 

Nu is het weer Van 't Reve, ge weet wel .. die de tweeduizend 
guldens van Cals niet kreeg. 

Nu is het weer van 't Reve, die de tweeduizend gulden van 
Cals nu (misschien) van vriendelijke mensen krijgt: er is een 
comité gevormd om die som bijeen te .... brengen. 

En wij, en gij en ik met ons aller zelfwerkzaamheid . ... 
Ik heb eens van een oom tweehonderd gulden gekregen voor 

een reisje naar Parijs. 
Toen mijn vader dat hoorde ontstak hij in toorn: "Onmiddel

lijk dat geld aan oom terug brengen en als je per se naa1· 
Parijs moet, dàn zèlf het reisgeld sparen!" 

Hebben ze ooit vo01- u per comité en oproep in de krant, reis-
geld bijeen-gegaard? 

Bent û ooit op andermanskosten met vacantie geweest? 
Ma.ar Clio. loopt zo snel . ... 
Ik kàn haar niet bij houden. 
Zo raakt ge aemechtig uit de koers van de tijd. 
Een àchterlijke man is 

DEZE BURGER. 

geantwoord. De heer Korthals wilde 
op dat debat nu niet verder ingaan, 
maar stelde vast, dat de zaak van de 
Nationale Reserve voor ons nog aller• 
minst is opgelost. Wij zien immers, 
dat de vijfde colonne hoofdzakelijk 
bestreden zal worden door de reserve
politie, die daartoe z.i. niet geëigend 
is. Wij zien voorts. dat de Nationale 
Reserve een vaag aangeduide taak 
krijgt, waaruit geconcludeerd moet 
worden, dat zij toch uitsluitend tegen 
een buitenlandse vijand zal worden 
gebruikt, waartoe onze woordvoerfier 
haar echter niet geschikt achtte. 

I n de laatste Defensienota is aan-
gekondigd een verbreding van 

de doelstelling der Nationale Reserve. 
Deze is thans nog, op grond van het 
in 1948 genomen besluit, de handha· 
ving en het herstel van de binnen
landse orde en rust. Het ligt echter in 
het voornemen, de taakomschrijving 
zo te wijzigen, dat ook mogelijk zal 
zijn, binnen het verband van de Nat_ 
Reserve personeel voor de luchtaf
weer en de luchtwacht op te nemen. 
De taak, in de nota gesteld, n.l. de 
handhaving en het herstel van de 
binnenlandse orde en rust, lijkt, zo 
merkte de heer Korthals op, op het 
eerste gezicht geruststellend. Er dient 
echter toch wel een duidelijke uit• 
spraak te komen, dat met handha· 
ving en herstel van de binnenlandse 
orde en rust bedoeld wordt: a. inzet· 
ting uitsluitend voor plaatselijke on
derdrukking van locale onlusten, ver• 
oorzaakt door e~n binnenlandse 
vijand; b. in geen geval inzetting van 
de Nat.. Reserve tegen een buiten
landse vijand; c. in de verbandacte. 
die de vrijwilligers moeten tekenen, 
zal geëlimineerd moeten worden de 
zinsnede, waarin de vrijwilliger ver
klaart er mede bekend te zijn, dat 
handhaving of herstel van de open
bare orde of rust binnen het Rijk in 
Europa mede omvat het optreden te• 
gen een binnengedrongen buitenland· 
se vijand. De heer Korthals achtte het 
in hoge mate remmend voor het sla
gen van deze instelling, dat er nog 
steeds opvattingen bestaan over haar 
taak en doelstelling. die haar willen 
belasten met iets, dat vrijwilligers 
met maximaal 200 uren per jaar oefe
ning niet aankunnen. 

~I ogmaals terugkomend op het 
~ ~ thuisfront ,·erwees drs. Kort

hals naar een veronderstelling van de 
militaire commentator van ,,Het V.l
derland", dat eerst in 1955 het gehele 
stelsel van onze legeropbouw kon zijn 
voltooid, dit is: veldleger en territo
riale verdediging. Vooral - zo werd 
betoogd - is de territoriale \'el·dedi
ging het kind van de rekening, want 
zij komt het laatste aan de beurt en 
zal voorshands slechts 27 bataljons tel
len, alsmede een Nat. Reserve van 15 
bataljons. Dit alles stelde onze woord· 
voerder weinig gerust en hij vroeg 
dan ook duidelijke inlichtingen van 
de minister. Daarnaast drong onze 
woordvoerder nog aan op onderzoek 
op gezagsbetrouwbaarheid ook voor 
de manschappen van de territoriale 
troepen, op voldoende financiele steun 
voor het Instituut Wettig Gezag en 
op spoed met de organisatie van het 
korps Luchtwachtdienst, dat naar zijn 
persoonlijke mening om psychologi· 
sche redenen beter niet in de Nat. 
Reserve en in het H. V.K., maar in een 
aparte organisatie kon worden onder· 
gebracht. 

D e heer Korthals besprak ook 
nog het toen juist verschenen 

persbericht, dat bij het Ministerie van 
Oorlog de afdeling Perszaken was op· 

(Vervolg op pag-. 6) 
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Die de l{roon offerde voor zijn Liefde 
"Ik wilde een succesrijke koning .. '' Z'JR •• •• 

M aar 't is een van de bizondere 
verdiensten van het boek, dat 

het nergens concessies doet, niet uit
glijdt; niets van rozengeur en mane
schijn, of van zelfbeklag. De hertog 
heeft zoals gebruikelijk met een vak
man samengewerkt, Charles J. V. 
Murphy, een redacteur van .,Life", 
het grootste geïllustreerde weekblad 
ter wereld. Maar toch is er geen 
twijfel dat dit essentieel zijn boek is; 
het draagt de duidelijke stempel van 
zijn werkelijk niet alledaagse per
soonlijkheid op elke pagina, en een 
vertraging van het verschijnen met 
meer dan een half jaar had haar oor
zaak in herhaaldelijke revisies van 
de drukproeven, die de hertog steeds 
opnieuw eigenhandig verrichtte, om
dat hem vorm en toon nog niet be· 
vredigden. 

Jeugd· zonder kinderlijke 
onbekommerdheid 

H et zijn overigens geenszins de 
dramatische gebeurtenissen van 

1936 en de abdicatie alléén die het 
boek zo interessant maken; zij ne
men zelfs geen al te groot deel er
van in beslag. Vooral het verhaal van 
"Davids" jeugdjaren (dit is zijn 

. eigenlijke, door familie en vrienden 
gebruikte, naam) is belangpjk. His
torisch als een beeld van de avond· 
schemering van het Edwardiaanse 
Engeland tot de eerste wereldoorlog, 
en psychologisc-h ter verklaring van 
zijn eigenschappen en van de ontwik
keling van zijn persoonlijkheid; ook 
als beeld van zijn welmenende maar 
wat bekrompen, de nieuwe tijden 
niet goed begrijpende vader 
George V (voortreffelijk geken
schetst door 's hertogs woorden "Hij 
geloofde in God, de onoverwinnelijk
heid van de Britse vloot en de imma
nente juistheid van alles wat Brits 
was"). Met de zelfs spartaanse op
leiding van de hertog en zijn jongere 
broer, de tegenwoordige koning, con
trasteert op de meest typische wijze 
het milieu van Sandringham, waar 
de jongens een enkele keer hun 
grootvader King Edward modhten 
bezoeken, de befaamde grandseig
neur, die er informeel hof hield, in 
stralende luxe, omgeven door de 
mooiste vrouwen en brillantc kun
stenaars. Toen David na de dood van 
zijn grootvader Prince of Wales 
werd, werd zijn opvoeding zo moge
lijk nog strenger. Kort voor de oor
log, als zeventienjarige stuurde men 
hem op zijn eerste buitenlandse rei
zen, familiebezoeken bij de neven en 
nichten van de Duitse vorstenhuizen. 
Ook Willem II, zijn oudoom bezocht 
hij in Berlijn; die ontving de Engelse 
gast zittend op het zadel dat hem 
als stoel voor zijn schrijftafel diende. 

De oorlog werd voor de prins een 
onafgebroken kwelling, want hem 
werd ontzegd, wat voor elke Engelse 
jongen, en natuurlijk vooral ook zijn 
vrienden in de hoge adel vanzelf
sprekend was: actieve militaire 
dienst, die h\1 gloeiend ambieerde. 
Hij mocht alleen in het hoofdkwar
tier in Noord Franltrijk, ver .achter 
de loopgraven, hem terecht nutteloos 
toeschijnende formele functies ver-

Voorafgegaan door een bijzonder ha.ndige reclamecampagne en door uit

treksels in kranten van de meeste landen - een beproefd middel om 
nieuwsgierigheid en kooplust aan te wakkeren en bovendien zee.r lucratief 
voor uitgever en auteur - is zojuist in Amerika een merkwaardig boek\ 
verschenen: de memoires van de Hertog van Windsor *). Wanneer men 
de 435 pagina's gelezen, en vooral ook het rijke foto-materiaal bewonderd 
heeft, begrijpt men het onmiddellijke succes dat de stoute verwachtingen 
van de tütgever wellicht nog overtreft; de oplaag is al ver in de honderd
duizenden en het boek prijkt overal in de kopgroep van de wekelijkse lijsten 
van "best sellers" die de grote kranten en tijdschriften publiceren. De 

romantische geschiedenis van de koning die zijn troon aan zijn liefde op
offerde appèlleert immers aan de sentimenten van lezers uit alle rangen, 
en is aantrekkelijk ook \·oor wie niet de minste interesse voor de histo
rische, politieke en sociale aspecten heeft. De oneerbiedige H. L. ~lencken 
heeft dat met jountalistieke waardering eens, tijdens het <'onflict in 1936. 
in de woorden gevat "Tht> greatest st~ry since erucifixion". 

vullen. Met ondubbelzinnige scherp
te verklaarde maarschalk Kitche
ner op zijn hartstochtelijk verzoek 
hem toch naar het front te sturen: 
"dat is onmogelijk niet .zo zeer, om
dat u zou kunnen sneuvelen, maar 
omdat de Prince of Wales onder geen 
voorwaard·e in Duitse gevangenschap 
mag vallen!" 

Prince charming 

N a de oorlog dan werd de erfgf;
na!lm van de troon van het 

toen nog wereldrijk geheten Empire 
een alom' als ,.Prince charming" be· 
kende figuur op representatieve gro
te reizen gezonden die hem naar alle 
uithoeken van het rijk voerden. Maar 
pleizierig waren zij bijna nooit. Hij 
schrijft: ,.Ik was aan de banquet-tafel 
gekluisterd, zoals andere jonge men
sen aan hun job." De min of meer 
onschuldige genoegens van een rijke . 
jonge man bleven hem meestal ont
zegd, omdat hij altijd in het zoeklicht 
van de openbare mening stond. Zijn 
aantrekkelijke manieren (natuurlijk 
ook het aureool van zijn hoge ambt), 
en zijn knap uiterlijk maakten hem 
uiterst populair. Maar telkens als 
hij poogde zidh te amuseren kwamen 
er koude douches, zoals in brieven 
van zijn vader toen de kranten over 
zijn leven in New York en op de 
buitenplaatsen van de millionairs be
richten en toen daar ook wel eens de 
Zondagsheiliging in het gedrang 
kwam. Hij was een hartstochtelijke 
ruiter; ·maar ook dáár werd een 
stokje voor gestoken, toen hij te 
vaak viel. Maar er is geen twijfel, 
dat hij niet alleen echt populair was, 
maar dat hij zich ook grote verdien
sten verwierf voor 'het verstevigen 
van de banden tussen de deelgenoten 
in het Empire. 

W aUy Simpsorz 

N a de grote reizen kwam dan in 
de vierde decade van zijn leven 

een rustiger periode. Onder andere 
op Fort Belvédère, een mooi, be
trekkelijk eenvoudig buiten, dat hij 
helemaal naar zijn smaak liet inrich
ten. Hij was toen ook de toonaange
vende arbiter elegantium geworden. 
Zijn, meestal smaakvolle, ideeën over 
herenkleding beheersten de mode. 
En in het laatste jaar van de rege
ring van zijn vader kwam dan de 
,.noodlottig.e" kennismaking met me
vrouw Simpson, Amerikaanse van 
geboorte, tot de internationale ,.High 
Society" behorend - maar burger
lijk en gescheiden. 

De grote lijnen van deze bewogen 
affaire zijn bekend, en de hertog 
geeft nieuws eigenlijk slechts ten 
opzichte van details en van de inter
ne gebeurtenissen. De grote rol die 
Churchill en Lord Beaverbrook als 
vrienden en vertrouwden van de 
prins bij de o~voorwaardelijke ver
dediging van zijn wens, mevrouw 
Simpsou te trouwen, speelden, wordt 
duidelijk. Evenzo die van hun grote 
tegenspelers: de E·erste minister 
Lord Baldwin en de aartsbisschop 
van Canterbury. Dit is niet de plaats 
om in details te treden of te oorde
len. Men kan nu slechts zeggen, .dat 

men vijftien jaar geleden de beteke
nis van de principiële kwestie voor 
het Koninklijke Huis en de natie 
waarschijnlijk overdreven heeft. Of 
misschien ook dat de zoveel minder 
problematische figuur van de tegen
woordige koning wrijvingen en pro
blemen heeft voorkomen, die wellicht 
niet waren uitgebleven, wanneer het 
koningschap van Eduard VI niet 
slechts 325 dagen had geduurd. 

Waardigheid 
D e waardigheid waarmee de her-

tog over zijn tegenspelers 
spreekt, slechts met een licht spoor 
van ironie nu en dan, wekt bewonde
ring. Men ziet Baldwin voor zich, 
met moeite uit 'n belachelijk klein 
zwart kever-achtig auto'tje stap
pend, dat hem zeer dierbaar was, of 
een typische verlegenheidsbeweging 
met zijn vingers makend, die hij 
voortdurend liet kraken. Of de aarts
bisschop een "geluidloze scha<'uw!" 
En het niveau van sommige der ar
gumenten -··· en personen! - wordt 
gekenschetst door de opmerking van 
Chamberlain (toen nog minister van 
financiën): "men moge toch haast 
maken met de abdicatie, want de 
gang van zaken met Kerstmis dreigt 
eronder te leiden!" 

Niet te ontkennen valt, dat de her
tog om begrijpelijke reden van dis
cretie tal van dingen ongezegd laat, 
wat bijvoorbeeld vom· de rol van zijn 
moeder geldt. Ook van zijn persoon
lijke liefhebberijen, zijn smaak, zijn 
vrienden, leest men niet veel, ken
nelijk dingen, die hij als Engelsman 
te intiem vindt {men vergelijke hier
mede de volkomen openhartige me
thode van mevrouw Roosevelt, die 
alles zegt zonder ook maar een ogen
blik tactloos te zijn). 

Tal van psychologische problemen 
blijven onduidelij!;:. Men vraagt zich 
af hoe het kwam, dat deze zo uitge
sproken echte patriot en trouwe 
zoon van zijn koninklijke familie ten
slotte toch de !troon opgaf, het enige 
doel van zijn leven na 41 jaren van 
opleiding. Was hij gedesillusioneerd 
na de politieke intrigues waarmede 
men zijn romance bejegende? Had de 
troon daardoor zijn mythische bete
kenis voor hem verloren ? Is hij aan 
de andere kant vervuld van en tevre
den met het rusteloze internationale 
leven, dat hij sindsdien voert? 

Niemand zal het unieke document 
humain teleurstellend vinden, ook al 
ontbreekt oppervlakkige sensatie. 

STALEN MEUBELEN 
"GISO"-LAMPEN 

Het is vrij en vlot geschreven. Gaar
ne gelooft en aanvaardt men als 
motto zijn belijdenis: .,Ik wilde een 
succesrijke koning zijn, maar een 
koning in de moderne zin!" 

Of het boek ook in Engeland zal 
uitkomen? 

*) A Kings Story The rnemoirs of 
the Duke of Windsor, New-York 
1951, G. P. Putnam'R Sons. 435 p. 
$ 4,50. 

DE REDACTI.::-.....,. 
SECRETARIS 

is, gedurende enige tijd, afwe· 
zig. Bij wordt vervangen door 
de heer 
G. A. DE RIDDER TE BEILEN, 

aan wie alle bijdragen moeten 
worden toegezonden. 

AfdelingEOnieuws 
CENTRALE ZWOLLE KREEG 

GEWIJZIGD BESTUUR 

In de vergadering van de Centrale 
Zwolle werd in de plaats van de we
gens vertrek naar Rotterdam aftre
dende mr. W. Kok in het bestuur ge
kozen drs. P. J. Montagne. Het Dage
lijks Bestuur van deze Centrale is 
thans als volgt samengPsteld: voor
zitter: H. J. Ankersmit, Deventer; se• 
cretaris: d1T. P. .J. Montagne, Pauli· 
nastraat 34. H<~ngelo •O.l; penning
meestere~Ee: t11evr. H. A. A. L. de 
Vries-·van der Harc!t Abrrson, Hen
gelo (Q.l. 

's-GRAVENHAGE's ACTIVITEIT 

De Vrouwengroep van de afdeling 
Den Haag hield een bijeenkomst, 
waarin de vrouwelijke leden van de 
Gemeenteraad, mevr. E. van den 
Bosch-de Jongh en mej. mr. J. 'S. 
Th. ten Broecke Hoekstra, een uit
eenzetting gaven over hun werk·· 
zaamheden in de Gemeenteraad. 

Voor een goed bezochte bijeen
komst van wijk 4 van de afdeling 
Den Haag sprak de heer D. W. Dett
meijer over de laatste zitting van de 
Assemblée van de Raad van Europ::t 
te Straatsburg. 

De afdeling Den Haag van de J.O. 
V.D. hield een bijeenkomst, waar de 
heer D. W. Dettmeijer eveneens het 
woord voerde over de Assemblée van 
de Raad van Europa te Straatsburg. 

EEN GOEDE AVOND 
De afdelingen Bussum en Naarden

Huizen hebben het genoegen geh~ 
de heer Korthals te horen spreken 
over: "De eenwording van Europa". 
Het gematigd-optimistische betoog 
had een aandachtig gehoor van de, 
ondanks het vergevorderde seizoen, 
goedgevulde zaal. V oor al ook in het 
debat kwam duidelijk tot uiting hoe 
nodig het is, dat de vertegenwoordi
gers der Europese volken zich ge
ruggesteund weten door het volk dat 
~ij vertegenwoórdigen. Het was een 
goede avond. 
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Bloemen uit den Lezershof 
Al doende leert men ••• 
tenzij men hardleers is 

' (Ingezonden) 

0. · mtrent de Nationale Reserve is 
mij niet meer bekend dan wat 

ee~ ieder daarover in de bladen heeft 
kunnen lezen; namelijk dat het met 
de toetreding niet naar wens gaat. 
Ik· wil mij dan ook uitsluitend base
ren op de mededelingen, welke aan
gaande ·die instelling voorkomen in 
het hoofdartikel van dit blad d.d. 2 
Juni 1951. 

Tot mijn verbazing en ontsteltenis 
on~waarde ik daaruit o.a., dat de 
Regering zelfs thans nog geen vast 
onUijnde denkbeelden schijnt te heb
belJ. over de vraag, op welke wijze de 
N.:R. zal moeten worden gebruikt. 

Dat er ·een apparaat moet wezen 
om de "binnenlandse vijand" in be
dwang te houden, is ten volle dui
delijk. 

Door alle tijden heen is er, wan
neer een land in gewapend confEct 
verkeerde met een ander land, ook 
een "binnenlandse vijand" geweest. 
Altijd had de ene macht zijn spion
nen, agenten, medewerkers en sym
pathiserenden in het land van de an
dere macht. 

:;, * * 
U it de periode van de Spaanse 
. burgeroorlog dateert de bena

ming "vijfde colonne" voor die te
genstanders-in-eigen-huis. 

Al doende leert men, tenzij men 
hardleers is. Geheel afgescheiden van 
de kwestie of een wereldconflict -
in de nabij zijnde dan vvcl in een ver
der af liggende <;oekomst -- weer te 
verwaohten is, zal tegenwoordig geen 
enkele regering kunnen volstaan met 
het nemen van maatregelen om de 
buitenlandse vijand af te weren, doch 
onafwendbaar niet minder aandacht 
hebben té' schenken aan de beveili
ging van het "thuisfront" -·· dat im
mers, :wals in Uw artikel werd aan
gehaald, volgens maarschalk Mont
gomery even bellmgrijk moet worden 
geacht als het "oorlogsfront" 

J a, met zekerheid zal rekening 
moeten worden gehouden met 

bet t.z.t. optreden van een "vijfde 
colonne", beter georganiseerd dan 
ooit te voren, die daden van sabo
tage zal trachten te verrichten, zal 
streven naar verstandhouding met
en berichtgeving aan de vijand, valse 
gez:uchten zal verspreiden, en in de 
meest algemene zin zal proberen het 
moreel te ondermijnen. Gebiedend 
noodzakelijk is het, zich tegen dit 
alles te verweren door middel van 
wacht- en bewakingsdiensten en door 
patrouillegang. En uitsluitend op dit 
terrein dient m.i. de taak van de 
N. R. te liggen. Zij zal daaraan naar 
mijn overtuiging de handen al meer 
dan, vol hebben. 

YIIJIUIII 
IIMOCIAfll 

' WMJciRH,, - ·· 1le Volklpanl· 
· 'you VrUheld ea Demoeratie 

Voorzitter Redactie-comm.: 
Drs. H. A. Korthals. 
Redactie-secretaris: Mr. E. Elias. 
Adres. Spuistraat 274, ingang 
~aamsteeg, tel. 36325, A'dam. 
Administratie: Postbus 43, 
A'foort, tel. 5267. 
Abonnementsprijs f 1.90 p. kwar
tool, f 7.50 per jaar. 
Voor het zenden van obonne
ments- en odvertentiegelden: 
Postgiro na. 245103, ten name 
van de Penningmeester van de 
Stichting "Vrijheld en Democra
tie" te Amersfoort. 
Losse nummer-s 15 een~. 
Voor advertenties wende men zich 
tot de odmlnlstrotle. 

Nu de vraag of men deN. R. zalla-
ten dienst doen overal waar zulks 

in het land nodig zal blijken (zoals 
vroeger de Vrijwillige Landstorm be
doeld was), dan wel slechts in de ge
meenten. waar haar onderdelen zijn 

. gevestigd. Voor mij is dit geen vraag. 
Ik zou er onvoorwaardelijk voor zijn, 
de onderdelen per gemeente te recru
teren en dan in de eigen gemeente te 

·doen optreden ·(eventueel in samen
. werking met de onderdelen die in 
aangrenzende gemeenten gevestigd 
zijn), gelijk het geval was met de 

··voormalige burgerwachten. Zodoen-
de zal de belangstelling voor de taak 
het grootst zijn. 

* * • 
Iedere deelnemers zal zich im-

nlers het meest interesseren 
voor het handhaven van orde en vei

. ligbeid in zijn eigen gemeente en de 
bewaking van de aldaar gelegen be
langrijke objecten. Alsdan zal hij 
eerst recht beseffen dat hij mede zijn 
eigen gezin, zijn huis en zijn positie 
helpt beveiligen. Hij kent de plaats 
en de omgeving waar hij zijn taak 
heeft te volvoeren; veelal zal hij om
trent de andere deelnemers weten of 
zij betrouwbaar zijn, en wat ze waard 
zullen zijn: bij gevaar, vermoeienis en 
zenuwspanning. Kortom, dan spre
ken de voordelen uie de burgerwach
ten in deze opzichten bezaten. 

Wil men op de hierboven geschet
ste wijze te werk gaan, dan maak ik 
mij sterk dat ook ten aanzien van de 
deelneming behoorlijke resultaten 
zullen worden verkregen. 
Wassenaar. J. J. A. PHAFF. 

Keynes, geen liberaal? 
1 Ingezonden 1 

K etterjacht, wordt een· hachelijke 
onderneming, indien niemand 

de heilige tekst van de liberale leer 
in zijn bezit blijkt te hebben. Van
daar, dat we maar beter doen zo'n 
illustere figuur als Keynes, niet na 
zijn dood het recht te gaan ontzeggen 
ûch liberaal te hebben genoemd. 

Zelfs, indien er goede gronden zou
den zijn - gelijk de inzender D.K.L. 
in "De Vrije Amsterdammer" van 19 
Mei meent -- om op een bepaald 
punt een afwijking van liberale prin
cipes te moeten constateren, dan nàg 
mag daaruit niet lichtvaardiglijk ge
concludeerd worden dat de man niet 
liberaal was. 

Zeker, zijn er niet alleen liberale 
maar ook vele niet-liberale volgelin
gen van Keynes. Maar wat was nu 
Keynes eigen mening over de wen
selijkheid van geldvervalsing op gro
te schaal, waartoe hij, volgens boven
genoemde inzender, in zo'n belang
rijke mate zou hebben bijgedragen? 

Niemand, die de bladzijden 220 tot 
235 van ,.The Economie Consequences 
of the Peace" heeft. gelezen, kan dat 
blijven volhouden. <Harrod, heeft 
daar trouwens destijds al op gewe-
zen.) · 

Lenin, zegt Keynes, had gelijk, dat 
er geen 'zekerder middel bestond om 
de beStaande maàtschappelijke orde 
omver te gooien en ook geen middel 
dat zo subtiel werkte, als de aantas
ting van de munt. Enfin, men leze 
het f~lle betoog . er, .eens op na ... . . .. 
1 n zijn "General Theory''; · wil 

Keynes niet alleen het.: ontstaat: 
van werkloosheid, maar óók van· in
flatie verklaren. Op blz. 119 betoogt 
hij dat daar inflatie ontstaat, waar 
men met investeringen tracht door te 
gaan, wanneer 't full-employment· 
punt bereikt is. 

In die "Genera! Theory", vindt men 
tenslotte op blz. 380 de liberale gc
dnchtengang in de kern weergegeven: 

Uit een oogpunt van doelmatigheid, 
is het voordeel van de decentralisatie 
van de beslissingen en van de indivi
duele verantwoordelijkheid, volgens 
hem misschien nog groter dan de 19e 
eeuw veronderstelde. Maar vooral de 
persoonlijke vrijheid en de persoon
lijke keuze gaan hem aan het hart. 
Juist dit laatste dreigt in de homo
gene ofwel totalitaire staten verloren 
te gaan, waarschuwt hij. 

W. H. Jr. 

De Poelier 
van de Kneuterdijk 

(Ingezonden) 

. 1 n het jaarverslag der Landbouw-
maatschappij "Pangerango" over 

1950 staat de volgende ontboezeming 
VIIJl de directie (de firma Crone te 
Amsterdam) : 

"Het bedrag van f 20.000;-, 
?Joorkomende op de balans ondér 
het hoofd Belastingen in· Neder
land, is bestemd om een aanslag 
in de Vermogensaanwasbelasting 
te voldoen, waarmede onze 
Maatschappij werd getroffen 
door de fiscale interpretatie van 
onze cijfer.ç op de beide peilda· 
gen. Vanzelfsprekend werd deze 
interpretatie aangevochten, maar 
het is voor ons bijzonder teleur
stellend, dat onze Maatschappij, 
die als gevolg van de oorlog 
haar activa in Indonesië tot een 
te verwaarlozen cijfer heeft zien 
terug lopen, desondanks fiscaal 
wordt geacht een vermogensaan
was te hebben verkregen." 

Aldus het verslag. Ter informatie 
diene nog, dat deze cultuurmaat
schappij bezitst!.:r is van een thee
onderneming Pangerango op circa 
20 km. afstand !!'elegen van Soeka
boemi (Preanger), welk theeland na 
de oorlog bleek te zijn verwoest. Ver
dere eigendommen bezit deze Ven
nootschap niet, behalve een reserve 
en een effectenbezit als belegging 
van ge:den in vroegere jàren gere
serveerd en dienende als stootkussen 
voor pensioenbetalingen en ongun
stige oogstjaren. 

Het is opmerkelijk, dat een vóór de 
oorlog bloeiende thee-cultuuronder
neming na een catastrofale vernieti
ging harer cultuurgronden en fabrie
ken en woningen nog wordt uitge
pikt door de Poelier van de Kneuter
dijk om de nek te worden omge
draaid. De vettere kluiven waren ze
ker allemaal al afgeslacht! 

Coöperatief of 
Particulier? 

(lngezondeil) 

L. 

Û ver het onderwerp Coöperatie 
en Particuliere ondernemings

vorm hebben enige tijd geleden de 
heren Louwes en Buist van gedach
ten gewisseld. Zeer gaarne voegt 
ondergetekende hieraan zijn ziens
wijze alsnog toe. Veelal is het bij
kans onmogelijk grote kapitalen aan 
te trekken voor industriële of grote 
handelsondernemingen ofschoon de 
behoefte vaak door lieden met vrije 
beroepen terdege wordt gevoeld. Zul
ke mensen kunnen zich verenigen en 
gezamenlijk een coöperatieve onder
neming gaan vormen ofwel zij kun
nen de N.V. vorm kiezen. M.i. zijn 
beide . vormen in wezen even goed 
en behoren zij ook in elkànders ogén 

. als gelijkwaardig te worden erkend. 

. Immers het zit niet in die onderne

. mersvorm, daar bei4e zijn gericht op 
}let behaJ.en. van :V~delen 'I("C~qr: df? 
-daarbij bE:trokken gemte~;esseèrden. 
· zij het dat deze leden worden ge
noemd, dan wel aandeelhouders, ook 
al hebben deze laatsten vaak een an
dere inslag. Het behalen van die 
vóordelen hangt toch geheel af of 
zeker grotendeels van het persoon
lijke initiatief dat de leiding der on
dernemingen ontplooit. Het is wense
lijk dat dit in brede kring wordt ge
zien en erkend. Men zou dan zeker 
meer zoeken naar hetgeen elkander 
bindt dan wat elkander scheidt, voor
al op economisch-politiek gebied. 

* * * 
Het ware te wensen dat vooral in 

middenstandskringen men meer 
:u;~g naar hetgeen juist de onderne
mers te plattelande <de boeren) in 
hun organisatie reeds hebben be
reikt. Ik vrees dat men ook thans 
in middenstandskringen nog steeds te 
veel denkt aan zieh zelf en de ge-

dachte bezit - als het mij goed gaat 
dan bemoei ik mij niet met een an
der en zelfs niet met mijn organisa
tie. ·Is het juist niet die gedachte die 
de ontwikkeling van de midden
standsorganisaties nog steeds belem
mert? En heeft In vroegere tijd dit 
bedacht zijn op uisluitend eigen voor
deel ook niet de verbruikscoöperaties 
in het leven geroepen? 

Het komt vaak voor dat ofschoon 
men . volkomen . vrijzinnig denkt en 
handelt, men .zich toch niet openlijk 
bij de V.V:D. wil aansluiten en dan 
volgen er heel wat redenen: omdat 
men daaronder zovele coöperatoren 
vermoedt; omdat men vreest voor 
verlies van cliëntele; omdat, enz. enz. 
Men dient zich echter bewust te wor
den dat als men zich om een dezer 
redenen politiek afzijdig houdt, men 
zijn eigen geestelijke stroming schade 
toebrengt . 

Z ijn op export gerichte coöpera-
ties veelal uitingen van een 

streven naar eendrachtelijke samen
werking in een bepaalde sector; ver
bruikscoöperaties hebben in wezen 
een geheel andere oorsprong, welke 
ligt in een zeker wantrouwen van de 
ander, b.v. t.o.v. de Middenstand. He
laas moet men als men hier bij de 
Middenstand de hand in eigen boe· 
zem steekt, constateren dat men in 
het verleden weinig heeft gedaan om 
t.a.h. gezamenlijk voor de midden
stand voldoende goodwill te kweken. 

Vee 1 genoegen zou het mij doen 
dat met zoveel als hierboven is aan
gevoerd, het inzicht veld won, dat 
men in coöperatieve als particuliere 
sector meer respect en waardering 
werd gezocht en gevonden voor el
kanders opvatting en dat werd ing-e
zien dat hiermede meer winst zou 
zijn te bereiken dan in het el!mnder 
bestrijden met helaas dan vaak on· 
geoorloofde middelen, welke meestal 
het landsbelang schaden. 

Assen F. FABER 

!lllllllllll!lllllllllllllllllllliiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIilllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiii:Uin: 

Mr. H. van Riel 
sprak in Brussel 

Zaterdag 26 Mei werd door het Li· 
oeraal Vlaams Verbond te Brussel 'n 
studie-dag voor de jeugd gehouden, 
waar mr. Van Riel het woord heeft 
gevoerd over de sociologische bete
kenis van de politieke partij. 

Deze rede werd door de bestuurs
leden, waaronder zich de heren Sabbe 
en Hoste bevonden, enige vooraan
staande genodigden en een groot aan
tal liberale Vlaamse jongeren met 
ononderbroken aandacht en belan~;t
stelling aangehoord. De Voorzitter, de 
heer Sabbe, kon dan ook met aller in
stemming de heer Van Riel van harte 
danken en hem gelukwensen met zijn 
buitengewone sprekersgave. 

Afdelin~snieuws 

SCHIEDAM MELDT: 

Voorafgaande aan de algemene 
. vergadering op 23 Mei 1951 hield drs. 
: P. Herweyer, voorzitter van de Ka
mercentrale Dordrecht en lid van de 

. Partijraad, een levendige en intere!J
sante causerie over het onderwerp: 
"Wat staat in deze bewogen tijd op 
't spel?" Het auditorium, dat ver· 
sterkt was met gasten uit Vlaardin· 
gen en Delft, toonde door aandachtig 
luisteren zijn waardering voor het 
gehoorde. De thuisblijvers hadden. 
het mooie weer ten spijt, ongelijk. In 
de daarop gevolgde vergadering werd 
de heer mr. G. M. Hovingh tot voor
zitter en de heer H. J. E. Moll tot 
secretaris gekozen. De bestuursleden 
mevr. Moll-Lips en de heer A. M. 
Sunderman bedankten als zodanig, 
de eerste omdat haar echtgenoot in 
het bestuur benoemd werd, de twee
de wegens drukke werkzaamheden. 
Naar een verdere aanvulling van het 
afdelingsbestuur, ook met dame1o 
wordt uitgezien. Adres van het secre
tariaat is, Rotterdamsedijk 211B te 
Schiedam. 
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ke vrijheid en zijn zedelijke g~bon
. denheid op. 

Zo is het dus Kant, die het libe
ralisme zeer positief zijn plaats 
heeft g·egeven in het geheel der 
geestelijke stromingen en partijen. 
Wij moeten het inderdaad ook als 
beginsel willen zien en erkennen! 
Kant heeft het niet bij de theorie 
gelaten, maar ook normen gesteld 
voor de practische politiek, die nog 
onverzwakt gelden voor onze da
gen - en voor het liberalisme al
leen. Wij staan dus geenszins ach
ter bij onze politieke tegenstanders, 
die beweren hun gedragslijn af te 
leiden uit een afgeronde wereld- of 
levensbeschouwing. 

fen grootse conceptie 

Ook voor de politiek eist Kant ~e 
vrijheid op van het zedeliJk 

handelen. Hij ontwikkelde de grootse 
conceptie, die door het liberalisme in 
haar absolute waarde wordt erkend: 
de zuivere rechtsstaat, waarbij het 
begrip rechtsplicht voorop staat. Dit 
geldt zowel voor de verhouding van 
de staat tot zijn onderdanen als in 
de verhouding van staten onderling. 
Hij huldigde dan ook het beginsel der 
arbitrage. Versteviging van de inter
nationale rechtsorde stamt dus uit de 
liberale denksfeer. 

Volgens Kant verbiedt de menselij
ke waardigheid om de mens louter 
als middel te gebruiken voor ~n 
doel, dat buiten hem ligt. Hier vindt 
men liberalisme als zelfstandig type 
van mensbeschouwing en levensbe
schouwing. Uiteraard hebben ook an
dere denkers aan het liberalisme 
nieuwe inhouden toegevoegd: Glad
stone Thorbecke ·e.a. Zij waren dra
gers 'van dit geestelijke liberalisme, 
dat zij ook in de politiek verwezen
lijkten. 

In de na hen volgende tijd van 
neergang verloren de . liberalen en 
hun .leiders de geestelijke fundering 
van hun staatkundig streven en werd 
de partijpolitiek al te zeer een kwes
tie van opportunisme; zij ontbeerde 
elke bezielende kracht. In ons land 
is het liberalisme diep in het geestes
leven geworteld; men denke aan 
Groote Erasmus, Willem van Oranje, 
Oldenbarnevelt, Hugo de Groot, Car-
tesius, Spinoza. -

meer geschriften van grote den
kers in liberale geest, o.a. het werl> 
van prof. K. R. Poppes: "De vrijt> 
samenleving en haar vijanden" . 
Steeds meer voelt men het dilem
ma: een wereld in liberale geest be
stuurd of et~n wereld van SJ,A VER
NIJ. 

Wat onze partij nodig heeft is 
een schare aanhangers, die weten 
wat liberalisme in zijn wezen is en 
die het niet slechts een plicht, maar 
een voorrecht achten in deze ont · 
zaglijk zware tijd el' voor te strij-· 
den omdat alleen het liberalisme 
dez~ wereld kan opheffen uit haa:
diep verval! (Daverend applaus.) 

Aan de gedachtenwisseling werd 
deelgenomen door mr. F. G. van Dijk, 
ds. P. D. van Royen, mr. H. van Riel, 
drs. C. C. A. van Luttervelt, E. Bos, 
E. L. Musquetier en dr. M. Hartge
rink-Koomans. De presidente be
dankte de inleider voor zijn boeiend 
betoog, waarna de bezoekers zich 
voor recreatie naar Zeist begaven. 

Na de gemeenschappelijke maaltijd 
werd in de avondzitting het woord 
verleend aan jhr. dr. J. C. M o 11 e
r u s Secretaris van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Haar
lem, die een inleiding hield over: 

"De winsten van de over
heidsbedrijven". 

rr oen spr. vele jaren geleden ·als 
lid van de raad van een kleine 

gemeente voor het eerst aan de werk
zaamheden deelnam, werd hij reeds 

geconfronteerd met het vraagstuk, 
dat hem in latere tijd veelvuldig zou 
bezighouden, de gemeentelijk~ be
drijfswinsten. Het dateert al u1t het 
midden der vorige eeuw, toen men 
nog gemeentelijke accijnzen kende, 
die de hoofdbron van inkomsten voor 
de meeste gemeenten vormden. In 
1865 .kwam aan deze heffing een ein
de, maar er kwamen "andere heffin
gen" listiglijk voor terug: de gemeell:: 
tebedrijven deden hun intrede en ZlJ 
leverden in de vorm van winstuitke
ringen steeds ruimer vloeiende in
komsten. Zij zijn als de opvolgers van 
de voormalige geconcessioneerde, par
ticuliere bedrijvén te beschouwen. Zij 
namen en nemen een ,;uitzonderlijke" 
positie in; dat blijkt al uit de omstan
digheid, dat industrie, middensta~d 
en huisvrouw bij de hoogte der tane
ven na~J.W bet1·okken zijn. 

Dragen .zij· een monopolis
tisch karakter? 

W ibaut meende in 1926, dat hier 
het begrip monopolie in zeer 

beperkte zin moest worden opgevat. 
Gas en electriciteit zijn in menig op
:;-jcht elkaars concurrenten; vroegei· 
kon men dat uit advertenties in de 
bladen gewaar worden. Beiden heb
ben zij weer concurrenten in petro
leum steenkolen, turf, centrale ver
war~ing en de oliemotor in de in
dustrie. Van een zuiver monopolie is 
dus geen sprake. De gemeentelijke of 
provinciale watervoorziening neemt 
nog de sterkste positie in, vooral 
wanneer de aansluiting verplicht 

. wordt gesteld op grond van sociaal
hygiënische overwegingen. Daartegen 
lijst dan ook veel minder v~rzet. 
Nochtans kunnen grootverbrmkers 
een eigen pompinstallatie of_ ~t~oom
opwekking hebben. Rem1gmgs-, 
slachthuis- en havenbedrijven staan 
door hun bijzonder karakter, wette
lijke voorschriften en grote kapitaals
investering heel wat sterker. Daa~en
tegen hebben de tram- en busdien
sten een uiterst twijfelachtig mono
polie; zij moeten het opnemen tegen 
voetgangers, fietsers en andere ge
bruikers van vervoermiddelen. WOl·
den de tarieven te hoog gesteld of 
gaat de conjunctuur terug, zoals 
thans dan zullen velen naar goed
kopel:e middelen tot verplaatsing 
overgaan. Sommige grote werkge
vers werken dit in de hand door hun 
personeel rijwieltoelagen te geven. 
Dat door dergelijke oorzaken belang
rijke verschuivingen in ·de klanten
kring kunnen optreden, blijkt. ui~ een 
publicatie van prof. Van Mmswmkel 
over het omzetve.rloop in groot- en 
middenstandsbedrijven in de detail
handel in en na de oorlog. Een der 
oorzaken van de verplaatsing van de 
klandizie naar kleinere zaken bleek 
het vervoersprobleem te zijn, omdat 
die winkels dichter bij de woonplaats 
van de verbruiker lagen. 

Mogen de gemeente
bedrijven winst maken? 

Hierover zijn de meningen in de 
loop der jaren nogal eens ge

wijzigd. In het Gemeenteprogram van 
de S.D.A.P. van 1899 en 1919 wordt 

IV ervolg op pag. 6) 

Men late zich niet in slaap wie
gen door de omstandigheid, dat wij 
de lltatste jaren uit toevallige om
standigheden enig electoraal profijt 
trokken. De conjunctuur is voor het 
Hberalisme nog niet gunstig, maar 
op de ondergangsstemming zal, in
dien wij voor onze beginselen we
tea te strijden, een betere sfeer vol
l'en. Wij moeten de geestelijke pro
blemen van onze tijd waarlijk Tol
léli. Gelukkir venchUnen steeds 

Vijf procent parlement, honderd prócent V.V.D.: vijf onzer Tweede Ka
merleden. v.r.n.l.: mr. P. J. Oud, F. den Hartog, drs. H. A Korthals, 
mevr. A. Fortanier-de Wit en G. Ritmeester. 
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Wij hebben 
genoten! 

Daar zaten zij dan, de Sta
ten- en Raadsleden uit 

alle delen van ons land, in 
die grote zaal van Woud
schoten onder leiding van 
mevrou~ de presidente van 
de studie-conferentie van de 
vereniging met die lange' 
naam. Voor het eerst had een 
vrouw de leiding en zij bleek 
tegen mannen opgewassen te 
zijn, al was het alleen maar, 
omdat zij kort was in haar 
inleidingen en haar dank
woorden. Er is heel wat af
gepraat in deze dagen! niet 
alleen in de conferenttezaal; 
maar vooral ook daarbuiten. 
In de conferentiezaal weTd 
ook het 'R-Odige gezegd en 
niet alleen door Staten- en 
Raadsleden. Sommigen had
den wel eens moeite met 
zich te verheffen, maar daar 
was dan een sigarendoos de 
oorzaak van of wel het feit, 
dat zij het juiste moment wil
den afwachten, dat dan soms 
voorbijging. 
Er zijn altijd op zo'n confe
rentie kleine dingen, die aan 
zo'n bijeenkomst een afzon
derlijke herinnering geven. 
Zoals de tocht, die onder de 
eerste lezing zo hinderlijk 
was, tot we tot de ontdek
king kwamen, dat er op de 
overloop deuren tegen elka0;r 
openstonden. Of het koffertJe 
van een vrouwelijk lid, dat 
na een kwartier reeds op de 
kamer van een meneer stond, 
en dat nog wel, terwijl het 
koffertje reeds 's m_orgens 
zoek was geweest m de 
trein! En dat pakketje met 
een pyama 1Joor een Tweede 
Kamerlid, dat eerst Zondag 
aankwam. Dat zijn zo van die 
zaken, die met de bus naar 
de Hermitage, met de avond
rijke wandeling naar oud
Landen of de Krakeling in 
het geheugen blijven. Even
als het verschil in stijl tussen 
de ver~chillende inleiders, 
waarbij allerlei manieren van 
spreektechniek op te merken 
waren. En de onderwerpen 
gaven al evenzeer aanleiding 
tot variatie: de philosophie 
van Kant riep geen voorstan
ders van het Hegel-Genoot• 
schap in de weer, ook al werd 
er veel ,,zuivere rede" ge
hoord. De winsten van de 
overheidsbedrijven zijn in 
Addis Abeba en Reykjavik 
niet gering, de Nationale Re
serve bleef een "sof', de ge
meenteraden hebben niet veel 
meer te vertellen, althans in 
de stad met de dubbele sleu
tels en de kunst werd vol
gens sommigen toch beoor- · 
deeld door de Overheid. 
.Waarmee ik maar zeggen 
wil, dat er veel stof tot ove:r
denken was en ook na . .de 
conferentie geblev.im. is. .. Het
geen maar g~lukkig ia, want 
da;t kunnen we nog eens op 
"\V oudschoten samenkomen. · ,. · · 
En dacht U, dat iedereen het -
heerlijke buiten zijn in de · 
mooie omgeving prefereerde 
boven de huishoudelijke ·al- .' ·. 
gemene vergadering van die 
vereniging met die lange 
naam? Dan hebt U het mis, 
want met meer dan honderd 
mensen hebben we een uur 
lang vergaderd. Dat maakte 
wee1· goed, dat er nog ver
ccheidene Raads- en Staten
leden geen lid zijn, althans 
van die vereniging met de 
lange naam. 
Aan het eind hebben we èl: 
kaar allemaal bedan_kt en 
dat was terecht, want ook dit 
keer hebben we in Woud
•choten genoten. 

De Weede. 



VRlJll:f:lD EN DEM'OCRATIE 
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wel over bevordering van de ontwik
keling van de gemeentebedrijven en 
van de overneming vah particuliere 
monopolies, zelfs van "regeling van 
de bedrijfstatieven in verband met 
de bijzondere arbèidetsbehoeften" 
gesproken, doch geen woord over de 
bedrijf5winsten. Wel schreef Vliegen 
in 1907, dat de "woekerwinsten uit de 
bedrijven· zwaar drukken op de klei
nen eil ·verlichtend werken voor de 
.groten, zodat tegen die wijze van ex
ploitaüe: der bedrijven stevig stelling 
moet worden genomen. Het iJ; een 
herstel van de Vroegere gemeen
telijke accijnzen, die in 1865 
zijn ·afgeschaft als uit de tijd zijnde 
en die -nU langs .een ·omweg· weer 
wolia!W.. 'binnengesmokkèld", '.Wibaut 
daaU!Dtegen wees er op, dat men Zijn 
standpunt na het invoeren van pro
gressie in de inkomstenbelasting wel 
moest herzien. In 1005 zeide Wibaut 
bij interruptie in de Eerste Kamer, 
dal bedrijfsultkeringen geen belas
tingen zijn, waarop prof. Diepenhorst 
antwoordde, dat men zich niet aan 
een foim.eel woOrd moet vastklam
pen. .Oud-minister ~Pierson had er al 
eerder op .gewezen, dat er formeel on
deracheid aanwezig moge zijn, mate
rieel niet. Wibaut vond, dat 't er ove
rigens weinig toe doet, want zowel 
belastingen als winstuitkeringen 
vloeien in dezelfde gemeentekas en 
bij de dekkirig der uitgaven speelt 
het onderscheid geen rol meer. Prof. 
:mr. D. van Blom tikte hem hierover 
in de É.S.B. op de vingers; regenten, 
die. hun socialisatiedoel nastreven, 
vinden het een hinderlijke opvatting, 
dat die bedrijfswinsten op de keper 
beschouwd verteringsbelastingen zijn! 

Spr. gelooft, dat het de nuchter 
denkende . mens weinJ:g kan schelen, 
of een -zeker surplus cp zijn gas- öf 
eleett'iclteitsrekehing belasting of on
dernen11ngswinst is. 

Winst moet m41tig zijn 

De wetgever erkent de bevoegd-
heid der gemeenten om bedrij

ven te. hebben en .daarmede winst te 
1 maken.,.":Cil~ee~:is ~Jl~n "';m ··QPva~
itlng, dat êl.ê. wtnst matig móet zijtt, 
maar di't' is een rekbaàr begrip. Vol
. gens spr. behoren de winstcijfers aan 
de hand van het geïnvesteerde kapi
taal beoordeeld te worden. Menig
maal zijn zij de sluitpost op de begro· 
ting en een te hoge uitkering bete
kent veelal een rem voor een gezonde 
financiering, instandhouding, verbe
tering en uitbreiding der installaties. 
De bedrijfswinsten vormen in vele 
gemeenten een zo integrerend deel 
:van de inkomsten, dat de financiën 
als een kaartenhuis ineen zouden 
'storten; als de uitkeringen eens zou
den ophouden. De toenemende eisen 
op schier elk gebied maken vermin
:dering dan ook voorshands onm.oge
'lijk. Nochtans meet men . de eis stel
len, dat het bedriJfsbeheer technisèh 
en commercieel verantwoord moet 
zijn. Verder is het van belang, dat de 
uit de · nutsbedt-ij'\'èn vlt>eiende baten 
'aar 'Vdbl' j!Ult ·een zekere geljjkmatil
heltl ~ waardoor een me•r 
ltàbielè 'bè~litiek bn ...,rdén 
geVöerd. ])e ~dtiltswlnstén dienen 
eén ~d ltäl'áJtter te beht)Uden, 
anders HMt hM btl\'ltVIBdoel. at te
veu ptneeMC!hapllbelaug is, in gil· 
vaar. 

Deze 'Vr&ag&tukken liggen voor eéli 
belanitijk deel in de politieke sfeer 
en worden niet zelden opgelost door 
compromis, met alle bezwaren van 
dien. 
) Spr. '~rák tènSlottê flög de OI>· 
komst ~n de gemeentelijke show
room, die in sommige gemeenten zelfs 
in een winkel is omgezet, wat spr. 
onJuist en onnodig acht. De beste 
reclame voor de afzet van energie is 
nog altijd een zo laag mogelijk tarief! 

Spr. c:oncludeetde, ·dat afschaffing 
dér geMeentelijke bedrijfsWinsten 
niet mogelijk en óok niet wenselijk is 
en dat de uitkeringen als jaarlijkSe 
bron van inkomsten slel:hts een se
cundaire rol behoren te spelen. 

Deze met grote levendigheid voor
J«<ragen en met aardige opmerkih· 
gen doorspekte redevoering vond eèn 
aandachtig gehoor en ontlokte menige 
lacht, waardoor dit betrekkelijk dor
re onderwerp er in ging als koèk. 
Een krachtig applaus beloonde de 
vlotte spreker voor zijn betoog. 

Aan de gedachtenwisseling namen 
deel: K. J. Nieukerke, C. v.d. Linden, 
drs. C. C. A. van Luttervelt, E. L. 
îlusqUètier, J, C. J. Mens, F. L. van 

der Leeuw, ir. W. Winkelman, mr. J. 
A. lteemstra, J. Velthuys, G. Tates en 
A. E. A. Buyn. 

Nadat de presidente er op gewezen 
had, dat dit referaat over bedrijfs
winsten de toehoorders in elk geval 
winst heeft opgeleverd, schorste zij 
na een woord van dank aan jhr. Mol
Ierus de bijeenkomst tot Zondag
ochtend. 

Met het oog op de be6ehikbare 
plaatsruimte, zal het verslag van 
de tweede dag in ons volgend 

nummer geplaatst worden. 
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Parlementaire fUtsen 
(Vervolg van pag. 2) 

geheven. Mijn politieke vrienden en 
ik zijn, aldus spr., over het algemeen 
geen al te grote voorstanders van alle 
voorlichtingsapparaten, die de diver
se Departementen hebben. Er zijn 
ook nog een Legervoorlichtingsdienst 
en een Marinevoorlichtingsdienst 
Er is op dit gebied wel een en ander, 
waarop wellicht kan worden bezui
nigd. Zijn vraag echter was: waarom 
is het juist de afdeling Perszaken, die 
moest verdwijnen? De fouten, die de 
laatste tijd zijn gemaakt, zijn toch 
juist niet door die afdeling gemaakt. 
In de tweede plaats stelde de heer 
Korthals die vraag, omdat bij zijn 
weten juist de leider van die afdeling 
een journalist is, die uit de maat
sehappij is voortgekomen en die de 
journalistiek door en door kent. 

* * * 
Wat de Marine betreft kon de 

heer Korthals er verheugd over 
zijn, niet meer verplicht te zijn zeer 

uitvoerig de noodzaak en het recht 
van de marine uiteen te zetten. Het 
tij is gelukkig gekeerd en in inter
nationaal verband wordt thans ook 
ingezien, dat de Nederlandse zee· 
macht per se nodig is, omdat Neder· 
land een land is, dat ervaring op dit 
gebied heeft en niets beter kan in
brengen în de internationale defensie 
dan juist zijn zeemacht; Toch had hij 
wel enige vragen en daarvan was de 
voornaamste of, gezien de vermin
dering van de post voor de dienst van 
het materieel, de instandhouding van 
onze vloot wel voldoende is verze
kerd. 

* • • 

De heer Ritmeester tenslotte 
behandelde een zeer speciaal 

onderwerp, de ~e vàn de ·uitvin
ding èn het gebruik van het Schnor
kel-apparaat of snuiver-apparaat. 
Twee zaken zaten onze derde woord
voerder hier hoog: het feit, dat men 
in de oorlog heeft verzuimd van deze 
uitvinding gebruik te maken en de 
wijze waarop men de uitvinder, de 
luit. ter zee, thans kap.-luit. ter zee 
b.d. J. J. Wicher$ zijn uitvinding voor 
een deel heeft betwist en hem finan
cieel heeft afgescheept. 

* * * 

zoals wij boven reeds vermeldden, 
was de rede van de minister, 

waarbij hij op deze vragen en die van 
de in totaal 18 Kamerleden, die het 
woord hadden gevoerd, heeft geant
woord, teleurstellend. Over de replie· 
ken, die daarop zijn gevolgd, over het 
lot van de daarbij ingediende moties 
en over de kwestie van de vaccinatle 
zullen wij in onze volgende kroniek 
nog het een en ander vermelden. Op 
het ogenblik, dat wij dit schrijven, 
was over de moties trouwens nog 
geen beslissing gevallen. ' 
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ALLEN ZIJN WELKOM! 

Nogmaals worde medegedeeld, dht 
op Dinsdag 12 Juni de vrouwengroe
pen van Amersfoort, Bilthoven en 
Zeist een gezamenlijke bijeenkomst 
zullen houden in Hotel "Hermitage" 
te Zeist. 

Begonnen wordt met een eenvou
dige koffiemaaltijd; daarna spreekt 
mevr. E. van den Bosch-de Jongh 
uit Scheveningen over "Hoe kunnen 
wij vrouwen ons practisch ten ·nutte 
maken in de politiek?" 

Alle vrouwelijke V. V .D.·leden uit 
de provincie Utrecht zijn welkom. 
Voorzover men nog geen inschrij
vingsformulier heeft ontvangen, kan 
men dit verkrijgen bij mevr. mr. E. 
Veder-Smit, Leijenseweg 2, Bilt
boven. 

ALLE VROUWEN 
IN DE V.V.O. 

Noteert het in Uw agenclo 
en prent het in Uw geheu
gen: 
op 13 - 14 October naar 

Oud-Leusden 

BEROUW KOMT NOOIT TE LAAT! 
' 

Beter inzicht omtrent de "Zeven Weken" 
(de R.) Het is met ;.uist inzicht al net a.Js met opreeht berouw: het komt 
-ook als het laat komt- nooit te laat: Wat hebben we in de rode pers 
aan parlementaire, nauwelijks meer parlementaire en bepaald onparle
mentaire ontboezemingen moeten lezen over Mr. Ouds z.g. onverantwoor
delijk, roekeloos, dom en demagogisch optreden, dat in Januari tot een 
Kabinetscrisis leidde! "Paraat", het weekblad van de P.v.d.A., neemt 
nog met innig welbehagen iets over van hetgeen dr. H. L. P. M. de 
Kort dienaangaande in het Katholiek Staatkundig Maandschrift te berde 
bracht. Dat de heer Oud er daarbij ook maar bekaaid afkomt, spreekt 
vanzelf. Dat Mr. Stikker er tegelijk een veeg uit de pan bij kreeg, 
niet minder. 

N atuurlijk - schreef de heer 
" De Kort - willen wij mr. 

Oud het recht niet ontzeggen, om 
politieke baldadigheid te bedrijven. 
Wanneer het algemeen welzijn naar 
zijn eigen visie dit vraagt. Beminne
lijk bij personen met andere politie
ke visie maakt hij zich daardoor ech
ter niet en al te veel wordt verge
ten, dat in het politieke leven het 
vertrouWren in de persoon naast de 
meer zakelijke aspeeten een rol 
çeelt." 

En na een opmerking terzijde over 
h-et ittcldent-$assen gaat de heer De 
Kort als volgt voort: 

"De wijze waarop mr. Oud zijn 
brokken maakte, opende voor hem 
mèteen slechts een beperkt perspec
tief. Een minderheid steunde . zijn 
motie. Waar moest hij dus zijn ~a
mermeerderheid zoeken? Dat Oud 
1luB niet ging bieden, lijkt ons tijd
winst, iets wat achteraf dubbel be
langrijk bleek, want 50 dagen Kabi
netscrisis is luisterrijk schadelijk ge
noeg." 

* * • 

D e lezer begrijpt: parlementaire 
geschiedschrijving in deze trant 

is voor "Paraat" om van te smullen, 
vooral nu daaraan nog de volgende 
tirade aan het adres van mr. Stikker 
kan worden toegevoegd over wien de 
katholieke schrijver zich vleiend al
dus uitliet: 

"Dat de formatiepoging van mr. 
Stikker mislukte, kan eigenlijk geen 
verwondering baren. Het was wel 
ietwat vreemd geweest, indien in een 
tijd, waarin het land duidelijk roept 
tot zijn- politieke partijen om in des 
hemelsnaam de noodzakelijke ver
antwoordelijkheid te dragen en dus 
aan hun roeping getrouw te zijn, een 
partijpolitiek gedesavoueerde bij een 

formatie succes zou hebben. Hij zou 
dat succes hebben moeten ontlenen· 
aan de zuivere welwillendheid van 
andere partijen, aan zijn volstrekte 
onmisbaarheid of aan zijn persoonlij
ke centrale positie. Al die voorwaar
den zijn naar onze mening bij de 
heer Stikker slechts voor een klein 
tikje aanwezig en dat is niet vol
doende. Bovendien - met respect 
overigens voor de ver-gaande sociaal
progressieve instelling van de V. V.D. 
- is ~n liberaal niet de meest ge
èigende persoon om van het gewone 
volk diepingrijpende offers te vra
gen." 

* * * 

Wij gunnen "Paraat" zijn ing<:!
nomenheid met dit voorbeeldig 

brokje demagogie van harte. Of is 
het geen dem~gogie van het zuiverste 
water, warineer in een Staatkundig 
tijdschrift over de heer Stikker ge
schreven wordt gelijk deze rooms-ka
tholiek het zich veroorlooft, wien 
zeker niet onbekend kan zijn, dat 
Stikkers aandeel in de oprichting en 
de leiding van de Stichting van de 
Arbeid toch wel iets zegt aangaande 
zijn sociaal-progressieve instelling en 
die zich klaarblijkelijk ook niet be
kommert om de vraag op wiens ad
vies toch eigenlijk aan mr. Stikker 
een informatieve opdracht door 
H.M. de Koningin is geaeven, wat 
deze schrijver zo vreemd zegt te vin
den! 

We zouden aan dit geschrijf geen 
regel ruimte in ons blad wijden, ware 
het niet, dat in hetzelfde nummer 
van "Paraat", waarin dit fraais een 
dankbaar plaatsje vond, in de ru
briek ,,Lezers schrijven", de heer C. 
J. Nierstrasz 66k over de "Zeven we
ken" van crisis schreef. 

Wij kunnen dit, helaas, niet in ex-

tenso overnemen· en moeten dus met 
een samenvatting volstaan. 

Het heeft de schr. getroffen, dat 
slechts zelden gerept werd van de 
lange duur der crisis en dat, zo dit 
al ge!"chiedde, men de verantwoorde· 
lijkheid voor de eigen partij verwierp 
en haar aan een of meer der andere 
partijen toeschreef. 

Behalve dat deze cri~is ons land 
vele millioenen heeft gekost, aldus 
deze inzender in "Paraat", werd de 
activiteit van de enkele internatio
nale figuur, die wij hebben, nl. mr. 
Stikker, lamgelegd. 

Hij meent, dat het mogelijk wal. 
geweest, de oplossing van de crisis 
te bespoedigen, wanneer alle partijen 
het bepaaldelijk hadden gewild. 

Het gaat, schrijft hij, niet aan, voor 
de plaats gehad hebbende gang van 
zaken één bepaalde politieke partij 
verantwoordelijk te stellen; een col
lectieve verantwoordelijkbeid van 
alle partijen kan niet worden afle
~n. Deor het onnodig rekken van 
het op zichzelf onontkoombare poU• 
tleke gemarchandeer hebben zij de 
politiek boven het algemene landsbe
lang gesteld. 

* * • 

De schrijver eindigt met de wens, 
dat bij toekomstige Kabinets

wisselingen alle partijen de handen 
ineen zullen slaan om de periode van 
een demissionnair Kabinet to~ het 
uiterst noodzakelijke te bekorten en 
- dat zijn eigen partij hierin de 
stuwende kracht moge zijn. 

Wat dit laatste betreft, vrezen wij 
dat schrijvers wens niet in vervulling 
zal gaan. Zijn socialistische vrienden 
zijn meesters in de kunst van het 
politieke touwtrekken. 

Maar onze lezers - en die van 
"Paraat"! - zien nu, dat er toch al
thans één socialist is, die een van 
onbevangenheid getuigende blik heeft 
op het brokje parlementaire geschie· 
denis, dat tot dusverre aan sociallsti· 
sche zijde alleen maar aanleiding gaf 
tot journalistiek van de soort als 
waarin ,,Paraat" zich blijkens het van 
mr. De Korte overgenomen nu, drie 
maanden na dato, nog vermeit. WIJ 
begroeten 's heren Nierstrasz' be• 
schouwing als hoopgevend teken· van 
ontluikend beter inzicht, dat naar wiJ 
vertrouwen eens ook bij zijn geest
verwanten zal doorbrekem. 



VBOBEID EN DEMOCRATIE 

Hein Vos zit als St. George te paard 
ZIET HIJ VÈR, OF VERZIET HIJ ZICH? 

H et Vrije Volk" loopt, in ver-
" band met de huidige finan-

ciële positie van ons land, niet warm 
voor televisie. 

Ir. H. Vos doet dit wel en geeft 
hiervan blijk in een artikel in H.V.V. 
van 26 Mei. 

Het is een belangwekkend artikel 
dat we gaarne in z'n volle omvang 
onder de ogen van onze lezers zou
den brengen, ware het niet dat het 
te veel ruimte zou vergen. 

Enkele gedeelten willen we de le
zers niet onthouden en laten w~ 
daarom hieronder volgen: 

E1· dreigt het gevaar, dat ons 
land zich niet voldoende actief 
toont op dit gebied, overladen als 
het is met andere zorgen, en dat 
daardoor - tot schade van onze 
toekomst - kansen worden ge
mist, die - doch slechts één kee1· 
- voor het grijpen liggen. 

Ik wil hier geen oordeel geven 
over de mogelijke culturele bete
kenis van de televisie. Zij heeft, 
zoals de film, de radio, de sport en 
de gezelligheidsvereniging, haar 
goede en haar. kwade kanten. Het 
zal onze gezamenlijke taak zijn de 
goede te doen overheersen. Maar 
wie verder ziet, dan zijn neus lang 
is, ziet de televisie komen. Het te
levisie-apparaat zal een normaal 
verschijnsel worden, zoals het 
radio-apparaat er een is_; en de 
stofzuiger, ook in het arbeidersge
zin. Een lijdelijk verzet daartegen 
zal ten slotte hetzelfde 'effect heb
ben als het eerste verzet van de 
arbeiders tegen de invoering van 
de machines in de bedrijven, n.l. 
geen .... 

Van deze verwachting uitgaande, 
blijft dan de vraag of wij verstan
dig doen reeds nu, bij de vele 
moeilijkheden waarvoor de Neder
landse economie staat, de ontwik
keling er van te bevorderen door 
overheidsactiviteit. 

Eén redenering luidt: een tele
visie-toestel is duur, dus luxe. 
Overbodige uitgaven kan de 7J,a .. 
tionale gemeenschap zich op dit 
ogenblik ?tiet veroorloven, dus wèg 
met de televisie, of ten minste 
kalmpjes aan er mee. Pas op voor 
deze redeYtering. Is u bereid ook de 
zeiljachten, de motorboten, cle va
cantiereizen, de bromfietsen, en 
dichter bij huis de alcohol en de 
tabak te verbieden? Zo niet, waar
om dan geen 1'ttimte voor de tele
·visie? 

De uitgaven daarvoo1·, voor zo
·ver uit de particuliere beurs vol
daan, zullen voor een deel een ver
schuiving van de besteding van het 
inkomen betekenen. Voor een 
ander deel zul!.ei! de uitgaven er 
voo1· slechts kunnen wo1·den vol
daan, doordat de betrokkene zich 
méér inkomen ve·rschaft, b~j1..'. door 
bijverdiensten, dom· groter presta
tie bU tariefwerk, of door. beter 
betaald werk op te zoeken. In de 
laatste gevallen komt een vergro
ting van het natiorwle inkomen tot 
stand. die ons niet ande·rs dan wel
kom kan zijn, terwijl de verschui
ving in de bestedingen geen ernsti
ge maatschappelijke gevolgen be
hoeft te hebben. Er treden elke 
dag dui.zenden van zulke verschui
vingen op. Het behoort niet tot de 
taak van de overheid - uitzon
deringen als opiumgebruik e.d. 
daargelaten - om. patroniserend in 
te grijpen in de wijze, waarop de 
burger zijn inkomen wenst te be
steden. 

Wat hierboven staat, is nog 
slechts een negatieve argumentatie, 
aangevende waarom er geen enkel 
belang mee is gediend om de on!~ 
plooiing van de televisie te hinde
ren. Er mag nu volgen, waarom 
het van uitzonderlijke betekenis is, 
de televisie te bevorderen, vooral 
voor ons land. 

Nederland heeft in de toekomst 
nieuwe werkgelegenheid nodig. 
Daarover zijn allen het eens. Die 
werkgelegenheid zal voor een niet 
gering deel gevonden moeten wor
den in de e:rportindustrieën, in 
export voor 'n naat· wij hopen, ge-

meenschappeHjke Europese markt. 
Deze expo1·tindustrieën hebben 
slechts een levenskans, wanneer 
wij mede vooraanstaan ·in tecli
nisch kunnen op het bet?·effende 
gebied. Ons land staat;~ buiten 
land- en tuinbouw, slechts op en
kele gebieden technisch-weten
schappelijk vooraan. Het electra
technische gebied, met het daarbij 
aansluitende van de physisch-che
mische techniek, dat van zeer gro
te betekenis is geworden, is één 
van die weinige gebieden. 

De menselijke hersens, de arbei
dersgeschooldheid, de fabrieksap
paratuur, te zamen nodig voor elk 
nieuw gebied, zij zijn er voor de 
ontwikkeling van de televisie, en 
een ontplooiing in g1·ote stijl is 
mogelijk, mits de televisie de 
1-uimte tot die ontplooiing krijgt. 

Want "men dient te bedenken. 
dat geen enkele exportindustrie 
kan bestaan, zonder een behoorlijk 
stuk binnenlandse markt, waarop 
het practische onderzoek naar de 
voor- en nadelen van bepaalde 
constructies voor de "consument" 
kan worden verricht. Zulk een 
binnenlandse markt is bovendien 
voor een bedrijfseconomische sta
biliteit van grote waarde. 

Het uitgeven van enkele tiental
len millioenen guldens voor de te
levisie is niet de "cost, die voor de 
baet uitgaat'' of "het uitgooien van 
een spiering om een kabeljauw te 
vangen". Het is het besteden van 
een betrekkelijk beperkt bedrag, 
met de zekerheid, dat straks enke-. 
Ze honderden milZioenen per jaar 
aan nieuw volksinkomen zullen 
worden verworven, en het gaat 
daarmee ver uit boven de toch al
tijd beperkte visie van die Oud
hollandse spreekwoorden. 

En .... als wij het niet doen, nu 
zullen anderen presteren, wat wij 
nalaten, ondAnks onze meer gun
stige condities. De Europese tele
visie-industrie kan ook in Frank
rijk, Duitsland of Zweden zijn 
hoofdzetel krijgen. Men kan zich, 
misschien op andere terreinen van 
de techniek, waar de ontwikkeling 
n.iet zo stormachtig is, enige terug .. 
houdendheid (ook niet te veel) 
veroorloven, bij de televisie bete
kent dit een vrij zekere ondergang. 

Daarbij voeg ik nog, dat in de 
moderne techniek de toepassings
mogelijkheden van een vinding 
of van een apparatuur dikwijls zo 
veelvuldig zijn (en omgekeerd, dat 
voor één apparatuur dikwijls zo 
veel vindingen nodig zijn!) dat 
automatisch nevenbedrijven ver
schijnen van allerhande kamkter. 
Zo is bijv. Philips vanuit de gloei
lampen in de radio, vanuit de 
mdio in de telefonie gesp1·ongen 
en met niet gering succes. En het 
aantal nevenbedrijven van andere 
aard is niet te tellen btj dat gmte 
bedrijf . .. 

D aar zit zowaar ir. Vos als een 
liberale St. George te paard om 

het defaitisme van het socialistische 
"Vrije Volk" te vermorzelen. 

En we kunnen onze ogen niet ge
loven bij het lezen van zinsneden als 
het verschaffen van meer inkome'1 
door "bijverdiensten, door groter 
prestatie bij tariefwerk, enz." 

Overigens vragen we ons af, vom 
hoe ver het een en ander belemmerd 
wordt door overheidsbepalingen en 
vakverenigingsbesluiten die voorna
melijk van de socialisten afkomstig 
zijn. 

Maar dan schiet het ir.· Vos blijk
baar plotseling te binnen dat hij so
cialist en lid van de P.v.d.A. is en 
schrijft hij: 

,. ., 
Ons Kamerlid G. Ritmees-

ter is uit Den Helder ver-

trokken en heeft zich ge-

vestigd te 's-Gra.venhage, 

Van Alkemadelaan 678. 

"' ~ 

Philips! Daar ook zit bij velen 
nog een weerstand. Indien de over
heid, wat nodig is, medespeelt bij 
de televiAte-experimenten, en dus 
medebetaalt, komen dan straks de 
met "onze centen" verkregen re
sultaten, niet grotendeels ten goe
de aan de aandeelhouders van dit 
particuliere concern, al pikt de 
fiscus een graantje mee? 

Ja, maar ook dat, niet aan de 
zaak zelf en niet aan de nationale 
economie ontleende bezwaar, is op 
te vangen. Mij althans zou het 
slechts verheugen, wanneer de na .. 
tionale gemeenschap, dit inderdaad 
nationale bedrijf zou eren, niet 
slechts door een hoffelijk bezoek 
van Prins en minister bij het zes
tig-jarig bestaan, doch door het 
accentueren van de nationale bete
kenis er van, door ook de eigen
dom van de aandelen tot nationaal 
bezit te promoveren. 

* * * 

W e moeten wel respect hebben 
voor zo'n bewijs van dankbaar

heid jegens het particuliere initia· 
tief; dat zo'n groot bewijs van kun· 
nen heeft te zien gegeven. 

Daarbij komt nog dat we niet te 
veel vertrouwen hebben in het suc· 
ces van het bedrijf, wanneer het ge-,. 

DE VAARTDER 

J.O.V.D. 
Jongeren uit Usquert, Win

sum, Zeerijp, Spijk, enz., 
hebben kortgeleden een com· 
missie gevormd ter voorberel· 
ding van een afdeling Noord .. 
Gronin~tn der .J.O.V.D; ])e 
werkzaamheden zijn nu zover 
gevorderd, dat tot oprichting 
kan worden overgegaan. We 
doen dan ook een beroep op 
alle liberaal-voelende en den
kende jongeren van Noord,. 
Gronin(en, op Zaterdag, 9 .Jtmi 
d~ oprichtingsversadering bij 
te wonen en· zich als lid van 
de J.O.V.D. te melden. De blj
eenkolll$t vindt plaats in re.,. 
taurant "De Oude Meet", Hee
restraat 20, te Groningen; de 
heer J. L. Nijsingh zal een in• 
leiding houden over de plaats 
en taak der J.O.V.D. Aanvang 
3 uur n.m. 

()ok in Assen wordt oy 
9. Juni een afdeling van 

de J.O.V.D. opgericht. De laat· 
ste week werden reeds een 
20-tal leden geworven, maar 
na de vergadering op Zater
dagavond, h·Jopt men dit aan
tal minstens verdubbeld te 
hebben. Een causerie over de 
beginselen en de taak der J.O. 
V.D. zal de aanwezigen de 
overtuiging schenken dat or
ganisatie der liberale jongeren 
een urgente noodzaak is. Alle 
nadere inlichtingen over deze 
bijeenkomst 7iin te verkrijgen 
bij mej. M. Homan, Plataan
weg 27, Assen. 

Nog een derde naam zal 
begin .Juni aan het lijs

tje van J.O.V.D.-afdelingen 
worden toegevoegd, want op 
13 Juni wordt te Zwolle een 
oprichtingsvergadering gehou

den. Dit is oes te verheugen· 
··er, omda~ de Jongeren Orga
niGatie Vrijheid en Democratie 
op 17 en 18 November in de,;~ 
stad haar ee-.·ste congres hoopt 
te organiseren, en een plaatse
lijke afdeling dan nuttig werk 
zal kunnen-. verrichten. 

Aan het tot stand komen 
van déze afdeling wordt krach
tig meegewerkt door· het, eerst 
kortgeleden in Deventer ge
vestigde, pr.opaganda en doc!U-
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Ir. H. VOS 
... . te paard .... 

nationaliseerd zou zijn. De erviU'in• 
gen in het buitenland, waar voor zo.. 
ver bekend, de genationaliseerde be· 
drijven alle met tekorten te kampen 
hebben, werkt niet bemoedigend en 
wat ons land betreft komt men altijd 
met dat éne paradepaard voor de dag, 
de staatsmijn "Maurits". 

Waar ir. Vos zijn artikel dan ook 
besluit met ,.Televisie is vèr zien" en 
de wens uitspreekt dat bij het hon
derd-jarig bestaan van ,.Philips" de 
nationalisatie van dit bedl'ijf_ en de 
televisie ten bate van een EuropeH 
gemeenschap een feit zal zijn, hopen 
we dat het een fata morgana moge 
wezen en dat ir. Vos niet vèr ziet, 
maar zich verziet. 

mentatiebureau der V.V.D. 
Wellicht zal het met de steun 
van dit bureau mogen geluk
ken nog vele afdelingen in 
Overijssel te grondvesten. 

Ons contactadres in Zwolle ~.:.' 
is: de heer G. A. H. Buisman, F. 
EJ}lmawijk . 9. 

E venals verleden jaar, or· 
ganiseert de J.O.V.D. 

dae zomer weer eea Um»:
week, waaraan ook jongeren 
beneden 31 jaar, die DO« niet 
tot oue orram.tie zijn ~e
tnden; k1DIIlen deèble.pen. 
liltlee buitea~MldH delepties 
zijn uitgenodigd dtt kamp. dat 
van 28 Juli tot 5 Augustu, in 
Holten (Ov.) wordt gehouden, 
mee te makea. De kampprijs 
beclraag.t f 27.50 (waHVan 
f 2.50 in.ohrijfgeld); weekend
kosten: f f.--. 

Qp ons pro~ staan: 
sport - •.-J, kaatPvuren, e:x:· 
eunieJ; ZWI!~eno bonte ;wond, 
contact met andere poUtieke 
jongeren-organiSaties enz. eru:. 

Als sprekers zijn genodigd: 
mr. P. J. Oud, de heer IJlden 
en een Belgisch liberaal Ka
merlicl. 
Inschrijvingen voor het kamp 

dienen te: wOI'den gezoaden 
a.ru,: Alg. secretariaat J.O.V.D., 
v, Tuyll v. Serooskerkenplein 
29 I, Amsterdam-Zuid. 

Iedere deelnemer ontvangt 
tijdig de nadere practiSche 
mededelingen. 

De jaarlijkse Algem. Ver-
gadering der J.O.V.D. 

zal dit jaar een onderdeel uit
malren van een twee-daags 
congres, dat op 17 en 18 Nov. 
a.s. in Zwolle zal worden ge
houden. Andere punten op het 
congresprogramma zijn o.a.: 

commissie-vergaderingen 
("Europese samenwerking'' en 
,.De geestelijke achtergronden 
van het hedendaagse liberalis
me"), verwelkoming buiten
landse delegaties, ontvangst 
ten stadhuize, bestuurswisse
ling en diner dansant. 

Moge dit congres uitgroeien 
tot een grootse manifestatie 
van de kracht der J.O.V.D.! 

Van de zijde van het bestuur 
van de plaatselijke afdeling 
der V.V.D., werd ons alle 
medewerking toegezegd ter 
voorbereidina van lult congres. 
Voor het onder dak brengen 
der deeln""''=!·~ hopen wij t.z.t. 
een beroep te mogen doen op 
de Zwolse V.V.D.-leden. 

.-;. VAN SCHAGEN 
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Abraham van Stolk & Zoonen H.V. 

Houthandel 
Schaverij Zagerij 

Vuren - Dennen - Oregon Pine - Pitch-Pine - Beipalen 

Rotterdam, T elef. 35400 - Postbus 1100 

N. V. Nederlancl•ehe 
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Perebafabriek 
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N.V. BETONDAK 
fabriek ·van bouwmaterialen ARKEL 

kantoor te GORINCHEM 

H •. P. Gelderman & Zonen N.V. 
OLDENZAAL 

f a b r i k a ·n te n v a n~ 
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katoenen·, rayon· en rayonvezel manufacturen 

Friesch-Groningsche Hypotheekbank N. V. 
Nederlandscha Hypotheekbank N.V. 
Rotterdamscha Hypotheekbank N.V. 
Algem. Friesche Hypotheekbank N.V. 

Amsterdam - 's-Gravenhage - Groningen - Rotterdam 
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voor eerste hypoti-eek 
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De Directie: Mr. M. J. BOS 
Mr. J. WILKENS 

Mr. C. A. KINGMA 
Mr. F. C. K!JE:YN 
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• 
Serviezen Pijpen 
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Vraagt bij onze administratie de 

tarieven voor extra-exempla~ vu 

>na weekblad, voor de verbreldlnc 

van onze beginselen en voor het 

werven van nieuwe abonnf'•· 
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TERWILLE DER 
AMBONN.EZEN! 

E en ieder, wie' de zaak d~r Ambon~~ 
ter harte gaat, zal bedroefd zijn over 

hetgeen de dagbladen in de afgelopen dagen 
hebben gepubliceerd inzake de stichting Door 
de Eeuwen Trouw en het bureau van de 
,.Republiek Zuid~Molukken". Zij, die zich 
aan acties hebben schuldig gemaakt, welke 
de vermelde arrestaties ten gevolge hebben 
gehad, zijn wel heel ernstig fout geweest. In 
het bijzonder ook jegens de Ambonnezen, 
wier belangen zij zouden dienen. 

* ~· * 

T ragisch is het geheel inderdaad wel, in 
bijzondere mate voor de Ambonnezen. 

Dezen hebben nu reeds lange tijd een lijdens· 
weg moeten begaan. Van het zelfbeschik~ 
kingsrecht is niets terecht gekomen. Van het~ 
geen daarover vastgelegd was, is niets ver~ 
werkelijkt. Bloedige strijd is daarvan het ge~ 
volg geweest. 

Daarna is de vraag aan de orde gekomen 
wat er zou moeten geschieden met de Am· 
bonnese militairen en hun gezinnen. Debat· 
ten, waarin diepe bitterheid weerklonk heb
ben daarover in het parlement plaats gegre~ 
pen. In de beide Kamers der Staten~Generaal 
klonk, wat diep leefde in ons volk: ,;wij mo~ 
gen deze mensen niet in de steek laten". On~ 
der druk van het parlement heeft de regering 
toen een beslissing genomen, zodat .de Am· 
bonnese militairen herwaarts konden ko· 
men. En met dankbaarheid mogen wij vast· 
stellen, dat ons Nederlandse volk als zoda· 
nig de ereschuld heeft willen inlossen, die 
wij jegens de Ambonnezen hebben. Veel geld 
heeft ook de stichting Door de Eeuwen 
Trouw ten behoeve van haar werk voor de 
Ambonnezen ontvangen. Dat geld is, naar 
het blijkt, voor een gedeelte verspild aan 
avontuur. 

* * * 

Wie deze zaak beziet, kan zich niet losma~ 
ken van de vóórgeschiedenis, die geleid 

heeft tot alle ellenden voor Ambon. Wij zit~ 
ten hier met een erfenis van foutief regerings· 
beleid, waarvan de Ambonnezen slachtoffers 
zijn. Des te meer reden echter voor hen, die 
zich de zorg voor de Ambonnezen hebben 
aangetrokken, om bij de nakoming van opge~ 
nomen verplichtingen te beseffen, dat men 
mede de verantwoordelijkheid draagt voor 
een groep mensen, die in een uiterst moeilijke 
positie verkeren en moeten pogen een nieuw 
leven op te bouwen, met alle geestelijke moei~ 
lijkheden daaraan verbonden. Velen, zeer ve~ 
len, hebben dit begrepen. Een enkeling is 
echter de verkeerde weg opgegaan, daarmede 
ernstige verantwoordelijkheid op zich ladend. 
Bij de Ambonnezen is onrust verwekt en is 
de aandacht afgeleid van de weg, die naar 
een normaal bestaan moet leiden. Bij het Ne~ 
derlandse volk is een ernstige deuk gekomen 
in het vertrouwen in de betreffende organi~ 
sa ties. 

0 ver die enkelen is een verkeerde mentali~ 
teit vaardig geworden. Een mentaliteit, 

die haar uiting vindt in het geheime·dienstje~ 
spelen en in het zich verlekkeren in illegale· 
actie, een uitvloeisel nog van de bezettings· 
tijd. Zo iets kan niet worden geduld. Terwil· 
Ie van de samenleving niet en terwille der 
Ambonnezen niet. Deze laatsten zouden 
äaarvan in hoge mate slachtoffer worden. 
Wij hopen, dat die maatregelen genomen 
zullen worden, die nodig zijn om het belang· 
'der Ambonnezen veilig te stellen! Uitscha-

ER KOMT EEN NIEUWE 
KWEEKSCHOOLWET 

Enkele aantekeningen bij het gewijzigde ontwerp van wet 
L' r is in de laatste jaren zowel in de 
J2J kringen van het onderwijs als daar

buiten veel critiek uitgeoefend op de on
derwijzersopleiding en er werd bij herha
ling op gewezen, dat vernieuwing van het 
onderwijs eerst dan een redelijke kans van 
slagen krijgt, als de opleiding der onder
wijzers (essen> maar aangepast wordt aan 
de nieuwe omstandigheden. Het ziet er 
naar uit, dat de lang verbeide Kweekschool
wet nu wel spoedig in behandeling zal ko
men. Het wetsontwerp is over het algemeen 
met veel instemming begroet. De nieuwe 
opleiding in de Kweekscholen omvat een 
cursus van 5 leerjaren, verdeeld over drie 
leerkringen. Leerkring I en 11 bestaan elk 
uit twee leerjaren, leerkring lil uit één leer· 
jaar. 

Er komen drie bevoegdheden tot het geven 
van lager onderwijs: 

a. de akte van bekwaamheid als onderwijzer; 
b. de akte van bekwaamheid als volledig be· 

voegd onderwijzer; 
c. de akte van bekwaamheid tot het geven 

van lager onderwijs onderscheidenlijk in 
de vakken tekenen, lichamelijke oefening, 
nuttige handwerken meisjes, Franse Taal. 

. Duitse Taal. Engelse Taal. wiskunde, 
handelskennis, handenarbeid, landbouw· 
kunde, tuinbouwkunde, vrouwelijke hand· 
werken en huishoudkunde. 

De akte, genoemd onder b verleent de be~ 
voegdheid om aan het hoofd te staan V!'ln een 
school voor lager onderwijs en van een cur
sus voor vervolgonderwijs. 
Behalve door het met gunstig gevolg afleg~ 
gen van een schooleind-examen fan de akte 
van bekwaamheid als onderwijzer en die van 
volledig bevoegd onderwijzer ook worden 
verkregen door het met gunstig gevolg afleg· 
gen van een examen voor door onze Minister 
te benoemen commissiën, m.a.w. de onder~ 
wijzersopleiding blijft niet uitsluitend he~ 
perkt tot de Kweekschool doch kan ook op 
andere wijze geschieden. 
De eerste leerkring beoogt de algemene vor· 
ming van de leerlingen, de tweede zijn bij~ 
zondere vorming als toekomstig onderwijzer, 
de derde beoogt, inzonderheid voortbouwend 
op de reeds verkregen practische vorming, de 
leerling nader vertrouwd te maken met de 
lagere school. Het ligt in de bedoeling dat de 
examens, bedoeld in deze nieuwe wet, voor 
de eerste maal afgenomen worden in 1955, 
terwijl tot 1959 de gelegenheid bestaan zal 
examen af te leggen ter verkrijging van de 
hoofdakte, die in zijn huidige vorm na dat 
jaar verdwijnen zal. 

* .. • 

I n dit artikel willen wij ons bepalen tot 
het maken van enkele opmerkingen over 

de practische vorming der onderwijzers, om
dat juist dit vraagstuk vooral belangrijk is 

keling van verkeerde figuren is daarvoor eer
ste eis en vervanging van hen door mensen, 
die de zware verantwoordelijkheid beseffen, 
die zij op zich nemen wanneer zij zich het 
lot der Ambonnezen willen aantrekken. Mo· 
gen in eerste instantie de organisaties zelf 
haar taak in dezen verstaan. In het bijzonder 
dan ter wille der Ambonnezen! K. 

voor de ouders der leerlingen van de lagere 
school. 
Belangrijk allereerst al, omdat de onderwij
zer niet alleen onderwijst, maar ook opvoedt. 
invloed uitoefent op het gedrag van het kind, 
dat in zijn meester of juffrouw niet zelden 
hoger autoriteit ziet dan in vader en moe
der! Belangrijk ook, omdat de beste onder· 
wijzer in de school nog faalt, als hij niet de 
kunst van goed omgaan met kinderen ver
staat. 
Belangrijk verder, omdat in de kleinere ge
meenschappen de onderwijzer·opvoeder een 
taak heeft, die niet alleen beperkt blij ft tot 
het onderwijzen van kinderen. 

• • * 
Het is onjuist de vraag te stellen wat voor 

de vorming van de a.s. onderwijzers 
(essen) belangrijker is: de theoretische of de 
practische zijde. Zij behoren één geheel te 
zijn, maar het is dringend noodzakelijk de 
aandacht t~ vragen voor alles, wat te ma
ken heeft met de practische vorming. 
Hoe geschiedt zij tot nog toe? In de leer- en 
oefenscholen gedurende enkele uren per 
week, onder leiding van het onderwijzend 
personeel dier scholen. Het staat onomsto~ 
telijk vast, dat deze practische vorming tot 
nu toe onbevredigend was; ten eerste wegens 
het te geringe aantal uren, dat er voor uit· 
getrokken werd en ten tweede door het feit, 
dat de afschaffing van de z.g. leerschool
marge en vergoeding voor de onderwijzers 
der oefenscholen, de omstandigheden in de 
leer· en oefe11.scholen veel ongunstiger 
heeft gemaakt. Aan de leerkrachten, belast 
met de practische vorming der a.s. onderwij
zers, worden hoge eisen gesteld en terecht: 
zij hebben een zeer verantwoordelijke taak. 
Maar wie geen vreemde in deze scholen 
is, weet, dat het ontzettend moeilijk is voor 
deze taak geschikte leerkrachten te benoe
men. Deze toestand duurt nu al enkele jaren 
en werd verergerd door het grote tekort aan 
leerkrachten bij het lager onderwijs. 
Wat denkt men in de toekomst op dit terrein 
te doen? Allereerst wil men een beloning in 
uitzicht stellen. De vraag is of zij voldoen
de is. Voorgesteld wordt f 1 . .- per uur per 
2 kwekelingen in de klasse. Het komt ons 
voor, dat deze regeling bovendien it1 de prak
tijk diverse moeilijkheden met zich kan mee
brengen, bijvoorbeeld reeds wanneer het ge
tal kwekelingen oneven is! 

* "' * 

E en moeilijkheid kan voorts liggen in de 
grotere bevoegdheid, die de directeur 

der kweekschool krijgt t.a.v. de practische 
vorming der a.s. onderwijzers. 
Het is met leer~ en oefenscholen zo gesteld, 
dat vele ouders er bezwaar tegen hebben, 
omdat naar hun ~Jordeel de kinderen te vaak 

(Vervolg op pag. 3) 

DE REDACTIE-SECRETARIS 
is, gedurende enige tijd, afwezig. Hij 
wordt vervangen door de heer 

G. A. DE RIDDER TE BEILEN, 
aan wie alle bijdragen moeten wor
den toegezonden. 
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* it•en * 
Replieken en moties bij het Defensie-debat 

De heer Louwes besprak problemen van huur en woningbouw 
Zoals wij de vorige week reeds schreven, stelde de parlementaire 
maiden-speech van minister Staf bij de behandeling van de begro
tingen van Oorlog en Marine in de Tweede Kamer, althans wat haar 
feitelijke inhoud en gehele opzet betreft, wel wat teleur. Het is ech
ter een goede parlementaire gewoonte, het een bewindsman, die 
nog slechts kort is opgetreden en die aan de voorbereiding van zijn 
begroting persoonlijk nog weinig of niet heeft medegewerkt, niet te 
moeilijk te maken. Dat hebben bij de replieken ook de woordvoerders 
van onze V.V.D.-fractie dan ook niet gedaan. Dit neemt echter niet 
weg, dat met name mr. Vonk meende, toch wel in enkele duidelijke 
woorden aan zijn onbevredigdheid uiting te moeten geven. In eerste 
termijn had de heer Vonk opgemerkt, dat hij, zich, onder erkenning 
van de verbeteringen, toch niet kon opvijzelen tot die gerustheid, 
welke toch wel wenselijk is om innerlijk zeker te zijn, dat de ge
vraagde enorm hoge bedragen ook een dusdanige operationele en 
efficiënte weermacht zullen doen scheppen, dat niet gezegd zal 
kunnen worden, dat deze bedragen weggegooid geld zullen zijn. 

N a de rede van de minister kon 
de heer Vonk zich nog minder 

tot die volkomen gerustheid opvijze
len, vooral daar hij op verschillende 
vragen geen of een onvoldoende ant
woord meende te hebben ontvangen. 

Onze tweede woordvoerder, drs. 
Korthals, toonde zich verheugd, dat 
ook de minister blijkbaar een voor
stander was van een Europees leger, 
mits het er komt in N.A.T.O.-verband. 
Des te meer betreurde de heer Kort
hals het nu echter, dat wij op de Pa
rijse conferentie slechts door een 
,.waarnemer" waren vertegenwoor-
digd. 
. Wat de Nationale Reserve aangaat 

had de minister gezegd, dat het Ne
derlandse volk zo weinig belangstel
ling hiervoor toonde en dat zelfs zij, 
die er zich voor hebben opgegeven, 
weinig actief zijn in het vervullen 
van de verplichtingen, welke zij op 
zich hebben genomen. Onze woord
voerder nu meende, dat wij in dit op
zicht niet een verwijt tot het Neder
landse volk moesten richten, maar dat 
de overheid, de Regering, zich moest 
afvragen: heb ik hier wel het '"insti
tuut geschapen, waar het Nederlandse 
volk zich achter kan stellen? En de 
beer Korthals verklaarde van mening 
te blijven, dat dit niet het geval is. 
De Regering zal klaar en duidelijk 
moeten stellen wat nu eigenlijk de 
doelstelling is van de Nationale Re
serve en daarop zal zij het opzetten 
van het opleidingsprogram moeten 
aansluiten. Het is best mogelijk, dat 
men dan toch tot de conclusie zal of 
moet komen, dat zij zich ook wel moet 
bezighouden, indien het zover komt, 
met parachutisten. Dan zal men: de 
opleiding van de Nationale Reserve 
daar echter ook op moeten afstem
men. Wij moeten, zo zei de heer Kort• 
hals wel zeer terecht, niet de situa
tie krijgen, dat huisvaders zonder mili
taire vooropleiding, mannen van te
gen de 50 jaar, met een oefentijd van 
200 uur dat moeten doen. Het is on
mogelij~, dat wij hen tegen parachu
tisten laten optreden. Hij zou dat on· 
verantwoord achten. 

* * * 
Tenslotte was daar dan nog de 

kwestie van de verplichte vac
cinatie van militairen (met uitzonde
ring van de werkelijke gewetensbe
zwaarden). Deze verplichting was, 
naar men weet, ook opgelegd aan hen, 
die niet reeds eerder waren ~vacci
neerd en bij wie, blijkens de erva
ring, de kans op het ontstaan van de 
gevreesde encephalitis aanmerkelijk 
groter is dan in gevallen, dat reeds 
eerder (in de prille jeugd) inenting 
heeft plaats gevonden. Enige sterfge
vallen onder de gevaccineerde militai
ren hebben deze kwestie in het mid
delpunt der belangstelling gebracht en 
zij leverde in de Kamer twee moties 
op. Ds. Zandt, de staatkundig-gerefor
meerde taaie vechter tegen iedere vac
cinatie, had een motie ingediend, wel
ke zich o.a. tegen "elke toekomstige 
toepassing van een dwangmaatregel 

inzake vaccinatie" verzette. Deze mo
tie heeft onze fracüe niet kunnen aan
vaarden. Zij acht de vaccinatie tegen 
pokken een grote zegen voor ons volk, 
dat aldus wordt beschermd tegen een 
ziekte, welke vroeger duizenden 
slachtoffers placht te eisen. 

* * * 
A :1ders was het echter met een 

motie van dr. Bruins Slot (A.R.) 
waarin werd uitgesproken, dat een 
verplichting tot inenting van militai
ren "niet enkel. door een beschikking 
van de Chef van de Generale Staf 
of door een ministeriiDe beschikking 
behoort te worden opgelegd". 

Deze motie had de sympathie van 
onze fractie en de heer Korthals had 
haar dan ook mede ondertekend. Toen 
de Kamer, welke des Vrijdags was 
verdaagd, de volgende Dinsdag weer 
bijeenkwam, bracht een verklaring 
van minister Staf, afgelegd vlak voor 
tot de stemming over deze motie werd 
overgegaan, echter een wijziging in de 
situatie. De minister zei in deze korte 
verklaring, dat hij een grote verant
woordelijkheid voor het toepassen van 
maatregelen van preventieve genees
kunde voelde, in het bijzonder waar 
het betreft het inenten tegen pokken. 
Daartegenover dient anderzijds gelet 
te worden op de verantwoordelijkheid 
voor de gezondheidszorg van onder de 
wapenen zijnde militairen. De minis
ter verklaarde zich nu bereid, zich op 
het vraagstuk van het toepassen van 
preventieve geneeskunde nader te be
raden en voor dit beraad overleg te 
plegen met een commissie, waarin 
(ook) leden van de volksvertegen
woordiging zitting zullen hebben. Dat 
overleg ~u dan in het bijzonder zich 
uitstrekken over de vraag van de 
rechtsbasis voor het toepassen van 
dergelijke maatregelen en zal dus, in
dien dat mogelijk en gewenst blijkt, 
ongetwijfeld door de indiening van 
een wetsontwerp op dit punt worden 
gevolgd. . . .. 

Een dergelijk beraad was nu pre-
cies, wat de heer Korthals en 

zijn mede-fractieleden hadden be
doeld, waardoor de motie dus over
bodig was geworden. Het was jam
mer, dat de heer Bruins Slot haar na 
deze ministeriële verklaring niet in
trok. Nu hij dat niet deed, stelde on
ze fractie zich op het altijd gehul
digde juiste standpunt, dat aan o v er
b o d i g e moties geen medewerking 
moet worden verleend en stemde zij 
nu dus tegen. Deze motie werd ver
worpen met 55 tegen 22 stemmen. 
Voor stemden de A.R., St.-Geref., 
Comm. en de heren Verhoeven (KVP), 
Welter (KNP), en mr. Schmal (CH). 
De motie-Zandt was tevoren verwor
pen met 63 tegen 13 stemmen (de St.
Geref. en de A.R., met uitzondering 
van dr. Bruins Slot). Een motie van 
de heer Gortzak om de diensttijd voor 
eerste oefening op ten hoogste 12 
maanden te stellen, kreeg alleen de 
stemmen der 5 aanwezige communis
ten. 

In aansluiting aan deze Defensie-
begroting werden nog twee ont

werpen van wet door minister Staf 
verdedigd, n.l. het ontwerp Belem
meringenwet Landsverdediging, dat 
de opheffing van zekere publiekrech
telij~e en privaatrechtelijke belem
meringen met het oog op de aanleg, 
de instandhouding en bet gebruik van 
werken ten behoeve van de landsver
dediging ten doel had, en een daarbij 
e.ansluitend ontwerpje tot strafrech
telijke bescherming van werken ten 
behoeve van de landsverdediging. 
Zonderen wij de communisten uit, dan 
kan gezegd worden, dat de gehele Ka
mer de noodzaak van deze ontwerpen 
erkende, Het korte debat liep dan ook 
uitsluitend over enkele details in de 
wijze -van uitvoering en in het bij
wnder over noodzakelijk geacht over
leg met de betrokkenen, alvorens tot 
bepaalde maatregelen wordt overge
gaan. Alleen reeds om psychologische 
redenen achtte onze geestverwant mr. 
Vonk dit aanbevelenswaardig. Onwil 
of weerzin tegen de noodzakelijke 
maatregelen dient zoveel mogelijk te 
worden voorkomen. De heer Vonk 
steunde dan ook gaarne een amende
ment van ir. Droesen (KVP) in deze 
richting. Na enige wijziging is dat 
amendement z.h.s. (de communisten 
tegen) aangenomen. 

* • • 
Tussen de bedrijven door had de 

heer Van de Wetering (CH) nog 
een interpellatie gehouden over de 
vorming en de vastst-elling van de 
broodprijs. De heer Van de Wetering 
meende aan de hand van reeksen cij
fers te kunnen aantonen, dat bij de 
bakkers, gezien: dé- prijzen van het z.g. 
.,regeringsbrood", niet meer van een 
redelijk gemiddeld inkomen kan wor
den gesproken. Minister Mansholt 
stelde hier reeksen andere cijfers te
genover en zowel de interpellant als 
de minister kregen verlof, nog talrijke 
andere gegevens in de Handelingen te 
doen opnemen. Het is duidelijk, dat de 
Kamer aldus in redelijkbeid geen 
juist oordeel over deze kwestie kon 
vormen en het was dan ook een goede 
gedachte van de heer Hooij (KVP) 
en enige meqe-ondertekenaars (on
der wie onze geestverwant de heer 
Cornelissen) om bij motie van orde 
voor te stellen de beraadslagingen 
over de interpellatie te schorsen, ten
einde de minister in de gelegenheid 
te stellen, over deze zaak een nota 
aan de Kamer in te zenden. Dit voor
stel vond algemene bijval, ook bij de 
minister. Als de nota is ingekomen, 
zal deze aangelegenheid dus nader 
worden bezien en t.z.t. opnieuw in 
openbare behandeling komen. 

• • * 
Als laatste begrotingen behandelde 

de Tweede Kamer tenslotte nog 
die van Unie-aangelegenheden en. van 
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. 
De bespreking daarvan laten wij voor 
de volgende keer en stappen nog even 
over naar de andere zijde van het 
Binnenhof, waar de Eerste Kamer de 
begroting van Wederopbouw aan een 
beschouwing onderwierp. 

Onze geestverwant, de heer Louwes, 
bracht minister In 't Veld gaarne hul
de voor de energie, waarmede hij zijn 
beleid voert en voor de wijze, waar
op hij zijn in vele opzichten moeilijke 
taak vervult. Enkele critische opmer
kingen moest hij niettemin laten ho
ren en de eerste betrof een punt, dat 
altijd nog onvoldoende is opgelost: de 
huurpolitiek van de Regering. 

Het kan niet ontkend worden, dat 
de Regering zich hier in een zeer ge
wrongen positie bevindt. De grondfout 
ligt echter bij vroegere Regeringen. 
Toen in 1945 het toenmalige Kabinet 
de lonen verhoogde, is verzuimd daar
in tegelijkertijd de verhoging der hu
ren te verdisconteren. Thans zitten 
wij hiermede in moeilijkheden. Ieder 
erkent, dat de huren te laag zijn. Het 
gevolg is o.a., dat de Regering ver
plicht is, door een vergoeding voor 
onrendabele exploitatiekosten bijdra
gen uit 's lands schatkist te voteren. 

Deze zaak k a n, zo meende de heer 
Louwes, niet verder op haar beloop 
worden gelaten, want zolang het 
daarin belegde kapitaal weinig kans 
op een behoorlijke rente geeft is moei• 
lijk te verwachten, dat zich een be
hoorlijke particuliere bouwnijverheid 
zal ontwikkelen. Daarnaast ontstaat 
een grote verwaarlozing van bet WO• 
ningbezit. 

De heer Louwes kon hier nog wij· 
zen op een analogie met de paehtprij
zen, ten aanzien waarvan ook een po
litiek is gevoerd om de prijs te druk
ken, hetgeen dus invloed had op de 
gehele waardering in geld van de 
waarde van onze cultuurgrond. Er 
ontstonden nu allerlei onaangename 
nevengevolgen. ln het verleden zUn de 
grote werken van landaanwinning al· 
tijd door het particulier initiatief ver• 
richt, thans kunnen particulieren al
leen nog grond verbeteren of land 
aanwinnen, wanneer zij aanmerkelij· 
ke subsidie van de overheid krijgen. 
De landverbetering en aanwinning 
zijn aldus bijna geheel staatszaak ge
worden en wij moeten vrezen, dat met 
de woningen iets dergelijks zal ge· 
beuren. 

••• 

Wat de eigenlijke bouw betreft 
pleitte de heer Louwes, in het 

belang van behoud van zoveel moge
lijk cultuurgrond, voor hoogbouw en 
tevens voor soberheid in de bouw. 
welke, zoals hij bij de replieken nog 
nader toelichtte, zeker niet synoniem 
hoeft te zijn met armoedige bouw. 
Nogal gereserveerd bleek de heer Lou· 
wes te staan tegenover het werk van 
de schoonheidscommissies. Hij vrees
de o.a., dat ·deze commissies ~ tea• 
denz in zich hebben om een zekere 
bouwstijl langer in stand te houden 
dan in werkelijkheid verantwoord is. 
Het is de vrije architectuur geweest, 
welke zich uit de smakeloosheid van 
omstreeks 1900 heeft losgemaakt en 
op dit ogenblik, naar de opvatting 
van de heer Louwes, verantwoord, 
mooi en oprecht bouwt. Hij achtte het 
in het geheel niet onmogelijk, dat, 
wanneer er omstreeks 1900 schoon
heidscommissies waren geweest, de 
bouwstijl uit die tijd langer zou zijn 
gehandhaafd. Hij vroeg daarbij aan· 
dacht voor een rapport van de Gro
ninger Maatschappij van Landbouw, 
waarin de resultaten van een enquête 
onder de afdelingen dier maatschappij 
over de vraag wat er gedaan kan 
worden ter verhoging van het aanzien 
van het Groninger landschap, zijn ver
werkt. 

Met nadruk bepleitte de heer Lou
wes, met name voor de provincies 
Friesland en Groningen, het volgen 
van een bouwpolitiek om de verplaat
sing van de bevolking in een bepaalde 
richting mogelijk te maken. Op het 
ogenblik is het zo, dat Gedeputeerde 
Staten van deze provinciën de wo
ningen zodanig toewijzen, dat het 
overgrote deel daarvan wordt ge
bouwd in gemeenten, waar nu eigen
lijk reeds een constante werkloosheid 
heerst, terwijl aan die gemeenten, 
waar nog min of meer een tekort aan 
arbeidskrachten is en zeker in de toe· 
komst uitbreiding van werkgelegen
heid komt, slechts zeer weinig wo
ningen worden toegewezen. Ook bij 
landaanwinningswerken e.d. gaan gro· 
te bedragen voor het vervoer per au· 
tobus verloren. 

• • • 
Tijdens de behandeling van deze 

begroting werden de beraadsla
gingen korte tijd onderbroken voor 
een hartelijk _afscheid van voorzitter 
prof. Kranenburg, die met ingang van 
1 Juni is benoemd tot lid van de Raad 
van State. De scheidende voorzitter 
sprak een afscheidswoord tot de le
den. Voor de Kamer voerde prof. Ane
ma het woord en voor de Regering dr. 
Drees. Prof. Kranenburg is, zoals de 
minister-president terecht opmerkte, 
een voorbeeld (maar gelukkig niet 
het enige), dat wetenschappelijke be• 
oefening van het staatsrecht en prae• 
tische werkzaamheid in de staatkunde 
uitstekend kunnen samengaan. 
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U4n WEEK to.t WEEK 

Industrialisatie (I) 

0 pnieuw klinkt uit het bedrijfsleven een 
waarschuwing met betrekking tot de roep 

om industrialisatie, die men de laatste tijd zo vaak 
kan horen. Het was ditmaal de heer J. J. A. Scha
gen van Leeuwen, directeur van dé Signaalappa
ratenfabriek te Hengelo, die bij de opening van 
e~>n nieuw complex een rede hield, waarin hij er 
o.m. op wees, dat de hogere opleiding van onze 
ingenieurs bepaaldelijk tekort schiet in de vor
ming van de onmisbare creatieve en constructieve 
fantasie. Dit is, aldus spr., de oorzaak, dat er in 
ons land zo weinig jonge ingenieurs te vinden 
zijn, die zich aangetrokken gevoelen tot het teken
bord. Voorts wordt ook onder de middelbare tech
nici het constructief tekenwerk als een minder
waardig iets beschouwd. Spr. achtte het dan ook 
van het allergrootste belang, dat aan dit probleem 
de volle aandacht wordt geschonken. Gebeurt dit 
niet, dan vreesde hij, dat de resultaten van een 
doorgevoerde industrialisatie niet gunstig zouden 
zijn. Bij de opbouw van het bedrijf was men ook 
gestuit op het feit, dat er in Nederland een 
schreeuwend tekort bestaat op het gebied van 
hoogwaardige vakbekwaamheid onder de metaal
arbeiders. 

Industrialisatie (11) 
Het is niet de eerste maal, dat een leidingge-

vende figuur uit het bedrijfsleven een waar• 
schuwend woord laat horen, als het er om gaat de 
industrialisatie in goede banen te leiden. Het is 
absoluut noodzakelijk, dat naar deze waarschu· 
wende woorden wordt geluisterd, omdat zij af
komstig zijn van mensen, die midden in de prac
tijk van het bedrijfsleven staan. Wij zullen zeer 
moeten oppassen, dat het begrip industrialisatie 
niet wordt tot een modewoord, waaromtren' 
slechts debatten worden gevoerd en plannen wor· 
den gemaakt, met een zuiver theoretische inslag 
De stemmen uit de practijk kunnen hierbij van 
een onschatbare waarde zijn en zij dienen in een 
zo breed mogelijke kring te worden beluisterd. 
En zeker mogen zij in regeringskringen worden 
gehoord. 

Verkeerd 
. Dezer dagen demonstreerden in Amsterdam 

enige honderden kinderen in optocht, waar
bij men naar een door de stad op het terrein van 
bet voormalige Panorama-gebouw gemaakte zand
speelplaats trok, om er door middel van spandoe
ken met leuzen te protesteren tegen het feit, dat 
de vereniging Hortus niet de beschikking heeft 
gekregen over dit terrein, om er een speeltuin in 
te richten. Hierbij werd een z.g. "strijdlied" aan
geheven, terwijl men op de spandoeken o.m. kon 
lezen: ,.Wij willen graag een gezonde speeltuin", 
.,Voor ons Hortus-kleintjes is geen plaats meer 
in deze zandbak" en meer van dergelijk fraais. Wij 
willen deze gebeurtenis niet zien als een specifie· 
ke Amsterdamse aangelegenheid, omdat het prln• 
cipieel en paedagogisch volkomen onjuist is kin
deren te laten demonstreren en leuzen te laten 
medevoeren, die nimmer zelfstandig aan hun 
brein zouden zijn ontsproten. Hoe sympathiek 
wellicht het doel van de actie op zichzelf ook mo
ge zijn, door een dergelijke daad krijgt zij wel een 
zeer wrange bijsmaak. Immers, indien de buurt· 
bewoners zich niet kunnen verenigen met het be
leid van de gemeentelijke overheid, dan zijn er 
waarlijk nog wel andere middelen om hiertegen 
te protesteren, dan door het gebruik maken van 
kinderdemonstraties. Het is te hopen, dat een 
dergelijke tactiek elders in den lande nimmer na
volging moge vinden. 

Juist besluit 
Teneinde aan de belangen van het hoger on-

derwijs en de wetenschappen tegemoet te 
komen, is door de minister van Oorlog en Marine 
na overleg met hun ambtgenoot van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, bepaald, dat aan een 
beperkt aantal leerlingen, dat een gymnasiale op· 
leiding volgt, in 1951 met gunstig gevolg eind· 
examen aflegt en dit jaar 19 jaar oud wordt, de 
gelegenheid zal worden geboden de hogere studie 
te volgen, alvorens voor de eerste oefening in mi· 
litaire dienst te komen. Een besluit, dat wij van 
harte kunnen toejuichen, omdat, hoe sterk het ar
gument van onze defensie op het ogenblik ook 
spreekt, het toch zeer noodzakelijk is, dat de be
langen van ons hoger onderwijs niet in gevaar 
komen. Dit is niet alleen in het belang van de jon· 
geren zelf, doch eveneens in dat van onze volks
huishouding, die er voor ·dient te waken, dat aan 
de opleiding voor de nodige leidinggevende func
ties geen al te ernatige afbreuk wordt gedaan. 

Wars 
G elijk men weet, kwam de jeugdige schrijver 

Gerard Kornelis van het Reve zeer onlangs 
met zijn novelle "Melancholia" volgens de jury in 
aanmerking voor een reisbeurs, die echter door in
grijpen van de overheid niet is toegekend. Wij 
willen thans op deze plaats niet nader ingaan op 
bet al of niet juist zijn van deze beslissing. Dat 
de jeugdige schrijver zich hierdoor ontstemd 
voelt, behoeft wel geen uitvoerig betoog en is· on
getwijfeld begrijpelijk. Thans zal de novelle in 
twee afleveringen worden· gepubliceerd in het 
tweemaandelijkse tijdschrift "Podium". Deze pu
blicatie zal in de Engelse taal geschieden en naar 
verluid, heeft Van het Reve na het niet toeken
nen van de reisbeurs besloten, voortaan alleen in 
bet Engels te publiceren. Wij aarzelen niet, dit 
besluit zeer onverstandig en onbillijk te noemen. 
Immers, het is toch niet de schuld van het Ned. 
publiek, dat aan Van het Reve de beurs niet 
werd toegekend. Integendeel! Men krijgt sterk de 
indruk, dat dit publiek op de hand van de schrijver 

is, hetgeen hij beantwoordt door zijn lezers te 
straffen door hen zijn publicaties in de moedertaal 
te onthouden, hetgeen het ergste is voor hen, die 
de Engelse taal niet machtig zijn. Wij schrijven 
over deze kwestie, omdat wij haar juist niet wil
len zien als een incidentele zaak, doch als een 
vraagstuk, dat onze cultuur raakt. Aldus gezien, 
moet de houding van Van het Reve zeer teleur
stellend en wars worden genoemd. Het is te be
treuren, dat 'bij blijkbaar niet voldoende geestelijk 
evenwicht heeft weten op te brengen, om de Ne
derlandse literatuur in positieve zin te dienen. 

N.S.-degradatie 
Dezer dagen werd f 100.- boete of dertig da· 

gen, plus twee weken voorwaardelijk met 
een proeftijd van een jaar geëist door de Officier 
van Justitie bij de Haarlemse rechtbank tegen een 
hoofdmonteur bij de Nederlandse Spoorwegen, die 
thans is gedegradeerd. Door zijn nalatigheid was 
een monteur onder stroom gekomen bij werk
zaamheden aan isolatoren op de Velser spoorbrug. 
Verdachte had n.l. verzuimd de voorgeschreven 
veiligheidsbeugel op tè zetten. De Officier van 
Justitie achtte de nalatigheid van de voormalige 
hoofdmonteur bewezen. 

Zeer terecht had Q.e Officier weinig waardering 
voor de N.S., die tot degradatie waren overge
gaan vóór het rechterlijke vonnis bekend was. 
.,Als wij een Nederlandse rechter hebben," aldus 
de Officier, ,.dienen andere instantles niet eigen
machtig op de uitspraak vooruit te lopen. Geluk
kig is verdachte tegen deze degradatie in hoger 
beroep gegaan bij het Ambtenarengerecht." Ook 
wij zijn van mening, dat de Nederlandse Spoor
wegen hier hun boekje verre te buiten zijn ge
gaan en dat zij door de Officier van Justitie vol
komen terecht op de vingers zijn getikt. 

Democratisch? 

I n het verslag van de Algemene Rekenkamer, 
betreffende haar werkzaamheden in 1950, zijn 

weer vele merkwaardige en interessante dingen te 
lezen. Wij willen hierop niet te uitvoerig ingaan, 
doch slechts het zwaartepunt leggen op een geval, 
dat ons in hoge mate heeft verbaasd. Met de mi
nister van Oorlog heeft de Rekenkanier n.l. brief
Wisseling gevoerd over het gebruik, ~t de opper· 
officieren en leden van de Legerraad maken van 
dienstauto's voor het afleggen van de afstand tus
sen woonhuis en bureau. De Staatssecretaris van 
het departement achtte het niet met het minimaal 
vereiste decorum verenigbaar, dat opperofficieren 
in uniform zich te 's-Gravenhage tijdens de spits· 
uren geregeld met aildere militairen onder de 
haastig dringende menigte der gebruikers van 
trams- en autobussen mengen, of vier keer daags 
per rijwiel de afstand tussen woonhuis en bureau 
moeten afleggen. De Kamer is van een andere 
mening en blijft van oordeel, dat vóór de oorlog 
het decorum allerminst schade leed, doordat de 
bedoelde functionarissen zich onthielden van het 
gebruik van dienstauto's voor dergelijke gevallen. 
Wij hebben ons met de Kamer verbaasd over het 
antwoord van de staatssecretaris. Afgezien nog 
van het feit, dat gelijk de Kamer opmerkt, het de
corum vóór de oorlog blijkbaar niet werd ge
schaad, zou men mogen. aannemen, dat het demo
cratiseringsproces in ons leger na het meemaken 
van een ware oorlog zou zijn voortgeschreden. Dit 
blijkt helaas uit 't antwoord van de staatssecre
taris allerminst. Hier is dan ook sprake van een 
mentaliteit, die de ware teamgeest in het leger 
nooit ten goede kan komen en die wel eens zeer 
gevaarlijk kan blijken te zijn, indien wij onver
hoopt weer voor de bittere noodzaak van een 
nieuwe oorlog zouden worden geplaatst. Een der
gelijke mentaliteit is vooral in psychologisch op
zicht zeer dom en men schijnt te vergeten, dat 't 
o.m. een dergelijke kleinzielige houding is, die 
ertoe leidt, dat de manschappen een willig oor 
gaan · lenen aan communistische onruststokers, 
waarvoor men bij de legerleiding zeer terecht de 
nodige vrees heeft. 
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les krijgen van nog niet bevoegde leerkrach~ 
ten. Men uit de vrees, dat de kinderen min of 
meer proefkonijntjes zijn op didactisch ter~ 
rein. Er is een onmiskenbare neiging bij vele 
ouders hun kinderen juist niet naar een 
school te sturen, waar kwekelingen werkzaam 
zijn en dit nog minder, als er wat veel ge~ 
experimenteerd wordt. Een handig school~ 
hoofd zal echter het juiste midden weten te 
vinden en zorgen, dat zowel aan de eisen 
van de kweekschool als die der lagere school 
en de ouders voldaan wordt. Deze school~ 
hoofden die, dat zal wel duidelijk zijn. 
voortdurend de weg van geven en nemen 
moeten bewandelen, mogen juist om deze 
reden niet al te zeer worden gebonden. Het 
gevaar is niet denkbeeldig, dat een directeur 
van een kweekschool of leraar opvoedkunde 
in hun ijver op het terrein van onderwijsver~ 
nieuwing t e veel van de lagere school gaan 
eisen en het schoolhoofd daarmee voor moel~ 
lijkheden plaatsen, welke hij niet aan kan. 

* * * 

-Het is noodzakelijk, dat tussen kweek~ en 
leer~ en oefenscholen de grootst moge..

lijke samenwerking bestaat opdat tenminste 
theorie en praktijk kunnen samengaan. Dat 
een directeur van een kweekschool het recht 
krijgt de scholen aan te wijzen, waar zijn 
leerlingen practische vorming kunnen op..
doen, is ongetwijfeld noodzakelijk. Evenals 
het goed moet heten, dat, behoudens beroep 
op de Minister, de gemeentebesturen, ten 
aanzien van de openbare scholen, verplicht 
zijn hun medewerking te verlenen. Maar bij 
verandering of. wisseling zou een aan nadere 
regelen gebonden beslissing moeilijkheden 
in de praktijk kunnen voorkomen, temeer, 
omdat bij een enigermate behoorlijke vergoe..- .. 
ding aan de leerkrachten, een verwisselin9 
neerkomt op een vermindering van inkomen 
der onderwijzers, iets wat nu eenmaal altijd 
een gevoelige kwestie is. De rechtspositie van 
het hoofd en de leerkrachten van leer~ en 
oefenscholen zou gediend zijn met bijv. de 
bepaling, dat verandering van leer~ en oefen..
school alleen geschieden kan na overleg tus..
sen de directeur van de kweekschool, het 
Rijksschooltoezicht en door de leer~. en 
oefenschool af te vaardigen vertegenwoordi· 
gers (bijv. hoofd der school en secretaris der 
schoolvergadering), waarbij de stem van het 
Rijksschooltoezicht ·beslissend zou moete.,. 
zijn. 

". • * 

T en slotte zal een punt van overweging 
moeten zijn in welk opzicht de aan de 

directeur der kweekschool verschafte in..
vloed de in de Lager Onderwijswet veranker..
de bevoegdheid van het schoolhoofd aantast. 
Onze Onderwijswet gaat van het volkomen 
juiste standpunt uit, dat met de leiding van 
de school het hoofd der school belast is. Zo 
lang aan deze rechtspositie niets is veran· 
derd, kan geen andere wet, dunkt ons, be.
palingen bevatten, die zouden kunnen leidell 
tot een aantasting daarvan. Niet de directeur 
ener kweekschool noch de leraar opvoedktlft.P 
de draagt de verantwoordelijkheid voor de 
gang van zaken ener lagere school. zij ligt 
uitsluitend bij het schoolhoofd en hij alleen'· 
zal moeten beoordelen of hetgeen de kweek.
school van hem verwacht en verlangt uit~ 
voerbaar is en niet strijdt met de belangen 
van het onderwijs en de school. Een juiste 
afbakening van elkanders rechten en plich..
ten, waarbij als uitgangspunt genomen moet 
worden de Lager Onderwijswet, is noodza~ 
keiijk en tevens de besi.e voorwaarde om te 
geraken tot de grootst mogelijke samenwer
king van kweekschool en lagere school. 
Tenslotte willen wij nog wijzen op de reeds 
jaren bepleite noodzaak bij het eindexamen 

·enigermate de waarde van de practische vor ... 
ming tot uiting te laten komen. Te overwe
gen ware, of en in hoeverre het mogelijk is 
aan de lijst van cijfers toe te voegen eet\ 

cijfer voor practische vaardigheid in het les· 
geven en omgaan met kinderen. Dit zou on• 
getwijfeld de belangstelling voor de practi~ 
sche vorming ten goede komen. 

VAN MOURIK. 
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Met stomme verbazing heb ik ken-
nis genomen van het standpunt 

dat "Vrijheid en Democratie" in haar 
lààtste nummer op pag. 3 inneemt in
zake de door de Kamer van Koophan
del en Fabrieken t"e Haarlem aan de 
nieuwe minister gezonden brief. 

b.v. door te streven naar verhoudin
gen die meer binding geven aan het 
werk, prefereert V. en D. de weg van 
de minste weerstand en legt zè zich bij 
deze misstand neer door ze als van
zelfsprekend te. accepteren. En dit is 
m.i. principieel fout! 

middenstanders met een arbeiders
inkomen. Voor dit standpunt heb ik 
als V.V.D.'er meer waardering dan 
voor dat van V. en D. en wel omdat 
het volkomen juist is. Het wordt ook 
door de regering ingenomen. 

Weellolad van de Volkspartil 
Yoor VrUbeid ea Domoeratle 

Voorzitter Redoctie-comm.: 

De brief getuigt m.i. van een opvat
ting die voor 100% foutief is. Het is 
n.L onjuist om wanneer ·een arbeider 
door extra inspanning (overwerk) 
een hoger inkomen door arbeid weet 
te verwerven dan · geen progressieve 
belastingheffing toe te passen, maar 
'\!lel 'bij andere categorieën belasting
pijchtigen, die niet per uur worden 
petàald en · ·evenveel verdienen en 
waaronder er zich zovelen bevinden 
di~ ook langer dan 8 uren per dag 
werken en die zich zeer zeker niet 
minder inspannen. 

Deze .onjuiste instelling bestaat ge
lukkig niet bij alle arbeiders en in 
ons land is hun mentaliteit algemeen 
niet dusdanig dat het niet mogelijk is 
in de bedrijven door een goede voor
lichting en een juiste aanpak een be" 
tere arbeidsbinding te verkrijgen en 
een betere mentaliteit te kweken. 

En ik hoop en verwacht dat de 
Haarlemse Kamer van Koophandel 
met haar brief dan ook nul op het 

Drs. H. A. Korthals. 
Redactie-secretaris: Mr. E. Elias. 
Adres. Spuistraat 274, ingang 
~aomsteeg, tel. 3632!), A'dom. 
Administratie: Pastbus 43, 

request zal krijgen. 
Het is niet alleen 

maar ook onbezonnen 
achter deze Haarlemse 

onbegrijpelijk, 
d11.t V. en ·D. 
brief staat. 

Haren (Gr.) F. A. MöLLER. 

-" 'toort, tel.. 5267. 

Daarmede wil ik niet bestrijden dat 
de. huidige progressieve belastinghef
fing de prikkel tot meerdere inspan
ning grotendeels wegneemt. Dit is ech
ter bij de arbeidersinkomens nog in 
geringere mate het geval dan bij an
dere, omdat bij deze inkomstenklassen 
de progressie nog het geringst is. 

Maar het zou niet juist zijn voor .de 
ene groep een andere maatstaf aan 
te leggeri dan voor de andere. Gelijke 
UJ.onnikken, gelijke kappen. 

* • * 

Het door. V. en D. aangehangen 

In het bedrijf, waarvan ik de leiding 
heb wordt tenminste de productiviteit 
niet belemmerd omdat de arbeiders 
geen overwerk willen verrichten, wan
neer dat nodig is. Integendeel. Vaak 
vragen ze om voor overwerk in aan
merking te mogen komen. Het komt 
er maar op aan welke de geest is, die 
men in een bedrijf heeft weten te 
scheppen. Dit is evenwel een zaak 
van jarenlang opvoeden. Ze hangt n
men met vele factoren, handelingen 
van bovenaf en van organisatie. En 
als deze in orde zijn dan zullen de ar
beiders zich niet verzetten tegen over
werk. Maar laten we dan meteen 
vaststellen dat onder die omstandig
heden voor de meeste gevallen de 
kwestie van een voldoende arbeids
productiviteit niet een zaak is die met 
behulp van overwerk zal zijn verkre
gen. 

Blijkbaar bestaat er tussen de 
geachte inzender en ons een mis
verstand. Het gaat er niet om, dat 
een arbeider bij een hoger inko
men, b.v. door overwerk, een pro
gressieve belastingheffing onder
vindt, het gaat er om; dat het niet 
juist is dit extra loon, gebaseerd 
op extra arbeidsprestaties, dermate 
te belasten, dat hij van dit extra 
verdiende geld nagenoeg niets 
overhoudt. Het gaat dus in feite 
om een billijke toepassing van de 
belastingprogressie, n.l. in die zin, 
dat het extra initiatief niet wordt 
gedood. Met de uitspraak van de 
geachte inzender: "Gelijke monni
ken, gelijke kappen", kunnen wij 
het volledig eens zijn. Ons betoog 
was er dan ook allerminst· op ge
richt de misstanden, die er in dit 
opzicht bij andere bevolkingsgroe
pen bestaan - b.v. de midden
stand - goed te praten. Integen
deel! Dat echter de ene bevol
kingsgroep onbillijk wordt behan
deld, waar wij overigens fel tegen 
zijn, wil geenszins zeggen, dat wij 
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de andere bevolkingsgroep dan 
maar lijdzaam in deze onbillijkheid 
moet laten delen. 

Ook wij zijn voor het aankwe
ken van het gemeenschapsbesef, 
doch daar staat tegenover, dat wij 
het particuliere initiatief nog altijd 
als de grote motor zien, die onze 
maatschappij op gang brengt. Dit 
particuliere initiatief moet niet 
worden gedood, doch moet worden 
aangewakkerd. Dit geldt voor alle 
bevolkingsgroepen en wij kunnen 
niet inzien, dat dit standpunt prin
cipieel gezien st?"ijdig zou zijn met 
dat van de V.V.D. - Red. 

* * standpunt verzoent zich met het 
feit dat van arbeiderszijde minder ge
meenschapsbesef resp. -plicht mag 
worden verwacht dan van anderen 
die evenveel verdienen. Inplaats van 
het stellen van het doel van het op
wekken van dit besef en deze plicht, 

V an ambtelijk-socialistische zijde 
heb ik inzake de belastinghef

fing van overuren het standpunt ho
ren innemen dat men de arbeiders 
niet anders kan behandelen dan b.v. 

* IN KORT BESTEK * 
Merkwaardige opheffing 

D 
e dagbladen brachten het bericht, dat de af
deling Perszaken van het Ministerie van 

Oorlog opgeheven zal worden. De taak, welke 
deze afdeling, onder wie de voorlichting inzake 
het beleid van de bewindsman van Oorlog ressor
~rde, vervulde, zal worden overgenomen door 
de Legervoorlichtingsdienst. Wij achten deze op
heffing in de hoogste mate merkwaardig. In de 
afgelopen weken zijn er verschillende berichten 
over de Strijdlkrachten verspreid, welke van, de 
Legervoorlichtingsdienst afkomstig waren en wel
ke onjuist waren. Nu heft men niet de Leger
voorlichtingsdienst op, maar wel de Persdienst 
van het Ministerie van Oorlog, terwijl men boven
dien de Legervoorlichtingsdienst nog uiteenzet
tingen zal laten geven over het beleid van de Mi
nister van Oorlog. Als wij dus zeggen, dat wij 
deZe opheffing merkwaardig achten, dan hebben 
wij dat zeer voorzichtig geformuleerd. 

Zeet terecht heeft ons Kamerlid, drs. Korthals, 
de minister op dit punt niet gespaard. Op dezelf
de avond· waarop· ·het bericht in· de ·krant stond; 
heeft de heer Korthals de min~stei:' van Oorlog 
d$arover in de Kamer bij de behandeling van de 
~groting van Oorlog vragen gesteld en toen de 
bêantwoording onvoldoende was, heeft hij de nieu
we bewindsman scherpe woorden waarlijk niet 
oàthouden! · 

Hotelbouw lS belangrijk! 
: De bouw en herbouw van .hotels achten wij 

voor ons land van grote betekenis, Ons 
la'nd kan juist onder de huidige omstandigheden 
zeer veel baat hebben van de toeneming van het 
vreemdelingenverkeer. Eri om dit vreemdelingen
verkeer op te vangen en te bevorderen is het bou
wen van hotels of, als er oorlogsschade is geweest, 
herbouw van hotels van grote waarde. Daarom is 
de gebeurtenis, welke Zaterdag 26 Mei te Scheve
ningen plaats had; toen minister Albregts het her
bQuwde Grand . Hotel opende, van meer dan 
locale betekenis voor Den Haag, al had Den Haag 
daarbij in het bijzonder belang. Hier is een hotel . 
heFbouwd, dat een logeerruimte -van 500 bedden 
toevoegt aan de bestaande hotelruimte in ons 
land, hetgeen met het oog op het onderbrengen 
v~n grote internationale eongressen van groot 
belang mag worden geacht. Bovendien heeft men 

~-

de inrichting van het· hotel in overeenstemming 
gebracht met de huidige eisen van de tijd, ener
zijds eenvoud, anderzijds practische inrichting en 
v.ooral ook met het oog op de gasten van overzee 
in elke kamer een douche-gelegenheid. Hier is 
door samenwerking van de leiders van de Exploi
tatie Maatschappij Scheveningen en de gemeente 
's Gravenhage, alsmede door de steun van de E.C.A · 
een hotel herrezen, dat in belangrijke mate kan 
meewerken om de deviezenbron, welke het 
vreemdelingenverkeer voor ons land betekent, in 
ruime mate te doen vloeien. 

Het hoekje 
Tijdens de officiële ontvangst van de bezoekers 

van de algemene vergadering van de K.N. 
M.B. te Delft op het historische stadhuis merkte 
de burgemeester Mr. Van Walsurn terecht op, 
dat iliet alleen organisaties, maar tegenwoordig 
ook vele gemeentebesturen als gevolg van de on
gelukkige financiële regeling van de gemeentelijke 
inkomsten. op zwart zaad zitten. Zo moest onlangs, 
vertelde hij,' een gemeentebestuur, dat bericht ont
ving van het aanstaande bezoek van de Commis
saris der Koningin, ijlings een afgezant naar Den 
Haag sturen om te vragen, hoe men de aan de ont
vangst verbonden kosten zou kunnen financieren! 

Dit toont wel duidèlijk in welk een merkwaar
dige situatie wij . zijn gekomen. Mèn zou kunnen 
zeggen, dat nu naast de middenstanders ook de 
gemeentebesturen in het hoekje zitten waar de 
slagen vallen. 

Aardig! 

Een aardige noot was het welkomstwoord, dat 
de voorzitter van de K.N.M.B. tot ons Ka

. merlid Cornelissen richtte, die een deel van de be
raadslagingen bijwoonde. Hij begroette hem als 
"onze" vertegenwoordiger in de Tweede Kamer, 
die steeds ijverig voor de middenstandsbelangen in 
het krijt treedt. 

Nog eens: verbittering 

I n een vorig nummer hebben wij melding ge
maakt van het groeiende verzet in midden

standskringen tegen de prijspolitiek van de rege-

ring. Met name wezen wij toen op de ongelukkige 
methode, welke bij de margeregeling voor' de 
schoendetailhandel is gevolgd. De gevolgen van 
deze politiek blijven nu ook niet uit. Verscheidene 
schoenfabrieken overwegen sluiting en beperking 
van productie, waaruit wel blijkt, hoezeer de Rege
ring op de verkeerde weg is. 

Dat geldt niet alleen voor de schoenenbranche, 
want in de onlangs gehouden algemene vergade
ring van de Koninklijke Nederlandse Midden
standsbond deden ook andere middenstandsgroe
pen, zoals de aardappelen-, groente- en fruithan
delaren, de kappers en de bakkers een boekje 
open over hun teleurstellende ervaringen. Er 
heerste dan ook in de vergadering een gespannen 
sfeer, welke zich onder meer demonstreerde door 
daverende instemming met de verklaring van de 
voorzitter, dat het hoofdbestuur op de bres blijft 
staan en desnoods de gehele organisatie zal inzet• 
ten, wanneer bepaalde branches in de klem drei· 
gen te komen. Vooral het beleid van prof. Brou
wers, die de prijzendictator werd genoemd, werd 
scherp gecritiseerd. 

Het wil ons voorkomen, dat de verantwoordelij
ke ministers zich moeten bezinnen op maatregelen 
om aan deze onhoudbare toestand een bevredigend 
einde te maken. 

Bekrompen opvatting 

0 nlangs hebben wij critiek uitgeoefend op de 
bekrompen opvatting van de Commissie voor 

de Middenstand uit de Tweede Kamer, die in haar 
Voorlopig Verslag over de Winkelsluitingswet 1951 
de aan de gemeentebesturen toe te kennen afwij• 
kingsbevoegdheid, door de regering aanvankelijk 
ruim voorgesteld, drastisch beperkt wilde zien. 

Uit de Memorie van Antwoord blijkt nu, dat de 
ministers v. d. Brink en Albregts voor deze aan
drang zijn gezwicht. Afwijkingen zullen volgens 
het gewijzigde ontwerp slechts op grond van plaat
selijke omstandigheden bij verordening onder Ko· 
ninklijke goedkeuring kunnen worden vastgesteld. 
Terecht werden de colleges van Gedeputeerde Sta
ten hier niet ingeschakeld. 

Wij betreuren deze onnodige beperking van het 
zelfbestuur, dat juist op dit gebied voor een har· 
monische ontwikkeling van de locale economische 
belangen van groot gewicht zou zijn geweest. Het 
is weer een typisch staaltje van de centralistische 
neigingen aan de top, welke ook op vele andere 
terreinen de waàrdevolle zelfstandigheid der ge• 
meenten schaden. bat de adviserende bedrijfsorga
nisaties tot deze verandering van koers hebben 
aangespoord, volgt uit hèt feit dat zij een een• 
trale positie innemen en blijkbaar niet voldoende 
oog hebben voor de locale sfeer. 
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De studieconferentie van Statèn- en 
Raadsleden in Woudschoten 

DE TWEEDE DAG: Mr. Fockema Andreae pleit voor klare visie.- Goede rede van _een. 
1ong raadslid uit Leiden. - De Kunst werd niet vergeten. - Slotwoord van 

de Heer Oud. Tevreden huiswaarts. 
vragen voor het werven van nieuwe 
leden. 

Het Financieel Verslag van de secre
taresse tevens penningmeesteresse, dat 
met een flink batig saldo prijkte, werd 
eveneens goedgekeurd. 

Tot bestuursleden werden bij enkele 
candidaatstelling herkozen Mr. H. K. 
de· Langen te Meppel en Mej. Mr. M. 
M. F. van Everdingen te 's-Graven
hage. 

Een uitvoerige discussie ontspon 
zich over het documentatieblad "Pro
vincie en Gemeente", voor welks in
houd men over het algemeen waarde
ring had. 

De redactiecommissie, bestaande uit 
de heren K. H. Brandt en J. Th. v. d. 
Voorde, wilde echter een betere (ge
drukte) uitvoering en de beschikking 
over meer plaatsruimte om meer arti
kelen te kunnen geven. Besloten werd, 
dat de commissie met enkele bestuurs
leden de wensen nader onder het oog 
zal zien. 

ma, lid van de Gemeenteraad van Lei
den, die sprak over het onderwero 

"De achteruitgang van de mach& 
der gemeenteraden". 

Deze wees er op, dat er verscheidene 
oorzaken voor dit verschijnsel zijn; 
doch dat hij het hoofdaccent wildé 
leggen bij de verschuiving van de 
macht naar het college van B. ·en W. 
Spr. begon met een historische uiteeh
zetting van de ontwikkeling der ver.:. 
houdingen sinds Thorbecke in 1848 de 
grondslagen voor het gemeentelijke 
bestuursrecht in de Grondwet veran
kerde. In de nu een eeuw vigerende 
Gemeentewet vindt :inen het beginsel 
terug, dat de raad aan het hoofd van 
de gemeente staat. Rechtstreeks door 
de ingezetenen gekozen, wordt hem de 
regeling en het bestuur van de huis
houding der gemeente overgelaten. 
Hij bezit dus een autonome bevoegd;.; 
beid, voor zover deze bij de wet niet 
aan de burgemeester of aan B. en W. 
is opgedragen. 

De heer Jac. A. Hazelaar, voorzitter van Dordrecht, in (vertrouwel~jk) 
gesprek met de heer A. Nawijn, burgemeester van Olst. 

Nadat de voorzitter de initiatiefne
mers dank had gebracht voor hun goe
de zorgen, werd de vergadering ge
sloten. 

Na de lunch werd voortgegaan met 
een inleiding van Mr. W. J. Geerise-

In 1851 werd reeds inbreuk op de 
Grondwet gemaakt! Het ongrondwet
tige artikel 134 (nu 167) van de Ge
meentewet was de eerste stap op de 
lange weg naar achteruitgang van de 
macht der gemeenteraden. Wij zullen 
deze moeten verlaten om te komen 
tot een goede en harmonische samen
werking tussen de raad en andere or
ganen en tot op juiste wijze afgeba
kende bevoegdheden. 

D e tweede dag van de Studiecon
ferentie in Woudschoten begon 

volgens goed gebruik met een Mor
genwijding door Ds. L. S. P. van der 
Chijs, predikant van de Nederlandse 
Protestantenbond te Doorn. 

De dagorde vermeldde voor de och
tend slechts één punt - in verband 
met de te houden huishoudelijke ver
gadering - en wel 

"De invloed van internationale 
regelingen op de huishouding 
van Rijk, Provincie· en Ge
meente". 

welk onderwerp werd ingeleid door 
Mr. W. H. Fockema Andreae, Oud
Staatssecretaris van Oorlog, te Rotter
dam. 

Deze sprak zijn voldoening uit over 
het feit. dat hij in de gelegenheid was 
dit actuele onderwerp in liberale 
kring te behandelen. Het is algemeen 
bekend, dat de verhoudingen sedert 
de oorlog geheel veranderd zijn: wij 
zijn deelgenoot in internationaal ver
band geworden. De Europese en 
Noord-Atlantische integratie stellen 
ook ons land voor nieuwe problemen. 

In 1952 zullen wij het gesprek met 
de kiezers moeten voeren en het is 
van groot belang, dat wij dan kunnen 
komen met een internationaal pro
gramma, dat te realiseren is en ge
schikt is om aan de man gebracht te 
worden. 

Als ander voorbeeld van de gewij
zigde verhoudingen noemde spr. de 
gevolgen van onze verdragsverplich
tingen in militair opzicht. Deze stel
len hoge eisen in financieel en econo
misch opzicht, maar spr. kan niet toe
geven, dat er grond bestaat voor het 
aannemen van een afwijzende hou
ding ten opzichte van andere dan mi
litaire behoeften, zoals tegenwoordig 
maar al te dikwijls gebeurt. 

In het belang van de binnenlandse 
verdediging en veiligheid heeft de re
gering indertijd het instituut Steun 
Wettig Gezag in het leven geroepen, 
dat o.a. propaganda heeft gemaakt 
voor toetreding tot de Nationale Re
serve als gèzagsorgaan, dat voort
komt uit alle gelederen van de bona
fide bevolking. Helaas moet men nu 
constateren, dat deze brede opzet is 
mislukt en dat kan maar eenmaal ge
beuren, want nieuwe pogingen zouden 
zeker falen. Daarom is het beter alle 
aandacht te concentreren op het per
fect verzorgen van de burgerlijke ver
dediging. Deze zal eenvoudig van op
zet moeten zijn en niet, zoals nogal 
eens voorkomt, aan overorganisatie 
mogen gaan laboreren. 

Ten opzichte van de kiezers dienen 
de zaken concreet te worden gesteld. 
Alle· onderwerpen, die met het alge
meen politiek beleid verband houden . 

Een groep deelnemers aan de conferentie, die zich interesseren voor 
Het Vaderland. V.r.n.l.: m1·. B. J. de Boer (Rotterdam), C. v. d. Linden, 
half zichtbaar (Rotterdam, gemeenteraadslid), dr M. P. Vrij (gemeente
raadslid van Eindhoven en lid van het Hoofdbestuur), mevrouw van 
Nieuwkerk (Schiedam), mevrouw mr. E. A. J. Scheltema-Conradi 
(Haarlem), T. v. d. Berg (Boskoop), R. Th. J. le Cavelier, lid van het 
Hoofdbestuur (Amsterdam), J. C. Manssen (secretaris v. d. afdeling 
Den Haag) met zijn rug naar de fotograaf gekeerd, de heer Hoyer ttit 
Amsterdam en de heer Ebbens uit;. Uithuizen. 

behoren in de partij te worden 
bestudeerd, opdat er van punt 
tot punt een vaste mening zij ge
vormd. Dan zullen wij zeker een goe
de kans maken om in 1952 onze aan
hang te versterken. (Applaus). 

Na de rede van de heec Fockema 
Andreae volgde een interessante ge
dachtenwisseling waaraan deelnamen: 
Mej. Mr. J. L. M. Toxopeus Pott en 
de heren Drs. H. A. Korthals, Mr. F. 
G. v. Dijk, J. C. J. Mens, W. J. Leyds 
Mr. H. v. Riel en G. Ritmeester. 

Nadat de presidente inleider en de
baters dank had gezegd, werd de bij
eenkomst geschorst voor de 

huishoudelijke vergadering 

van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden, welke in de kleine zaal 
werd gehouden onder leiding van de 
heer D. W. Dettmeijer. Deze sprak zijn 
voldoening 'uit over de grote opkomst 
en herdacht de sedert de vorige ver
gadering overleden leden, de heren D. 
Zijp, J. G. Benes, J. Stolp, J. Hogen

In 1887 volgde de introductie van 
het zelfbestuur en in 1922 kwam het 
critieke moment, waarop de ·regering 
voorstelde het bestuur aan de raad 
te onttrekken, wat gelukkig niet zo 
ver gekomen is. Wel werd de delega
tiebevoegdheid verruimd. In 1931 werd 
deze uitgebreid. 

Niet het geschreven, maar het onge
schreven recht is echter voor het on
derhavige probleem het meest be
langrijk, omdat de gewraakte veran
deringen zich in hoofdzaak buiten de 
wettelijke regelingen om voltrokken. 

De oorzaken, die hiertoe hebben ge
leid, liggen op verschillend terrein. 
In de eerste plaats hebben Rijk en 
Provincie ·menigmaal zaken tot zich 
getrokken en voor de gemeente tot 
verboden terrein gemaakt, die naar 
haar aard tot de gemeentehuishouding · 
behoren. Hoger gezag heeft dus dè 
gemeentelijke zelfstandigheid niet vol~ 
doende ontzien. 

Ook bij het zelfbestuur wordt te 
veel aan de invloed van de raad ont
trokken, omdat het college van B. en 
W. als het normale orgaan voor de 
uitoefening daarvan wordt · aange
merkt. Verantwoordingsplicht bestaat 

(Vervolg op pag. 6) 

dijk en Mr. J. S. baron van Harinxma De waarnef}'lend voorzitter van de afdeling 's-Gmoenhage, de heer 
thoe Slooten. M. C. van Keule, geeft het zojui&t aangekomen nummer van Het Vader .. 

Het Jaarverslag van de secretaresse land aan de voorzitter van de Vereniging van Staten- en Raadsleden; 
Mej. Mr. M. M. F, van Everdingen ont- de heer D. W. Dettmeijer uit Den Haag, in tegenwoordigheid van mevr. 
lokte een dankbaar applaus en gaf de . mr. E. A. J. Schelte?]UJ-Conradi, gemeenteraadslid van Haarlem en lid 
voorzitter aanleid_ing medewerking te . van het Hoofdbestuur. 
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(Vervolg van pag. 5) 

hier niet. Wel kan dè raad, wanneer 
uit desbetreffende daden van burge
meester of B. en W. financiële gevol
gen voortvloeien, die kosten slikken! 

Op het gebied der autonomie rijst 
verder de vraag, wat als algemeen en 
wat als dagelijks bestuur der gemeen
te is te beschouwen. De neiging be
staat om steeds meer onderwerpen tot 
het dagelijks bestuur te rekenen. 

Ook het algemeen kiesrecht en de 
praktijk van het partijwezen - het 
bepalen van de stem in de fractie
vergaderingen b.v. - hebben in ze
kere mate ondermijnend gewerkt. Men 
wil eigen of bevriende wethouders 
nietgraag in de steek laten. Verder is 
de kwaliteit der raadsleden achteruit
gegaan, waardoor de raad aan prestige 
inboet, zowel t.o.v. Q.e burgerij als van 
B. en W. Het kiesstelsel is hieraan 
minder debet dan de publieke waar
dering van het raadswerk. 

Het dikwijls aangevoerde argument, 
dat de zaken te ingewikkeld en te 
technisch worden om in details door 
gewone raadsleden te worden over
zien, is naar spr. meent slechts ten dele 

• juist. Het commissiewerk in de ste
den is een goede leerschool en boven
dien gaat het voor alles om het toet
sen van de voorstellen aan de gewens
te algemene richting van het gemeen
tebeleid. Maar dan moeten B. en W. 
de raadsleden ook juist en volledig 
voorlichten en niet, zoals spr. heeft 
ervaren, gemeente-ambtenaren belet
ten inlichtingen te verstrekken. On
getwijfeld vorderen de uitgebreide 
overheidsbemoeiingen, de gecompli
ceerdheid van het ambtelijke apparaat 
en het snellere tempo van werken een 
grotere besluitvaardigheid, welke men 
meent te vinden in B. en W. Dit be
hoeft geen bezwaar te zijn, mits de 
raad steeds de teugels stevig in han
den houdt en zich zelf niet voorbij
loopt. 

De evolutie in de wethou<;lersfunc
tie, waardoor in de grote sfeden het 
beroepswethouderschap is ontstaan, 
heeft uiteraard ook tot machtsver
schuiving geleid. Meermalen wordt de 
raad voor een fait accompli gesteld, 
waartegen hij met kracht moet opko
men, zo nodig door tot aanhouding te 
besluiten. · 

Verschuiving van :irivloed naar B. en 
' W. betekent ook, dat vele zaken niet 

meer in openbaarheid worden behan
deld en de toch al zwakke band met 
de burgerij verder WQrdt verbroken. 
Deze zelfwerkzaamheid is het funda
ment· d(!l' democratie! 

De Wet Gemeenschappelijke Rege
lingen kan gunstig werken, indien de 

, betrokken gemeenteraden zelf de gro
te lijnen in handen houden en het 
~ssentijds overleg door b.v. het Se
niorenconvent laten medevoeren. 

Het gemis aan financiële zelfstan
digheid der gemeenten heeft natuur
JJ.J"k ook de betekenis van de raad ver
kleind, · want het belastinggebied, 
waarover men nog zeggenschap heèft, 
ia wel qer klein. Het Rijk maakt m 
feite de clfaeM uit. Ook met betrekkin& 
tot de rentepolitiek en het invelte
rilqsbeWd. (Applaua>. 

Aaa de aedachtenwillelina werd 
~ deelaeaOdWft· door de beren C. PhWps. 

Dra. C. C. A. van Luttervelt, VelthuOs 
(eáA.KaWQn. 

Na het dankwoord van de preaiden
I W bektGal de heer JJ.· W. Dettaettw 
het podt\IID om te iPi*en t1'tet 

,.Gverlaelt .. Jt1llllri" 

l>eh wees er op, dat de cultuur het 
essentlfle Ja. waarom het in (Je strijd 
van deze tijd gaat; daarom dient ook 
de Jcuntt de nodige aandacht te heb
beD. Gelukkia IICheût het- Werkpro
gram (bJI. IJ> nu OOit de vereiste :torg 
aan dit onderwerp. Daarmee is de 
288k echter nog niet uitputtend be
handeld. 

De verhouding overheid en kunst 
zal in de komende jaren steeds meer 
op de -VOól'IZ'Ond komen, ook in de 

\ . 

Ct/q;M& 

STALEN MEUBELEN 
,.GISO"·LAMPEN 

Copie voor deze rubriek te 
zenden naar: Mejuffr. Joh. H. 
Springer, Alexanderstraat 16, 

' Haarlem. 

HET COLLÈGE 
D'EUROPE 

TE BRUGGE 
Het Europa College te Brugge 

beoogt niet te zijn een 
Europese Universiteit in de zin 
van de Saarlandse Universiteit te 
Saarbrücken, doch is een plaa~s 
waar afgestudeerden van alle uni
versiteiten in de vrije Europese 
landen een academisch jaar teza. 
men wonen op de wijze van het 
"College system" in Oxford en 
Cambridge. Zij krijgen onderricht 
in alle vakken, die hen een Euro
pees inzicht verschaffen, uitgaand~ 
boven de nationale instelling op 
de verschillende takken van we
tenschap, zoals geschiedenis, 
aardrijkskunde, economie en in
ternationaal recht. Met deze ver
kregen kennis zullen de alumni 
van het Europa College een bete
re kans maken te slagen in een 
werkkring, die op internationaal 
terrein ligt dan zij, die met een 
nationale opleiding zich hiertoe 
aangetrokken voelen. 

Voorlopig is de opleiding be
perkt tot de geesteswetenschap
pen, omdat 4eze de "Mens" als in
dividu en · de volkeren direct 
raken. 

Het ÇollèJe stut on4er patro
nage ·vifii' dê · "Asáeta\tir~e te 
Straatsburg en "'ln de Nationale 
Raden der Europese beweging. 

Het aantal studenten is beperkt 
tot 40, verdeeld over tal van 
Europese landen. 

• • • 
De eiseri, waaraan de candi-

daten voor Brugge moeten 
voldoen zijn de volgende: Zij mo
gen op 1 October 1951 de leeftijd 
van 30 jaar niet hebben bereikt. 

gemeenteraden, waar men niet alleen 
over het desbetreffende beleid, maar 
ook over de niet onbelangrijke subsi• 
die-aanvragen nl hebben te oordelen. 
Daarom dient men zieh ter zake te 
oriinteren. 

Ten onrechte wordt n01 steeds de 
liberalen de uitspraak vaa Thorbecke 
voorgehouden, die gezegd zou hebben, 
dat kunst geen regeringszaak is. Spr. 
toonde echter aan, dat deze uitspraak 
wordt ml.weratatn; Thorbecke bedoél
de, dat de ftlering zieh niet heeft te 
mengen in de kunstuitingen op zich 
zelf, met name niet in de beoordeling 
er van - zo dat dit oordeel beperkend 
zou zijn t.a.v. de scheppingsdrang van 
de kunstenaar. Wel moet de overheid 
stimuleren en eventueel coördineren, 
onder regpeetering overigens van de 
vrijheid en de :telfstandigheid van de 
kunstenaar. Tot zijn genoegen heeft 
spr. bemerkt, dat de Minister van 0. 
K. en w. bij de installatie van de 
(sindsdien niet verder bijeengekomen) 
voorlopige Raad voor de Kunst in 
1948 dit zelfde standpunt innam. 

Priestley heeft in het werkje "The 
arts under socialism" behartigens
waardige critiek geleverd op leven en 
werken van de kunstenaars achter het 
IJzeren Gordijn; hij zeat daarin o.m.: 
,,Het gaat niet om de couverture op 
de taart, de kunst is de gist in het 
deeg zelf''. 

Men kan van oordeel zijn, dat het 
op de weg der overheid Ugt, gelegen
heid te openen tot kunstgenot, opdat 
zoveel mogelijk burgers van kunst
uitingen kunnen genieten. "De staat 
moet de kunsten en wetenschappen 
dienen, maar niet zich er van bedie
nen". Dit is een juist standpunt. De 
toestand in communistische staten !okt 
nlet tot navolging aan, zoals spr. uit-

Zij, die ongehuwd zijn, · genieten 
de voorkeur. Vervolgens moet 
Frans en Engels worden gespro
ken, waarvan een der beide talen 

· vloeiend. Alleen zij komen in aan
merking, die een universitaire 
studie hebben voltooid en be
langstelling hebben voor de fe
deratie van Europese landen. 

De Culturele Commissie, onder
deel van het Uitvoerend Comité 
van de Nederl. Raad der Europese 
Beweging, is belast met de selec
tie der toekomstige studenten 
voor Brugge. Inlichtingen worden 
gaarne verstrekt door het secre
tariaat: Lange Voorhout 58a te 
Den Haag. 

Om bekendheid te geven aan de 
studiemogelijkheid te Brugge is 
aan alle Universiteiten en Hoge
scholen een affiche gezonden met 
het verzoek deze in de bureaux 
der inrichtingen van Hoger On
derwijs op te hangèn, zodat alle 
afstuderenden hiervan kennis 
kunnen nemen. 

De kosten van studie en levens
onderhoud bedragen per jaar 
50.000 Belgische franken. 

Subsidies kunnen worden ver
leend aan hen, die menen hier
voor in aanmerking te komen. 

A. J. P. WJBAUT
VAN GASTEL 

VROUWELIJKE CANDIDATEN 
VOOR DE TWEEDE KAMER 

Hierover spreekt rondschrijven 
nr. 13, dat weer verspreid wordt 
door de Centrale-vertegenwoordi
gers. 

Vóór 15 Juli moeten de afdelin
gen hun lijst van candidaten, 
thans in volgorde van voorkeur, 
indienen. 

Wie daarvoor iets bereiken wil1 
moet er bijtijds voor zorgen. 

De Secretaresse, 
JOH. H. SPRINGER, 
Alexanderstr. 16, Haarlem 

OUDELIEDENZORG 
TE ROTTERDAM 

D oor verschillende oorzaken . 
is het aantal 65-jarigen en 

ouder onder onze bevolking de 
laatste tientallen jaren toegeno
men. Men schat dat over 20 jaar 
ca. 10 % van de gehele bevolking 
van ons land Uit bejaarden zal 
bestaan. 

"Hoe zullen deze 10 % van wie 
de meesten niet meer werken, 

eenzette. 
Nu er vrijwel geen rijke lieden meer 

zijn, die kunstuitingen financieel kun• 
nen steunen, komt deze taak op de 
overheid te rusten. Door het kiezen 
van de stichtingsvorm kan zij in een 
lastig parket komen (Rotterdamse 
Kunststichtinc!) en voor netelige be
slissingen worden ceateld, die haar 
gezag atbreuk k~ doen. Het was 
b.v. fout, dat Staatssecretaris Cals ach
terat de jury diskWalificeerde, die bij 
zelf had benoemd om o.a. het werk 
van Van 't Reve te beoordelen. 

Bij het samenstellen van jury's dient 
eenzijdigheid te worden. vermeden; al
le stromingen behoren er in vertegen
woordigd te zijn. Verder bepleitte spr. 
strenge maatstaven t.a.v. kunstschen• 
kingen, voldoende vrije volksvoorstel
lingen, o_verlegging van financiële be
scheiden alvorens te beslissen over 
subsidies en garanties. 

Staten- en raadsleden zullen telkens 
voor kunstproblemen kunnen worden 
gesteld en daarom meende spr. goed 
te doen deze denkbeelden ter overwe
ging te geven. (Instemming). 

Aan de discussie namen deel de he
ren: Dr. P. H. Ritter Jr., A. v. Riesen, 
Mr. H.S. Siebers, Mr. J. A.v. Heem
stra, C. v. d. Linden en Velthuijs. 

Dé heer A. W. Abspoel sprak vervol
gens namens de vertegenwoordigers 
van de liberale pers, die voor de eer
ste maal de bijeenkomst hadden bijge
woond, een hartelijk dankwoord. 

De presidente verheugde zich over 
deze belangstelling. Zij bracht dank 
aan alle inleiders, debaters en in het 
bijzonder aan Mr. Rutgers en Mej. Mr. 
van Everdingen voor de uitnemende 
regeling. (Applaus). Deze samenkomst 
is voor allen een aansporing geweest 
om met ons werk voort te gaan! 
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worden gehuisvest, verzorgd, zo 
nodig verpleegd; hoe zal moeten 
worden voorzien in hun behoef
ten aan ontspanning; hoe zullen 
zij hun leven nog inhoud kunnen 
geven, zo, dat zij niet het gevoel 
hebben van overbodig te zijn?" 

Deze vraag heeft de Commissie 
voor Oudeliedenzorg te Rotter
dam zich gesteld en om die vraag 
te kunnen beantwoorden heeft zij 
enige enquêtes laten verrichten. 

De eerste enquête, waaraan een 
30-tal vrijwilligsters deelnamen, 
ging over de rust- en verpleeg
huizen, waar ouden van dagen 
gehuisvest zijn. 

De tweede, kleinere enquête, 
betrof het geringe aantal hofjes 
dat Rotterdam telt en is door een 
zestal dames verricht. Thans is 
een aanvang gemaakt met de der
de zeer omvangrijke enquête, 
waarbij van de ca. 45.000 bejaar
den die Rotterdam telt, rond 5.000 
gezinnen waar. bejaarden aanwe
zig zijn bezocht worden door ca. 
300 vrijwilligsters. Dames van ver
schillende verenigingen, o.a. de 
V.V.D. vrouwengroep, hebben 
zich hiervoor beschikbaar gesteld1, 

Zij gaan nu in de komende we
ken ieder gemiddeld 17 huisbe
zoeken afleggen, waarbij een aan
tal vragen ter beantwoording aan 
de bejaarden wordt voorgelegd. 
Deze bejaarden behoren tot alle 
lagen der bevolking; ze wonen 
overal verspreid in de stad, tot in 
de verste uithoeken toe. 

Zijn alle gegevens binnengeko
men op het secretariaat van de 
Commissie voor Oudeliedenzorg, 
dan zal hiervan een Hollerith
kaartsysteem in orde gemaakt 
worden, zodat in de komende ja
ren vlug en gemakkelijk allerlei. 
gegevens hieruit gehaald kunnen 
worden. 

De vragen die gesteld worden · 
hebben betrekking op de behui
zing en wensen daaromtrent, de 
gezondheidstoestand, het al of niet 
nodig zijn van huishoudelijke of 
verpleeghulp, de financiële posi
tie; eventuele bezigheden hetzij 
tegen beloning, hetzij vrijwiilig, 
liefhebberijen, etc. 

De voorbereiding van deze en
quête heeft veel werk gekost; .nu 
geven een groot aantal dames veel 
van hun beschikbare tijd hieraan. 
We zullen hopen dat het resultaat 
zo is, dat deze gegevens bijdragen 
tot het vinden van een juiste op
lossing voor de problemen van "de 
oude dag". 

J. R. van der Pols-Broeze 

De Statuten van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie 
zijn goedgekeurd bij Koninklijk 
Besluit van 5 Juni 1951, no. 28. 
Na de publicatie in de Staats
courant zal aan de afdelingen 
en Centrales een exemplaar 
worden toegezonden. 

Slotwoord 1'lU1 Mr. O••· 
De partijvoorzitter Mr. P. J. Oud 

huldigde in de eerste plaats Mevr. v. 
d. Bosch voor haar excellente leiding; 
zij deed het even voortreffelijk als 
wij mannen wel eens menen het te 
doen. (Gelach). 

De historische ontwikkeling van het 
liberalisme is als Bilderdijk het zeide: 
"Opgaan, blinken en verzinken is het 
lot van iedere dag"; let wel: "iedere 
dag". Want overal gaat de dag van 
het liberalisme op en stijgt zijn in• 
vloed. Steeds keert het terug om op
nieuw te blinken. Wij zijn in opkomst 
als een eeuw geleden en daarom zijn 
samenkomsten als deze zo belangrijk, 
want ze voeren ons kader en onze 
vertegenwoordigers op tot grotere 
krachtsinspanning en schenken het 
nieuw élan. Allen, die hier twee da• 
gen kameraadschappelijk samen wa• 
ren, gaan nu terug naar hun haard• 
steden om de opgedane denkbeelden 
uit te dragen - in de rotsvaste over• 
tUiging, dat - zoals De Ridder zeide 
- het liberalisme de wereld zal kun• 
nen redden uit de grote moeilijkheden 
van deze tijd! (Daverende instem• 
ming). 

Het was een waardig en opwekkend 
slot van twee mooie, leerzame dagen 
in het prachtige Woudsehoten. L. 
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Interessante propaganda-avond te Amsterdam 
Redevoeringen van de heren A. F: Bronsing, 

oud-directeur van· de "Nederland" en drs. H. A. Korthals, 
lid der 1 weede Kamer 

Steeds dreigender overheidsinmenging voor de . scheepvaart 
De zin der .liberale politiek 

Op 31 Mei had de commissie voor propaganda in de Amsterdamse 
Havenbedrijven een bij.eenkomst georganiseerd in Bellevue te Am
sterdam, welke zeer geslaagd was. Velen hadden aan de oproep der 
commissie gevolg gegev.en, zodat de zaal goed bezet was, toen haar 
voorziHer, de heer R. BI. Smuling, de aanwezigen het welkom toe
riep. 
Als eerste spreker trad de heer A. F. Bronsing, oud-directeur van de 
N.V. Stoomvaart Maatschappij "Nederland" naar voren, die de 
aandacht van zijn gehoor bepaalde bij het onderwerp: "De over
heidspolitiek ten opzichte van de scheepvaart". Voorts voerde het 
woord ons Tweede Kamerlid drs. H. A. Kort hals, die sprak over: 
"De zin der liberale politiek". Beide sprekers werden met grote 
aandacht gevolgd en de waardering voor het door hen gesprokene 
vond uitdrukking in een verheugend aantal aanwezigen, dat zich als 
lid opgaf .. 
Een bijzonder woord van dank aan de commissie voor propaganda 
in de Amsterdamse Havenbedrijven, die zoveel werk heeft verzet 
om deze avond te doen slagen, is hier wel op zijn plaats! 

Rede van de heer Bronsing 
Met de loonsverhoging van 

" September 1950 heeft de 
verhouding overheid-bedrijfsleven 
een belangrijke verandering ten 
kwade ondergaan, hetgeen over het 
algemeen nog te weinig wordt be
seft. De Regering is hierdoor partij 
en in zekere zin dictator geworden. 
Ook voor de scheepvaart is de laat-
ste tijd het gevaar van overheidsin
menging belangrijk dichterbij geko
men," aldus de heer Bronsing. Ver
der wees deze op het feit, dat de 
Amsterdammers, in tegenstelling tot 
de Rotterdammers, zich nog onvol
doende rekenschap geven van de be
tekenis van de haven en de scheep
vaart voor hun stad. Dit zal moeten 
veranderen, zo zeid.e hij. 

• • • 
onder de thans heersende om-

standigheden is er niet voor 
alle Nederlanders brood in eigen 
land; vandaar dat velen - en dat 
zijn dikwijls de besten - het land 
verlaten. Indien de scheepvaart en 
het havenverkeer zou kunnen wor
den vermeerderd, zou ·een aantal van 
hen onder Nederlandse vlag kunnen 
gaan varen en hun werkkracht niet 
voor ons land verloren gaan. Maar 
om deze scheepvaart te bevorderen 
is vrijheid van beweging nodig voor 
allen, die zich hiermede bezig hou
den. Deze is het middel om tot meer
dere welvaart te komen. Dat wij, on
danks onze onbeduidendheid in het 
wereldbestel. terug kunnen zien op 
een roemrijk verleden is te danken 
aan die vrijheid, aldus spreker. 

Wij hebben tot nu toe gelukkig 
niet te klagen gehad over regerings
inmenging in de scheepvaart. Zal dit 
verstandige beleid kunnen worden 
gecontinueerd? Er valt de laatste ja
ren een streven naar meer regeling 
van de industrie te constateren en 
ook de scheepvaart zal zich hieraan 
in de toekomst moeilijk kunnen ont
trekken. Als voorbeelden haalde 
spreker Duitsland en Italië aan, in 
welke landen, vóór de oorlog reeds, 
door overheidsinmenging, de positie 
van de scheepvaart in het wereldver
keer, sterk aan macht inboette. 
In Frankrijk moet met regerings
steun de scheepvaart in het leven 
worden gehouden en ook in de V er
enigde Staten is de overheidsbe
moeiing toegenomen. Hoewel deze 
hier een ander karakter heeft - de 
genomen maatregelen zijn bedoeld 
om de hoge scheepvaartkosten te be
strijden - is toch een zeggenschap 
vélh de overheid in de scheepvaartbe
drijven het gevolg geweest. De com .. 
merciële geest gaat hierdoor verlo
ren, de efficiency gaat achteruit en 
de betekenis van de rederijen neemt 
sterk af. 

Vroeger was de Nederlandse 
scheepvaart voor twee-derde op 

Indonesië gericht, maar thans is het 
zeer twijfelachtig of deze positie zal 
blijven voortbestaan. Voor de scheep
vaart in ons land is thans een weinig 
rooskleurige tijd aangebroken en het 
gevaar voor overheidsingrijpen is 
groot. De scheepvaart wordt buiten 
Nederland uitgeoefend en de over
heid kan in het geheel geen invloed 
uitoefenen op de marge tussen in
komsten en uitgaven, omdat deze 
buitengaats wordt bepaald. De vracht
prijs komt op internationaal niveau 
tot stand en. wanneer er een periode 
van lage vrachten zou komen, dan 
zullen sehepen worden opgelegd, het
Been de regering, uit angst voor 
werkloosheid, niet wenst. De scheep
vaartbedrijven zullen dan worden 
gesubsidieerd en zo ontstaat de toe
stand, dat deze bedrijven een last 
voor het land gaan worden. Ook mag 
niet uit het oog worden verloren, dat 
er in Europa een streven bestaat om 
op te gaan in groter verband, het
geen volgens spreker zo sne~ mogelijk 
moet gebeuren. Een voorwaarde om 
hierbij een evenredige invloed te 
kunnen uitoefenen is het vrij zijn van 
de scheepvaart en de havens. Dan 
slechts bestaat de kans om ons deel 
van het totale vervoer te bemachti
&en. Thans bestaan er nog vele be
lemmeringen, die ons dit ontzeggen. 
Steeds zal men in de gelederen van 
de V.V.D. moeten blijven strijden te
gen de steeds toenemende overheids
invloed op het bedrijfsleven. 

* "' • 

Drs. Korthals aan het woord 
D rs. Korthals wees er op, dat de 

dictatuur, blijkens de ervaring, 
niet alleen de mensen bun rechten 
en vrijheden ontneemt, maar ook 
geen beter bestuur waarborgt dan de 
democratie. In de democratie ligt de 
beste waarborg, dat de bekwaamsten 
naar voren komen. Dit vereist even
wel o.m., dat dan ook alle behoorlij
ke groeperingen zich voor het Ne
derlandse volk k 1.mnen doen horen, 
zo ook via de radio. Eerst dan kan 
het volk op de juiste wijze zijn keus 
bepalen bij de verkiezingen. Een eis 
voor een goede werking der demo· 
cratie is voorts, dat de Regering :r.elf
standig en naar eigen inzicht handelt 
en dat ook de parlementsleden niet 
zetbazen zijn van de groepen, door 
welke zij afgevaardigd zijn. Er mag 
geen vervaging van verantwoorde
lijkheden plaats hebben. Verder 
moet de democratische politicus 
slechts het oog gericht houden op het 
algemeen belang. Hij moet niet opzij 
gaan voor verdedigers van groepsbe
langen, maar zich krachtig tegenover 
hen stellen, wanneer het groèpsbe
lang het algemeen belang schaadt. 

In een democratie waarin geen 

partij de meerderheid heeft - zoals 
bij ons ·_ zijn de partijen voor het 
vormen van een regering steeds aan
gewezen op het samengaan met an
deren. Bij zulk samengaan moet elk
een van zijn doeleinden iets laten 
vallen. Wil men dit niet, dan is sa
mengaan niet mogelijk, zodat men 
buiten de regeringscombinatie staat 
en men geen enkele invloed op het 
regeringsbeleid heeft. 

In dit verband wees spr. op de 
noodzaak van het vormen ener "der
de macht". Dan kunnen anti-revolu
tionnairen, christelijk-historischen en 
V.V.D. hun invloed tegenover K.V.P. 
en P.v.d.A. vergroten. 

• • * 

D e liberalen gaan uit van de 
waarde der menselijke per

soonlijkheid. Begrijpelijk is dan ook, 
dat de liberalen het initiatief hebben 
genomen tot het brengen van sociale 
wetgeving; de liberaal vraagt voor 
elke mens, die werken wil, de moge
lijkheid van een goed bestaan. De 
sociale politiek mag echter niet zo ver 
gaan, dat zij het verantwoordelijk
heidsbesef der mensen ondermijnt en 
tevens mogen maatregelen voor de 

Ritmeester stelt 
vragen over 

de (Faux) pas 
Ons Kamerlid, G. Ritmeester, hee.ft 

aan de minister van Buitenlandse Za
ken gevraagd, welke motieven de 
minister hebben bewogen om voor 
het verstrekken van paspoorten voor 
landen, waarvoor nog een ~isum no
dig is, een regeling ~ treffen, waar
bij die paspoorten alleen worden gel
dig gemaakt, indien het reisdoel en 
de geldmiddelen daarvoor benodigd, 
door de Commissarissen der Konin
gin of de bevoegde burgemeesters 
voldoende worden geacht! 

Heeft de minister zich bij de nieu
we regeling verzekerd van een vol
doende gelijke objectieve beoordeling 
door de betreffende autoriteiten en 
acht de minister het juist deze met 
zodanige taak te belasten? 

Is bij de nieuwe regeling wel vol
doende rekening gehouden met de 
belangen van toeristen met een be· 
scheiden beurs, met de vrijwel geheel 
kosteloze uitwisseling van studenten 
en van anderen, waarvoor geen de
viezen benodigd zijn? 

Is de nieuwe regeling noodzakelijk, 
omdat de oude niet voldoet? Zo ja, 
is de minister bereid mede te delen, 
welke bezwaren aan de oude regeling 
kleefden? 

Waarom wordt het toepassen al 
dan niet van de oude regeling tot 1 
September 1951 aan het inzicht van 
de Commissarissen der Koningin en 
de betrokken burgemeesters overge
laten? 

Heeft het internationale karakter 
van de paspoort- en visa-formalitei
ten aanleiding gegeven tot deze rege
ling en is overleg met de regeringen 
der betrokken landen gepleegd? 

Indien inderdaad een nieuwe rege
ling noodzakelijk is, waarom wordt 
deze dan niet zodanig getroffen, dat 
zij niet voor één land geldt, maar b.v. 
voor alle landen in Eupö'pa? 

Waarom wordt bij het afgeven van 
een paspoort voor landen buiten 
Europa, b.v. voor de Verenigde Sta
ten van Amerika, geen rekening ge
houden met de mogelijkheid, dat ook 
daarmede uitwisseling of daarheen 
familiebezoek plaats heeft? 

Bovenstaande vragen werden op 7 
Juni j.l. door de heer Ritmeéster in-

ene groep niet gaan ten koste van 
een andere groep. Spr. wees in dit 
verband b.v. op de kleine spaarders, 
voor wie de na-oorlogse regeerders 
maar heel weinig sociaal gevoel 
hebben opgebracht. 

De heer Korthals sprak voorts over 
de publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie. Hij uitte de vrees, dat bij het 
geven aan de bedrijfsorganisaties van 
te grote bevoegdheden op economisch 
gebied de consequentie zal zijn: een 
steeds straffer ingrijpen der overheid · 
en uiteindelijk socialisatie. 

• * • 

De politiek vrijzinnigen staan 
principieel tegenover het so- • 

cialisme. Wij willen, dat de mens 
zelf de verantwoordelijkheid draagt ' 
voor zijn bestaan. Extra-prestaties 
moeten extra beloond worden. Maar 
dan moet men niet gaan pogen via 
de belastingpolitiek de inkomens te 
nivelleren. 

Verder achtte de heer Korthals no
dig - vooral met het oog op de in
dustrialisatie - een goede onder
scheiding tussen de beloning van ge
schoolden en ongeschoolden. 

Over de economische toestand in 
het algemeen zei hij, dat overheid en 
volk de uiterste soberheid moeten 
betrachten. Gezorgd moet worden dat 
het bedrijfsleven - de kurk onzer 
welvaart - gelegenheid behoudt zijn 
initiatieven te ontplooien. 

• * • 

D e redevoeringen der beide SEre
kers verwierven veel applaus 

en de heer Smuling kon in zijn slot
woord dan ook vaststellen, dat deze 
avond een zeer geslaagde was. 

gediend en op 12 Juni deelde Minis
ter Stikker reeds officieus mede, dat 
de nieuwe paspoorten-regeling voor
lopig geen doorgang zal vinden. 

Voorwaar een mooi succes voor dé 
heer Ritmeester en een daad van wijs 
beleid van Minister Stikker em zo 
spoedig een door zijn departement ge
maakte fout te herstellen. 

Afdelingsnieuws 
HET WAS GESLAAGD 

TE HEERENVEEN 

De afdeling Heerenveen hield een 
bijeenkomst voor haar damesleden, 
met als spreekster mej. mr. Toxopeus 
Pott, gemeenteraadslid van Delfzijl. 
Zij hield een boeiende causerie over · 
verschillende onderwerpen, meer · 
speciaal de vt·ouwen betreffende, als 
huwelijkswetgeving en de arbeid van 
de gehuwde vrouw in overheidsdien
sten. Bet historisch overzicht dat zij 
hierbij gaf van hetgeen op sociaal 
gebied tot stand is gebracht door li· 
berale staatslieden had de bijzondere 
aandacht van de dames. Mr. Toxo
peus Pott bracht nog vele onderwer- · 
pen op haar levendige manier ter .. 
sprake en zij wekte de dames op to~ 
politieke belangstelling en strijdbaar-· 
heid voor de democratische beginse
len, waartoe het lezen van ons week
blad veel kan bijdragen. Een zeer ge
slaagde avond, ook wat betreft de op• · 
komst d~r leden. 

BREDA 

De afdeling Breda hield op Vrijdag
avond 8 Juni een bijeenkomst in res
taurant De Schuur, waar de heer I). 
W. Dettmeijer, lid van het Hoofdbe· 
stuur, een rede hield over de Natio· 
nale en Internationale Toestand, in 
welke rede hij in het bijzonder de 
gang van zaken in de Assemblée van 
de Raad van Europa te Straatsburg 
besprak. 

HARTELIJK WELKOM! 
Op 6 Juni 1951 is opgericht de af

deling Linschoten i U.), waarvan het 
secretariaatsadres luidt: P. Possel, 
Korte Linschoten WZ-21. De afdeling 
kwam tot stand, nadat een aantal in
woners was toegesproken door de he
ren F. den Hartag en A. Meyer. 

Op 11 Juni 1951 werd opgericht de 
afdeling Oldenzaal. Secretariaatsad rcs: 
G. H. Bouman. Spoorstraat 27. 
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De E.E.C. over de 
economische 

. f.i• natie in Europa 
: H . jaarlijkse rapport, dat het se-

·etariaat van de Europese Eco· 
ialomische Commissie der Verenigde 
~'<ét.tes zo juist heeft doen verschij
)1€n, vestigt de aandacht op de sen
~ationele uitbreiding van de produc
tie en de handel van Europa in de 
loop van 1950 en gedurende ·het be
~in van 1951 en de belangrijke ver
pctering van de handelsbalans in 
Europa. Het rapport toont aan, dat 
in Europa, evenals trouwens in de 
gehele wereld, de productie van 
grondstoffen nog steeds minder snel 
groeit dan die der industrie. 'Het is 
jo.vaarschijnlijk, dat de inkomsten in 
~Vreemde deviezen van niet-Europese 
grondstofleverende landen in 1951 
~eer zullen vermeerderen in vergelij
king met 1950, om rede van de sterk 
!verhoogde prijzen van de grondstof
ien; vermoedelijk zal de uitvoer van 
de Ver. Staten verminderen en hun 
invoer vermeerderen, vanwege de no· 
den voor militaire en civiele doelein
den en de uitbreiding van inflatie in 
de Amerikaanse algemene economie. 

Verder zegt het Rapport dat, of
schoon in de meeste landen van 

West-Europa de productie voor mili
taire doeleinden nog niet - zoals in 
de Ver. Staten - begonnen is een 
groot gedeelte der productie te absor
beren, de Europese landen mogelijk 
de zelfde houding - gebaseerd op 
de zelfde beweegredenen - als de 
Ver. Staten ten opzichte van een be
langrijk grotere uitvoer van produc
ten zullen aannemen. 

Het Rapport voorziet dat in Euro .. 
pa, door de hoge importprijzcn, het 
gebrek aan voldoende grondstoffen en 
de stijging van inheemse en uitheem
se vraag, gepaard gaande met ver
mindering der productie van goede
ren bestemd voor de civiele bevol-
king, het gevaar van een nieuwe im
pulsie tot inflatie zal ontstaan, welke 
.een groot gedeelte van de door de 
economie bereikte voordelen te niet 
zou doen en zware sociale problem"n 
zou stellen. 

• * • 

I ndien de prijzen van de grond
stoffen die Europa invoert veel 

meer gestegen zijn dan die der dool' 
Europa gefabriceerde artikelen, dan 
zullen de verkoopprijzen van die ar
tikelen zich na enige tijd aanpassen 
onder de dubbele drang van de ver
hoogde productiekosten en de meer
dere aanvraag. Beter zou het zijn de 
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waarde der Europese munten ten op
zichte van de dollar te verhogen, met 
zoveel mogelijk behoud der inheemse 
prijzen, dan op de gevaarlijke weg 
van inheemse inflatie verder te gaan. 
Een, zelfs zwakke, revalorisatie van 
de West-Europese ·munten;·· gepaard 
met krachtige anti-inflatie maat
regelen in het binnenland, zou bij
dragen om de stijging der prijzen te . 
stoppen. De Europese Economische 
Commissie vermeent dat de niet
Europese landen eveneens in de ge
lukkige resultaten, die het gevolg 
zouden zijn van de beteugeling der 
dreigende inflatie in Europa, zouden 
delen. 

Genève L.C. A. v. E. 

Van onze leesta_f'el 
50 jaren Sociale Verzekering. 
Uitgave van de Rijksverzeke-
1"ingsbank. 

Op 1 Juni vierde de Rijksver
zekeringsbank haar gouden jubi
leum. Haar oprichting was een ge
volg van de in 1901 aangenomen On
gevallenwet, één van de grote daden 
van het "eerste ministerie van socia
le rechtvaardigheid", gelijk men 
he.t kabinet Pierson-Borgesius wel 
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noe;mt. Aan de tot standkoming van 
de Ongevallenwet blijft bovenal de 
naam van Lely verbonden, die naar 
mr. Jansma het in zijn levensbe
schrijving áantoont, juist bij de be· 
handeling van deze wet blijk van 
groot staatsmanschap heeft gegeven. 

Dat de R.V.B. ter gelegenheid van 
haar 50-jarig bestaan in een kort en 
- ook in uitvoering - aantrekkelijk 
geschrift een beeld heeft willen ge
ven van haar sinds 1901 wel zeer in 
omvang toegenomen werkzaamhe· 
den, komt ons alleszins begrijpelijk 
voor. Wij noemen het hier gegeven. 
beeld gaarne geslaagd, al ware o.i. 
een woord ter herdenking van de 
man, die een halve eeuw geleden de 
Ongevallenwet aangenomen wist te 
krijgen en die daarmede ook werd 
de grondlegger van de R.V.B., wel 
op zijn plaats geweest in dit gedenk
boek! 

••• 
De Statistiek van de Vrije Jeugd

vorming. Uitg. Centraat Bureau "· 
de Statistiek (Uitg. Mij. W. de 
Haan N.V., Utrecht 1951), geeft 
een indrukwekkend beeld van 
hetgeen er op het gebied van de 
v:dje jeugdvorming in ons land 
omgaat. 

de R. 
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De artist vraagt 

at.~tieve medewerking 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Suuuesvolle propaganda-avond in. Avifauna 
Grote opkomst van partijl~den en geestverwanten in feeërieke omgeving - Ons Kamerlid 

Cornelissen sprak over middenstandsvraagstukken. - Mr. Oud criliseerde de 

financieel-economische politiek van de regerinf{. 
Woensdagavond 13 Juni j.l. hadden de Centrale Leiden en de afdeling 
Leiden, in samenwerking met de afdelingen uit naburige plaatsen, een 
propaganda~bijeenkomst belegd in de grote restaurant~zaal van het 
bekende vogelpark _,Avifauna" te Alphen aan de Rijn. In deze schitte~ 
rende omgeving, welke op zichzelf reeds tot bezoek aanspoorde, had~ 
den zich tegen 8 uur honderden partijgenoten en geestverwanten ver~ 
zameld. Alleen al uit de Residentie kwamen twee volle autobussen 
met 90 deelnemers; op het parkeerterrein kwam men plaats tekort om 
alle vervoermiddelen te kunnen bergen. Het behoeft dan ook niet te 
verwonderen, dat er tegen het aanvangsuur een "strijd om de zetels" 
ontstond, welke door het comité slechts met alle krachtsinspanning 
op bevredigende wijze kon worden beslecht. Er was letterlijk geen 
vierkante decimeter meer over! Hieruit blijkt wel, dat het initiatief een 
doorslaand succes heeft opgeleverd. Het spoort tot navolging aan! 

H et openingswoord werd gesproken 
door de heer A. 0. FROHWEIN 

uit Leiden, die in herinnering bracht, 
dat iemand1~ .. -Gem . onlangs had 
toegevoegd, dat 'de V.V.D. een 
fossièle liberale partij zou zijn. Deze 
bijeenkomst levert wel het duidelijke 
bewijs van het tegendeel. Met de hon
derden bezoekers heette spreker de 
beide inleiders, Mr. J. Rutgers, alge
meen secretaris van de partij en de 
afdelingsbesturen hartelijk welkom. 
Hij bedankte de afdelingen Leiden en 
Wassenaar voor haar financiële steun 
en gaf daarna het woord aan de heer 
J. G. H. CORNELISSEN, lid van de 
Tweede Kamer, die aankondigde te 
zullen spreken over 

,,Middenstandsproilemen'' 
In de taakverdeling binnen de frac

tie is aan spreker in het bijzonder de 
behandeling der middenstandsvraag
stukken toevertrouwd en hij wil eni
ge actuele onderwerpen aan de hand 
van het Werkprogram onder de loupe 
nemen. De middenstand, waaronder 
men niet alleen winkeliers en am
bachtspatroons, maar ook beoefenare~ 
van vrije beroepen dient te verstaan, 
e>mvat een aanzienlijk deel (circa 1/5) 
•an het- Nederlandse volk. Opmerke-

CORNELISSEN 
... . Middenstand in de 

verdrukking . ••• 

lijk is, dat vele partijen zich in de la
tere jaren als verdedigsters van mid
denstandsbelangen opwerpen, doch dat 
er niettemin weinig rasechte midden
staiidéts ïïr de îtäfiteft .Zittiilg· hebben. 
Daaruit spreekt een nog voortdurende 
miskenning van de middenstand. Deze 
heeft te lijden van te vergaande over
heidsbemoeiing enerzijds en te wei
nig speciale verzorging van zijn be
langen anderzijds. Niet te ontkennen 
valt, dat de onvoldoende organisatie 
en de grote onderlinge verdeeldheid 
daaraan schuld hebben. In dit opzicht 
mag men wel een voorbeeld aan de 
arbeiders nemen! 

Niet ten onrechte wordt veelvuldig 
geklaagd over te hoge belastingdruk 
en een onredelijke prijspolitiek. Spr. 
besprak in dit verband de interpella
tie over de broodprijs, waarbij minis
ter Mansholt met fantastische cijfers 
heeft gegoocheld en de moeilijkheden 
van de schoenwinkeliers, welke type
rend zijn voor de huidige situatie. 

Gematigde ordening door de be
drijfsgenoten zelf wordt door onze 
partij iil beginsel niet afgewezen. Wij 
zijn voorstanders van een Vestigings
wet en een Winkelsluitingswet, die 
binnen redelijke grenzen toegepast, 
zegenrijk kunnen werken. 

Gebleken is, dat er over de winkel
sluiting nog steeds weinig eensge
zindheid bestaat, zoals bij de voorbe
reiding van het thans aanhangige 
wetsontwerp wel is aan 't licht ge
komen. 

Tenslotte besprak de inleider de 
sociale voorzieningen voor de midden
stand, waarbij ouderdomsverzorging 
het meest urgent is. Tegen de kinder
bijslag voor zelfstandigen heeft onze 
partij principiële en practische bezwa
ren; daarom hebben onze vertegen
woordigers in beide Kamers tegen ge
stemd. 

Te verwachten is, dat er in de naas
te toékomst nog verscheidene belang
rijke middenstandsproblemen in de 
Staten-Generaal aan de orde zullen 
komen en daarom is het noodzakelijk, 
dat in 1952 onze fractie wordt ver
sterkt. Spreker wekte de aanwezigen 
op om door een krachtige propaganda 
hiertoe bij te dragen (Luid applaus). 

De voorzitter bracht de heer Cor
nelissen dank voor zijn interessant be
toog, dat, naar hij vertrouwde, bij de 
talrijke aapwezige middenstanders in
stemming zal hebben gevonden. I!ij 
was ervan overtuigd, dat ons land 
door een op P.v.d.A.-leest geschoeide 
politiek geschaad wordt. (instemming) 

Na de pauze, waarin een Hongaars 
orkest zich deed horen en gedurende 
welke velen het fraai verlichte vogel
park bezichtigden, was het woord aan 
de partijvoorzitter, tevens fractielei
dêr, Mr. P. J. OUD. 

Mr. Oud over: 
uDe algemene politieke 
toestand" 

Mr. Oud herinnerde eraan, dat na 
1945, toen wij weer vrij waren om onze 
eigen politiek te bepalen, twee perio
den te onderscheiden zijn, waarvan het 
jaar 1948 de grens vormt. Toen kwam 
er een einde aan het rood-roomse be
wind en werd een kabinet op bredere 
basis gevormd. Het is jammer, dat 
toen, evenals bij de laatste kabinetscri
sis, niet de breedste basis kon worden 
verkregen. Hoewel onze partij prin-

Mr. OUD 
.... Ernstige waarschuwing 

aan Lieftinck . ..• 

cipieel de wederzijdse onafhankelijk
heid van ministers en Kamer voor
staat, betekende onze deelneming aan 
de regering toch een experiment, want 
wij aanvaardden daarmede indirect 
verantwoordelijkheid, terwijl onze 
scherpe critiek op het vroegere be
leid tot afzijdigheid zou hebben kun
nen voeren. Politiek gezien zou die 
onthouding ongetwijfeld voordelig zijn 
geweest, maar in 's lands belang werd 
besloten te trachten te redden wat er 
nog te redden viel. Toch is het Indo
nesische beleid van het vorige kabinet 
door de herhaling van voldongen fei
ten een grote teleurstelling geworden, 
al acht de fractie de zware beslissing 
inzake de souvereiniteitsoverdracht 
nog steeds de juiste. Degenen, die 
daarop nu nog critiek uitoefenen, 
moeten zich aan de hand van de re
cente feiten eens afvragen, of het bij 
verwerping in Indonesië beter zou 
zijn gegaan. 

Het heeft geen zin hierbij te blijven 
stilstaan, vooral omdat de binnenland
se politiek thans onze volle aandacht 
opvraagt. Het was geen toeval, dat de 
financiële en economische problemen 
een hoofdrol bij de oplossing van de 
langdurige kabinetscrisis hebben ge-

speeld. Ons hoofdbezwaar was en is, 
dat deze politiek te sterk door het 
socialisme heinvloed wordt, omdat de 
K.V.P. niet in staat blijkt voldoende 
tegenwicht te geven en ook overigens 
het verzet te gering is. In feite wordt 
ons land door het socialisme gediri· 
geerd. 

Zoals in de crisisjaren vóór 1940. 
voeren de socialisten steeds een zoge
naamde k o r te ba a n-p o li t i e k, 
d.w.z. zij bieden slechts het hoofd aan 
de actuele moeilijkheden, doch zien te 
weinig vooruit in de toekomst; omdat 
zij te velen willen ontzien. Daartegen
over heeft spreker steeds de 1 a n g e· 
ba a n- p o 1 i tie k voorgestaan, waar· 
bij men niet te veel kan letten op het 
in de smaak vallen van noodzakelijkt 
maatregelen bij de grote massa in het 
heden, doch het oog richt op een be
!ere toekomstige ontwikkeling. neze 
politiek streeft naar. sooiale recht
vaardigheid op een solierle Peonomi
sche grondslag. 

Op de duur wordt ook de arbel• 
dersmassa hierdoor het best gediend, 
omdat zonder die grondslag het gehe
le gebouw van de sociale voorzienin
gen gevaar loopt ineen te storten. Mr. 
de Wilde zeide onlangs nog in de Eer
ste Kamer, dat in de periode 1933-
1937 de toenmalige regering op brede 
basis zich eveneens had te verweren 
tegen de kortebaan-politiek van de 
socialisten. Nu gaat het precies een
der; Lieftinck zou weleens een heel 
andere politiek voeren dan Colijn
Oud. "Nu kan alles", werd de arbei
ders voorgehouden. Spreker is daar 
niet van overtuigd (instemming). Ook 
wij willen naar een zekere mate van 
sociale zekerheid streven; al zal die 
over de gehele linie "van de wieg tot 
aan het graf" niet te bereiken zijn. 
Het is echter een ideaal, waarnaar, 
mits voor het gehele volk, gestreefd 
dient te worden. Als eerste axioma 
hiervoor geldt echter de eis van ge
zond geld. Hoewel volstrekte waarde
vastheid onbereikbaar is, moeten wij 
toch naar het maximum streven, an
ders is de sociale zekerheid slecht~ 
een kaartenhuis (applaus). 

De financiele débacle 
In Mei 1945 stond de gulden na de 

geweldige inflatie tijdens de bezetting 
er heel slecht voor, zodat een geld
sanering noodzakelijk was. Voor de 
technische uitvoering daarvan heeft 
spreker alle respect, doch in 1946 
schreef hij reeds in zijn brochure ,.Po-

(Vervolg op pag. 3) 
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is, gedurende enige tijd, afwe
zig. Hij wordt vervangen door 
de heer 
G. A. DE RIDDER TE BEILEN, 
aan wie alle bijdragen moeten 
worden toegezonden. \.. ______ _ 
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*lrfUtDiiläjlfllifl./litsen 
De dubieuze erfenis voor minister Peters 

Het internation~le landbouwvraagstuk is van beslissende betekenis 
De Tweede Kamer heeft haar begrotingsarbeid nog juist in haar 
tijdelijke ~erblijf- de Ridderzaal, welke zij nu inmiddels heeft ver
laten - kunnen beëindigen. De begrotingen van Unie-aangelegen
heden en van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen vormden daarbij 
de hekkensluiters. Een gloednieuwe bewindsman: ir. Peters, sat ach
ter de Regeringstafel en nieer dan uit zijn eerste parlementaire 
begrotingsrede zal zijn beleid in de praktijk van de komende maan
den kunnen worden beoordeeld. 

Indonesië bevindt zich nog steeds in 
een groeiende, ernstige gezagscr1s1s; 
het voert een strijd tegen de brutale 
macht van de communistische en 
semi-communistische organisaties, 
waarvan de stoottroepen voornamelijk 
geformeerd zijn in het bendewezen 
en in het vakverenigingswezen, niet 
alleen de Sobsi. 

Juist met het oog op het optreden van een geheel nieuwe bewinds
man verdiepte onze woordvoerder, mr. Vonk, zich nog slechts wei
nig in het verleden, maar gaf in duidelij,ke trekken de lijnen aan, 
waarlangs een goed en verstandig ~eleid, allereerst met betrekking 
tot Indonesië, zal hebben te gaan. Wij hopen, in het belang van 
Nederland en Indonesië beide, van harte, dat de praktijk zal uit
wijzen, dat de minister zich heel veel van hetgeen onze zo deskun
dige geestverwant heeft betoogd, ter harte zal hebben genomen. 

Juist daarom echter, verdient de 
Regering-Soekiman van de zijde 

van Nederland alle materiële en men
tale steun, waartoe Nederland bij 
machte is. Die Regering en Nederland 
hebben dezelfde vijand en de toekom
stige goede verhouding is goeddeels 
afhankelijk van de uitkomst van deze 
strijd. Dat alles wil nog geensûns 
zeggen, dat wij ook alles moeten in
willigen, wat het Indonesische Kabinet 
zou verlangen. De strijd, welke de Re
gering-Soekiman heeft aangekondigd 
tegen het extremistische drijven, zal 
n i e t gepaard behoren te gaan met 
tegemoetkoming aan de extremisti
sche eisen ten nadele van Nederland, 
door te trachten, aan dat extremisme 
zoals dat heet "de wind uit de zei
len" te nemen. Daarom ook is noch 
het belang van Indonesië, noch dat 
van Nederland gebaat bij een afwach
tend, weifelend en steeds tenslotte toe
geeflijk beleid van de Nederlandsche 
Regering. 

Mr. Vonk prees daarbij de moed 
van de nieuwe minister, dat de

ze de "dubieuze erfenis" van zijn 
voorganger had aanvaard. Hij hoopte, 
dat de minister tot de conclusie was 
gekomen, dat het niet op zijn weg be
hoeft te liggen, zich gebonden te ach
ten aan vroegere beleidslijnen, die 
door de praktijk zelve zijn aangewe
zen als deviaties en dat hij in het voor 
ons ·liggende jaar de verhouding tot 
Indonesië zou weten te herleiden tot 
"een minder mistroostige zaak dan 
thans het geval schijnt". Grote voort
varendheid en sterk initiatief zullen 
wel zeer nodig zijn, wil de verdere 
toekomst der verhouding tussen In
donesië en Nederland niet definitief 
in duistere banen worden geleid. 

Ondanks alle moeilijkheden en mis
verstanden verklaarde de heer Vonk 
van oordeel te blijven, dat 'er veel 
meer is, dat Nederland en Indonesië, 
bij welke staatkundige structuur ook, 
bijeen kan houden dan definitief kan 
scheiden, en hij hield er zich van over
tuigd, dat er zeer velen in Indonesië 
zijn, die hier evenzo over denken. 
Bijzonder gelukkig zou hij het achten, 
als ook de Regering dat staatkundig 
geloof in waarheid zou bezitten. 

••• 
Hierdoor, door dit geloof, iou het 

in de allereerste plaats mogelijk 
worden, zich zonder verbittering en 
scherpte te plaatsen op de grondslag 
van de huidige politieke werkelijk
heid. Hij voegde daar echter onmid
dellijk aan toe, dat die gevoelens we
derzijds dan ook niet vertroebeld zou
den mogen worden door politieke 
slimm.igheden. Zonder daar nu verder 
nogmaals op in te gaan, merkte mr. 
Vonk op, dat bijv. het Nederlandse 
eindvoorstel bij de laatste onderhan
delingen over Nieuw-Guinea (de op
dracht aan de Unie dus) door hem 
niet anders kon worden gezien dan 
als een Nederlandse politieke slim
migheid, zonder wezenlijke inhoud. 
Op de basis van waarachtigheid kan 
het herstel der goede verhouding tus
sen Nederland en Indonesië worden 
bevorderd. De Nederlanders in het 
verleden hadden, in overgrote meer
derheid, hart voor Indonesië en daar
op komt het ook thans nog aan. Daar
in ond6scheiden wij ons van alle an
dere ntet-Indonesfsehe v~n. Dit we
ten vele Indonesiërs innerlijk met 
volstrekte zekerheid en dat zullen de 
massa's zich ook gaan herinneren, 
wanneer de Nederlandse politiek zich 
grondt op het integraal herstellen en 
behouden van deze geestesgesteldheid. 

• * * 
Hoe dient nu Nederlands gedrags-

lijn in concretis te worden ge
zien? Wij moeten ons dan eerst voor 
ogen stellen, dat thans aan het hoofd 
van het Indonesische kabinet staat dr. 
Soekiman, de leider van de grootste 
politieke partij in Indonesië: de Mas· 
joemi, de partij, welke, wanneer het 
daar te lande eens zou kunnen komen 
'tot regelmatige verkiezingen, wellicht 
zal blijken te bezitten de volstrekte 
meerderheid in het Indonesische par
lement. Wij dienen nu duidelijk voor 
ons te zien, dat deze in ieder geval 
numeriek grootste partij in Indonesii 

van huis uit door haar godsdienstige, 
immers Islamitische, grondslag beslist 
anti-communistisch is. En dat is, naar 
de mening van onze woordvoerder, 
niet alleen voor Indonesië, doch ook 
voor de Nederlandse politiek van bij
zondere waarde. Dit is een vast feite
lijk gegeven en dient de Nederlandse 
gedragslijn voor een belangrijk deel 
te bepalen. Dat hoeft in het geheel niet 
in strijd te komen met het streven 
van zending en missie, mits dit stre
ven zich niet rieht t e g e n de Islam, 
doch alleen werkzaam is n a a s t de 
Islam. 

Wanneer men hierbij bedenkt, dat 
de enige wezenlijke oorzaak van 

de huidige minder ordelijke toestan
den in Indonesië, die de economische 
en :iji:J.anciële herbouw zo ernstig be
lemmeren en die de vijandigheid te
gen Nederland stelselmatig blijven be
vorderen, van hoofdzakelijk commu
nistische oorsprong zijn, dan schijnt 
het wel duidelijk, dat Nederland de 
krachten in Indonesië, die het com
munisme willen weerstaan, heeft te 
ondersteunen en in elk geval niet van 
zich heeft te vervreemden. 

Uit de afgelegde verklaring van de 
Regering-Soekiman blijkt, dat zij de 
vaste wil heeft, krachtig op te tre
den tegen de onverantwoordelijke en 
de openbare orde verstorende elemen
ten in de Indonesische samenleving. 

••• 

Een dubbelzinnige houding van de 
Indonesische Regering als waar

op de heer Vonk doelde, zou z.i. 
·slechts in sehijn een nuttige politiek 
zijn. Het communisme denkt en han
delt in trappen. Het houdt zich caar
ne tijdelijk vrij ruiitf, als anderen 
zich door vrees of wanbegrip voor zijn 
doelstellingen inzetten. De Indonesi
sche Regering zou voor het communis
me dan echter slechts als een Kerens-

• ky-regering dienst doen en zou zelf 
worden weggevaagd, zodra het zijn 
werk gedaan had. Zo staat het voor 
mr. Vonk vast, dat de Regering-Soe
kiman met alle middelen, ook terreur
middelen, zal worden ten val ge
bracht zodra het haar gelukt zou zijn 
de toch reeds zwakke band met Ne
derland te doen verdwijnen, de R.T.C.
overeenkomsten te annuleren en de 

DEZE BURGER 
las vorige week in zijn lijfblad De Volkskrant een heerlijk stuk 
van zijn bewonderde boezemvriend pmfessor Romme, gericht 
tot (om niet te zeggen: tegen) de hooggeleerde Duynstee uni
versitatis Caroli Magni Noviomagensis, een vrolijke Frans, een 
zwierige man, doch een splitser. Hij heeft, schrijft Romme, ge-
dreigd met scheuring in de R.K.V.P. . 

Ge kunt aan het artikel zien, ruiken, voelen en horen dat 
professor woeiend is op professor, al tracht hij dit achter een 
rust{ge woordenkeus en koele bezadigdheid te camoufleren. 
Maar de hooggeleerde schrijver is zulk een eerlijk man dat zijn 
temperament trillend doorbreekt. 

Het is 's heren Romme's goede recht boos te zijn. Wat zeg ik? 
Het is niet anders dan natuurlijk dat hij toornt teqen Duynstee. 
Zou u óók doen als ze, waar U zelf bij bent, Uw eigen huis 
om U heen willen gaan afbreken. 
M~tar dàn schrijft Romme: 

,,En wij schamen ons, dat het weer iemand van onze eigen 
stand is - zoals ook alle vorige keren het geval is geweest -
die deze bereidheid heeft. Want op deze stand drukt toch, van 
alle standen, wel de zwaarste plicht om tot voorbeeld te z\in." 

Deze burger heeft zich de ogen uitgewreven. 
Hü neemt aan dat professor Romme niet bedoelt dat de Rom

me's en de Duynstee's van wat mijn werkster noemt van gelijke 
"goeie kom-af' zijn: al laat zich niet zeker wel horen. 

Neen, de professor tot de professor heeft het over professor. 
Mijn hemel, dacht deze burger, is dat nog alt ij à zo? 
Zijn er wérkelijk nog professoren, die zozeer verstoken van 

bescheidenheid en wijsheid zijn, dat zij het professoraat zó reuze 
vinden? 

En die zozeer verstoken van tact dat zij dat openlijk durven 
doen blijken? 

Is, vraagt hij, deze hovaardij democratisch'! 
Is deze hoogstand op de stand tolerabel in een Volkspartij'! 
Mijn hemel!.. . . . . dacht • 

DEZE BURGER. 

Nederlandse bedrijven in Indonesië 
onmogelijk te maken. Aldus gezien is 
alleen een kordate Nederlandse Re
gering een waarachtig vriend van de 
Regering-Soekiman, hoezeer er enige 
tijd en overredingskracht nodig zullen 
zijn om dit duidelijk en ook waar te 
maken. Wij kunnen, zo betoogde de 
heer Vonk, tegenover de Indonesische 
Regering pas dan weer inwilligend 
staan als zij het extremisme meester 
zal zijn geworden. En dan zullen ook 
gemakkelijk de rechtsvo~men tr.> vin
den zijn om de dan stellig herboren 
wordende goede verhouding tussen 
beide landen in traetaten om te zet
ten. De rechtsvormen zijn dan niet 
meer van prealabele betekenis te ach
ten, omdat een goede verhouding tus
sen twee landen vanzelf de juiste 
rechtsvormen zal doen vinden. Inmid
dels is hiervoor echter een ·grote en 
wellicht langdLrige krachtsinspanning 
nodig en bovenal de overtuiging, dat 
geloof in de goede kansen op behoud 
van de band tussen de twee landen, 
waarop onze woordvoerder in de aan
vang reeds doelde. 

* * • 

D it was wel de kern van het be
toog van onze woordvoerder, 

die in het vervolg van zijn rede o.a. 
nog een woord van waardering en 
achting uitsprak voor de me>t:d en de 
vasthoudendheid, waarmede het Ne
derlandse bedrijfsleven zijn taak in 
Indonesië blijft vervullen en aan
drong op spoed met de toekenning 
van een duurtetoeslag op de lagere 
Indische pensioenen. 

Wat de West aangaat sprak de heer 
Vonk o.a. met grote waardering over 
de drie- grote landbouwplannen voor 
Suriname. Helaas zijn Jie politieke in· 
terne verhoudingen zowel in Suriname 
als in de Ned. Antillen zakelijk nog 
weinig opwekkend. Men zal moeten 
streven naar een zo spoedig mogelijke 
tot stand koming van een Eilandenre• 
geling voor de Antillen. Met betrek· 
king tot Nieuw-Guinea wees de heer 
Vonk nog op de minder gewenste In
donesische infiltraties. Op dit punt 
blijkt de Regering, volgens het ant
woord van minister Peters, echter wel 
diligent. 

* • • 

W ij stappen wederom enige ogen
blikken over naar de Eerste Ka

mer, waar de heer Louw es, als 
voorzitter van de Stichting van de 
Landbouw, wel een der meest gezag
hebbende landbouwdeskundigen in 
ons land, voor onze fractie het woord 
voerde over de begroting van Land· 
bouw. Deze kon beginnen met in het 
algemeen een grote instemming met 
het beleid van de minister vast te 
stellen. Voldoening levert ook het 
'intense overleg, dat voortdurend met 
de georganiseerde landbouw wordt ge
voerd. Ik geloof, zo zei de heer Lou
wes, dat dit overleg op zich zelf een 
van de zeer nuttige, zij het in geen 
enkele wet voorgeschreven, bewerk
tuigingen van onze democratie is. 
Zeer specialistische delen van de 
Staatstaak worden op deze wijze in 
een nauw overleg tussen Regering en 
belanghebbenden besproken, zonder 
dat daardoor enig recht, van welk or· 
gaan ook, in het gedrang komt, ter• 
wijl toch heel veel werk wordt ver
richt en oplossingen worden gevon
den, die het werk van de Staten-Ge
neraal zelf aanmerkelijk verlichten. 

Een goed deel van zijn rede be
steedde de heer Louwes om met 

grote nadruk duidelijk te maken, van 
hoe groot belang de internationale 
landbouwvraagstukken zijn. Het is 
toch zo, dat twee derde van de we
reldbevolking direct bij de landbouw 
betrokken is. Het gaat hier om ont
zaglijke massa's mensen, die voor een 
groot gedeelte in povere, kommervo~~e 
omstandigheden leven. Daaraan ZIJn 
politieke en economische gevolgen ver• 
bonden. Politieke gevolgen in deze 
zin, dat de werkelijke bron van de 

(vervolg op pag. 7) 
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U-CUL WEEK tot WEEK ltke gevolgen van het spreekwoord met betrek· 
king tot de zachte heelmeesters. Onze tijd eist 
meer dan ooit een extra parate kennis en het ver
sterken van de geestelijke weerstand. Maatrege
len om deze weerstand te verzwakken, hoe goed 
zij overigens dan ook mogen zijn bedoeld, houden 
een positief gevaar in en daarvoor dienen wij met 
een uiterste zorg te waken. 

Vernieuwing (I) 
1 n een dezer dagen te Brussel gehouden rede 

heeft de minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen o.m. gezegd, dat hij binnen
kort aan de Volksvertegenwoordiging een wets
ontwerp hoopt voor te leggen, waarin enige zeer 
belangrijke wijzigingen zullen zijn vervat. De 
minister is o.m. van oordeel, dat de samenleving 
in vele opzichten is veranderd, op grond waar
van hij tot de conclusie is gekomen, dat de ver
schuiving van de opvoedende werkzaamheden van 
't geziit naar de school onvermijdelijk schijnt te 
zijn en daardoor 't opvoedend element in 't onder
wijs een groter belang heeft gekregen. Dit is wel 
een zeer belangrijke principiële uitspraak, die op 
het eerste gezicht wellicht in twijfel zou moeten 
worden getrokken. Immers, het gezin wordt nog 
steeds gezien als een van de belangrijkste peilers 
waarop onze maatschappij rust. Vanuit het begin
sel redenerend is het dus wel zeer moeilijk, het 
zwaartepunt inzake de opvoedkundige werking 
van het gezin te verplaatsen naar de school. Het 
is echter de vraag of men door star aan het be
ginsel vast te houden tot de gewenste resultaten 
komt. Met b1 }rekking tot de paedagogische vraag
stukken moet men evenwel met de minister er
kennen, dat het gezin in vele gevallen te kort 
schiet. Wij doelen hierbij in het bijzonder op de 
gevallen die op het ogenblik waarneembaar zijn en 
waarbij helaas moet worden geconstateerd, dat 
de ouders - zelf in hun gedragingen nog onrijp en 
onvolwassen - niet in staat zijn hun kinderen 
het goede voorbeeld te geven. Men zal dus het 
standpunt van de minister in ieder geval ernstig 
moeten overwegen alvorens een definitief oordeel 
uit te spreken. 

lijke vorming, zomede aan de lichamelijke opvoe
ding. Wij kunnen ons er oprecht over verheugen, 
dat de min. dergelijke nieuwe wegen wil inslaan. 

Inmiddels zal moeten worden afgewacht, 
hoe het nieuwe wetsontwerp, dat binnen
kort aan onze Volksvertegenwoordiging zal 
worden voorgelegd, er zal uitzien. De verklaring 
van de minister van Onderwijs te Brussel wekt in 
ieder geval te dien aanzien gunstige verwachtin
gen en wij mogen dan ook hopen, dat ons onder
wijs op een dergelijkê lêest zal worden geschoeid, 
dat het onze kinderen meer dan tot dusverre in 
staat zal stellen zich een plaats te verschaffen in 
onze de laatste jaren zo sterk gewijzigde maat
schappij. 

Vernieuwing (11) 

Vernieuwing (111) 
1 n tegenstelling met de nieuwe plannen, door 

de minister van Onderwijs te Brussel ont
wikkeld, heeft ons echter het bericht verbaasd, 
dat met ingang van 1 Augustus a.s. het aantal les
uren aan lagere en uitgebreide technische scholen 
zal worden teruggebracht tot 40 per week van 
50 minuten. Hierdoor zou het mogelijk zijn, de 
leerlingen behalve Zaterdagmiddag nog een extra 
vrije middag in de week te geven. Wij vragen ons 
echter af of deze maatregel in overeenstemming 
moet worden geacht met de sterk verzwaarde 
eisen, die de huidige maatschappij aan onze jonge 
generatie stelt. Alom klinkt de roep om industria
lisatie, waarbij het zwaartepunt wordt gelegd op 
technisch geschoold personeel, dat in staat zal zijn 
op diverse posten een leidinggevende functie te 
vervullen. Het is zeer de vraag of men door het 
bewandelen van de weg der geringste weerstand 
tot het gewenste doel geraakt en of men onze 
jeugd door het bewandelen van een dergelijke 
weg een dienst bewijst. 

Overwerk 
Naar de ministers Van den Brink en Albregtl 

N aar minister Rutten te Brussel heeft ver
klaard, moet het onderwijs worden ver· 

nieuwd en zal er meer aandacht dan vroeger wor
den besteed aan de aesthetische en maatschappe-

Het zij verre van ons in deze een con
servatieve theorie te ontwikkelen, doch men hoe
de zich voor het· gevaar onze jeugd te ver
slappen. Laten wij ons hoeden voor de afschuwe-

aan de Tweede Kamer hebben medegedeeld 
acht de regering een algemene verlenging van de 
al'beidsduur niet raadzaam. Wel achten de minis· 
ters het voor bepaalde bedrijfstakken gewenst, 
waar dit in het bijzonder nut kan afwerpen, dat 
in overleg tussen werkgevers en werknemers een 
regeling wordt getroffen om tijdelijk, bijvoorbeeld 
gedurende enkele maanden, over te werken. Men 
kan de vraag stellen of een dergelijke uitspraak 
een halfslachtig karakter draagt en op psycholo
gische gronden ten doel heeft de massà van de 
werknemers gunstig te stemmen. Immers, in feite 
komt de uitspraak hier op neer, dat waar dit 
gewenst wordt geacht, overwerk wordt bepleit. 
Het algemene standpunt tegen een algemene ver
lenging van de arbeidsduur komt ons aldus voor 
als een doekje voor het bloeden, waarbij het ele· 
ment van de oprechtheid, m.a.w., om ons volk te 
zeggen waar het op staat, kennelijk wordt verdoe
zeld. Laten wij echter de psychologische overwe
gingen buiten beschouwing, dan moet met vol
doening worden geconstateerd, dat blijkbaar vol
gens de verklaring van de ministers in dit ver
band het denkbeeld overweging verdient om· de 
beloning voor dergelijk overwerk, althans ten 
dele, te bestemmen voor besparingen en investe
ringen. Wij gaan dus blijkbaar eindelijk de goede 
kant op, waarbij wij van harte hopen, dat het 
standpunt van de regering in die zin is gewijzigd, 
dat hetgeen door middel van overwerk door het 
individu wordt gepresteerd, niet in een te sterke 
mate ten offer valt aan de greep van de fiscus. 
Moept deze interpretatie juist blijken, dan vleien 
wij ons met de hoop, niet bij herhaling tevergeefs 
te hebben geprotesteerd tegen het feit, dat het 
overwerk te zwaar en te eenzijdig door de fiSCUI 
werd belast, om het individu een voldoende prik· 
kel te geven om met élan dit overwerk uit te 
voeren .. 

(Vervolg van pag. 1) 

litieke veqlieuwing" de ernstige 
-waarschuwing voor de gevolgen, wan
neer het niet zou gelukken de geld
omloop ook tater binnen nauwe gren
zen te houden. Nieuwe geldcreatie 
moest daartoe achterwege blijven en 
een sluitende begroting, te bereiken 
niet alleen door belastiri.gheffing, maar 
ook door beperking van de staatsuit
gaven, energiek nagestreefd. 

De leningpolitiek volgt een klassie
ke regel, die niet behoort tot het do
mein der liberale economie, maar een 
op eeuwenlange ervaring gegronde 
waarheid is, n.l. dat inflatie wordt ver
oorzaakt door goedkoop geld. Prijs- eD. 
ioonstop worden door het kunstmatig 
laaghouden van de rentevoet steeds 
meer ondermijnd. Lage rente moge 
voor de schatkist schijnbaar voordelig 
zijn, maar voor de beleggers - en dat 
zijn in meerderheid zeker geen kapi
talisten - een groot nadeel." In de 
middengroep, waaronder zich vele ou
den van dagen, gepensionneerden en 
kleine rentetrekkers bevinden, is de 
sociale zekerheid in de afgelopen ja-
1'en tot een aanfluiting geworden. De 
niet tegen te houden stijging van het 
prijspeil heeft duizenden, die van een 
bescheiden vast inkomen moeten le
ven en niet door toeslagen van de 
Staat geholpen worden, in nood ge
bracht. 

De vaste staatsschuld geeft een mi
nister van Financiën de minste zorg, 
omdat hij voor de tevoren bekende 
aflossingen en renten bedragen op de 
begroting kan voteren, maar de vlot
tende schuld (die op korte termijn) 
stelt hem steeds voor problemen. Het 
is dus zaak niet te veel van die schuld 
op te nemen, alleen voor tijdelijke 
kasbehoeften ter overbrugging. Een 
gezond financieel beleid vereist con
lOlidatie op korte tefmijn, anders kan 
het spaak lopen, vooral wanneer tel
kens nieuwe _ credietbehoeften moeten 
worden gedekt. Vroeger vond iedere 
minister van Financil!n het onaange
naam om met schatkistpapier recht
streeks bij de Nederlandse Bank te 
komen. 

Het voorgestelde toezicht 
op het credietwezen 

Om uit de impasse te geraken, zon
der de bankbiljettenpers van de gena
Uonaliseerde Ned. Bank sneller te la· 
ten draaien, heeft de regering thans 

een wetsontwerp inzake toezicht op het 
credietwezen ingediend, alsof men 
door een wetsontwerp alleen een on
gezond financieel beleid kan saneren 
(hilariteit). Het gezonde Nederlandse 
bankwezen moet volgens de minister 
onder toezicht worden geplaatst, maar 
de waarheid is, dat hij de banken wil 
kunnen dwingen om het crediet aan 
het bedrijfsleven te beperken en met 
-de vrijkomende middelen de staats
huishouding doen financieren. Bet on
oprechte in dit wetsvoorstel is,' dat el
ke erkenning van schuld aan een on
juist gebleken financieel beleid ach
terwege blijft en de schijn wordt ge
wekt, dat de oorzaken elders schui
len. Wanneer de minister zou hebben 
toegegeven, dat het misgelopen is en 
deugdelijke maatregelen zou hebben 
voorgesteld om van koers te veran
deren, dan zou de critiek .rekening 
hebben gehouden met de overweging, 
dat het boetekleed de mens siert. Er 
is echter geen sprake van terugkeer 
van de laatstelijk gevolgde weg; inte
gendeel, het wetsontwerp beoogt de 
minister een dictatoriale positie niet 
alleen t.a.v. het bankwezen, maar ten 
opzichte van het gehele bedrijfsleven 
te verschaffen. Merkwaardig is, dat 
het Socialisatierapport van de S.D.A.P. 
uit 1921 uitdrukkelijk waarschuwde 
tegen een te grote invloed van de 
Staat op het bankwezen en zelfs te
gen nationalisatie van de Nederlandse 
Bank! De th'IJS voorgestelde maatre
gel is dan ook volstrekt onaanvaard
baar en de eis moet worden gesteld, 
dat het financieel-economisch beleid 
op gezonde basis wordt geplaatst. 

In de loon- en prijspolitiek zit een 
speculatief element, omdat de ver
wachte daling op de wereldmarkt niet 
tijdig is gekomen. Door subsidies heeft 
men de prijzen van de eerste levens
behoeften gedurende enige tijd lager 
kunnen houden, doch men heeft het 
systeem eenzijdig toegepast. Zo is na
gelaten de huren te subsidiëren - men· 
liet het nadelige \l"erschil eenvoudig 
door de huiseigenaren betalen - en 
daardoor zijn alle gezonde verhoudin
gen verstoord. Men heeft de huurders 
afgeleerd een redelijk deel van hun 
inkomsten (circa 1/6) voor huur te 
bestemmen. Het gevolg is, dat de wo
ningpolitiek volkomen in een slop is 
gedreven. Alleen de overheid kan nog 
ten koste van geweldige subsidie!! 

bouwen en de particuliere bouwnij
verheid wordt steeds. meer uitgeran
geerd. Ook de arbeiders zullen op de 
duur de dupe worden van dit ver
keerde beleid. 

Het is dan ook dringend nodig, dat 
gezonde economische inzichten een 
hartig woordje gaan meespreken en 
dat een krachtig tegenwieht tegen het 
socialistische drijven wordt gevormd. 
Wanneer de K.V.P. alleen niet in 
staat blijkt aan deze ontwikkeling 
weerstand te bieden, dan moeten de 
andere partijen tot nauwe samenwer
king komen. Daarom heeft spreker 
gepleit voor de "derde macht", waar
bij hij geen verdoezeling van begin
selen wenst. Al kennen de liberalen 
van heden grote waarde toe aan de 
christelijke grondslagen van onze sa
menleving, niet te ontkennen valt, dat 
er principiële verschillen bestaan, die 
ook in de practische politiek een rol 
spelen. Op één bepaald punt, n.l. met 
betrekking tot de verhouding tussen 
Staat en economisch leven, bestaat 
echter grote overeenstemming met 
A.R. en C.H. Wanneer spreker de 
Deputatenredevoeringen van Dr. Kuy
per nog eens naleest, wordt hem be
vestigd, dat toen reeds in die kring 
stelling werd genomen tegen een over· 
heersing van het economische leven 
door de Staat. De huidige moeilijkhe
den zijn ontstaan, omdat de K.V.P. 
niet bij machte blijkt hieraan genoeg 
weerstand te bieden. De vraag is, hoe 
lang dit nog zal doorgaan. 

Onze beginselen leven en staan 
sterk in deze samenleving. Spreker is 
er vast van overtuigd dat zij naar Bil
derdijk's woord weer zullen blinken. 
Wij hebben een grote taak in deze 
wereld en al is er in honderd jaren 
veel veranderd, het werk van een 
Thorbecke is, aangepast aan de eisen 
van deze tijd, in stand gebleven. Dit 
moge ons vrijzinnige volksdeel aan
sporen om niet te versagen en krach
tig de schouders onder het ongetwij
feld moeilijke werk te zetten. (dave
rend applaus). 

De heer A. 0. FROHWEIN bracht 
mr. Oud hulde voor zijn klare uit
eenzetting en spoorde de bezoekers 
aan ijverige propagandisten te zijn 
voor onze beginselen. 

Zeer voldaan over deze welgeslaag
de samenkomst verlieten de honder
den bezoekers het gastvrije Avifauna. 
De organisatoren, kunnen met voldoe· 
ning op de resultaten van hun initia-
tief terugzien. L. 

~,Dit is in strijd met 
het landsbelang" 

De Liberale Internationale, Groep 
Nederland, heeft in zijn kort geleden 
gehouden jaarlijkse ledenvergadering 
met algemene stemmen een door de 
heer Van Zoelen ingediende motie 
aangenomen, die et op wijst, dat door 
de schier onbeperkte macht, welke 
door het wetsontwerp "Toezicht op 
het Credietwezen" in handen van 
één Overheidsinstantie dreigt te 
worden gelegd - n.l. van de gena
tionaliseerde Nederlandsche Bank, 
die voortaan zou kunnen bepalen· of 
en zo ja aan wie, en tot welk bedrag 
eredieten zull<m moge1c worden ver
leend, -- niet alleen het bank- en 
credietwezcn in Nederland, doch 
evenzeer het gehele Nederlandse be
drijfsleven, met inbegrip van de mid
denstand en uiteindelijk ook de ar
beiders, onder direct overhelctsgezag 
zullen worden gebracht en die ernsti
ge bezorgdheid uit over het feit, dat 
dit wetsontwerp wordt aangekondigd 
onder de misleidende motieven, ten 
eerste, dat de Staat wenst te waken 
over de belangen van hen, die aan de 
banken hun · geld hebben toever
trouwd; ten tweede, dat door het 
ontworpen "toezicht" de overheid de 
conjunctuurbeweging zoveel moge
lijk wil egaliSeren, maar dat in wer
kelijkheid het eerste motief geén 
steek houdt, omdat deze belangen het 
best worden gediend door de banken 
in vrijheid de verantwoordelijkheic'\ 
voor hun handelingen te laten dra
gen, terwijl het tweede motief nooit 
tot zijn recht kan komen. omdat dt> 
conjunctuur in hoofdzaak door in
ternationale en slechts in zeer gerin· 
ge mate door nationale factoreil 
wordt bepaald. 

De motie spreekt als oordeel uit, 
dat beperking van de Staat tot zijn 
eigen taak en een daaruit voort
vloeiende beperking van de over· 
heielsuitgaven - zodat een sluitende 
begroting wordt verkregen - meer 
tot monetaire en financiële zeker
heid zal bijdragen, dan alle andere 
maatregelen en zeker die, bij dit 
wetsontwerp beoogd. En acht dit 
wetsontwerp een bedreiging van de 
persoonlijke en politieke vrijheid, een 
ondermijning van de bestaande maat
schappelJJke- en sociale orde en der
halve strijdig met het landsbelang. 
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HOOGST BEDENKELIJK. 

0 :> de avond van Konin
ginnedag zou het de 

stemming in de stad aan
merkelijk verhogen wanneer 
de harmonieorkesten voor, 
één keertje wat minder se
rieus zouden zijn. Dat zij 
door de drukste straten trek-
ken en spelen van "en dat 
we toffe jongens zijn" en 
van "Piet Hein" en "Laat de 
klok naar luiden". Laat men 
dan misprijzend de wenk
brauwen optrekken en iets 
mompelen over "Cultuur". 
Slenteren door dooie sträten 
langs verlichte gebouwen is 
ook zoveel cultuur niet en 
wat erger is: er zit geen le-
ven in. 

(Het Binnenhof) 

n)ogst bedenkelijk achten wij dit streven (om de ban-
ken onder curatele te stellen) van de Regering om 

drie redenen: In de eerste plaats neemt de Regering een 
taak oP zich, waartegen zij niet is opgewassen. Zij berooft de 
burgerij voorts van een rem, die gebruikt zou kunnen worden 
tegen een gevaarlijk financieel beleid van de overheid. En in 
dè derde plaats verlangt de Regering zulke vage bevoegdheden, 
een blanco-machtiging voor ieder toekomstig beleid, dat de 
controle door de Staten-Generaal waardeloos is geworden. 

(Haagsche Courant) 

ONRUSTBARENDE ALMACHT 
ne almacht van de Staat neemt onrustbarend toe en in de-

zelfde mate moet onze vrijheid van handelen worden 
aangepast. Het leven verambtenaart en wij v.aren daarbij op een 
kompas, dat - al wordt het dan nadrukkelijk en te goeder 
trouw ontkend - . toch al te veel neiging heeft, om naar het 
Oosten te ·wijzen. Dat moge velen een tikje overdreven lijken, 
maar wiè ervan ·t}vertuigd is, dat de persoonlijke vrijheid nooit 
zo aan collectieve banden mag worden gelegd, dat de collecti
viteit het persoonlijke verzwakt, uitholt en tenslotte liqui
deert, zal optreden tegen een streven, dat alle kenmerken van 
vervlakking en daardoor van maatschappelijke en ten .slotte 
geestelijke armoede draagt. 

<>( Algemeèn Dagblad) 

IEDEá OP EIGEN TERREIN HET BESTE 
Laat ieder op eigen terrein het beste doen voor de hele ge-

meenschap, de minister op het punt van de geldpolitiek, 
de banken op dat der credietverlening. Zo had men Zich in 
bankkringen in een geest van samenwerking de oplossing der 
hangende vraagstukken gedacht. Maar de minister wilde blijk
baar liever de kant uit van een bevoogding van het bankwezen 
en via de banken van het hele bedrijfsleven. 

(Algemeen Handelsblad) 

DE MAAG VAN MINISTER LIEFTINCK 
Men meent, dat minister Lieftinck nogal in de maag zit met 

schatkistpapier, dat bij de banken is ondergebracht en 
dat de bankiers niet langer genegen zijn hun bezit aan schat
kistpapier zo maar te verlengen, waardoor de schatkist in liqui
diteitsmoeilijkheden raakt! Is dat soms de reden, waarom de 
minister een wet wil hebben, die hem buiten de KameJ; om 
practisch de vrije hand geeft? Ook het adres van de bankiers is 
in dit opzicht duidelijk, waar het spreekt over de "ongeëve
naarde ·machtsconcentratie in handen van de minister van 
Financiën". Deze bewindsman zou zich daardoor een soort 
dictatoriale macht kunnen aanmeten en, eenmaal deze weg in
geslagen, komt men op een allergevaarlijkste helling. 

(Gooi- en Ommeland) 

GEEN MARCO POLO 

1 n ons land was er geen Mar co Polo nodig om de mensen te 
doen geloven aan het bestaan en aan de mogelijkheden als 

warmtebron van de steenkool. Reeds lang voor de grote ont
dekkingsreiziger in zijn Italiaanse wieg de eerste kreetjes 
slaakte had men in Zuid-Limburg de steenkool ontdekt. 

(Philips Koerier) 

EVEN MOEILIJK. 
Een tijdje geleden heeft een kamerlid eens schriftelijk aan 

de regering gevraagd, waarom toch leveranties van de 
overheid vaak zo traag worden betaald. Een minister hoort op 
schriftelijke vragen .uiterlijk na een maand te antwoorden. Na 
een maand kwam er dan ook een antwoord: de minister zei 
daarin, dat hij nog niet alle gegevens bij elkaar had en hij 
vroeg de termijn voor antwoord even te mogen verlengen. Zo 
iets komt vaker voor. Maar juist in dit geval was het wel een 
heel merkwaardige traagheidsdemonstratie. Antwoorden bleek 
al even moeilijk als betalen. 

(Algemeen Dagblad) 

Moge geheel Nederland dezelfde moed en kijk op de toe
komst hebben als Rotterdam. Rotterdam leek verloren, 

maar Rotterdam heeft gewonnen. Vodr velen lijkt Nederland 
verloren; laten zij eens in Rotterdam gaan kijken. 

In Rotterdam kan alles! Waarom in Nederland dan niet? 

(Benelux Nieuw&) 

WAAROM PROTEST? 

o~ bedrijfstak wegvervoer protesteert niet, omdat hij meer 
belasting moet betalen. Hij protesteert, omdat op hem 

lasten worden gelegd, die niet tevens aan andere bedrijfstak
ken worden opgelegd. Hij protesteert derhalve tegen de dis
criminerende behandeling, waaraan hij wordt onderworpen. 
De ondernemers in deze bedrijfstak krijgen niet alleen alle 
belastingverhogingen te dragen, maar zij worden daarenboven 
nog eens extra belast. Daartegen richt zich het protest. Als de 
motorrijtuigenbelasting nog een bestemmingsbelasting was, dan 
zou het protest minder op zijn plaats zijn. Zij is echter geen 
bestemmingsbelasting meer en daardoor mist ook het beroep, 
dat de minister op het gestegen prijsverschil doet, alle grond. 

(Beroepsvervoer) 

GEEN KOSTSCHOOL. 

Het gehele openbare leven is tegenwoordig wat verruwd in 
vergelijking tot vroeger. Wat men er vandaag de dag door 

sommigen hoort uitslaan, zou vroeger onmogelijk zijn geweest. 
Nu willen we gaarne erkennen, dat een mijnbedrijf geen jonge
dames-kostschool is, en dat de wijze, waarop men zich in het 
bedrijf uitdrukt vanzelfsprekend wat anders van toon is, dan 
een gesprek in de huiskamer. Maar daar staat tegenover, dat een 
fatsoenlijk mens altijd een fatsoenlijk mens is, onverschillig 
in welke omgeving hij vertoeft. 

GALLOP DER INFLATIE. 
(Steenkool) 

De vraag. moge onder ogen worden gezien of ons land zich 
nu opmeuw de lonen zijn verhoogd, op het gevaarlijke 

pad der inflatie bevindt. Ook deze opvatting wordt vaak ver
nomen en niet geheel ten onrechte. Echter moeten ook hier 
binnenlandse en buitenlandse factoren worden onderscheiden. 
In de week voor Pas~n, toen de vergaderingen over de jongste 
looncorrectie . plaats vonden, verscheen een nummer van de 
Engelse ."Economist·~. waarin· een hoofdartikel was gewijd aan 
"het gallop der inflatie". Daarin wordt melding gemaakt van 
alarmkreten in de Raad. van de O.E.E.S. over de snelle voort
gang van de wereldwijde inflatie en ook beduchtheid uitgespro
ken over inflationistische tendenties in Groot-Brittannië. Tegen 
deze achtergrond moet het in deze alinea gestelde vraagstuk 
worden ~~z~en. In tal van landen zijn de lonen in beweging ge
raakt. WIJ m ons land maken geen inflatie, maar kunnen ons 
aan de inflationistische krachten, welke in de wereld werken 
niet naar believen onttrekken. De binnenlandse factoren wij~ 
zen juist in andere richting. De geldomloop van ons land is da
lend, terwijl de goederenstroom nog nooit zo groot was als 
thans. Ook op dit punt blijkt dus, hoe sterk onze economie met 
het buitenland is verweven. 

(Sociale Voorlichting) 

Hout 

E r zijn meningen, als zou hout ondeugdelijk zijn omdat 
het kan verrotten, verstikken en aangetast worden door 

zwam. Als dat· bij hout in een bouwwerk zou gebeuren dan is 
de oorzaak niet bij het hout te zoeken, maar is het eed gevolg 
van de onbekwaamheid van de vakman die zonder voldoende 
technische kennis hout toepast. ' 

(De Hout-gaze.t) 

EEN GOED FIGUUR 

J ndien wij in ons land het sterftecijfer als maatstaf voor de 
volksgezondheid zouden gebruiken, dan moet gezegd wor

dE>n, da~ w~ te . midden der andere volken een goed figuur 
slaan; dit CIJfer IS het laagste ter wereld en bereikte zelfs in 
1948 en J950 resp. 7.4 en 7.5 per duizend, hetgeen wel een uni
cum genoemd mag worden. 

(T.N.O. Nieuws) 

VERWARDE SITU..ft'IE 

Het ~nt~reken van uniformiteit in dë ·berekening van het 
bedtemngsgeld schept een verwarde situatie, waar de 

landgenoot reeds moeilijkheden mee heeft en de vreemdeling 
in het geheel geen raad mee weet. Voor hem dreigt de beoogde 
vereenvoudiging een verhoogde complicering op te leveren en 
ab àat het effect zou zijn van het nieuwe stelsel, is de buiten
landse toerist er niet mede gediend. 

(.Horeca) 

DUIDELIJK 

Eén ding is geheel duidelijk geworden. Tussen Nederland 
en België is thans geen overeenstemming mogelijk over 

de waarde en de noodzaak van een nieuw kanaal ter vervan
ging (of aanvulling> van de huidige waterweg. Op vrijwel alle 
punten stonden de partijen vrijwel diametraal tegenover el
kaar. 

(Het Vaderland) 
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DE- ARTIST VRAAGT ACTIEVE MEDEWERKING 
De belangstelling voor kunstuitingen is voldoende - Het laatste woord zal aan de tijd zijn 

11 
In ons vorige artikel dat in ons blad van 5 Mei geplaatst werd, betoog~ 
den wij, dat de oplossing van het probleem, hoe de scheppende kunste~ 
naar en het publiek nader tot elkaar te brengen zijn, op organisatorisch 
terrein ligt: het meer organiseren van exposities van moderne beelden~ 
de kunst, het meer uitvoeren van nieuwe composities op concerten, enz., 
waarbij een en ander in een catalogus, programma of mondeling zal 
moeten worden toegelicht. In deze richting wordt reeds veel gedaan: 
aan belangrijke exposities besteedt een groot deel van de pers aan~ 
dacht en zij mogen zich vaak in een behoorlijk bezoek verheugen; 
voor volksconcerten, jeugdconcerten, lunchconcerten e.d. wordt veel 
propaganda gemaakt en met redelijk succes. 

I
nteressant zijn in dit verband de 
uitslagen van op dit gebied ge

houden enquêtes door het Nederlands 
Instituut voor de Publieke Opinie. Zo 
stelde men bij een in de tweede helft 
van het vorige jaar gehouden enquête 
de ondervraagden voor de keus naar 
een goed ballet, een goed toneelstuk 
of een goed concert te willen gaan. En 
ziehier de resultaten: 

Goed toneelstuk . 49 % 
Goell concert . 26 % 
Goed ballet .... 10 % 
Geen antwoord .. 15 % 

Op deze keuze zijn natuurlijk ver
schillende factoren van invloed: op
lèiding ("goed ballet" bij degenen 
met meer schoolopleiding, "goed to
neelstuk" meer gekozen naarmate de 
opleiding korter is, "goed concert" 
gekozen door slechts 1/5 van de onder
vraagden met alleen L.O., doch door 
ruim 1/3 van de mensen met meer 
opleiding), godsdienst . ( Gereformeer
den prefereren een concert) en niet in 
de laatste plaats de gelegenheid om 
regelmatig dergclijke manifestaties al 
of niet bij te wonen, hetzij doordat 
men op het platteland woont, hetzij 
uit financiële overwegingen. 

• • • 
{) m deze laatste redenen vooral 
~ blijft inderdaad. een· belangrijk 
~~el van de bevolking verstoken van 
elk direct contact met de kunst (voor 
de literatuur geldt uiteraard het geo
grafische bezwaar niet, maar hier 

weegt het financiële toch wel zwaar 
- en niet alleen bij de lagere inko-
mensgroepen ...... ) en het is daarom 
zo verheugend, dat onze radio-omroep
verenigingen in 't algemeen hun taak 
in deze verstaan. In verband hiermede 
wijzen wij weer op de uitslag van een 
eveneens door het N.I.P.O. gehouden 
onderzoek, waarbij o.a. bleek, dat het 
Concertgebouworkest door pl.m. 1/3 
van de ondervraagden wordt beluis
terd, het Radio Philharmonisch Orkest 
door pl.m. 1/4, evenals de boekbespre
kingen. Ter vergelijking diene, dat de 
"Bonte Dinsdagavond-trein" met 71% 
bovenaan stond, dat de Ramblers en 
de Skymasters op pl.m. 36% en "Ne
gen heit de klok" (een uitstekend 
kleinkunst-programma, voor de mi
crofoon geschreven) op 57% genoteerd 
werden. 

* 11: 

S amenvattend me
1
nen wij dus te 

mogen vaststel en, dat de b e
lan g st e 11 in g voor kunstuitin
gen (met een grote zowel als een 
kleine K) in ons land behoorlijk ge
noemd mag worden, rekening houden
de met het feit, dat aan het culturele 
deel van de opvoeding en de opleiding 
nog veel te weinig aandacht wordt 
besteed - uiting van de confessionele 
en tegelijk materiële inslag van ons 
volk. Wanneer aan de culturele op
voeding van de bevolking op grote 
schaal meer gewerkt wordt, dan mag 
zeker verwacht worden, dat deze be
langstelling - passief èn actief - nog 
belangrijk groter zal worden, hetgeen 

Activering van onze politiek ten 
opzichte van de Unie-partner 

(Ingezonden) 

H et is min of meer kenmerkend 
voor de Nederlandse politiek 

t.o.v. Indonesië, na de totstandko
ming van de R.T.C.-overeenkomst, 
dat daaraan elke dynamiek ontbreekt. 
Vóór de Unie tot stand kwam, werd 
de toenmalige Nederlandse Regering 
verweten - en zulks m.i. terecht -
steeds achter de gebeurtenissen aan 
te lopen, deze nimmer te voorzien, en 
als gevolg daarvan: nimmer het ini
tiatief te nemen deze tot een oplos
sing te brengen in voor ons, en te
vens voor Indonesië gunstige zin. 

Steeds weer werd de indruk ' ge
wekt dat de Nederlandse onderhan
delaars Of onbekwaam waren, dan 
wel niets begrepen van de Indonesi
sche mentaliteit en politiek zoals deze 
tijdens de oorlog gegroeid of ver
minkt was. 

Naast een duidelijke onderschatting 
van de Indonesische onderhandelaars 
kenmerkte de houding van de Neder
landse vertegenwoordigers zich door 
een ontbreken van een vaste doelstel
ling, met als gevolg dat de Indone
sische doelstelling, die wel zeer dui-" 
delijk werd omlijnd, aan onze onder
handelaars werd opgedrongen en dan 
min of meer als "fait accompli" werd 
geaccepteerd. 

De Indonesische onderhandelaars 
hebben zich meesters getoond in het 
kweken van stemmingen. Door het 

afwisselend gebruik maken van drei
gementen en propaganda, en zich een 
juiste ruggesteun verzekerend op het 
internationale vlak, had Indonesië 
Nederland volkomen in een hoek ge
drongen waar het, met de rug tegen 
de muur staande, slechts een verdedi
gende houding kon aannemen. 

Dit alles is verleden tijd en zou geen 
aanleiding meer behoeven te zijn 
hieraan nog enige woorden te Wijden 
ware het niet dat ook de huidige Re
gering nog steeds in diezelfde af
wachtende houding volhardt. 

In "Vrijheid en Democratie" van 1 
September 1950 schreef ik, dat toen 
reeds tot actie zou kunnen worden 
overgegaan door de Unie om te zet
ten in een normaal tractaat, als tus
sen twee souvereine landen gebrui
kelijk is. Het initiatief zou dan van 
ons zijn uitgegaan en wij zouden aan 
een voorstel daartoe de nodige ver
langens en waarborgen hebben kun
nen koppelen, als zijnde die omzet
ting een door Indonesië begeerd ob
ject. 

De nieuw optredende minister van 
Uniezaken spreekt echter in zijn eer
ste optreden over de noodzaak een 
jonge overeenkomst niet te wijzigen 
vóórdat er tijd verlopen is waarin 
blijkt dat wijzigingen noodzakelijk 
zijn. Bovendien verklaart hij dat een 
Unie geen zin heeft als door een der 
partners aan deze samenwerking geen 
waarde wordt gehecht. 

Zelden heeft een verklaring van 
een Nederlands minister in Indonesië 
een beter onthaal gevonden. 

Men kan het Indonesische commen
taar op 's ministers· verklaring aldus 

niet alleen voor de individu van be
lang is, maar ook voor de gemeen
schap. 

Immers, die gemeenschap die mo
menteel steeds weer gevraagd wordt 
zich offers te getroosten voor de hand
having en verdediging vari de "Wes
terse Cultuur", dient van de waàr
den van die cultuur goed doordrong~n 
te zijn en volledig te beseffen, dat die 
cultuur even belangrijk is. als stoffe
lijke belangen. Zó zullen de offers en 
de weerbaarheid meer in alle gelediil
gen van de bevolking een geesteliJke 
basis krijgen, waaraan tot nu toe ze
ker veel mankeert! 

• • • 
D at dit meer en meer wordt inge-

zien, wijst op een "doorbraak" 
op dit gebied en is stellig verheugen!!. 
Revolutionnair mogen de artikelen 
genoemd worden, die prof. dr. F. L. 
Polak in de N.R.C. (d.d. 5, 6, 7 en 9 
April 1.1.) hierover schreef en waar
van ieder, die het onderhavige pro
bleem ter harte gaat (en wie doet dat 
niet?) kennis van genomen moet heb
ben. Er van uitgaande, dat "een de
fensie-politiek, die zich groot maakt 
ten detrimente van de cultuur, haar 
eigen fundament ondergraaft", daar 
immers "zonder cultuur de defensie 
volmaakt zinloos is", komt ook hij tot 
de stelling, dat een werkelijke. weer
baarheid een versterking van het cul
turele fundament onzer samenleving 
eist, dat "onze wil tot defensie berust 
op en afhangt van onze culturele be
wustwording". Prof. Polak bepleit op 
grond daarvan een verhoging van de 
culturele overheidsuitgaven, in plaats 
van een verlaging zoals thans ge
schiedt. 

• • • 
D e verhoogde uitgaven zouden ge-

put moeten worden uit de sterk 
verhoogde begrotingen van de depar
tementen van defensie, als zijnde de 
meest belanghebbende partij, waarbij 
gedacht wordt aan slechts enkele per
centen vcan de 6 milliard gulden, die 
voor de milità.ire defensie zijn · uitge
trokken. Dit laatste vooral is belang
wekkend, wanneer men bedenkt, dat 
de bedragen, bestemd voor uitgaven 

formuleren: "Nederland begrijpt dat 
wij van de Unie verlost willen wor
den en zal daartoe 't initiatief aan 
ons overlaten". 

En weer zal Nederland in een 
dwangpositie komen; en weer zal In
donesië beginnen met te overvragen 
en na veel loven en bieden met de 
grootste winst gaan strijken. En reeds 
thans wordt aan Indonesische zijde 
met hetzelfde bijltje gehakt t.w. be
dreigingen, propaganda, en de juiste 
sfeer scheppen op 't internationale 
vlak. 

Als men tenminste leest wat de 
vice-voorzitter van het Indonesische 
Parlement, mr. Tambunan, vermeent 
te moeten en mogen zeggen, dan ver
baast ons slechts de naïviteit van 
onze Regering. 

Ten aanzien van de wijze, waarop 
het probleem-Irian na de opheffing 
van het Unie-statuut (dat is volgens 
mr. Tambunan al vaststaand) dient te 
worde< opge1ost, verklaarde hij: 

"West-Irian blijft de nationale aan
"spraak, totdat Indonesië het beheer 
"over West-Irian heeft. Naar mijn 
"mening zijn er voor de oplossing van 
"het probleem slechts twee wegen 
"mogelijk: ten eerste: Vrijwilligheid 
"van Nederland om gevolg te geven 
"aan de Indonesische aanspraak, door 
"een vreedzame oplossing van het 
"geschil; 

"ten tweede: geweld, 

Dan vervolgt hij: 
"Ik hoop van harte, dat Indonesië 

"de tweede weg niet zal behoeven te 
"bewandelen; het probleem van 
"West-Irian kan de bron van een 
"wereldoorlog zijn, gezien de aanwe
"zigheid van internationale belangen 
"in Indonesië." 

Ziedaar in a nutshell, de eis, de 
bedreiging en tenslotte de propagan
da Und bist du nicht willig dann 
brauch ich Gewalt. Herr Hitier zou 
't hem niet verbeteren. 

En als onze Regering, als bezadigd 

op kunstgebied thans 0,2%(!) van de 
defensie-uitgaven uitmak~n .•.• 1). 

Op de suggesties van prof. Polak 
om de practische besteding· der geld~n 
zullen wij in het bestek van dit arti
kel niet ingaan. 'Zeker is een en ·ander 
voor critiek vatbaar, doch vast staat, 
dat hier een weg is gewezen, die een 
omwenteling in de huidige . situatie 
zou betekenen en dat, wanneer pro
fessor. Polak zijn strijd om de geesten 
in Nederland wakker te. schuddeia 
voortzet, hij zeker niet alleen zal 
1taan! 

:): * * 

H ièrbij denken wij vooral aan de 
kunstenaars, wier werkterrem 

en afzetgebied danig vergrool.zal,wor
den, hetgeen voor hen niet alleen van 
economisch en sociaal belang is;doch 
evenzeer op artistiek gebied van grote 
invloed kan zijn. Met verwijzing naar 
hetgeen wij hierover in ons eerste ar
tikel schreven, stellen wij de vraag 
of men ten onzent bereid is het alge-

. meen rechtsbewustzijn zo te vervor
men, dat het een vruchtbare bodem is 
bij de oplossing van de vele moeilijk
heden, geestelijke en materiële, die 
de scheppende kunstenaar zowel als 
zijn publiek hebben. Nogmaals - een 
intens conta~t tussen deze beide groe
pen zou o.i. de belangrijkste stap , op 
de weg daarheen zijn. 

Evenals zo vaak in de kunst, zal oók 
hier het laatste woord aan de Tijd 
zijn. Doen wij er dus het zwijgen toe 
- vita brevis, ars longa. · .. 

1). In het ook in dit blad reeds 
eerder genoemde telegram van de 
Ned. Federatie van Kunstenaar• 
aan de Minister van 0., K. en W., 
wordt een verhoging ".an dit per
centage bepleit van 100 %, d.w.z. 
tot 0,4 %, 500 cent voor kanon
nen tegen 2 cent vooi' de kunstl 
Zou afwijzing van dit verzoek nièt 

· eerder op onwil dan op onmacht 
berusten? 

G •. 

instrument, dergelijke verklaringen 
rustig over zich heen laat gaan en 
als onrijpe politieke uitlatingen be
schouwt, dan zijn we over een jaar 
weer even ver ·als voor en tijdens dè 
R.T.-conferentie. Alleen behoeven We 
ons dan geen enkele illusie meer te 
maken over handhaving van onze 
economische belangen. Het enige 
lichtpuntje dat ik dan nog zie, is een 
gelijktijdig aflopen van de zogenaanJ.
de culturele uitwisseling, die momen
teel meer op een opdringen onzer
zijds lijkt. 

Het schijnt onze Regering zeer 
moeilijk te vallen zich te realiseren 
dat Nederland niet meer voor IndÖ
nesle verantwoordelijk is, ma~ 
slechts voor de Nederlanders en hun 
belangen in Indonesië. Indonesië Iaát 
openlijk en luide blijken dat zij van 
de Unie af wil. Accoord, maar laat 
onze Regering dan ook openlijk en 
luid blijk geven dat zij niet van• 
Nieuw-Guinea af wil en haar verkrè
gen economische rechten in IndonesU! 
handhaaft. ·. 

En dan tenslotte geen opleiding 
door een Nederlandse militaire missie 
van een Indonesische weermacht en 
overdracht van Nederlandse oorlogs
schepen aan Indonesië, waar een mr. 
Tambunan verneemt nu reeds met 
"geweld" te moeten dreigen. 

A.M. PINO 

ALLE VROUWEN 
IN DE V.V.D. 

Noteert het in Uw agenda 
en prent het in Uw geheu
gen: 
op 13 - 14 October naar 

Oud-Leusden 
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V er los ons van het Sowjet
boterham DILETTANTISME 

A ls de voortekenen niet bedrie
. gen - en ze zijn al zo duide

lljk, dat ze haast niet meer bedriegen 
kunnen - zal zeer binnenkort (b.v. 

. zo tegen de verkiezingen) het Cultu-

. rele Probleem evenzeer in het mid
delpunt der belangstelling staan als 

· kort geleden het Indonesische. Velen, 
ook uit onze kring, die zich tot voor 
kort uitsluitend met zaken van ge
heel andere aard bezig hielden, zijn 
doende zich met zulk een hartstocht 
te werpen op de Cultuur en op haar 
meest suggestieve uitingsvorm de 
Kunst, dat men moet vrezen voor een 

. dodelijke .omhelzing. 
Ook Indonesië kende dergelijke 

. hartstochtelijke minnaars; en wat hun 
· liefde heeft bewerkstelligd, kunnen 
. we dagelljks aanschouwen. We ver
. bazen ons niet over de resultaten van 
hun "goede bedoelingen", omdat we 
weten - en velen wisten het van te 
voren wel - dat ze slechts "dilettan-

. ten" waren, voor wie de liefde se
• cundair en de eigenliefde primair 
·was. 

Vandaar, dat ik aan mijn uitvoerige 
beschouwing van 14 April nog · een 

' enkele aantekening zou willen toe
voegen, mede naar aanleiding van 

, het over dit onderwerp naar voren 
gebrachte op de Studieconferentie te 

, Woudschoten. · 
Ik ben namelijk zo bang, dat zij, 

· die zicb thans op de Cultuur, meer 
••. aPedaal. op de KUDSt werpen, ten

: einde haar te beschermen, even droe
vige resultaten . zullen bereiken als 

. de verdedigers van Indonesië, omdat 
ook zij niet anders zullen blljken te 
zijn dan .,dilettanten", die we te laat 
als zodanig hebben herkend. 

Men kon alleen over Indonesië 
oordelen, wanneer men bet van bin
nen-uit kende; en betzelfde geldt 
voor de Kunst. 

• 
Wanneer we de verhouding tus-

sen Overheid en Kunst bezien, 
moeten we ons er goed rekenschap 
van geven, dat deze verhouding 
steeds zoveel te wensen overliet, om

. dat de vertegenwoordigers der over
beid, behoudens ~ enkele uitzon-

Dè ··Paspoorten
kwestie 

De nieuwe regeling inzake de 
· . paspoorten, welke thans ge-
lukkig weer opgeschort is, heeft een 
~ van artikelen en aanmerkin
gen op het. beleid van de Overbeid 
1l;n deze 1ot gevolg gehad. Begrijpe
lijk, omdat de-u maatregel tot instel
ling van een viertal paspoorten wel 
~zeer inging tegen de pogingen en 
~ streven om tot verruiming van 
bet onderling . cèmtact te komen, zo
zeer in tegenstelling was met het 
aU-even, zoals dat ook in Straatsburg 
naar voren was gekomen tot instel
J41ig van een Europees paspoort, dat 
dit inderdaad betekende het terugzet
ten van de klok. De verontwaardi
ging over deze maatregelen, welke 
7.9nder enige toelichting of voorlich
ting van de zijde van de Overheid 
~nk zij de activiteit van de A.N.'W.B. 
bekend ;x:aakten, is zo groot gewor
den, dat de Ministerraad tot opschor
tiJl,g van de maatregelen is overge
gaan. Wij vinden deze opschorting ge
lukkig, al blljven wij ons afvragen, 
of er niet van teko:ct aan beleid kan 
worden gesproken. WAnt van tweeën 
êén: of de Overheid was van oordeel, 
dat deze nieuwe maatregelen drin
Jend noodzakelijk waren en was dus 
ook bereid deze zelfs tegen alle mo
gelijke critiek in te handhaven, of de 
Overheid was van mening, dat deze 
maatregelen eigenlijk niet nodig wa
ren en dan had men nooit tot invoe
ring mogen overgaan. Thans is men 
onder de druk van de felle en naar 
onze smaak gerechtvaardigde critiek 
gezwicht en heeft men besloten tot 
opschorting van de maatregelen. Dat 
maakt geen indruk van vast en wel
overwogen beleid. Hetgeen in deze 
tQden meer dan ooit van de Overheid 
sevraagd mag worden. 

dering, de Kunst met onvoldoende 
doorzicht en dus als dilettanten tege
moet traden. Er bestond tot in het 
jongste verleden geen voor de kunste
naar ergerlijker en tegelijk amusan
ter lectuur, dan de verslagen van 
wat de vertegenwoordigers des volks 
in de verschillende lichamen over de 
Kunst en haar beoefenaren ten beste 
meenden te moeten geven. Over agra
rische, militaire, financiële of juridi
sche problemen zal geen dezer ver
tegenwoordigers spreken, zonder de 
materie tot op de kern -te hebben 
doorpeild, zonder inderdaad deskun
dig te zijn. Doch over de Kunst had 
elkeen een oordeel dadelijk bij de 
hand. Een merkwaardig symptoom in 
dit verband is ook, dat zowel onze 
ministers als onze wethouders op het 
onderhavig terrein in de eerste plaats 
het onderwijs dienen, in de tweede 
plaats de wetenschappen en pas in de 
derde plaats de kunst, waar ze niet 
zelden volkomen vreemd tegenover 
staan. 

Wil de verhouding tussen de Over
heid en de Cultuur (de Kunst)· een 
juiste worden, dan zal er meer dan 
nu naar dienen te worden gestreefd, 
dat in de Overheids-lichamen ook op 
dit terrein de deskundigheid preva
leert. Want alleen dan zal men de 
noden en behoeften vermogen te 
doorpeilen, alleen. dan zal men door 
zaken kunnen heenkljken <noemen 
we slechts de beoordeling van finan
cieel beheer), waarvan men nu 
slechts het vaak misleidend uiterlijk 
ziet. . " . 

{ k hoop, dat juist onze partij aan 
dit probleem haar volle aandacht 

zal schenken.. Het zou haar m.i. ale
ren, wanneer zij bij de komende ver
kiezingen de verdediging van de be
langen van Cultuur en Kunst in haar 
vaandel zou voeren. . . . maar dan op 
een wijze, welke 9DB de . zekerbeid 
geeft, . dat dfe beläilgen inderctaad 
worden gediend, zodat achteraf · nie
mand haar liefdevolle bemoeiingen 
heeft te betreuren, vanwege vernie-
tigt:nde resultaten. · 

ROB. GERAERDS 

wij mogen ondtwijfeld dank-
baar zijn voor de achteruitgang 

van de communisten. Wanneer wij 
echter denken aan de jongste verkie
zingen in Italië en Frankrijk dan 
blijkt dat toch nog steeds veel ~ veel 
mensen niet weten wat het commu
nistische systeem eigenlijk betekent. 
Het lijkt er op alsof er nog steeds 
duizenden zijn, die niet beseffen dat 
het communisme niets van vrijbeid, 
noch van rechten overlaat. Of willen 
dezulken dat op de koop toenemen in 
de verwachting dan in ieder geval 
toch maar "een goede boterham" te 
krijgen? Wie dat zou menen, zal toch 
lelijk bedrogen uitkomen. Kortgele
den heeft één der West-Duitse minis
ters daarover eens een boekje open
gedaan. Deze Duitse minister Kai
ser, heeft de West-Duitser, aldus 
meldde de .,Manchester Guardian", 
gewaarschuwd inzake de toestanden 
in Oost-Duitsland. 

Men moet, zo zeide hij, noch de 
mate van bolsjewisering, welke in 
Oost-Duitsland doorgevoerd is, on
derschatten, noch de sprookjes gelo
ven, welke over een .,Russisch para
dijs" de ronde doen. Terwijl de be
lasting per hoofd van de bevolking 
in West-Duitsland slechts 369 Mark 
per jaar bedraagt, is de belasting in 
de Sowjetrussische zóne 673 Mark per 
jaar. Iedere Oost-Duitser heeft 440 
Mark betaald in het kader van de 
herstelbetalingen; iedere West-Duit
ser 80 Mark. Slechts 10 % van de ar
beiders in Oost-Duitsland ontvangt 
de reële lonen van de zelfs slechtst 
betaalde arbeiders in de Bondsrepu
bliek . 

Dit zijn cijfers, die wat zeggen. Ze 
leren ons, dat ook in materieel op
zicht de toestanden onder het Sow-
1et-regime zeer veel slechter zijn dan 
in het Westen. 

• • • 

Uit de rede van de West-Duitse 
minister Kaiser kan ook wor

den afgeleid, wat de waarde is van 
cijfers, die door de communistische 

DE PARTURAAD BESPRAK DE 
OUDEDAGSVOORZIENING 

0 p de in het begin van 
Juni gehouden vergade

ring van de Partijntad heeft 
de Oudedagsvoorziening een 
punt van bespreking uitge
maakt. 

Inleider was de heer ir. J. C. 
Kaars Sljpesteijn uit Kromme
nie van wiens hand in het 11 
:Mei-nummer van "Vrijheid en 
Democratie", reeds een artikel 
over dit onderwerp was ver
schenen. 

Het omslagstelsel werd ter 
vergadering uitvoerig toege
licht en de bezwaren, aan het 
kapitaaldekkingsstelsel ver
bonden, werden duidelijk in 
het licht gesteld en tevens gei1-
lustreerd met voorbeelden uit 
de praktijk; zowel de Zweedse 
als de Franse vorm van een 
omslagstelsel werden bespro
ken. 

De heer Kaars Sijpesteijn 
wees op de drie voornaamste 
oorzaken welke ons huidige 
kapitaaldekkingssysteem aan 
waarde hebben doen inboeten: 
de enorme verlenging van de 
levensduur, de daling van de 
rentestandaard en, bovenal, de 
inflatie met de daaraan iDhae
rente stijging der levenskosten 
en dus waardevermindering 
der vastgestelde pensioenen. 

Op de inleiding volgde een 
geanimeerde discussie, waarbij 
verscheidene aanwezigen het 
woord voerden. 

Mr. Oud had het betoog van 
de inleider met instemming 
aangehoord; hij herinnerde er 

aan, dat hij reeds 30 jaar gele
den in de Tweede Kamer tegen 
het stelsel der kapitaaldekking 
had geopponeerd en in de ja
ren '25 en '26 gelijke argumen
ten als thans naar voren wer
den ge'l?racht, had aangevoerd. 

Spreker meende, dat de heer 
Kaars Sljpesteljn mogelijk te 
pessimistisch stond tegenover 
de inflatie-tendenz. Verder be
toogde de heer Oud, dat wij het 
individuele sparen moeten aan
moedigen en dus de mogelijk
heid van een individuele le
vensverzekering · dienen open 
te laten. 

In Talma's tijd zei Nolens, 
dat de idee van het Staatspen
sioen hem deed denken aan 
.,Brood en Spelen·~. de kret~t 
uit de verval-periode van het 
Romeinse Rijk. Laten wij niet · 
de persoonlijke prikkel weg
nemen. Er moet een bodem
pensioen vastgesteld worden, 
doch de Noodwet Drees heeft, 
door een te hoog bedrag te 
nemen, deze mogelijkheid min 
of meer getorpedeerd. Hetzelf
de geldt ten aanzien van de 
z.g. noodregeling kinderbijslag. 
De Engelse praktijk van het 
plan-Beveridge heeft geleerd, 
dat de grootste moeilljkheid 
vormt de inning van de pre
mies bij kleine zelfstandigen, 
die dit bedrag niet kunnen op
brengen. 

Onder dankzegging aan de 
heer Kaars Sijpesteijn voor 
diens onderhoudend en leer
zaam betoog werd de vergade
ring beëindigd. 
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machthebbers worden verstrekt. Na 
de ingrijpende landhervormingen zijn 
namelijk stelselmatig de industriële 
hulpbronnen in bezit genomen. De 
cijfers, die daarvan worden gegeven, 
zouden echter doen vermoeden, dat 
nog een belangrijk gedeelte van de 
industrie in particuliere handen is. 
Van de 40.000 firma's in de Sowjet
Russische zöne zouden er slechts 350 
door de Staat gecontroleerd worden, 
terwijl 116 ondernemingen in bezit 
van de Russen zijn. De oppervlakkig~ 
beoordelaar en degene, die niets meer 
heeft dan deze cijfers, zullen zeggen, 
dat dit nogal meevalt en dat dus de 
staatsinvloed in het bedrijfsleven nog 
zo erg niet is. Laat men zich echter 
niet vergissen. De oplossing van het 
geheim is, dat de Russen zich eerst 
gewend hebben tot de grote bedrij
ven Zo is het gemiddelde aantal 
werknemers van de in Russisch be
zit zijnde firma's 6100 en dat van de 
staatssocialistische ondernemingen 
270. Het gemiddelde aantal perso
neelsleden vaR de particuliere firma's 
bedraagt 12. Wanneer men de Russi
sche cijfers met deze laatste - niet 
door de Russen verstrekte - gege
vens combineert, dan blijkt dat 40 % 
van de industrie is gesocialiseerd ~n 
dat 33 % in Russische handen is. 
Slechts ruim 25 % is dus nog maar in 
handen van particulieren. 

Verder is van belang te weten, dat 
Rusland 2/3 van de industriële pro
ductie afneemt, en het monopolie ten 
aanzien van de in- en uitvoerbandei 
van Oost-Duitsland bezit. Bovendien 
verleent het steun aan de illegale 
aankoop van staalproducten in West
Duitsland! 

Men kan niet volhouden, dat dit 
heel veel met een ideaal te maken 
heeft. Laten idealisten zich hierop 
eens bezinnen! 

• • • 

Sowjet-cultuur 
Trouwens, idealisten dienen ook 

eena kennis te nemen van' wat 
de Sowjet-cultuur aan waarden be
oogt en te luisteren naar wat gezègd 
wordt door een Russisch schrijver 
over de taak van de toneelkunst. Deze 
schrijver, D. Pisarewsky, heeft on· 
langs geschreven over: "Het Sowjet
toneel in zijn strijd voor vrede". 

Meer dan woorden van ons kunnen 
enige citaten van de schrijver zelf de · 
lezer een indruk geven van de geest, 
waarin in Rusland ,.cultuur" bedre
ven wordt. 

De Kunst, die het Russische toneel 
brengt, zo zegt de schrijver, .,is een 
scherp, strijdlustig wapen". En hij 
vervolgt dan aldus: .,Onze theaters 
hebben een gehele galerij ten tonele 
gevoerd van de vijanden van de vre• 
de: de Amerikaanse politici en ,.Pen
piraten", de industriëlen en bandie
ten, hun Europese trawanten, de En· 
gelGe leden der arbeiderspartij, Fran.: 
se agenten van de Geheime Dfeolt. 
Duitse Nazi's, verraders van de p. 
meenschap uit alle kringen, agenten 
van het VaUcaan en andere lakeien 
van Wall Street". 

En voorts: ,,De Russische drama
turgie en het toneel brandmerken de 
burgerlijke ideologie in al haar wal
gelijke uitingen. Toneelstukken als 
.,Het recht van eer", .,De grote 
kracht" en ,,De vreemde schaduw", 
zijn rechtstreeks gericht. tegen de 
cosmopoliüsche gedachte, het vergif
tigde wapen der reactie en tegen de 
niet te pas komende ziekelijke afwlj• 
king om de verdorven cultuur van 
het burgerlijke Westen onder de kin 
te strijken .... " 

Uit deze citaten blijkt de Sowjet
"cultuur" wel overduidelijk. En ooit 
de geest van de cultuurbedrijvers in 
Rusland! 

-IBIIF IIIIIIHIBIIIII 

AFDELINGSSECBET~SEN: 

Onze administratie is gaarne berelel 
met U te spreken over de mogeliJk• 
held van uitbreiding van onze lezen
kring. 
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VRUHEID EN DEMOeBATIE 

Parlementaire fiitsen 
(Vervolg van pag. 2) 
wereldonrust en de bedreiging van de 
wereldvrede naar het inzicht van de 
heer Louwes vooral in de landbouw 
ligt. Indien wij er niet in slagen, die 
geweldige landbouwbevolking, bij
voorbeeld de agrarische groepen in 
India China, Indonesië, Afrika, het 
Nabij~ Oosten, tot een betere ontwik
keling en een hogere levensstandaard 
te brengen en er niet in slagen deze 
landbouwbevolking bij het handha
ven van de bestaande orde een gro
ter belang te geven, dan zal hierin 
een bron gelegen zijn van onrust en 
zal er een voortdurende dreiging be
staan van verstoring van de politieke 
stabiliteit in de wereld. Die bevolking 
groeit nog voortdurend, maar haar 
levensstandaard groeit niet in dezelf
de mate. Zo ontstaan er spanningen, 
die zelfs zo groot zijn, dat sommigen 
menen, dat zij na verloop van een 
aantal jaren - niemand kan zeggen of 
dat 25, 50 of 100 jaar zal zijn - tot de 
grootst mogelijke verstoring van de 
wereldorde aanleiding zal geven. Ve
len zijn er, die menen, dat de ver
schrikkelijke, sombere Profetieën van 
het Boek Openbaringen in vervulling 
zullen gaan, wanneer de ellende, die 
zal opstijgen uit de landbouwbevol
king, niet wordt opgeheven. 

Daarom meende de heer Louwes, 
dat men niet te grote aandacht 

hieraan kan schenken. Een brede visie 
op dit gehele probleem is nodig. Sir 
John Boyd Orr, de eerste-directeur 
van de F.A.O., heeft eens gezegd: denk 
er wel om, deze honderden millioe
nen worden bedreigd met hongers
nood, maar zij zullen niet gedwee 
sterven. Hij bedoelde hiermede te zeg
gen, dat hierin een grote bedreiging 
van de bestaande wereldorde en de 
stabiliteit in de wereld is gelegen. Een 
van onze beste deskundigen, prof. E. 
de Vries, had de heer Louwes eens 
verzekerd, dat in bepaalde gebieden 
in India de toestand van de bevolking 
inderdaad vooruitgaande was, maar 
dat daarin een nawerking te zien was 
van de constante arbeid gedurende 
een aantal jaren van kloosterscholen 
onder de jonge meisjes. Dat uitte zich 
in een andere levenshouding, een an
dère ievenssti,J1, een minder onbeheerst 
aantal geboorten in de gezinnen. Prof. 
de Vries zei, dat wanneer men dit 
vraagstuk wil aanpakken, men niet 
alleen moet denken aan de technische 
ontwikkeling van de boer, de techni
sche voorzieningen, maar dat met na
me het belang van het verkrijgen door 
onderwijs en voorlichting van een an
der inzicht. van andere levensgewoon
ten, ook van het vrouwelijk deel de
zer bevolking, zeker niet moet wor
den onderschat. 

De heer Louwes geloofde nu, dat, 
wijl ook Nederland aandeel heeft in 
het vormen van de wereldpolitiek, 
het goed zal zijn, dat ook van Neder
landse zijde op die kant van dit be
langrijke vraagstuk alle aandacht 
wordt gericht. 

De volgende week hopen wij nog 
op enkele punten van dit belangwek
kende betoog nader te kunnen ingaan. 

CANDIDATENLUSTEN 
EERSTE KAMER 

De Statenfractie in Zuid-Holland 
van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie heeft voor de op 31 Juli 
a.s. te houden verkiezing voor Le
den van de Eerste Kamer wegens pe
riodieke aftreding de volgende can
didaienlijst opgemaakt: 

1. Prof. Mr. A. N. Molenaar te 
Wassenaar; 2. Jhr. Ir. 0. C. A. van 
Lidth de Jeude te 's-Gravenhage; 3. 
Mr. K. P. van der Mandele te Rotter
dam; 4. Mr. P. J. Oud te Rotterdam; 
5. T. J. Twijnstra te Bilthoven; 6. 
Mevr. Mr. E. A. J. Scheltema-Con
radi te Haarlem; 7. J. v. d. Griend te 
Mijnsheerenland; 8. Mr. W. H. Focke· 
ma Andreae te Rotterdam: 9. Mr. J. 
Wilkeus te Wassenaar; 10. Prof. Mr. 
G. de Grooth te Leiden. 

De Statenfracties van de V.V.D. in 
de provincies Groningen, Drenthe, 
Gelderland en Overijssel hebben de 
volgende lijst van candidaten voor de 
Eerste Kamerverkiezing opgemaakt: 

1. H. D. Louwes te Ulrum; 2. Mr. 
Dr. R. H. Baron de Vos van Steen
wijk, Assen; 3. Dr. W. L. Wolff, Apel
doorn; 4. Mr. J. C. Th. Resius, Deven
ter· 5. Mevr. Mr. E. A. J. Scheltema
Co~radi, Haarlem; 6. A. J. Blijden
stein, Enschede; 7. J. Homan, Assen; 
8. Mr. H. S. Siebers. Groningen; 9. A 
Schouten, Culemborg. 

P ÀRLEMENTAIRE 
FLITSEN 

Wij brengen onze lezers nog
maals in herinnering, dat de 
mogelijkheid bestaat om de Par
lementaire Flitsen regelmatig 
in overdruk te ontvangen in een 
bijpassende opbergmap en voor
zien van een Zaken- en Perso
nenregister, voor de prijs van 
f 2.50 per jaar. 

Men kan zich opgeven bij het 
Algemeen Secretariaat van de 
V.V.D. te Den Haag, Koningin
negracht CU. 

'--------./ 
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STALEN MEUBELEN 

"GISO"-LAMPEN 

• 
Duik in dorre 

cijfers 
.... In Nederland alles op 
wlele,Jel. Ook In zaken? 

D e prijzen lopen op - he
laas -, maar hoè zij oplo

pen leren de cijfers van de 
April-aflevering van 't Maand· 
schrift van het Centraal Bu
reau voor de Statistiek. 

De groothandelsprijzen waren 
voor grond· en hulpstoffen in 
Februari 165 tegen 100 in 1948, 
voor afgewerkte producten 
,,sleehts" 139. Meer gedetail
leerde cij1ers geven het ver
loop van de prijs van een aan
tal producten sinds 1939. Wan
neer de groothandelsprijs toen 
100 was, dan bedroeg deze eind 
Februari: 289 voor kippeneie
ren, 162 voor ·suiker, 213 voor 
macaroni en 262 voor gort om 
eens enkele ,.weinig" in prijs 
gestegen artikelen te noemen, 
daarentegen stegen zeer sterk 
b.v. wollen garens tot 1140, hui
den tot 1037, ruwe katoen tot 
1205 geelkoper tot 1338 en zink
wit 'tot 1347, dus ruim 10 tot 
ruim 13 keer zo duur. 

Wanneer de welstand afge
meten moest worden naar 

het wegvervoer, dan zijn wij 
reuze vooruit gegaan: 99986 
personenauto's op 1 Augustus 
1939, op 1 Augustus j.l. 38639 
méér of 38%% bij een bevol
kingstoename van slechts 14%, 
of dus ruim 20% méér dan op 
de basis van 1939. Is hier een 
versobering niet op zijn plaats? 
Met als gevolg ook minder de
viezen voor olie en benzine. Te 
meer daar de massa-verkeers
middelen ook vermeerderd zijn: 
het aantal autobussen nam met 
lf55 of 32% toe tot nagenoeg 
6000. In 1939 waren er 65804 
motor- en bromfietsen samen, 
thans ruim 95000 motorfietsen 
en ruim 55000 brommertjes, een 
toename van 130%... . in Ne
derland gaat blijkbaar alles op 
wieletjes. De zaken ook .... ? 

We vermelden nog, dat in 
de totale directe export 

in '50 de voedings- en genot
middelen industrie een aandeel 
had van 38%, de metaalindus
trie van 26%, textiel en confec
tie brachten het tot 16% en de 
chemische industrie tot 11%, de 
overblijvende 9% waren ver
deeld over de rest. 

Bd. 

Afdelingsnieuws 
KAMERCENTRALE DORDRECHT 

DER V.V.D. 

Het bestuur der Centrale Dordrecht 
is als volgt samengesteld: 

Dr. A. J. Bossers, '!1-Gravenhage, 
Ere-Voorzitter; Drs. P. Herweijer, 
Hallincklaan 19, Dordrecht, Voorzit
ter; J. H. Ph. de Wilde, Rijksstraat
weg 238, Numansdorp, Secretaris; C. 
F. Schilling, Coenderstraat 15, Delft, 
Penningmeester; Ir. P. Stempels, 
Rijswijk (Z.-H.), Vice-Voorzitter; H. 
C. van Eek, Dubbeldam (post Dor
drecht), pl.v. Secretaris; Mevr. L. 
Swart Voorspuij-van Harten, Groot
Ammers, toegevoegd Vertegenwoor
digster Vrouwengroep centrl!!e Dor
drecht; Ir. C. Houtman, Schiedam; Ir. 
C. P. Gilde, Gorinchem; Dr. A. de 
Haan, Alblasserdam; C. G. Trouw, 
Geervliet; B. J. Nugteren, Slikker
veer; A. L. Verhagen, Naaldwijk; A. 
Caljé, Alblasserdam; J. Boomsma, 
Middelharnis; R. den Hartog, Arkel 
(Z.-H.); J. A. Hazelaar, Dordrecht. 

PROPAGANDA- EN 
DOCUMENTATffiBUREAU 

IN OVERIJSSEL 

Onlangs is opgericht het Propa
ganda- en Documentatiebureau van 
de V.V.D. in Overijssel. Het is, voor
lopig althans, gevestigd te Deventer. 

Aanleiding tot de oprichting was: 
de ongunstige verhouding, organisa
torisch gezien, tussen het aantal kie
zers dat op de V.V.D.-lijst stemt, en 
het aantal leden van de partij. Uit
breiding van het ledental is dus het 
doel van het Bureau. Omdat bij het 
propagandawerk ·zich voor en na vra
gen zullen voordoen betreffende po
litieke onderwerpen, welker juiste 
en spoedige beantwoording van groot 
belang is voor de doelmatigheid en 
vruchtbaarheid van de propaganda, 
werd het gewenst geacht ook de do
cumentatie bij de opzet te betrekken. 

Het Bureau houdt zich dus bezig 
met: propaganda en ledenwerving en 
verder met voorlichting van bestu
ren, propagandisten, vertegenwoordi
gers en leden. 

Het Bureau roept de medewerking 
in van de andere organen van de 
partij en van haar voormannen, wier 
hulp onontbeerlijk geacht moet wor· 
den voor een goed functioneren van 

• de nieuwe instelling. 
Directeur van het nieuwe bureau 

is de heer W. J. Leyds, Gepens. In
disch Bestuursambtenaar, en tot aan 
het aanvaarden van zijn functie be· 
stuurslid van de afdeling Naarden
Huizen van de V.V.D. 

Het adres van het Bureau is: Noor• 
denbergsingel 5, Deventer en het te
lefoonnummer: (K 6700) 2754. 

AFDELING KOTIERDAM 

Kort geleden heeft de heer J. van 
Leeuwen, Kapitein ter Zee, b. d., Ha
venmeester van Rotterdam, het voor
zitterschap van het afdelingsbestuur 
neergelegd. 

Woorden van dank voor de vele t'n 
goede arbeid, die de heer Van Leeu
wen in de zeer moeilijke na-oorlogse 
jaren heeft verricht, zijn hier alles
zins op hun plaats. 

Wegens periodiek aftreden ging 
voorts heen de heer Verdam, die zich 
met name op het gebied van de pro
paganda bijzonder verdienstelijk 
heeft gemaakt. 

Tijdens een in Maart j.l. gehouden 
ledenvergadering werd tot voorzitter 
gekozen Mr. J. J. Kamp, firmant 
Gebrs. Van Buren, Assuradeuren en 
Averij-agenten. 

Voorts werden in het bestuur ge
kozen de heren Mr. B. J. de Boer, K. 
J. Bouma en L. C. Slechte. 

Op 9 April kwam het bestuur. voor 
de ee!"llte maal in zijn nieuwe ge
daante bijeen en bij deze gelegenheid 
werden de betJtuursfuncties als volgt 
verdeeld: · 

D. A. van Houte, vice-voorzitter; 
Mr. B. J. de Boer, secretaris, Adria
nalaan 130, tel. 22070/83629; Ir. A. 
van der Heyden, penningmeester; 
terwijl later werden benoemd tot 
tweede secretaris de heer K. J. Bou
ma en tot tweede penningmeester de 
heer L. C. Slechte. 

Het dagelijks bestuur vergadert 
wekelijks; het bestuur op de eerste 
Donderdag van iedere maand. 

Het nieuwe bestuur stelde zich aan 
de leden voor tijdens een op 23 April 
gehouden ledenvergadering. Vóór dl.! 
pauze luisterden ruim 100 leden naar 
een belangwekkende voordracht va·,1 
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Copie voor deze 1-ubriek te 
<enden naar: Mejuffr. Joh. H. 
Springer, Alexanderstraat 16, 
flaarlem. 

DE ASSER VROUWEN 
KWAMEN BIJEEN 

De op 26 April van dit jaar op
gerichte Vrouwengroep hield . op 
25 Mei haar eerste vergadermg. 
Daarin trad als spreekster op me
vrouw mr. J. M. Stoffels-van 
Haaften uit Haarlem, lid der 
Provinciale Staten van Noord
Holland. 

Mevrouw Stoffels hield een 
vloeiend betoog over de beginse
len onzer partij, en wees daarbij 
op de verschillen met andere po• 
litieke partijen. Haar met over
tuiging uitgesproken heldere rede 
viel zeer in de smaak der aanwe
zigen. Ondanks het uitzonderlijk 
slechte weer op die Vrijdag was 
de opkomst van leden en intro
ducée's heel bevredigend. Een tien
tal nieuw~ leden kon sedert de 
vorige vergadering worden inge
schreven, zodat het aantal leden 
nu ruim 50 bedraagt. 

Een voorlopig bestuur werd 
aangewezen, dat zich als volgt 
constitueerde: mevr. H. A. van 
Riel-Smeenge, presidente; mevr. 
R. Buurma-Vredevoogd, vice· 
presidente; mevr. dra. M. Timmer. 
-Lammers, secretaresse; mevr. M. 
Stoel-Menalda, penningmeeste
resse; mevr. C. van Aelst-van 
Ruiswijk. 

Het ligt in de bedoeling, dat dit 
voorlopig bestuur in samenwer
king met het bestuur van de afd. 
van de V.V.D. een reglement voor 
de Vrouwengroep zal ontwerpen 
en een programma voor de eerste 
herfst- en wintermaanden zal op
stellen waarna dan, als de leden 
van de groep onderling elkaar 
goed hebben leren kennen, tot de 
aanwijzing van een definitief be
stuur zal worden overgegaan. 

\... ..J 
onze partij-voorzitter, de heer Oud, 
die sprak over ,,Het Jongste Politieke 
Verleden". Na de pauze werd een 
lijst opgesteld van voorlopige candi· 
daten voor de Tweede Kamer. 

De grote propagandistische waar
de van ons weekblad "Vrijheid en 
Democratie" erkennende, heeft het 
bestuur - voorlopig voor de periode 
1 Juni 1951 tot één maand na de il1 
1952 te houden verkiezingen - voor 
alle leden van onze afdeling een col· 
lectief abonnement gesloten. 

Op de reeds geabonneerde leden 
werd een beroep gedaan om het be· 
drag van f 1.15, op restitutie waarvan 
zij aanspraak zouden kunnen maken, 
ter beschikking van het bestuur te 
stellen. Het verheugt het bestuur te 
kunnen mededelen. dat geen hunner, 
tot nu toe zich aan dit beroep heeft 
onttrokken. Aan de !eden - niet· 
abonné's werd verzocht een bijdrage 
in de kosten van het collectief abon· 
neroent te betalen ten bedrage van 
naar keuze f 1.-, f 2.50, ! 5.- of 
f 7.50. Aangezien nog slechts wein~
gen aan dit verzoek gevolg gaven~ zij 
daaraan ter dezer plaatse nogmaals 
met nadruk herinnerd. (Bank: de he· 
ren R. Mees en Zoonen, girorekening 
6400 t.n.v. M. Mees en Zoonen, t.g.v. 
V. V.D.) 

Op 5 Juli a.s. vindt een buitenge
wone algemene ledenvergadering 
plaats, voor het opstellen van een 
lijst van candidaten voor de Tweede 
Kamer. Een convocatie met de nodi
ge bijlagen wordt spoedi$ aan alle 
leden toe<>ezonden. Het bestuur hoopt, 
dat bij ;J,len het besef levendig is, 
dat een belangrijke periode vóór ons 
ligt en dat niet ~Heen het bestuur, 
maar met hen alle leden verant
woordelijkheid dragen voor de resul
taten van de komende Tweede Ka
mer-verkiezingen. 

Mr. B. J. DE BOER, 
Secretaris 
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Het Credietwezen 
onder toezicht 

(Ingezonden) 

Wij leven in een dogmatisch 
land; in dit land zijn wellicht 
door dit geestesmerk ook de 
socialisten dogmatischer dan 
't algemeen gemiddelde elders. 

B ij de Tweede Kamer der Staten
Generaal is op 19 April 1951 

ingediend een ontwerp van Wet tot 
'toezicht op het credietwezen. Dit ont
werp zal, indien het tot Wet verheven 
wordt, de handelsbanken, landbouw
credietbanken, algemene spaarbanken, 
commissionnairs in effecten onderwer

;pen aan een ingrijpende overheidscon
,tröle. 
: De bedoeling van het ontwerp is 
:om de liquiditeit en de solvabiliteit 
:van de banken onder toezicht te stel
:len, hoewel dit ingevolge de Bankwet 

1948 al voldoende is geregeld. Hier
mede wordt de schijn gewekt, of dit 
bescherming van het publiek tegen 
bankroetiers zou betekenen. Dat zul
ke bescherming in dit land onnodig 
is, althans straffere bescherming dan 
reeds geschiedt, en dat bij aanneming 
van het ontwerp de belangen van het 
volk eerst recht bedreigd worden 
door de macht van de minister ·van 
Financiën en De Nederlandsche Bank, 
is nu wel allerwege duidelijk gewor
den. 

Op vreemde wijze is in het ontwerp 
de monetaire. doelstelling gevlochten 
door de banktechnische. Het ontwerp 
wil de minister van Financiën en De 
Nederlandsche Bank de macht geven 
de banken te beknotten in hun cré
dietverlening en feitelijk in hun ge
hele gestie. Het komt er op neer, dat 
de overheid zal bepalen welk deel der 
eredieten voor de Staat zullen zijn 
om daarmede diens huishouding te 
betalen en welk restant voor de par
ticuliere sector zal overblijven. 

De partij, die blijk heeft gegeven 
haar financiën niet te kunnen be
heren, de partij, die in déconfiture is 
geraakt, de partij, die zich in een toe-
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SMIT 
SLIKKERVEER 

A..s. Echtpaar zoekt te Rotter
:lam 

2 KAMERS 
(ongem.) 

en keuken. Brieven aan G. C. 
de Haan, Valkeniersweg 17, 
Rotterdam-Z. 

AFDELINGSSEOIUII'I'ABISSJI:Ka 

Vraagt bfJ onze admJnlltratle de 
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0118 weekblad, voor de verbreidlnl 
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werven van nieuwe ~·L 
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stand van illiquiditeit en insolvabili
teit heeft gewerkt, zal voogdij voeren 
over de zakelijke, liquide, solvabele, 
integere, objectieve wederpartij, ten 
einde haar bestaan op dier kosten te 
rekken. 

Dit wetsontwerp, dat verdergaande 
socialisatie mogelijk maakt, da~ 
eigenlijk zelf reeds socialisatie in
luidt, is voldoende, ook in dit week
blad, besproken en toegelicht om op 
inhoud en betekenis ervan hier thans 
verder in te gaan. 

Het geschrift van mr. H. F. van 
Leeuwen, uitgegeven door de Twent
sche Bank, het adres van de Neder
landse Bankiersvereniging aan de le
den der Tweede Kamer, dat van de 
Vereniging voor den Effectenhandel, 
idem van de Nederlandse Maatschap
pij voor Nijverheid en Handel (om 
enkele te noemen) hebben terecht al
gemeen in den lande de aandacht ge
trokken. Van betekenis vooral is ooK 
de steun aan het adres van de Mij. 
voor Nijverheid en Handel van de 
vier Werkgeversbonden, die practisch 
het gehele Nederlandse bedrijfsleven 
in al zijn geledingen vertegenwoordi
gen als landbouw, scheepvaart, indu-
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strie, handel, vèrkeer, verzekering, 
middenstand, indische belangen. 

De weerstand tegen deze gevaarlij
ke plannen vertoont gelijkenis met 
het massale verzet van het bedrijfs
leven en het volk destijds tegen het 
keurslijf waarin de toenmalige minis
ter Vos ons middels zijn voorontwerp 
van Wet op de Bedrijfschappen wil
de klemmen. De toenmalige, veel 
meer links geachte, Regering Scher
merhorn heeft dit voorontwerp terug
genomen. Wij hopen, dat de huidige 

. Regering dit erectiet-ontwerp ook zal 
intrekken. 

Het schijnt mij toe, dat wat de 
V.V.D. betreft, zelfs een nieuwe ka· 
binetscrisis zou worden geprefereerd 
boven een onherstelbare wet, die de 
deur verder opent voor staatsdwang, 
economische kortademigheid, armoede 
en onvrijheid. 

Deze te openen perspectieven klop
pen niet met afwijzing van het com
munisme. 

Bismarck zeide: "Holland annek- · 
tiert sich selbst". Ik weet niet hoe de 
Russische vertaling van deze zin 
luidt. 

VAN OVERKLIFT 

DEJONG'S 
mocoiADE 
èHOCOIADI! 
HAGELSlAG. 
De cenige echte! 
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WEEKBLAD V A N DE VOLKSPART IJ VOOR VRIJ HElD ,EN DEMOCRATIE 

• 

MINISTER LIEFTINCK IN DE STORM! 
W ij hebben menigmaal zorg gehad over de 

weinige belangstelling voor het politieke 
gebeuren. V aak had het er de schijn van, 
dat veel van wat door regering en parlement 
werd gedaan buiten het volk om ging. Onge~ 
twijfeld is de veelheid van vraagstukken, die 
aan de orde komen, daaraan mede schuld. 
Wie niet direct te maken heeft met hetgeen 
zich op het politieke terrein afspeelt, kan van 
hetgeen daar geschiedt veelal maar zeer on~ 
voldoende kennis nemen, laat staan zich er 
een oordeel over vormen. Het gevolg daar~ 
van is, dat het parlement dikwijls beslissin~ 
gen neemt zonder dat de publieke opinie zich 
heeft uitgesproken. Wie inziet, dat dit gaat 
tot schade van de parlementaire gedachten~ 
wisseling ...- omdat het parlement dan de 
stem van deskundigen en belanghebbenden 
onvoldoende heeft kunnen beluisteren - zal 
begrijpen, dat wij het toejuichen wanneer er 
eens wel met kracht en verve wordt gespro~ 
ken en gesèhreven over wat in het parlement 
aan de orde is gesteld: Hierdoor kunnen ook 
parlement· en volk meer tot elkaar komen en 
kan ook een krachtiger besef ontstaan voor 
de betekenis, die het parlement voor onze 
samenleving heeft. Kortom, het aanzien van 
het parlement kan er door stijgen, wat elkeen, 
die de d~ .geçlachte in zich <,!raagt 
dus slechts oprecht verheugen kan. 

W ij hebben ons dan ook reeds om de juist 
uiteengezette redenen van ganser harte 

verheugd over de stroom van geschriften, die 
los gekomen is naar aanleiding van het wets~ 
ontwerp~ Toezicht op het Credietwezen, dat 
bij Koninklijke Boodschap van 19 April bij 
de Tweede Kamer is ingediend. En wij prij~ 
zen de wijsheid van hen, die daarover te he~ 
slissen hebben, dat de Kamer eerst vorige 
week dit wetsontwerp in de afdelingen is 
gaan onderzoeken. Er zijn zeer sterke geruch~ 
ten, dat dit weinig, zelfs zeer weinig, naar de 
zin van minister Lieftinck is. Die zou hebben 
gewild, dat de Kamer de zaak maar eerder 
aangesneden zou hebben. Ja, maar dan zou 
het bedrijfsleven ook veel minder gelegen~ 
heid hebben gehad zich te doen horen. Wij 
vinden het evenwel van het grootste gewicht, 
dat de storm is opgestoken en dat nu eens 
duidelijk blijkt wat er leeft in ons volk. Dat 
is een winstpunt van grote waarde. Zoals 
ook van betekenis is, dat hierdoor nu in brede 
kring diepere aandacht bestaat voor de poli~ 
tiek van minister Lieftinck. Want duidelijk 
is, hoe men het wendt of keert, dat wat in 
het wetsontwerp~ Toezicht op het Credietwe~ 
zen wordt beoogd, voor een zeer groot deel 
moet dienen om het droevige resultaat van 
's ministers politiek op te vangen. Zoals mr. 
Oud het in Avifauna heeft gezegd: .. Het on~ 
oprechte in dit wetsvoorstel is, dat elke erken~ 
ning van schuld aan een onjuist gebleken 
financieel beleid achterwege blijft en de 
schijn wordt gewekt, dat de oorzaken elders 
schuilen." 

DE REDACTIE-SECRETARIS 
is, gedurende enige tijd, afwezig. Bij 
wordt vervangen door de heer 

G. A. DE RIDDER TE BEILEN, 
aan wie alle bijdragen moeten wor
den toegezonden. 

De critiek op 's ministers beleid is niet aan~ 
genaam, noch voor hem, noch voor zijn 

partij. Men raakt er zelfs van uit de koers. 
Een partijgenoot van de minister bijvoorbeeld 
...- waarlijk niet de eerste de beste: de voor~ 
zitter van het N.V.V., tevens lid van de Eer~ 
ste Kamer der Staten~Generaal, de heer H. 
Costerhuis ...- heeft de critiek al betiteld als 
"schaamteloze reactie". "Het is in één woord 
beschamend en een uitdaging aan de arbei~ 
dersbevolking van ons land", zo luidde ver~ 
der één der uitingen van die senator. Zelfs 
de klassenstrijd wordt dus voor de dag ge· 
haald. En dit, omdat ook belangrijke organi~ 
saties uit het bedrijfsleven fel ten aanval zijn 
gegaan tegen de socialistische plannen van 
de socialist Lieftinck, waarbij men hem -
het zij gaarne geconstateerd _..:. de roede niet 
heeft gespaard voor het in de afgelopen ja~ 
ren gevoerde.beleid. 

De minister is met zijn politiek vastgelo~ 
pen en een noodvoorziening om uit de nood~ 
positie te komen zou verdedigbaar zijn, maar, 
zoals reeds eerder in ons blad werd uiteen~ 
gezet, de minister beoogt tevens het verkrij~ 
gen van dictatoriale bevoegdheden, tenein~ 
de het gehele bedrijfsleven in zijn greep te 
krijgen. In het scherp gestelde adres van de 
Nederlandse Bankiersvereniging wordt het 
zo juist gezegd: 

.,Door middel van de beheersing van de 
credietverlening der banken via vaststel~ 
ling van dekkingscoëfficienten, van mini~ 
mum~debetrente en maximum~creditrente, 
via verbod van bepaalde credietvormen en 
voorschriften ten aanz.ien van beleggin~ 
gen, kan niet alleen het bankwezen, maar 
het gehele bedrijfsleven onder de beslis
sende invloed van de minister van Finan~ 
ciën worden gebracht, een mogelijkheid, 
welke elders slechts in dictatoriaal of 
staatssocialistisch geregeerde landen he~ 
staat". 

Moeten de heren regeerders zich nu zo 
verbazen, dat de storm is losgebroken? Zij 
hebben hem zelf ontketend. 

.. * .. 

I nderdaad, de regering heeft de storm ont~ 
ketend. Wat ernstig te betreuren is in een 

tijd waarin de eenheid zo noodzakelijk is, 
gezien onze economische en financiële zor~ 
gen, gezien ook de internationale situatie. 
Dan past het niet een wetsontwerp de we~ 
reld in te sturen, dat van de financiële nood 
een socialistische deugd poogt te maken. 
Om uit de noodsituatie te komen had men 
een noodvoorziening moeten indienen waar~ 
in al wat naar socialistisch geëxperimenteer 
riekt, vermeden werd. 

(t * * 

A Is gevolg van de storm zijn ook de wa~ 
teren in 's ministers eigen partij in beroe~ 

ring geraakt. De minister is zelfs in de kring 
van zijn partijgenoten~werkgevers versche~ 

. nen om daar de bezwaarden te woord te 
staan. Men mag zich de vraag stellen of dit 
een gelukkige figuur is. Het "hoe dichter bij 
de Kroon hoe minder partijmàn" is een gul~ 
den regel en doet op zijn minst de discussie 
met een bepaalde groep leden van de partij 
als on~elegant voorkomen. 

Onelegant is. ~~k de wijzè van berichtge
ving over die vergadering. Wie het 
hoera~verslag in Het Vrije Volk las, - in 
hoeveel huisgezinnen verschijnt dit niet! -
las van geen oppositie. Maar nu is in de pers 
een samenvatting gepubliceerd van een he~ 
toog van de heer K. H. van Staal, een oppo~ 
sant op die vergadering, waarin wij o.m. 
lezen: .. Vele socialistische werkgevers zien 
in het wetsontwerp een poging tot koude 
nationalisatie". En verder: "De oppositie in 
socialistische werkgeverskringen acht het 
wetsontwerp unfair tegenover het Neder~ 
landse bedrijfsleven, omdat zowel de arbei~ 
ders door het gevaar van een omvangrijke 
werkloosheid als de nijvere middenstand en 
het bedrijfsleven door gebrek aan middeJ 
Jen met ondergang worden bedreigd." 

Van dit alles lazen wij niets in Het Vrije 
Volk. Zou men zich tegenover de lezers misJ 
schien hebben gegeneerd voor deze ,.reaction
naire" taal uit eigen kring? 

* " * 
D at minister Lieftinck zijn beleid verde~ 

digt, is zijn goed recht. Evenzeer het geJ 
bruik van de methode om de redenering zij~ 
ner tegenstanders - althans volgens Het 
Vrije Volk.- als ,;verouderd" en "onwetenJ 
schappelijk aan te merken. Er zal overigens 
nog voldoende gelegenheid zijn om van ge~ 
dachten te wisselen over de redeneringen 
van de bewindsman, maar het lijkt ons wel 
goed thans één argument nader te bezien. 
De minister heeft zich in zijn uiteenzettin~ 
gen voor zijn partijgenoten~werkgevers ook 
beroepen op het regeringsprogram. Dat heeft 
ons in hoge mate verwonderd en het heeft 
ons deugd gedaan, dat prof. Romroe - for~ 
mateur van het huidige kabinet en dus wel 
de eerste die hierover spreken kan! .!- ter~ 
zake zijn kennis heeft medegedeeld. In De 
Volkskrant van Dinsdag j.l. schrijft hij over 
prof. Lieftinck's beroep: 

"lnzoverre in het wetsontwerp het he~ 
ginsel van credietcontröle wordt aangegre~ 
pen, om op de stijging der bedrijfsinveste~ 
ringen een rem te kunnen· zett~. vindt het 
zonder twijfel zijn grondslag in het rege~ 
ringsprogram. En even ongetwijfeld heeft 
het ingediende wetsontwerp met het rege~ 
ringsprogram niet te maken, inzoverre het 
meer omvat dan credietcontröle, èn inzo~ 
verre het mist het verband met de nood 
der tijden. 

In deze laatste twee opzichten kan men 
over het ingediende wetsontwerp denken 
zoals men wil; maar geen beroep doen op 
het regeringsprogram. In het eerste op~ 
zicht ...... vindt het ingediende wetsont~ 
werp in het regeringsprogram zijn steun, 
zij het dan uiteraard alleen voor wat he~ 
treft het beginsel van het wetsontwerp, en 
niet met betrekking tot zijn concrete uit~ 
werking",_ 

Dat is duidelijk, dunkt ons. Prof. Lief~ 
tinck' s beroep op het regeringsprogram gaat 
dus in het geheel niet op. Het was onjuist. 

Op 't overige van 's ministers redenerin ... 
gen zullen wij, gelijk gezegd, nog terugko~ 
men. Het wetsontwerp zal nog voldoende 
onze aandacht hebben! K. 
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Mevrouw Fortanier-De Wit lokte belangrijke beslissing 
uit over de Kinderbijslag 

Tweede Kamer: Pleegkinderen wet. Eerste Kamer: Accijnzen, 
Oud-ambassadeur Rechtshervel voor een 

Het was Woensdag 20 JWli een historische dag voor de Tweede Kamer. 
Na eea onderbreking van ruim 15 maanden kerrde zij temt; in haar oude, 
maar - zonder aan het historische karakter dezer stadhouderlijke kwar
tieren afbreuk te doen - aan de eisen van de moderne tijd aangepaste: 
gebouw en vergaderzaal, waar zij reeds sedert 1815 is gehuisvest; Ge
beurtenissen als deze zijn altijd een kolfje naar de hand van Kamervoor
zitter dr. Kortenhorst, die dan de sprankelende geest, waarover hij be
schikt, de vrije teugel laat en zijn medeleden vergast op een speech, wdke 
een mengsel vormt vau ogenschijnlijk zo tegenstrijdige eigenschappen als 
historische l;:ennis, humor en op de actualiteit ingestelde praktisehe zin. 
Wie deze presidiale inwijdingsspeech niet door de radio heeft kunnen be
luisteren, leze haar, zo hij er de ltans toe heeft, eens na in de Handt>lingen 
van de Tweede Kamer, waar zij op de bladzijden !059 en 2t60 is te vinden. 

beriepen zich daarover op de zin
snede in de Regeringsverklaring van 
17 Maart, dat gewaakt zou worden 
tegen "een onevenredige achteruit
gang van de grotè gezinnen". 

Zou er, wanneer de kinderbijslag
verhoging over de gehele linie tot 
5 % werd beperkt, echter sprake zijn 
van zulk een "onevenredige achter
uitgang"? De gehele Kamer, met uit
zondering alleen van de K.V.P.-frac
tie, bestreed dit of achtte dit .althans 
in het geheel niet vast te staan, zo
lang de Sociaal Economische Raad 
het gevraagde rapport dienaangaande 
nog niet had ingediend. En het was 
"ooral onze geestverwante, mevrouw 
Fortanier--De Wit, die de kwestie 
zakelijk èn principieel scherp wist 
te stellen en door haar amendement 
een beslissing heeft uitgelokt. 

Het oude politieke strijdperk, 
waar Thorbecke en Groen, 

waar Lohman, Kuyper en Troelstra, 
waar Cort van der Linden en Dres
selhuys, Colijn, Nolens en zovele an
dere groten in het verleden van ons 
politieke leven de belangen van land 
en volk, zoals zij die naar hun eer
lijke overtuiging en beste weten za
gen; hebben bepleit en behartigd, is 
dus weer in ere hersteld. En strijd is 
er onmiddellijk weer gevoerd, die
zelfde dag! 

Het begon reeds met de stemmin
gen over twee amendementen op de 
Pleegkinderenwet, welke amende
menten minister Mulderije tijdens het 
debat in de laatste vergadering in de 
Ridderzaal had ontraden, maar welke 
desondanks werden aangenomen. Dat 
de invoering van deze wet zeer nood
zakelijk is, werd algemeen erkend. 
Ook onze woordvoerster hierbij, me
vrouw Fortanier-De Wit, legde daar 
grote nadruk op. Toezicht op de ver
zorging en opvoeding van pleegkin
deren, zo zeide zij, wordt sedert vele 
iaren gevoeld als een dringende 
'toodzakelijkheid. Tot op de huidige 
dag bestaan er misstanden, waar 
niet in voldoende mate tegen kan 
worden opgetreden. Het thans ter 
tafel liggende ontwerp, dat een ef
fectief toezicht beoogt en erop is ge
richt, misstanden te voorkomen en zo 
nodig te corrigeren,. was ook onze 
fractie zeer welkom. 

Op dat: "misstanden" dient dan 
echter wel de nadruk te vallen en 
om dit· nog eens te onderstrepen, 
heeft onze fractie ook aan bedoelde 
amendementen haar stem gegeven. 
Het eerste was afkomstig van mr. De 
Haas (~V.PJ) en beoogde in het 
ontwerp vast te leggen, dat een on
derzoek in het pleeggezin of de in
richting, waar het kind wordt ver
zorgd en opgevoed, slechts zal ge
schieden "indien er een redelijk ver
moeden bestaat, dat er in het pleeg
gezin of de inrichting misstanden 
heersen of dreigen te ontstaan". Dit 
amendement werd aangenomen met 
;44 tegen 38 stemmen. V oor sternden 
met de K.V.P.-fractie onze V.V.D,
fractie, de A.R. en de heer Welter 
<K.N.P.). 

Het andere amendement was van 
mr. Terpstra CA.R.) en stelde voor 
om in de tekst van art. 10 van het 
ontwerp, luidende: "Indien het be
lang van een pleegkind zulks vor
dert, kan de Voogdijraad beslu~.ten, 
dat het niet langer in het gezin of de 
inrichting, waarin het wordt verzorgd 
en opgevoed, zal mogen verblijven", 
tussen de woorden: "zulks" en "vor
dert" in te voegen: "bepaaldelijk". 
Dit amendement is aangenomen met 
51 tegen 31 stemmen. Voor stemden 
dezelfde leden, doch thans nog ver
sterkt met de staatk.-gereformeerden 
en de communisten. 

* • • 

W~s het verschil hier, zoals wel 
blijkt, tenslotte niet van zo 

ernstige aard, van meer principiële 
betekenis was de strijd om de pro
gressieve verhoging van de kinderbij
slag. Die strijd werd gevoerd tijdens 
de gelijktijdige behandeling van een 
zestal ontwerpen, waarvan het eerste 
ten doel had, de kinderbijslag voor 
de gezinnen met 4 kinderen en meer 
van het vierde kind af met terugwer-

kende kracht tot 1 Januari 1951 te 
verhogen met 4 cent per kind ~als 
"voorschot" is deze verhoging reeds 
uitgekeerd), uitgaande van de ge
dachte, dat hoofden van grote gezin
nen over het algemeen in de verla
ging van de loon- en inkomstenbe· 
lasting maar weinig of in het geheel 
geen compensatie hadden gevonden 
voor de per diezelfde datum inge
voerde huurverhoging. Hiertegen 
ging het verzet niet en dit ontwerp 
kon dan ook ongewijzigd. en zonder 
hoofdelijke stemming worden aan
vaard. De vijf andere ontwerpen ten
slotte hadden ten doel, de kinderbij-· 
slag, de nooduitkeringen ouderdoms
voorziening en de sociale verzeke
ringsuitkeringen aan te passen aan 
de in Maart doorgevoerde loonronde 
van 5 %. 

... * 

o)k tegen. laatstgenoemde doel. 
stelling ging het verzet niet, 

maar wel tegen de p r o g r e s s i e v e 
vemogl.ng van de kinderbijslag voor 
de grotere gezinnen, n.l. van het 
derde kind af. Voor hen werd de kin
derbijslag n i et met 5 %, maar met 
8 tot 10 % verhoogd. Minister Joekes 
en het Kamerlid dr. De Kort -deze 
namens de gehele K.V.P.-fractie -

• * • 

J n het kader van de jongste loon." 
ronde, zo merkte zij op, is het, 

naar het oordeel van mijn fractie, 
niet te vermijden, ook de kinderbij-

· slagen met 5 % te verhogen. Groot 
enthousiasme over de tot nu toe ge
to1gde kinderbijslagpolitiek .bestaat 
e1·, zoals ik bekend mag veronderstel
len, bij mijn fractie niet. Wij hebben 
tot nog toe de desbetreffende wets
untwerperi onze goedkeuring niet 
willen onthouden om zwaardere al
gemene loonsverhogingen te voorko
r:•en, doch de nadelen, aan deze loon-· 
politiek verbonden, hebben bij ons 
altijd zwaar gewogen. Deze na<lelen 
treden steeds duidelijker aan de· dag. 
Bij de loonvorming gaat het behoef
te-element een gevaarlijke factor 
vormen, ten koste van het prestatie
deel, met alle kwade gevolgen van 
dien, als verminderde lust tot opvoe
ring der vakbekwaamheid, e.d. 

DEZE BURGER 
is heel dankbaar dat die faux pas van de pas al weer lang he?·
steZd is. De volkswil heeft zich majesteitelijk geopenbaa1·d. De 
door het volk over zich zelf gestelde overheid heeft even ma
jesteitelijk ongelijk erkend op een wijze, die - zoals de heren 
van de nieuwstijdingen dat noemen - "haar siert". 

Ik zei de volkswil . .... . 
Nou ja ..... , 
De volkswil reikt wat reizen betreft niet verder dan Artis en 

Avifauna, Lunteren en Valkenburg en wanneer zij hèèl ver 
reikt misschien Texel en Terschelling. 

Denkt niet dat deze burger het niet meent wanneer hij zegt 
dat het goed is dat de overheid voor alle aandrang geweken 
is. Dat is natuurlijk goed, omdat de voorgestelde maatregelen 
annatuurlijk en dus niet goed waren, maar hoevelen onzer gaat 
deze zaak persocmlijk iets áán? 

Hoevelen onzer verkeren in de aangename omstandigheid, 
waarin deze burger zèlf verkeert, dat zij zelfs maar de moge
lijkheid wágen te overwegen een buitenlandse reis te maken, al 
is het maar zó'n kleintje? 

Ik heb geen statistieken tot mijn beschikking, maar ik geloof 
niet vèr mis te zijn, wanneer ik het aantal van hen in Nederland 
die aan een buitenLands reisje kunnen denken - anders dan als 
aan een onveroulbare Wusie - op een paar hond'erd duizend 
~tel, met inbegrip van de kapiteinen der indmtrie en van de 
horden die gezamenlijk in autobussen 1·eizen, wanneeT ge dat 
reizen moogt noemen. 

Dan blijven er nog een dikke negen millioen Nederlanders die, 
al zou er geen pas en geen visum en geen minimum-devies be
stáán, toch niet aan over-de-grens zouden kunnen denken. Mis
schien denken tvel, mam· doen zeker niet. 

·Voor een dikke negen mil.lioen Nederlanders is het al moeilijk 
genoeg hun dagelijkse broodje en hun dagelijkse aardq,ppeltje 
en een pondje vlees zo nu en dan en hun ·margarine te betalen. 
Gewoon aan de bakker, de groenteman en de slager te betalen. 
Thuis. In hun oude straat. In hun oude stad. 

Het is natuurlijk een zaak van groot belang dat de mensen 
in de wereld contact met de mensen in de wereld hebben en 
dat wie dat willen en moeten en kunnen daarin zo weinig 
mogelijk gehinderd worden. 

Maar al wie dit voorstelt als een aangelegenheid die het volk 
in zijn volte breedte en diepte aangaat, weet niet hoe dat volk 
leeft en hoe moeizaam het de eindjes aan elkaar zit te from
melen. 

Dit is even een woordje achteraf van 
DEZE BURGER 

Economische Zaken en 

Waar wij echter in ieder geval 
overwegend bezwaar tegen hebben, 
is, zo verklaarde onze woordvoerster, 
de extra-verhoging, die het vóór ons 
liggend ontwerp boven die 5 % wil 
verstrekken voor het derde en vol
gende kinderen. De minister beriep 
zich nu wel op de bovenvermelde 
passus in de Regeringsverklaring, 
maar enige exacte gegevens, dat bij 
een 5 % verhoging inderdaad sprake 
zou zijn van een "onevenredige ach· 
teruitgang" voor de grote gezinnen 
waren niet aangevoerd. Natuurlijk 
wilde mevr. Fortanier niet betogen, 
dat de draagkracht van ~n groot deel 
van de grote gezinnen, vooral die, 
waar nog geen verdienende kinderen 
zijn, niet geringer is dan die van 
kleinere gezinnen. Dat is een natuur
lijke zaak en het geldt voor de hogere 
inkomens evenzeer als voor de lagere. 
Een gezin van 4 personen kan bij 
eenzelfde inkomen in groter welstand 
leven dan ·een gezin van 12 personen. 

Naar ons inzicht - aldus spreek· 
ste1· - draagt elk ouderpaar echter 
zelf de verantwoordelijkheid voor de 
grootte van zijn gezin en heeft het 
in beginsel de materiële consequen
ties daarvan zelf te aanvaarden. Dai 
de belastingwetgeving belangrijke 
aftrek moet toestaan bij toeneming 
van het gezin achten wij ook vanzelf
sprekend. Hier behoort in beginsel 
de draagkracht van de contribuabele 
het uitgangspunt te zijri, doch om 
daarmede bij de loonpolitiek door 
middel van de kinderbijslag rekenin« 
te houden in sterker.mate dan_tot nu. 
toe gebeurt, stuit bij ons op zeer 
ernstige bezwaren. 

In aansluiting aan dit betoog dien· 
de mevrouw Fortanier een amende
ment in, beogend, het progressieve 
deel van de verhoogde kinderbijslag 
van het derde kind af uit het ontwerp 
terug te nemen. Dit amendement is 
met 52 tegen 28 stemmen aanvaard. 
Te«en stemden alleen de gehele 
K.V.P.-fractie en een der r.k.-leden 
van de P.v.d.A.-fractie, namelijk de 
l1eer Willems. De heer Welter <K.N. 
P.) was op deze vergadering niet aan
wezig. Na deze belangrijke beslissing 
konden, nadat nog een aantal motî:es 
en amendementen van de commurus
ten was verworpen, de zes ontwerpen 
~.lle z.h.s. worden aanvaard. 

* • • 

Steken wij wederom over naar 
de overzijde van het Binnen

hof, dan zien wij, dat onze geestver
want prof. Molenaar daar kort tevo
ren een ongeveer gelijke beginsel
uiteenzetting van ons standpunt in 
deze had gegeven bij de behandeling 
aldaar van de Noodregeling kinder
bijslag kleine zelfstandigen. Ook hij 
zei: Wij erkennen, dat de draagkracnt 
van kinderrijke gezinnen bij eenzelf· 
de inkomen geringer is dan die van 
de kleinere gezinnen. Welnu, daar
mede_ dient rekening te worden ge
houden bij de altrek voor de loon· 
en inkomstenbelasting, de belastingen 
naar draagkracht, maar om daarmede 
ook bij de loonpolitiek rekening te 
houden, achten wij in beginsel on
juist. Wij hebben dat bij de tweede 
loonronde aanvaard om een zwam·de
re algemene verhoging te voorkomen: 
in beginsel echter staat bij ons voor
op: loon naar prestatie. 

.. . .. 
. Nu beide Kamers voortdurend 

gelijktijdig vergaderen en dt! 
Eerste Kamer in de afgelopen week 
zeer veel met grote snelheid beeft af
gedaan is het ons helaas niet moge
lijk, v~n het behandelde in ~eze .~a
mer iets meer dan enkele "fhtsen te 
geven. Wij vermelden wat de kinder
bijslag voor kleine zelfstandigen be
treft dus verder slechts, dat onze 

(Vervolg op pag. 8l 
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WEEK tot WEEK 

Prins Bernhard 40 jaar 
QP 29 Juni heeft Prins Bernhard temidden van 

zijn gezin, temidden van het Nederlandse 
volk een kroonjaar kunnen vieren, zijn veertigste 
verjaardag. En hij heeft daarbij ondervonden, hoe
zeer hij een plaats heeft verworven in de genegen
heid van ons volk, hoezeer hij een eigen plaats 
inneemt door de wijze, waarop hij zijn moeilijke 
taak als Prins-Gemaal, als echtgenoot van onze 
Koningin heeft opgevat. Inderdaad een moeilijke 
positie, een moeilijke taak is die van Prins-Gemaal. 
En het hangt in hoge mate af van degene, die deze 
positie bekleedt, wat hij ·er in het maatschappelijk 
bestel van maakt. Dat is geen eenvoudige zaak; 
daar zitten heel veel voetangels en klemmen, die 
dR nog extra lastig maken. Maar Prins ~rd 
fs er in de loop der jaren volledig in geslaagd, 
inhoud en betekenis te geven aan zijn functie. 'Met 
warmte heeft het Nederlandse volk hem indertijd 
begroet als echtgenoot van Prinses Juliana. Maar 
naast die spontane warmte is gekomen een waar
dering, een begrip voor het vele, dat de Prins in 
het belang van ons land en ons volk verricht. Het 
meest spectaculair zijn daarbij wel geweest zijn 
reizen, welke hij in het vorige jaar en in dit jaar 
heeft ondernomen op verzoek van de Nederlandse 
Regering, waar hij als een ambassadeur van goe
den wille voor de Nederlandse zaak, voor de Ne
derlandse belangen met zeer groot succes is opge
treden. Prins Bernhard heeft zich in de loop der 
jaren volledig verdiept in de vele problemen, in 
de vele moeilijkheden, waarmede het Nederlandse 
volk, waarmede Nederland te kampen heeft. Hij 
heeft bij herhaling het voortouw genomen, ge
tuige zijn voorzitterschap van de Nationale Demo
bilisatieraad, als er problemen opgelost moesten 
worden. Nu hij een leeftijd heeft bereikt, waar hij 
in de volle kracht van zijn kunnen staat, wenst 
het Nederlandse volk hem van harte geluk. Aller
eerst te midden van het Koninklijk Gezin, maar 
ook temidden van het Nederlandse volk, waarme
de hij zozeer één van hart en geest is geworden. 
Het feit, dat dit in alle lagen en groepen der Ne
derlandse samenleving zo gevoeld wordt, moet 
voor Prins Bernhard, nu hij een kroonjaar bereikt, 
waarmede ook wij hem namens de V.V.D. van 
harte willen gelukwensen, een reden van ~rote 
voldoening zijn. 

Ernstige waarschuwing 

Wie de rede van Mr. Oud in de bijeenkomst in 
Avifauna te Alphen aan de Rijn uitgespro

ken, goed beluisterd heeft zal ongetwijfeld getrof
fen zijn door de ernst en de scherpte van de 
woorden, waarmede hij het financiële beleid van 
minister Lieftinck critiseerde. Hier sprak een oud
minister van Financiën, die weet welke verant
woordelijkheid aan deze belangrijke post in een 
kabinet is verbonden. Het vernietigende oordeel 
over het sterk socialistisch getinte financiële be· 
leid betekende dan ook meer· dan het kruisen van 
de politieke degens; het was een ernstige waar
schuwing om in 's lands belang op de fatale weg 
niet verder te gaan. 

Mr. Oud liet duidelijk blijken, dat de indiening 
van het wetsontwerp inzake het toezicht op het 
credietwezen de druppel is, die de emmer doet 
overlopen. In een dergelijk beleid kan de V.V.D. 
bezwaarlijk vertrouwen stellen; het komt door zijn 
verholen streven naar koude socialisatie dermate 
in strijd niet alleen met onze beginselen, maar on
getwijfeld met de opvattingen van de meerderheid 
van ons volk, dat radicale ombuiging urgent is ge
worden. 

Terecht stelde Mr. Oud de vraag, of en in hoe
verre de K.V.P., die immers in staat is deze ont
wikkeling te verhinderen, dit alles nog langer slik
ken zal. 

Wij hebben reeds eerder gesteld, dat het moeilijk 
valt aan te nemen, dat een zo ingrijpende wette
lijke regeling zonder meer de Ministerraad zou 
passeren. Nu deze zaak weleens tot een groot poli
tiek conflict kon uitdijen, zal er ook klaarheid 
moeten komen over de vraag, of het gehele kabinet 
achter dit wetsontwerp en bet daarmede verbonden 
financiële beleid staat. 

Middenstand 
nat de klachten over de slechte economische 

situatie van de middenstand zeker niet zijn 
overdrev.en, blijkt vooral de laatste tijd terdege 
uit verschillende gepubliceerde cijfers. Zo is door 
het Economische Instituut voor de Middenstand 
een statistiek vervaardigd met betrekking tot de 
gang van zaken in het kruideniersbedrijf. In de 
toelichting op deze cijfers, waarop wij hier niet 
nader wlllen ingaan, komt men tot de conclusie, 
dat de positie van deze zelfstandigen dikwijls 
slechter is dan die van de geschoolde arbeider. In 
bovenbedoelde bedrijven moeten huisgenoten de 
eigenaar nog terzijde staan. De arbeidsduur is 
veelal hoger dan die van de loontrekkenden. Voorts 
mag niet uit het oog worden verloren, dat vele 
arbeiders, behalve hun loon, nog kinderbijslag ont- • 
vangen en dat hun werkgevers nog een zeer be
langrijk bedrag ten behoeve van sociale voorzienin
gen betalen. Uit de statistiek blijkt, dat de uitkom
sten van vele bedrijven onbevredigend waren. In 
de groep met een omzet van f 50.000 was de netto
winst per jaar niet hoger dan f 3431.-. Het is te 
wensen, dat dergelijke gedocumenteerde gegevens 
de regering nu eindelijk eens tot het inzicht mo
gen brengen, dat de middenstand niet langer kan 
worden beschouwd als de kip met de gouden 
eieren. De middenstand wordt gevormd door een 
groep hard werkende mensen, van wie zeer velen, 
ondanks ernstige inspanning nauwelijks een be
staan vinden. Als de regering deze waarheid niet 
ziet, dan zal het er voor de middenstand nog veel 
somberder gaan uitzien. Moge eindelijk het goede 
inzicht baan gaan breken. 

Leemte 
N a hetgeen wij reeds hebben geschreven over 

het laatstverschenen rapport van de Parle
mentaire Enquêtecommissie, willen wij nog even 
de aandacht vestigen op een in dit rapport voorko
mend zeer belangrijk onderwerp, n.l. de grondwets
herziening. De commissie blijkt terecht weinig 
gesticht over de experimenten van onze in Enge
land zetelende regering tot de helft van 1944. De 
uiteindelijke oorzaak van deze experimenten "in 
een verkeerde richting" ziet de commissie in een 
leemte in de grondwet. Zij beveelt de regering 
daarom met de meeste klem aan, de kwestie van 
zittingsduur der vertegenwoordigende lichamen 
onder buitengewone omstandigheden bij een vol
gende grondwetsherziening aan de orde te stellen. 
Bovendien acht zij een voorziening in deze leemte 
va:n zo dringend belang, dat zij zelfs verzoekt 
een voorlopige regeling te treffen voor de tijd dat 
de grondwet op dit punt nog niet is gewijzigd. Ge
zien de leerzame ervaringen die wij in de bezet
tingstijd hebben opgedaan, kunnen wij het oordeel 
van de commissie ten volle onderschrijven. Vooral 
met het oog op de complicaties, die zich op het 
ogenblik op internationaal politiek gebied voor
doen, is het wenselijk, dat aan de suggesties van 
de commissiè voldoende aandacht wordt besteed. 
Immers, regeren is vooruitzien. 

Gevaarlijk (I) 
Bij nota van wijzigingen heeft de Minister van 

Financiën aan de Tweede Kamer voorgesteld 
aan de voorschriften inzake de aangifte van de 
Inkomstenbelasting enige bepalingen toe te voe
gen, die tot doel hebben verbetering te brengen in 
de ongewenste toestand, dat steeds meer belasting
plichtigen hun aangiftebiljet voor de Inkomsten
belasting niet of veel te laat indienen. De Minister 
stelt voor te bepalen, dat indien de vereiste aan
gifte niet is gedaan, de belastingplichtige bij aan
getekende brief kan worden aangemaand om bin
nen een daarbij te stellen termijn aan deze ver
plichting te voldoen. Wij kunnen het met deze 
aangekondigde maatregel eens zijn, omdat in een 
geordende sameiileving de burger niet alleen 
rechten, maar evenzeer plichten heeft. Vervolgens 
wil de Minister echter nog een stap verder gaan, 
die wij uitermate gevaarlijk en weinig principieel 
achten. Is n.l. aan de aanmaning per aangetekende 
brief niet voldaan, dan wordt de op te leggen 
aanslag verhoogd :inet 5%, doch tenminste met 
f 5.-. Wordt deze maatregel aangenomen, dan 
bevinden wij ons wel op een zeer hellend vlak, 
aangezien deze sanctie volkomen willekeurig moet 
worden genoemd, omdat de· strafmaat ten nauwste 
verband houdt met de hoogte van de aanslag. 
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Gevaarlijk (11) 
Nogmaals, wij kunnen ons voorstellen dat de 

Minister strengere sancties wenst op' het niet 
t~jdig indi~~en van ?e aangiftebiljetten. Dat hij 
Zlch daarbiJ zou bedienen van het instellen van 
een uniforme boete voor iedere overtreding of 
zelfs zou dreigen met hechtenis, zouden wij ook 
kunnen begrijpen, doch dat de straf onmiddellijk 
wordt gekoppeld aan de hoogte van het te betalen 
belastingbedrag, achten wij principieel onjuist en 
weinig strokend met de juiste normen die voor 
~n rechtstaat gelden. De aangekondigde maatregel 
1s daarom ook zo gevaarlijk, omdat zij indien. zij 
zou worden aangenomen, in de toekomst ook op 
ander terrein een funeste uitwerking zou kunnen 
hebben, waarbij de invloed van de staat zich zal 
kunnen doen gelden op een wijze, die met een 
waarlijke democratische opvatting van het staais
bestel weinig van doen heeft. 

Gevaarlijk spel 
H~t Handelsblad van Antwerpen meldt dat 

zich onlangs onverkwikkelijke incid~nten 
hebben voorgedaan tijdens de jongste bijeenkomst 
van de gemeenteraad te Flenu. Toen een afvallige 
communist het woord trachtte te nemen, begon
nen zijn vroegere partijgenoten hem te over
schreeuwen. De afvallige trachtte zich hierop ver
staanbaar te maken met een spreektrompet, waar
na enige afgescheiden socialisten op een fluit en 
een trompet begonnen te spelen, terwijl een com
munist zijn harmonica voor de dag haalde. De 
voorzitter slaagde er niet in, de rust te doen weer
keren, zodat hij zich gedwongen zag, de vergade
ring te sluiten. Men zou om deze muzikale ge
meenteraad kunnen glimlachen, ware het niet, dat 
hier de opzet aanwezig is het parlementaire stel
sel en de democratie in een belachelijk daglicht te 
stellen. Dit trachten de communisten in ons land 
eveneens te doen. Hiertegen zal terdege moeten 
worden gewaakt, omdat de invloed, die van der
gelijke vertoningen op de onontwikkelde kiezers 
uitgaat, funester is dan men vaak denkt, zodat 
zij in sterke mate ondermijnend werken tegen de 
democratische gedachte. 

Kinderbijslag en nog wat 
H et is met de kinderbijslag een moeilijke zaak. 

Zij bestaat en welke bezwaren men er ook 
tegen mag hebben, men moet, als men zich ba
seert op de politieke· verhoudingen in ons land) 
inzien, dat zij stellig niet meer zal verdwijnen. 
Alleen de progressiviteit in de kinderbijslag, wel
ke dank zij de amendementen van mevr. Fortanier 
de Wit in de tijdelijke sociale wijzigingswetten 
was voorgesteld, is voorshands vermeden, maar 
de woordvoerder van de P.v.d.A. in de Tweede 
Kamer, bleek in feite toch wel voorstander van die 
progressiviteitsgedachte te zijn, al stemde bij er 
dan dit keer met zijn geestverwanten tegen. Deze 
aanneming van de amendementen van mevr. For
tanier-de Wit heeft in het kamp van de K.V.P. de· 
nodige deining verwekt. De parlementaire redac
teur van "De Tijd" schrijft in zijn blad, dat de 
ontstemming in het katholieke kamp zeer groot 
is, want men beschouwt dit wetsvoorstel als een 
regelrechte consequentie van de regeringsverkla
ring van 17 Maart bij het optreden van de nieuwe 
regering en bijgevolg de afstemming van dit on• 
derdeel als een verbreking van de overeenkomst. 
Nu zijn dit allemaal heel respectabele gev·oelens, 
doch men koopt er in de politiek in het gèheel 
niets voor, als men er niet de consequenties uit 
trekt. Een verbreking van de overeenkomst, waar
op een . regering gebaseerd is, behoort consequen
ties te hebben, hetgeen betekent, dat men menig 
bekend gezicht uit bet kabinet zou moeten zien 
verdwijnen. Maar dit is theorie, zo schrijft deze 
parlementaire redacteur, die zich veelal baseert 
op hetgeen hij buiten het parlement in K.V.P.• 
kringen verneemt, want indien men werkelijk dui
delijk had gemaakt, dat men voornemens was het 
politieke spel even hard en zakelijk als eerlijk te 
spelen en zich door geen enkele oneerlijkheid van 
de tegenpartijen van die regels te laten afbrengen, 
hadden wij de politieke partij nog moeten zien, 
die de verantwoordelijkheid op zich had durven 
nemen. Ook op dit punt kon men weer veel leren: 
soms moet politiek met grote souplesse en veel 
tact bedreven worden, maar dan plotseling weer 
met een ongenadige hardheid, die elke neiging 
om zich te vermeien in -<>neigenlijke verantwoor
delijkheidsgevoelens, uitbant. 

Tot zover de parlementaire redacteur van ,,De· 
Tijd". Net, toen wij zijn artikel gelezen hadden, 
draaiden wij de K.R.O.-radio aan en luisterden 
naar het programma van de Zomersproeten. En 
daarin kwam voor een gesprek tussen een jon· 
getje, dat bij zijn oom logeerde, waarin dat jon
getje klaagde, dat zijn ouders naar Luxemburg 
waren gegaan en hij niet meemocht. Die oom zei
de, daar ben je nog veel te klein voor om meege. 
nomen te worden, waarop dat jongetje zeide: 
maar ze hebben de kinderbijslag wel meegenomen 
naar Luxemburg; 

Misschien had die parlementaire redacteur van 
"De Tijd" zijn artikel toch iets anders geschreven, 
als hij nu ook net die uitzending van de K.R.O. 
gehoord had. Je kunt nooit weten. 
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"Autocratie, Aristocratie, Demo
cratie", een indeling der staten 
naar de staatsvorm, door Dr. P. 
G. Vonk, uitg. van Gorcum & 
Comp., Assen 1951. Ingen. f 4.90. 

·Deze in Van Gorcums Juridische 
Bibliotheek uitgegeven dissertatie 
waarop de schrijver aan de Utrechts~ 
Universiteit promoveerde, getuigt van 
nauwgezette studie en voorziet in een 
behoefte, daar zoals de auteur het uit- · 
drukt "alles wat op de staatsvormen 
betrekking heeft in het bijzonder in 
de laatste tijd voor een groot deel (is) 
gehuld in een nevel, die soms wel zeer 
~ndoorzichtig lijkt". Niet slechts in het 
p:ractisché politieke leven, maar ook 
in -de ;wetenschap heerst weinig eens
~ezindheid over de onderscheiding 
van de vormen der staten, zodat de 
practijk zich in dit opzicht niet kan 
baseren op de wetenschap - voorzo
'?'~r dan eerstbedoelde de behoefte 
daaraan erkent! 

~ iJeeft deze dissertatie niets eclà
t.lhts, daar· zij uiteraard geen nieuwe 
ooncepties brengt of theoretisch . 
})al,lnbrekend werk verricht, zij treft 
door zuivere omschrijving en nauw
keurige analyse. Voor het partijwe
zen van belang is hetgeen de schrij
V:~ aan .het einde van zijn studie zegt 
over de. .. invloed van pàrlijen op · de 
vbî'mirig· vah de hoogste staatswil. 
'! tWif"Iaièri dit werk iil. de rustige 
'II'Oei.ttgang van zijn evenwichtig betoog 
~t genoegen. Dat in de lijst .van ge
:r,aacipleegde literatuur de voorletters 
V.!in Mr. Ouds naam in verkeerde volg
örde 'zijn geplaatst, is klaarblijkelijk 
eén zet- of tikfout. Op pagina 110 
staan ze goed. de R. 

* * • 

"Arbei~svoorziening .in de Land
. bouw".. Rapport van de Sectie 

.--.•. ; "Agrarische vragen~· van de Dr. 
·., Wiatdi BeckJ?an Stichting. 

.I' ;Dit •. r.a~porl van ·het· socialistische 
studie-centrum behandelt de Arbeids
voor:Zlening in de. Landbouw, in ·ver
band met de Wet op de wachtgclq~~
geling en werkloosheidsverzekering. 
De landbouw kent grote seizoenwerk
.l()oshèid, waardoor steeds een groot 
aa,ntal arbeiders op wachtgeld zou 
. :moeten worden gesteld. De hiervoor 
nodige grote uitkeringen ·vereisen ho
~e premies; voor de wachtgeldrege
lmg zou deze per arbeider 10.8% van 
het loon moeten bedragen, waarbij 
dan nog 1.4% aan premie voor verze
kering tegen werkloosheid zou komen. 

De rapporterende sectie acht liet 
sociaal noch economisch verantwoord 
deze hoge premie door de landbouw 
te laten opbrengen. Zij meent, dat een 
deel door het "algemeen belang" moet 
worden gedragen, zodat bijv. de to
tale wachtgeldpremie ten hoogste 5%, 
die voor de werkloosheidsverzekering 
1.4% zou bedragen, totaal 6.4%, waar
·Van voor werkgevers en werknemers 
elk de helft komt. Daartegenover zou 
moeten staan een verplichte minimum 
bezetting aan vaste arbeidskrachten 
zij het met dispensatiemogelijkheden: 
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Van Welvaartsfonds tot "masterplan" in Suriname 
Gezamenlijke. inspanning voor gezamenlijke opbouw geëist 

Er I& een tijd geweest, dat Suriname een zeer wl.n.stgevend gewest was. 
Suiker, tabak, koffie, katoen, cacao, dat al kwam er vandaan en vond 
In Europa een gretige markt. Nederlandse pioniers trokken naar dat land 

. met zijn wllde kust, dat door rivieren is doorsneden en vestigden er plan
tages. Arbeidskrachten werden geïmporteerd uit Afrika. Zo werd de econo
mische cirkel gesloten: export van producten en import van gekleurde 
arbeidskrachten. Een wrede . cirkel, die niet altijd stand zou kunnen houden 
en die werd doorbroken door de opheffing van de slavernij in 1868. Daarna 
is voor Suriname een tijd van economisch verval gekomen. Maar men moet 
de oorzaak hiervan niet altijd alleen zoeken in de opheffing van de 
slavernij. Ook na de opheffing viWl de slavernij zijn arbeidskrachten ge
importeerd, Hindoestanen en Javanen, maar de economische welvaart 
wilde niet terugkeren. Er waren nog andere oorzaken: de opkomst vaa 
Java als land van cultures. Java en Deli werden nieuwe klaaken. Suriname 
werd vergeten, want de wereld had geoordeeld, dat haar voedseltuinen 
elders moeste'! worden aangelegd. Toen kwam de oorlog en na de oorlog 
kwamen er meuwe verhoud!ngen. De cultures in het oosten verloren een 
groot deel van haar betekenis. En Suriname ? In de laatste jaren voor de 
oorlog had Nederland de begrotingstekorten van Suriname moeten aan
vullen. In de oorlog kwam er de bauxiet en Suriname kreeg iets van zijll 
zelfvertrouwen terug. Het land had waarlijk iets te bieden. Voor het 
g~o~tstc gedeelte werden de Amerikaanse vliegtuigen gemaakt van alu
rmnunum, waarvan het erts in Suriname was gewonnen. 

Na de oorlog werkte de toenma-
lige gouverneur Brons een plan 

uit, dat er toe zou kunnen dienen 
Suriname iets van een welvaartsbasis 
te kunnen geven. Het werd minitieus 
uitgewerkt, maar het bleef toch een 
voorlopig pJan. En het moest met 
mondjesmaat, veel geld kon er niet 
aan worden besteed. Toch kwam het 
nog tot veertig millioen. Maar Ne
derland heeft het kunnen accepteren 
en minister Lieftirrek heeft onder dit 
Welvaartsplan voor Suriname zijn 
handtekening gezet. Uit dit wel
vaartsplan, dat in 1952 zal aflopen, 
heeft men tot dusver verschillende 
werkzaamheden kunnen bekostigen. 
Er kwam een luchtkartering van het 
Noordelijk deel van Suriname. Er 
werd een volkseredictbank opge
richt. Er werd hier wat besteed en 
daar wat besteed. Er kwam een 
proefpolder in Nickerie. Maar ver
schillende projecten bleven op pa
pier staan, zoals de bouw van een 
l:).ospita.àl en andere zaken van so
ciale en culturele aard, die nodig zijn 
om een land een basis van welva
rendheid te kunnen geven. 

Een woekerplant 

De proefpolder in Nickeric is een 
woekerplant geweest. Uit de 

ervaringen, die daar werden opge
daan, is een nieuw plan voortgeko
men, dat in de stichting ter bevorde
ring van de machinale landbouw in 
Suriname werd belichaamd. Dez~ 
stichting is de poort geworden, 
waardoor Nederland o.a. vele des· 
kundigen, die in Indonesië niet meè:t 
nodig waren, in Suriname kon gaan 
benutten. Hier kregen wij een pro
ject niét voor de algehele opbouw 
van Suriname, maar een plan dat 
men gemakkelijk kon overzien, een 
project voor polderaanleg, een kun~St 
die de Nederlanders uitstekend ver· 
staan. De polderaanleg is thans in 
volle gang. De stichting voor de ma
chinale landbouw kreeg van Neder· 
land regeringscredieten, er kwam 
steun van de E.C.A. en alles wat er 
voor nodig is een goed begin te kun· 
nen maken. Er is een nieuw een· 
trum gesticht, Wageningen, zo ge
noemd naar de. Wageningse deskun· 
digen, die aan dit project hun krach· 
ten geven. Wageningen kan straks de 
hoofdstad van de rijststreek Nickeric 
worden. Hét plan omvat in totaal 
het inpolderen en in cultuur brengen 
van 50.000 ha. Als eerste deel van dit 
project zal ongeveer een-derde, 15.000 
ha. in cultuur worden gebracht. Dezs 
15.000 ha. zijn weer verdeeld in drie 
projecten, elk ongeveer 5.000 ha., 
maar vormen tezamen weer een ge
heel. 

Zeven-en-zestig millioen 

Van dit project in zijn geheel zal 
een crediet van ongeveer 67 

millioen moeten worden verleend 
Een deel hiervan is bestemd voor de 

Een en ander zou gepaard moeten 
gaan met arbeidsspreiding over het 
gehele jaar door een weldoordacht 
bouwplan, doelmatige arbeidsmetho
den en mechanisatie van arbeid. 

Lezing en bestudering van dit rap
port zij met het oog op de sociale en 
economische consekwenties met name 
onze agrarisch georiënteerde lezers, 
aanbevolen. de R. 

verwerkingsbedrijven zoals rijstpelle· 
tijen, die voor het gehele project zul
len dienen. De polders zullen afzon
derlijk worden aangelegd, doch alle 
bij het grote stoomgemaal in Wage
ningen, waar ook de grote werkplaat• 
sen zijn, uitmonden. Er zullen grote 
boerenbedrijven worden gesticht op 
terreinen van 80 ha., en deze be
drijven zullen vermoedelijk aan Ne· 
derlandse boeren, die eveneens finan
ci~el zullen deelnemen, worden ver
pacht. In totaal ongeveer 200 boeren
bedrijven. De vraag ~aar rijst en soja 
is gunstig en er zal tegen wereldmarkt
prijzen kunnen worden geconcur
reerd. Het Welfaartsfonds heeft in
tussen nog andere projecten ter hand 
genomen, twee projecten, waarvan de 
uitvoering aan de stichting voor de 
machinale landbouw is opgedragen. 
Het eerste is het project-Lelydorp, 'n 
plaats dicht bij Paramaribo, waar 
men op de minder vruchtbare savan
nengronden (minder vruchtbaar dan 
de klei van Nickerie) kleine bedrij~ 
ven wil vestigen, van 16, 8 en minder 
hectaren. Hier wil men verschillende 
producten telen zoals copra, palm
olie, citrus, cacao, bananen, soja, 
mais, cassave. De bedoeling is de 
kleine boerderijen als . middenstands
bedrijven uit te geven aan Hindoe
stanen, Javanen en Creolen en even
tuele andere gegadigden. Het plan is 
in uitvoering, de kosten worden op 
6 millioen geraamd, waarvan lu!t 
eerste deel door het Weltaartsfonds 
is betaald. 

Plan-Slootwijk 

Het volgende project, dat i~d-
dels ter hand is genomen, is het 

plan-Slootwijk. Het Welfaarlsfonds 
heeft de oude plantage Slootwijk aan
gekocht en wil daar nu eens probe
ren wat er nog met de koffie, met 
de citrus en de cacao en met andere 
plantageproducten gedaan kan wor
den, met het oog op de vele oude 
plantages, die Suriname nog bezit. 
De kosten worden voorlopig door het 
Welvaartsfonds betaald. 

Toen is er, in zekere :dn als een 
donderslag bij heldere hemel, een 
geheel nieuw plan uit de lucht ge~ 
vallen, een plan, dat in officiële 
kringen, met een beetje geheim
zinnigheld als het "masterplan" 
wordt genoemd. Wij bedoelen het 
plan-Van Blommenstem om in de 
rivieren dammen ie plaatsen en zo 
dii grote land, waarvan vier-vijfde 
(ongeveer vier malen de opper
vlakte van Nederland) met bos is 
bedekt en onontgonnen Is, te ont
sluiten. 

Een pad gekapt 

D e eerste dam zou dan in de 
Suriname-rivier komen en men 

is reeds begonnen met de voorberei
dende werkzaamheden. Er is een pad 
gekapt naar het plaatsje Brokopondo 
aan de rivier, waar de dam zou moe
ten komen, om te controleren of de 
gegevens van de luchtkartering klop
ten. Die klopten. Het plan, dat op 
deze gegevens is gebouwd, heeft le
vensvatbaarheid. De dam zàl ertoe 
kunnen dienen electrische energie op 
te wekken en dan zullen er fabrieken 
kunnen worden gesticht, o.a. voor de 
verwerking van bauxiet tot alumini
um, maar bijvoorbeeld ook voor 
houtverwerking, want achter de dam 

( 
Wij hebben Hendrik de Wit, 

journalistiek specialist op het 

gebled van SurinaallliiC vraag

•tukken, gevraagd een ·artikel 

voor ons blad te achrijven dat 

wat op 't ogenblik over Sari

name te doen is, kort en dul· 

delijk samenvat. 

zal een meer komen en alleen reeds 
door dit meer zal veel hout vrij 
komen. 

Door een systeem van dammen 
zal men de rivieren van Suri
name bevaarbaar kunnen maken 
en het land, dat thans maar een 
half ontwikkeld land is met en
kele wegen en nederzettingen, 
waaronder de stad Paramaribo 
aan de kust, zal een geheel ont
wikkeld land kunnen worden. 
Het bos zal kunnen worden ge
exploreerd en er zal kunnen 
worden gezocht naar delfstoffen, 
waarvan de aanwezigheid op 
vele plaatsen reeds bekend is. 
Door het beheersen van de wa
terstanden der rivieren zal men 
bovendien de bevloeiing van la
ger gelegen terreinen in de hand 
hebben. Suriname zal dan moge
lijk ook een land kunnen worden 
voor Nederlandse emigratie. 

Een boeiend plan 

Met het plan-Blommenstein zijn 
niet enkele tientallen, maar 

enkele honderdtallen millioenen ge
moeid, uiteraard te verdelen over 
een uitgestrekt tijdvak. Het zal een 
gezamenlijke inspanning "vergen, van 
Suriname, van Nederland en van het 
particulier initiatief en de uitvoering 
zal zonder twijfel niet kunnen plaats 
vinden zonder de hulp van interna
tionale organisaties, zoals de Inter .. 
baiik. Het is een plan, dat boeit en 
dat waard is op al zijn mogelijkheden 
te worden onderzocht. · 

Voor wat Suriname betreft ziet het 
er naar uit, dat men daar met alle 
beschikbare middelen aan het plan 
zal willen medewerken. Er is reeds 
in samenwerking met Nederland een 
planbureau in het leven geroepen, 
dat een aantal projecten van econo
mische, sociale en culturele aard zal 
bekijken, die dan bijvoorbeeld over 
een tijdvak van tien jaren zullen kun
nen worden uitgewerkt. Op deze wij
ze zal men het geheel van de op• 
bouw van Suriname in elkaar kun· 
nen passen. 

Met betrekking tt1t Nederland 
kan niet anders worden gezegd 
dan dat men in officiële kringen 
enthousiast is. Indien er be
zorgdheid is dan geldt deze niet 
de goede wil, maar de vraag in 
hoeverre de grote ondernemin
gen, het particulier initiatief dus, 
mede haar schouders onder dit 
project-Suriname zal kunnen 
zetten. Er zal een onderzoek
syndicaat in het leven worden 
geroepen, dat" de technische, 
economische en financiële moge
lijkheden van de uitvoering van 
het "masterplan" zal moeten na
gaan. Hiermede alleen zullen 
reeds enige jaren en een flink 
bedrag voor de voorbereidingen 
gemoeid zijn. 

Zullen deze investeringen in de 
toekomst haar winsten kunnen op
leveren? In dit stadium van tech
nisch on~erzoek is deze vraag nog 
moeilijk te beantwoOfden. Het ant
woord zal straks afhangen van de 
vraag wat er onder een gezamen· 
lijke inspanning tot stand kan 
worden gebracht. Suriname zal dan 
mogelijk kunnen worden opge· 
bouwd en Nederland zal mogelijk 
een nieuwe krachtbron vinden. 

Voorlopig dienen wij alle aandacht 
aan Suriname te besteden. 

H. DE Vf. 
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Poppers "De Vrije Samenleving en haar Vijanden" 
L egio is het aantal boeken, sinds de eer~ 

ste wereldoorlog verschenen over h.et~ 
geen we van die tijd af gewoon zijn te zien 
als de crisis onzer Westerse beschaving. Ook 
het werk, waarvoor wij thans de aandacht 
onzer lezers vragen, is daaraan gewijd. Het 
onderscheidt zich reeds dadelijk van de mees~ 
te andere hierdoor, dat het een eigen visie 
op die crisis heeft. En verder doordat het de 
problematiek van onze tijd tot in haar wor~ 
tels blootlegt. Het voert de lezer rond op het 
gebied der filosofie, die voor onze Westerse 
cultuur kenmerkend is en het verdient daar~ 
om de aandacht van allen, die zich met poli~ 
tiek bezig houden, juist omdat, naar wij reeds 
herhaaldelijk betoogden, alle politieke arbeid 
lapwerk blijft, wanneer men de politiek niet 
ziet tegen de achtergrond van heel het cul~ 
tuurleven, waarvan zij niet meer dan één 
bepaald aspect is. 

• • • 

B epalen wij ons allereerst tot Poppers 
visie op het crisiskarakter der huidige 

phase onzer beschaving. 
Het vele spreken over de crisis onzer cul~ 

tuur suggereert een pessimisme, dat in het 
woord .,crisis" niet per se besloten ligt. In elk 
ziekteproces kan de crisis zowel duiden op 
de mogelijkheid van een naderend einde als 
op die van herstel. De crisis is slechts in zo~ 
verre beslissend, dat de patiënt door de crisis 
heen moet, wil men over zijn toekomstkansen 
uitspraak doen. 

Niet anders is het in onze samenleving. 
Wie de moeilijkheden, welke zij in deze eeuw 
te doorworstelen krijgt, als een reeks van op 
zichzelf staande, min of meer toevallige ver~ 
.sc:;iJn;::!:n h~.3.:houwt en niet, in hun samen~ 
:':1:: ·' ~·- • ~":··'-n<?n "!1er c:risis, peilt de wa~ 
re toestand niet en miskent daarmede de 
ernst ~rv::m. lViaar omgekeerd: wie in de crisis 
~~.zer' ·samenleving: het onherroepelijk teken 
van. haar ondergang ziet doet niet alleen 
het begrip .,crisis" geweld aan, door zijn pes~ 
simisme en de daaruit voortvloeiende levens~ 
houding ondermijnt hij de krachten tot her~ 
stel e:p, zou daarmede aan de ondergang on~ 
zer Westerse cultuur mede schuldig staan. 

* • * 
· T egenover het cultuurpessimisme nu, dat 

sinds Oswald Spengler met welhaast ma~ 
thematischè zekerheid "de óndergang van het 
avondland aankondigde, zovelen in zijn ban 
houdt en waarin zij zich door al hetgeen er 
na 1918 is gebeurd nog slechts bevestigd wa~ 
nen, getuigt Popper van een weldadig_ aan~ 
doend, heilzaam optimisme. De ernstige crisis 
onzer cultuur ontkent hij allerminst, maar 
reeds op de eerste bladzijde van zijn tweedelig 
boek gewaagt hij van onze beschaving als 
van ene, die nog ·in haar windselen ligt en 
die voortgaat te groeien, ondanks het feit, dat 
zij door zovele van de leiders der mensheid 
is verraden. Zijn werk poogt, zo schrijft hij, 
aan te tonen. dat deze beschaving de schok 
van haar geboorte nog niet ten volle te ho~ 
ven is gekomen, de schok van de overgang 
ener stamgemeenschap of .. f!.~sloten samenle~ 
ving", met haar onderwerping aan magische 
krachten, naar de vrije maatschappij, die vrij 
baan geeft aan de critische krachten van de 
mens:- Het poogt aan te tonen, dat de schok 
van deze overgang een van de factoren is ge~ 
weest, die de opkomst mogelijk maakten van 
de reactionnaire bewegingen, die hebben ge~ 
tracht, en nog steeds trachten, de bescha~ 
ving omver te werpen en tot het stamleven 
terug te keren. En het werpt de gedachte op, 
dat wat wij heden ten dage totalitarisme 
noemen, tot deze bewegingen behoort, die 
even oud of jong zijn als de beschaving zelve. 

* 

Hiermede zijn wij reeds genaderd tot wat 
wij als tweede kenmerk van Poppers 

boek aanduidden: dat het de problematiek 
van onze tijd tot in haar wortels blootlegt. 

Wat wij uit de eerste bladzijde aanhaalden 
zou de lezer kunnen afschrikken: wat zin .
zo denkt hij misschien - heeft het, in deze 

twintigste eeuw te spreken van de schok der 
geboorte onzer beschaving of van de over~ 
gang ener stamgemeenschap met haar onder~ 
werping aan magische krachten naar een 
vrije maatschappij, die vrij baan geeft aan de 
critische krachten van de mens? Die critische 
krachten waren verworvenheden der negen~ 
tiende eeuw, die we misschien zelfs reeds als 
"vieux jeu" beschouwen. Eh hoe weinig 
.,vrij" wij misschien onze huidige maatschap~ 
pij achten, zij staat toch wel ver af van de 
stamgemeenschap der antieke wereld. Het 
totalitarisme, waarmede wij thans in een 
strijd op leven en dood gewik~eld zijn, moge 
een barbarisme zijn, dat reminisce-nsies aan 
de oertijd oproept, het is toch een modern 
barbarisme en het verdraagt juist in zijn af~ 
schuwelijke actualiteit nauwelijks een bespie~ 
geling, die ons naar de bronnen onzer bescha
ving terugvoert 

Het is Poppers grote verdienste, dat hij, 
het moderne totalitarisme in zijn beginselen 
ontledende, nu eens niet blijft staan bij Hegel 

·en Marx, maar ons brengt bij ......... Plato. 

* * * 
} n het pantheon der wijsbegeerte is Plato 

sacrosanct. Er is voor iemand, die de re~ 
putatie van bezonnen denker te zijn niet wil 
verliezen, moed toe nodig zich critisch te 
stellen tegenover deze filosoof, die nog 
steeds onder de allergrootste, niet alleen van 
de antieke denkers geldt. Maar juist waar 
het Platonisme een zo geweldige invloed op 
het Westerse denken ,_ zelfs op het chris~ 
telijk-religieuze denken ,_ heeft geoefend, 
ontkomt hij, die de hedendaagse cultuurcri~ 
sis tot in haar elementen wil blootleggen, niet 
aan de harde plicht, ook Plato in zijn critiek 
te betrekken. Popper gedraagt zich ten deze 
als een "wien de nood is opgelegd". Plato is 
ontegenzeggelijk de vader van het historicis~ 
me,· d.w.z. van die ·stelsels, .,die menen hisN 
torische gebeurtenissen te kunnen voorspel~ 
len op grond van historische wetten, die ont~ 
dekt zouden zijn". Welnu, Poppers houding 
ten opzichte van het historicisme ...- de eigen~ 
lijke kern van het pragmatisme dat met ter~ 
zijdeschuiving van alle ·zedelijke nonnen en 
dus ook van alle vrijheig~in~verantwoorde~ 
lijkbeid zijn historische roeping vervolgt 
en verwezenlijkt ...- is openlijk vijandig, 
gegrond op zijn overtuiging, dat het histo:.. 
ricisme .,ijdel is en erger dan dat". "Ofschoon 
ik ...- schrijft hij ...- veel in Plato bewonder, 
vooral die delen die naar mijn mening soera:.. 
tisch zijn, acht ik het niet mijn taak om iets 
bij te dragen tot de talloze betuigingen aan 
zijn genie. Veeleer ben ik er sterk op uit om 
te v~rnietigen wat naar mijn mening in· deze 
philosophie zeer slecht is. En dit is Plato's 
totalitarisme". 

P oppers critiek op Plato is even diep~ 
gaand als scherp. Zij is begrijpelijk ook 

voor de niet-filosofisch geschoolde lezer, die 
de aan ieder hoofdstuk toegevoegde aanteke~ 
ningen kan overslaan en toch de strekking 
van Poppers boek zich ten volle eigen kan 
maken. . 

· Zijn critiek op Plato is onontbeerlijk voor · 
wie de schrijver volgen wil ook in het tweede, 
uitvoeriger deel van zijn werk dat tot onder~ 
titel draagt "De springvloed van profetie: 
Hegel, Marx en het Naspel". Hier worden 
we dan waarlijk midden in de problematiek 
van onze eigen tijd gevoerd. • 

Weet Popper in Marx nog het een en 
ander te waarderen, voor Hegel heeft hij 
geen goed woord over. Wij kunnen hier niet 
verder op ingaan, daar we dan ver buiten het 
kader in ons blad zouden treden. Plaatsruim~ 
te dwingt ons zelfs Poppers critiek op het 
Marxisme, dat niet los te denken is van de 
achtergrond van Hegels filosofie, nader te he~ 
spreken. Deze vooral echter raden wij onze 
lezers met grote aandrang aan. Popper he~ 
handelt Marx' theorieën in vrijwel al hun 
aspecten. De quintessens blijft ook hier: ik 
móét Marx aanvallen, omdat ik meen, dat 
Marx ondanks zijn verdiensten, een valse 

profeet was. "Hij was een profeet, die de 
loop der geschiedenis meende te kunnen 
voorspellen en zijn voorzeggingen kwamen 
niet uit. Maar dit is niet mijn voornaamste 
beschuldiging. Belangrijker is, dat hij tiental~ 
len intelligente lieden op een dwaalspoor 
bracht door ze te doen geloven, dat histo~ 
rische profetie de wetenschappelijke methode 
is om sociale vraagstukken te benaderen. 
Marx is verantwoordelijk voor de verwoes~ 
tende invloed van de historische denkwijze 
in de gelederen van. hen, die de zaak der 
vrije samenleving willen bevorderen". 

D e maatschappelijke ontwikkeling heeft 
het socialisme zijn teleurstellingen ge~ 

bracht. Vele socialisten hebben ,..;.- mede als 
gevolg van wijsgerige critiek op Marx' 
ideeën ...- het historisch materialisme ver .. 
zaakt, doch blijven, naar zij zeggen, het 
marxisme als methode in zijn betrekkelijke 
juistheid erkennen. Popper zegt hieromtrent 
(pag. 133); "Als marxisten worden aan ge~ 
vallen in hun theorieën, dan trekken zij zich 
vaak terug op de stelling, dat marxisme niet 
in de eerste plaats een leerstellig gebouw 
is, maar veeleer een methode. Zij zeggen 
dan, dat zelfs indien een bepaald deel van 
de leerstellingen van Marx of van zijn na .. 
volgers zouden worden omvergeworpen, zijn 
methode toch onaantastbaar zou blijven. Naar 
mijn mening is het zeer juist om vol te hou~ 
den, dat het marxisme in de grond een 
methode is. Maar men heeft ongelijk als mea 
meent, dat het, omdat het een methode is , 
daarom gevrijwaard zou zijn voor aanval• 
len. De zaak is eenvoudig deze, dat hij, din 
het marxisme wil beoordelen, het op de proei 1 

moet stellen en moet critiseren als een metho·' 
de, d.w;z.: hij moet het meten met methodo·.• 
logische normen. Hij moet zich afvragen. ol 
het een vruchtbare methode is of een steriele; 
d.w.z. of het al dan niet in staat is oni dè 
vervulling van de taak der wetenschap ver.,. 
der te brengen. De normen, naar welke_ wij 
het marxisme moeten beoordelen, zijn dus 
van practische aard. Als ik het marxisme een 
zuiver historicistische methode noem, dan heb 
ik reeds aangeduid, dat de marxistische 
methode inderdaad uiterst steriel móet zijn. 

.· ,•' 

· p opper beweegt zich in zijn böelc n.i'et Uit~ , 
· sluitend op het terrein van de meer w:~ .. 
tenschappelijke politiek. Speciaal ten aanzjen 
van het economische en sociale leven raakt 
hij telkens concrete vragen aan, soms in uit
voerige uiteenzettingen, dan weer in bon.di
ge uitspraken. Zo spreekt hij bijv. over d~ 
paradox van staatsNplaneconomie: "als wij 
te veel plannen maken, als wij de staat te 
veel rilacht geven, dan zal de vrijheid verloren 
gaan en het zal uit zijn met het .,plannen". " 

In de laatste drie hoofdstukken "Na Marx 
behandelt de auteur de sociologie van het 
weten, de orakelende wijsbegeerte en de op
stand tegen de rede en .ten slotte de vraag: 
heeft geschiedenis zin of beteke:p,is? Elk ~:"' 
zer drie hoofdstukken ware uitvoerige t,e .. 
spreking waard. 

Echter: wij moeten eindigen. 
Maar wij kunnen dit niet doen zonder de 

schrijver dank te zeggen voor dit werk, wa~ .. 
van die verhelderende kracht uitgaat, wellw 
onontbeerlijk is voor allen die ook in de pofi.. 
tieke practijk de strijd tegen het totalitarisme 
voeren. Poppers boek te lezen is een ver~ 
kwikking. juist omdat het door zijn scherpe 
analyse van de crisis onzer jaren een perspec~ 
tief opent, dat de liberaal moed geeft. Het 
vinde zijn weg in onze kringen! 

G. A. DE RIDDER. 

Dr. K. R. ;E>opper; De Vrije Samenleving en haar 
vijanden. Geaut. vertaling van Justus Meyer. 
Copy-right F. G. Kroonder, Bussum 1950. Twee 
delen (700 blz.) linnen banden met goudstempel 
f 22.50. 
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Hartekreet 
(Ingezonden) 

Zeer geachte Redactie, 

U w hoofdartikel van 2 Juni j.l. 
over de Nationale Reserve was 

mij als uit het hart gegrepen. Hierin 
werd zeer duidelijk naar voren ge
bracht wat onder een zeer groot deel 
(zo niet het grootste deel) der actieve 
Nat. Reservisten leeft. 

Het verslag van de Staten- en 
Raadsleden V.V.D.-conferentie te 
"Woudschoten", zoals de "N.R.C." dit 
weergeeft, viel echter als een domper 
op mij. De inleider, mr. Fockema An
dreae, zeide volgens dit verslag niets 
meer of minder dan dat, .,gezien de 
weinig succesvolle historie van dit 
Instituut, waardoor zijn toekomst 
weinig hoopvol te noemen is, het 
waarschijnlijk beter zou zijn deze 
dienst geheel op te heffen." 

Ik weet niet of inleider zijn oor 
wel eens te luisteren heeft geleGd bij 
enkele onderdelen van de Nat. Re
~erve (b.v. in Overijssel) Of dat hij 
zijn inlichtingen in kringen haalden, 
die blijkbaar met een zekere animo
siteit de successen van de Nat. Re
~erve (althans in Overijssel) kleine
ren. 

In het eerste geval zou hij dan 
niet tot de conclusie gekomen 
zijn van de wenselijkheid dit insti
tuut op te heften, maar zijn bemidde
ling hebben verleend om gegronde 
klachten, die de groei van de Nat. 
Reserve belemmeren, tot een gunsti
ge oplossing te brengen, door met de 
bezem vele misstanden te geleiden 
Daar de plaats waar zij behoren. 

Ik wil hier Jlechts enkele misstan
den · noemen (en ik ben mij bewust 
onvolledig te zijn)! ' 

I. Sinds October 1949 ben ik -
mog ~nstpUchtig zijnde - bij de 
Nat. Reserve. Intussen hebben wij 
bier 5 officieren-instructeur en meer 
dai1 10 onderofficieren-instructeur 
gesleten. 

Dit zeker om behoorlijk continuï
teit in de helaas dikwijls profesori· . 
IChe opleiding te bevorderen! 

:Vele van dez& heren breken het· 
geen hun voorgangers geinstrueerd 

Afdeling~nieuws 
QBOEI VAN DE WUKEN-ORGANI· 

. SATIE IN DEN HAAG. 

De wijkenorganisatie in Den Haag 
çoeit geleidelijk. Thans is ook wijk 5 
op gang gekomen en op Maandag 25 
Juni heeft de eerste wijkbijeenkomst 
plaats gehad, waar de heer D. W. 
Dettmeijer een uiteenzetting heeft ge
g~ven over de arbeid van de Raad van 
Europa te Straatsburg. 

NAABDEN-,HUIZEN 

In .een druk bezochte ledenv.erga
ilerlng werd een causerie gehouden 
öoor de heer J. P. de Haan, lid van 
de rqd der •emeente Naarden over 
bet ingediende ontwerp van wet tot 
toezicht <>P het credletwezea. Hij druk
te er zijn teJ.eurstelline O"Yer uit, dat 
door de V. V.D.-Je~ hiertegen niet 
meer was leaJeet"d. Van verschillende 

' .zijden waren ~ommentaren gegeven. 
Ze1fs uit het aocialistieehe kamp zijn 
ftll werkgeverszijde ernstige bezwa· 
ftll hiertegen geuit. Het zou naar zijn 
mening juist de V.V.D. geweest moe
ten zijn, die hiertegen stelling bad 
moeten nemen. De vergadering was 
bet hiermede eens en heeft dienten· 
gevolge een motie gezonden aan bet 
hoofdbestuur der partij, aan alle een
tTale besturen en de grootste afde
UDgen. 

Jn deze motie zegt de afdeling van 
octrdeel te zijn dat het ontwerp volko
men strijdt met de beginselen die de 
grond!llagen van onze parten vormen 
en dat het aannemen van dit ontwerp 
moet worden beschouwd als een na
tionale ramp. 

Er wordt bij bet Hoofdbestuur met 
klem op aangedrongen de fracties in 
de Staten Generaal dringend te ver
zoeken hun stem aan dit ontwerp te 
onthouden en openbare bijeenkomsten 
in verschillende delen van het land te 
beleggen om van onze principiële en 
practische bezwaren te doen blijken. 

Onderschrift: Wij vrezen, dat er 
eea. misverstand heeft bestaan bij de 
inleider en dat bij met name geen 
kennis heeft genomen van bijvoor· 
beeld het artikel in ons blad van 2 

hebben grondig af met de medede
ling, dat hun voorgangers er vonro
znen naast waren. 

II. De meer dan bedroevende me
dewerking die soms wordt verleend 
bij het verstrekken van rijgend ma
terieel bij de Lu. A. Nat. Res., waar
door dikwijls met veel inspanning 
opgezette oefeningen buiten de woon
plaats op het laatste moment in het 
water vallen. (Er zou geeD voldoen
de behoorlijk rijdend materiaal be
schikbaar zijn). 

III. Op het moment vrijwel dat 
wij onze verbandakte voor het insti
tuut dat wij met hart en ziel toege
daan zijn tekenden, was ons o.a. ver
zekerd, dat wij 
le. zouden krijgen 75 cent per oefen

uur; 
2e. zouden worden .,ingezet" in of 

nabij de plaats onzer inwoning. 
Wat kwam hiervan terecht?: 

le. 75 cent per oefenavond; 
2e. de aap uit de mouw, dat wij zou

den kunnen worden "ingezet" 
binnen het Koninkrijk in Europa, 
ja zelfs buiten de landsgrenzen 
(zoals onze laatste officier-in
structeur ons mededeelde). 

IV. De Commandant van ons dis
trict doet al het uiterste om er van 
te maken wat er van te maken valt, 
maar het valt niet mede tegen een 
stJ:oom in te roeien, waaruit dikwijls 
het hoongeroep klinkt: "Nat. Reser
ve? - Sunday Soldiers", of: "Nat. Re
serve? - een kindje met een water
hoofd, voorbestemd om vroegtijdig te 
sterven." Wanneer militaire kringen 
buiten de Nat. Reserve met een beet
je minder animositeit te werk gin· 
gen, zou er zoveel meer te maken 
zijn van ons instituut. 

V. De houding van de Partij van 
de Arbeid. 
le. haar pogingen leidende functies 

in het instituut te verkrijgen; 
2e. haar tegenwerking om behoorlijk 

geldmiddelen ter beschikking te 
stellen en maar alles te schuiven 
op ,.handhaving sociale maatre· 
gelen"; 

ae. vult U verder maar in, 
zijn nu niet bepaald gunstige argu
menten om de animo tot deelname 
te vergroten. 

Een Nat. Reservist V.V.D.-er 

Juni j.l. met de titel ,.Gaan wij naar 
nationalisatie van het bankwezen?" en 
als ondertitel: "Dictatoriale bevoegd
heden voor de minister van Financiën 
bedreigen de sociale orde" Op uit
voerige wijze is in dat artikel door 
een bij uitstek deskundjge felle cri
tiek op het betreffende wetsontwerp 
geuit. Verder heeft de voorzitter der 
Tweede Kamerfractie, mr. P. J. Oud, 
zich in zijn rede in Avüauna wel 
uiterst critisch over het beleid van 
minister Lieftinck en het bedoelde 
wetsontwerp uitgelaten. Die critiek 
van mr. Oud namen wij op de voor· 
pagina van ons blad van 23 Juni op. 
Trouwens ook uit het hoofdartikel in 
dit nummer blijkt de critiek, die er 
bij ons bestaat, 

Wij vrezen dat de inleider van de 
reeds verschenen ernstige critiek on
zerzijds geen kennis droeg toen· bij 
ziJn rede uitsprak. Hopelijk hebben 
wij thans het misverstand opgehel
derd. - Red. V. en D. 

Houding van lndonesie 
ten opzichte van 

communisme 
(Ingezonden) 

Naar aanleiding van de berlia.dsla.
gingen der Tweede Kamer betreffen· 
de de begrotingen van Unie-aangel,e
genheden en van Unie-zaken en 
Overzeese Rijksdelen vermeldde het 
"Algemeen Handelsblad" van 6 dezer 
o.a. enkele woorden, welke door de 
heer Schermerbarn i.v.m. bovenge
noemde begrotingen werden uit~·
sproken. Het volgende moge ik ci
teren: 

"Ten aanzien van het communisme 
is de houding der Indonesische rege
ring Vrijwel Dezelfde als die welke 
hier te lande wordt aangenom~n." Al
dus de heer Schermerhorn. 

Indien wij de houding der Indone
sische regering tegenover het com
munisme nader in ogenschouw ne
men, komen de hierboven dikgedruk
te woorden in een merkwaardig licht 
te staan. 

Een goede toetssteen aan de hand 
waarvan de wil der niet-communis
tische wereld om zich met hand en 
tand te verzetten tegen de commu
nistische bedreiging, kan worden ge
toetst, is in het bijzonder, Korea. 

De wil der vrije wereld contra 
communistisch-geïnspireerde agres
sie heeft daar gegproken. De quanti· 
teit der bijdrage van verschillende 
landen in deze strijd is hierbij niet 
essentieel, gezien de beperkte moge
lijkheden van velen dezer. Echter 
ook uit de slecht. .,symbolische" con
tributie spreekt de gezindheld der 
landen. 

Niemand zal, redelijkerwijze, van 
Indonesië, verarmd als bet is, een 
sterke steun van de V.N. in Korea 
hebben verwacht. Ook Nededand is 
berooid uit een oorlog gekomen Dit· 
zelfde is eveneeDS in min of meer
dere mate van toepassing op andere 
leden der V.N., welke, evenals Ne· 
derland, desondanks zowel materU!le 
als personele bijstand verlenen. in 
de strijd op Korea. · 

Waar mogelijk zelfs de ,,symboli· 
sche" steun de nationale krachten te 
boven gaat, is een "mûrele" bij goede 
wil nog wel op te brengen. 

Indonesië's houding kan in deze, 
kort en bondig, worden getypeerd als 
volkomen negatief. Geen "symbolil
sche", geen "morele" steun, neen, in~ 
tegendeel. Oorlogsbodems van de 
strijdende leden der V.N., welke be; 
trokken zijn in de oorlog op Korea, 
werd verboden Indonesische havens 
aan te lopen! 

Mooie taal over "bereidheid tot 
bevordering der vrede" - kan nau
welijks als een ietwat positiever hou
ding worden gekenschetst. 
· Afgezien van de specüiek-Aziati· 

sche en moeilijke politieke situatie 
van Indonesië <welke te vergelijken 
zou kunnen zijn met die van India), 
kan men de houding der lndonesi· 
sche regering tegenover bet commu• 
nisme moeilijk als "vrijwel dezelfde, 
als die, welke hier te lande wordt 
aangenomen", betitelen. Opzettelijkheb 
ik uitlatingen van de beer SoekarnO, 
welke niet zelden eerder een persoon
lijke opvatting dan die der regering 
bleken te vertolken, niet ter illustra· 
tie van de Indonesische houding ge
bezigd; uitlatingen, die een grote 
apathie tegenover het communisme 
tot uiting brachten. Er zijn vele 
mogelijkheden om de vrede te dienen 
en te bevorderen. Twee ervan heb ik 
hierboven belicht, nl. de . passieve 
mogelijkheid van woord- en salon· 
propaganda voor de vrede en als 
tweede, actieve, mogelijkheid om, 
waar vrede is verstoord, te strijden 
tot het herstel dier vrede. 

Welke van de beide landen. Indo· 
nesië en Nederland, zich van hun 
verantwoordelijkheid in deze het 
best heeft gekweten, is voor mij, 
persoonlijk, geen vraag. Echter dat 
hun beider houding niet bepaald al!! 
"vrijwel dezelfde" te bestempelen is, 
zal wel voor niemand een vraag zijn. 

Tot mijn spijt kan ik mij niet aan 
de indruk onttrekken, dat de heer 
Schermerhom hier in grote mate 
"Wishful thinking" heeft gepleegd, 
als iemand, die van harte 'n mon
sterlt"k wangedrocht heeft helpen 
kweken en bij de voltooiing van het 
product zelf 'n beetje is geschrokken 
maar desniettemift volhardend de 
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goede kanten van het wanproduct 
poogt te ontdekken. 

H. Q. 

P.S. - D~ Indonesische toezegging 
om rood-Chma niet van strategisch
belangrijke goederen te voorzien, zou 
als een ,,morele" steun voor de V .N. 
kunnen worden gezien. De waarde 
van deze toezegging wordt echter 
aanmerkelijk verkleind door de na
d_ruk, waarmee de Indonesische rege
rmg zelf de rekbaarheid van het be· 
grip ,,strategisch-belangrijke" goede~ 
ren heeft beklemtoond. Ook de ab· 
solute zelfstandigheids-politiek van 
Indonesië werd nogmaals onder
streept! 

Wie lacht daar op het Kremlin? 
Iemand, die hoopt, dat elk land, in
stede van samenwerking met ande
ren, een absolute zelfstandigheids-po· 
Jitiek gaat voeren en op zijn eig~n 
houtje zich zal "verweren" tegen zijn 
machtsapparaat - het communisme. 

H. Q. 

Kant en het Liberalisme 
(Ingezonden) 

Mijne Heren, 
Het is verrassend, KANT te ho

ren doodverven als "de eig.:rüijkc 
grondlegger van het liberalisme". Ik 
dacht zo, dat het vrijheidsbeginsel 
bij deze lichtelijk vermolmde . wijs
geer al heel weinig te maken heeft 
met het liberalisme. De Kantiaanse 
vrijheid is een studeerkamer-con
structie, die steunt op een hoogst 
eigenaardig begrip, n.l. Kausalltät 
durch Frelhelt. Dit is het tweede 
"gat zonder rand" in de "tra.n.scen
dentale" wijsbegeerte. Het eemte is 
het beruchte "Ding a.u sieh". 

Natuurlijk heeft Kant vele beha.l'· 
tigeoswaardige dingen geschreven, 
maar stellig niet als "liberaal". 

Hij was ongeveer twen Jiberaü als 
de conservatieve regenten-figuur 
GOET;HE. En deze zei toch, blijkens 
de "Gespräche mit GQethe'' van 
Eckermann, in een gesprek met 
Soret op 3-2 1830: 

"DUmont (een Geneefse politicus} 
• •• is eeu. gematigde liberaal, · zoa.JAI 
~ verstandige mensen zijn en be4. 
horen te zijn. en zoals lk .U ~ ea 
in welke zin ik getracht heb gedu-. 
rende een lang leven te werken. 

. "De ware liberaal .. , zoe~t met ~ 
hem ten dienste staa.nde middelen 
zo veel goeds te bewerken als hij 
maar kan, maar hij past er voor op, 
de vaak onvermijdelijke gebreken da
delijk te vuur en te zwaard te willen 
verdelgen. Hij tracht door verstan
dig optreden de gebreken in het· 
openbare leven gaandeweg te ver· 
helpen, zonder door geweldadtge 
maatregelen tegelijk vaak evenveel 
goeds te bederven. Hij vergenoegt 
zich in deze steeds onvolkomen we
reld zo lang met het goede, tot tijd 
en omstandigheden hem veroorloven 
het betere te bereiken." 

Dit klinkt heel wat liberaler als 
wat dan· ook bij de doctrinaire 
systematicus KANT, die op zijn best 
als filosoof va.n ·het Duitse vrijzin• 
nige protestantisme aangemerkt kan 
worden. Ondanks de hier en daar in 
onze pa~ het hoofd opstekende me
ningen ben fk van oordeel, dat er al· 
tjjd nog een kloof gaapt tussen deze 
speciale soort vrijzinnigen en het ll· 
beralisme, da.t het geestesmerk 
draagt van het zeventiende eeUWBe 
Engeland. De grote woordvoerder 
van de liberale beginselen is J o h n 
L o c k e en de denkbeelden, waa.rvan 
hij een van de sterkste dragers W!'IB. 
hebben inderdaad vóór, tijdens en "na 
de Franse revolutie, met ongeveer 
een eeuw vertraging op het vaste
land van Europa doorgewerkt. om 
daar, tengevolge van die revolutie in 
de 19e eeuw de overhand te krijgen. 
De opvattingen van Cort van der 
Linden zijn historisch beter te ver· 
dedigen dan die van de heer De 
Ridder. 

Hoogachtend, 
Enschede HERMAN MEIJER. 

(In een begeleidend briefje gaf de 
her Meijer uiting aan zijn vrees, dat 
wij weinig lust zouden gevoelen zijn 
"ingezonden" te plaatsen, omdat de
gene tegen wie hij zich daarin richt, 
tijdelijk zelf als redactie-secretaris 
optreedt. Plaatsing geeft ons gele· 
genbeid uiting te geven aa.n onze 
verbazing, dat zulk een ·vrees in een 
liberaal kan opkomen. Overigena 
gunnen wij de heer Meijer zijn oor
deel over Kant en zijn verdienste 
voor het Liberalisme gaarne. - De 
t\fdelijke reda.ctie-seeretu.is). 
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Problemen uit ons Kiesstelsel 
BELANGRIJKE VERBETERINGEN 

De heer J. Th. v. d. Voorde schrijft 
ons: 

1 n enkele nummers van Maart, 
April en Mei 1950 van dit blad 

wijdden wij enige beschouwingen aan 
het ontwerp voor een nieuwe Kies
wet, hetwelk was samengesteld door 
het Centraal Stembureau voor de 
Tweede Kamer· en met zijn Rapport 
d.d. 15 December 1949 bij de Minister 
van Binnenlandse Zaken was inge
diend. Eerst op 2 Maart 1951 werd het 
Regeringsontwerp aan de Tweede Ka
mer aangeboden. De behandeling van 
het ontwerp is vervolgens in snel tem
po geschied. Reeds op 1 Mei werd het 
voorlopig verslag omtrent het onder
zoek in de afdelingen vastgesteld en 
de memorie van antwoord verscheen 
op 9 Mei jl. In haar vergadering van 
22 Mei nam de Tweede Kamer het 
ontwerp in behandeling en op 23 Mei 
werd het met een kleine wijziging 
aangenomen. 

Verondersteld mag worden, dat ook 
de Eerste Kamer zich met het ontwerp 
zal verenigen en dat binnen zeer kor
te tijd de nieuwe Kieswet haar plaats 
in het Staatsblad zal hebben verkre
gen. 

Van de verschilpunten tussen het 
ontwerp der Regering en dat van het 
Centraal Stembureau willen wij in het 
hierna volgende de voornaamste on
der ogen zien. Voorts willen wij in 
een korte besprekihg treden van en
kele kiesrechtvraagstukken, welke bij 
de behandeling van het ontwerp naar 
voren werden gebracht. 

Structuur der wet 

H et is ontegenzeggelijk een ver
dienste geweest van het Centraal 

Stembureau, dat het gekomen is met 
het plan, om de tot dusver in een 
drietal wetten (Kieswet, Gemeentewet, 
Provinciale wet) verspreide bepalin
gen inzake het kiesrecht en de ver
kiezingen van Staten- en Raadsleden 
onder te brengen in één wet Het Re· 
geringsontwerp heeft deze gedachte 
overgenomen; door de unificatie der 
kiesrechtvoorschriften wordt, zoals in 
de toelichting wordt gezegd, een 
systematischer en fraaier geheel ver
kregen. 

Aan het bezwaar, dat dientengevolge 
de Kieswet ruim 400 artikelen zou 
gaan tellen, wilde het C.S.B. tegemoet 
komen door de materie onder te bren
gen in een wet en in afzonderlijke 
"Regelingen". Deze Regelingen zou
clen de voorschriften van secundaire 
aard en de uitvoeringsbepalingen be
vatten. Bij veel andere wetten wor
den dergelijke voorschriften aan al
gemene maatregelen van bestuur ter 
nadere regeling overgelaten. Doch bij 
de Kieswet wordt het nodig geacht, 
dat de stof in haar geheel geregeld en 
uitgewerkt wordt door de wetgever 
(Koning en Staten-Generaal) zelve. 
De M.v.T. zegt hierover: "De kieswet 
is een zeer bijzondere wet; men zou 
kunnen zeggen: een wet sui generis. 
Zij beheerst de samenstelling der Sta
ten-Generaal en daarom moet (afge
zien van. bijkomstige typische uitvoe
ringsarbeid) alles, wat de kiesrecht
aangelegenheden betreft, door de wet
gever zelf worden vastgesteld". 

Het Regeringsontwerp heeft de 
voorstellen aangaande de "Regelin
gen" niet overgehollM!n. De Minister 
vreesde, dat door die indeling de over
:dchieli.ikheid van het geheel meer 
zou worden geschaad dan bevorderd. 
Ook het werken met de kiesrechtvoor
schriften zou er door worden bemoei
lijkt. In het nieuwe ontwerp worden 
de "Regelingen" in de wet zelve op
genomen. 

Om het voordeel van de eigen num
mering der "Regelingen" te behou
den. wordt een nummering per hoofd
stuk geïntroduceerd met letters. De 
wet wordt verdeeld in 25 hoofdstuk
ken, genummerd A t.m. Y. De wets
artikelen worden genummerd met een 
letter (de letter van het hoofdstuk, 
waarin het artikel staat) en een cij
fer. Elk hoofdstuk heeft een afzonder
lijke nummering; het eerste artikel 
van hoofdstuk B is dus genummerd: 
B 1. Het laatste artikel der wet is: 
artikel Y 7. 

De nadere uitvoeringsvoorschriften 
zullen worden opgenomen in één 
"Kiesbesluit"; de artikelen ervan wor
den genummerd op dezelfde wijze als 

die der wet. De "code-letter" van het 
hoofdstuk zal voorts dienst doen bij de 
aanduiding van de· modellen ter uit
voering. 

Meervoudlil voorkeur 

Het C.B.S. had voor het uitbren
gen der stem een ingewikkeld 

systeem van meervoudige voorkeur 
voorgesteld. Niet zo buitengewoon 
ingewikkeld misschien voor hen, die 
wettelijke voorschriften gemakkelijk 
lezen, doch wel voor de doorsnee-kie
zer, die behoefte heeft aan een een
voudige methode voor het aangeven 
van zijn stem op het stembiljet. 

Een nog gecompliceerder stelsel 
zou gelden voor de verkiezing van 
raadsleqen in gemeenten van 7 en 11 
leden. Een stelsel van facultatieve 
meervoudige voorkeur, in combina
tie met een gematigde vorm van het 
personenstelseL 

In het nummer van 7 April 1950 
van dit blad vestigden wij de aan
dacht op de grote bezwaren, die de 
invoering van dit systeem met zich 
zou medebrengen. Dat de Regering 
deze voorstellen van het C.S.B. niet 
heeft overgenomen, is o.i. slechts toe 
te juichen. 

De Minister heeft aan de instan
ties, die bij een eventuele invoering 
van deze stelsels het nauwst betrok
ken zouden zijn (t.w. de besturen der 
politieke partijen, de Vereniging van 
Neder!. Gemeenten en een aantal 
bestuurscolleges) de vraag voorge
legd, of Zij al of niet voorstanders 
waren van de vervanging van het be
staande stelsel van enkelvoudige 
voorkeur door het voorgestelde. De 
gestelde vraag werd, naar de M.v.T. 
mededeelt, "bijna unaniem." in ont
kennende Zin beantwoord. '"';"ij 
stellen ODI!I voor, op deze zinsnede 
nog terug te komen, als wij de door 
het ontwerp ingestelde Kiesraad zul
len bespreken. 

Nu de voorstellen van hét c.s.B: 
inzake de meervoudige voorkeur niet 
in het Regeringsontwerp zijn over
genomen, is de thans aanhangige 
Kieswet-herziening eigenlijk slechts 
een technische herziening, waarbij de 
unificatie van de bestaande, in ver
schillende wetten voorkomende kies
bepaling-én als een zeer belangrijk 
element is te beschouwen. 

Band kiezer en &ekozene 
B ij het afdelingsonderzoek was 

door zeer vele leden de wens 
geuit om te komen tot de instelling 
van een Staatscommissie tot onder
zoek van de in ons kiesstelsel aan te 
brengen wijzigingen. Een Staatscom
miSSie "op hoog niveau", bestaande 
uit meDSeJl van wetenschap en prak
tijk. Zij zou, zowel met het oog op 
de in 1956 te houden verkiezingen, 
als met het oog op de voorgenomen 
uitbreiding van de Tweede Kamer 
tot 150 leden, het vraagstuk onder 
ogen hebben te zien van de doorlo
pende vermindering der belangstel
ling van de kiezers in de gekozenen. 
"Dit kennelijk teruglo;>en van de in
teresse van het volk voor de electo
rale strijd kan bijdragen tot de on
dermijning van de weerstandskracht 
der democratie tegenover de totali
taire stelsels", aldus het Voorlopig 
Verslag. Ook de functie en de positie 
van de politieke partijen zou, naar de 
mening van zeer vele leden, in het 
onderzoek betrokken moeten worden. 

Nadat bij de mondelinge be-hande
ling in de Tweede Kamer gebleken 
was, dat de overgrote meerderheid 
met deze gedachte instemde, zegde 
de Minister toe, een zodanige Staats
commissie te zullen instellen. 

Stemmen biJ volmacht 
D e voorstellen van het C.S.B. tot 

herziening der bepalingen in
zake het stemmen bij volmacht zijn 
door de Minister overgenomen. In de 
artikelen, in de aanhef genoemd, zijn 
die voorstellen niet besproken, doch 
wij men~n aan de nieuwe regeling 
nog wel enige aandacht verschuldigd 
te zijn. 

Het voornaamste motief tot wijzi
ging is geweest: dat de oude rege-

ling te omslachtig is. Ook bleek. in 
de praktijk, dat men vergeet het ver
eiste verzoekschrift tijdig <n.l. tus· 
sen 1 October en 31 December van 
het jaar, voorafgaande aan dat der 
verkiezing) ten gemeentehuize in te 
dienen. 

De nieuwe regeling is, dat het ver
zoek om bij volmacht te mogen l'tem
men, tot op 14 dagen vóór de !'tem
ming kan worden ingediend. Voorts 
is de mogelijkheid om bij volmacht 
te kunnen stemmen uitgebreid tot 
degenen, die tengevolge van hun li· 
chamelijke toestand niet in staat zijn 
in persoon aan de stemming deel te 
nemen. De beperking inzake het ge· 
woonlijk uit hoofde N~n zijn beroep 
afwezig zijn is opgeheven. Het nieu
we voorschrift luidt: "Aan de kiezer, 
die blijkens een door hem ingediende 
verklaring op de dag der stemming 
vermoedelijk zal vertoeven buiten de 
gemeente, in welker kiezersregister 
hij op de dag der candidaatstelling is 
opgenomen, kan op zijn met redenen 
omkleed verzoek worden toegestaan 
bij volmacht te stemmen." 

Uit de aard der zaak is het niet 
mogelijk, dat men zowel machtiging 
erlangt om elders te stemmen als 
ook om bij volmacht te stemmen; de 
wet bevat een voorziening op dat 
punt. 

De vraag werd bij de behandeling 
van bet wetsontwerp gesteld, of de 
medici wel bereid zullen zijn tot het 
afgeven van de geneeskundige ver· 
klaring, door de wet vereist, dat een 
kiezer "tengevolge van zijn lichame
lijke toestand vermoedelijk niet in 
staat zal zijn in persoon aan de 
stemming deel te nemen." Het Ka· 
merlid Beernink deeldè in de Tweede 
Kamer mede, dat hij aan enige art
sen had gevraagd, hoe zij over deze 
bepaling dachten en het antwoord 
was: dat zij er niet aan konden den
ken dergelijke verklaringen af te 
geven. In het algemeen, aldus de beer 
Beernink, zijn de medici huiverig 
voor het afgeven van geneeskundige 
verklaringen, "omdat dergelijke ver
klaringen dikwijls worden gebruikt 
voor een ander doei." De Minister gaf 
de toezegging, omtrent dit punt 
overleg te plegen met de Maatschap
pij tot bevordering van de genees
kunst. 

Nu deze bepaling eenmaal in d-e 
wet komt, verdient het alle aanbe· 
veling, dat e I k e medicus mede· 
werkt; anders zou ook dit voor· 
schrift in de Kieswet voordE-el voor 
bepaalde politieke partijen en der· 
halve nadeel voor de andere partijen 
kunnen gaan betekenen. 

Verdubbeling der 
waarborgsom 

T ot de in de Kieswet opgenomen 
maatregelen, om het euvel van 

de indiening van een groot aantal 
lijsten bij de Kamerverkiezingen te
gen te gsan <er zijn tijden geweest, 
dat gewerkt moest worden met 
stembiljetten, waarop meer dan 50 
candidatenlijsten voorkwamen!) be
hoort ook het in 1935 ingevoegde 
voorschrift, dat voor elke lijst een 
waarborgsom van f 250,- in de con
signatiekas moest worden gestort. 
De som vervalt aan de Staat, indien 
het ste< .1cijfer van de lijst minder is 
dan 75% van de kiesdeler. In de an
dere gevallen wordt ze teruggPgeven. 

Het C.S.B. stelde voor, de som te 
verhogen tot f 500,-, met de toe
lichting, dat het bedrag daardoor 
wordt aangepast "bij .de algemene 
stijging van het p:-ijspeil". De Minis
ter nam het voorstel over. Van com
munistische zijde werd voorgesteld 
de verdubbeling te laten vervallen, 
doch dit voorstel werd verworpen, 
met slechts de communistische stem
men en die van de heer Welter vóór. 
Zoals de Minister zeide, is dank zij 
het stelsel van de waarborgsom 
(voor lijsten in alle kieskringen was 
hiervoor tot dusver een totaalbedrag 
nodig van f 4500,-, WE-lke som 
voortaan f 9000,- zal bedragen) in 
Nederland eea redelijke toestand ver
kregen. 

(Slot volgt). 
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Uit onze 
lezerskring 

Een lezer schrijft ons: 
Voor het geval U deze niet beluü,

terde, vestig ik uw aandacht op het 
Critisch Commentaar van A. Voskuil 
op gisteravond 9-6, waarin mij de 
volgende zinsnede opviel: "Ons land 
gaat een moeilijke tijd tegemoet. De 
loontrekkenden krijgen weliswaar 
5 %, maar de duurtetoename is pl.m. 
10 %, zodat zij een offer van 5 % 
hebben gebracht. 

Van de niet-loontrekkenden wordt 
óók een offer gevraagd in de vorm 
van 5 % belastingverhoging." 

Het wordt dus voorgesteld, alsof 
we hier met een equivalent te doen 
hebben. In werkelijkheid hebben de 
niet-loontrekkenden ten eerste geen 
5 % verhoging, ten tweede dezelfde 
10 % duurte-toename te dragen, ten 
derde nog 5 % extra belasting op te 
brengen, ten vierde wordt in bun 
consumptiegebied op veel artikelen 
25 % weeldebelasting geheven - en 
dit alles naast een reeds bestaande 
sterke progressie in belasting. 

Algebraïsch ziet de ,,gelijke verde
ling van lasten" tussen wel- en niet
loontrekkenden er dus zo uit: voor 
de kleinere inkomens (waarbij ik dan 
dus Weeldebelasting en progressie 
I.B. buiten beschouwing laat) 

+ 5 - 10 = - 5 - 10 
-5 = -15 

De critische commentator maakt 
misbruik van zijn ruStige zelfverze
kerde manier van spreken om zijn 
toehoorders zulke theorlefn te doen 
slikken, evenals hij dit doet in zijn 
courant, waarvan mij een ander 
frappant staaltje ter beschikking 
staat. 

Copie voor deze rubriek te 
zenden naar: Mejuffr. Joh. H. 
Springer, Alexandermaat 16, 
flaarlem. 

CANDIDAATSTELLING 
VOOR DE TWEEDE KAMER. 

De stemming, voor de Tweede 
Kamer is pas over een jaar; mis
schien komt het hierdoor, dat som
migen door de candidaatstelling 
overrompeld werden, niet vol· 
doende op de hoogte waren van de 
gang van zaken en als gevolg niet 
geheel en al tevreden zijn over de 
thans bestaande groslijst~ 

Ter geruststelling van dezulken 
willen wij daarom er hier de aan
dacht op vestigen, dat het nog 
mogelijk is, nieuwe candidaten 
naar voren te brengen. 

Dat vóór 15 Juli de afdelingen 
moeten vergaderen, om uit de al
phabetische groslijst een voorkeur. 
lijst te maken, zal nu wel aan :eder 
bekend zijn. 

Wat niet ieder zal weten is. dat 
de afdelingen niet geheel en al ge
bonden zijn aan die groslijst. Zij 
mogen op hun voorkeurlijst ook 
nog nieuwe namen zetten, maar 
alleen op de plaatsen nr. 17, 18, 19 
en 20. Hier is dus een kans om nog 
iemand aan te wijzen, die door de 
een of andere oorzaak niet eerder 
candidaat gesteld was, maar die 
men toch graag in de Tweede Ka
mer zou zien. 

Welke plaats diegene dan ten
slotte op de definitieve lijst krijgt, 
is niet vooruit te zeggen. Er !"'loet 
nog heel wat gebeuren, voor het 
zo ver is. 

Wij komen er nog op terug. 

J. H.S. \... ______ ..) 
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Parlem.entaire flitsen 
(Vervolg van pag. 2) 
Eerste Kamer-fractie op dezelfde 
gronden als die van de Tweede Ka
mer deze noodregeling, welke zij als 
een gecamoufleerde armenzorg be
schouwde, afwees. Het ontwerp werd 
aangenomen met de stemmen van 

, V.V.D. en A.R. tegèn (23 tegen 7). 
Het ontwerp tot goedkeuring van 

het tussen Nederland, België en Lu
xemburg gcsloten verdrag betreffen
de de unificatie van accijnzen en het 
waarborgrecht werd in de Eerste Ka
mer z.h.s. aanvaard. Dat wil echter 
nog in het geheel niet zeggen, dat er 
op alle punten groot enthousiasme 
over dat ontwerp bestond. Onze 
V.V.D.-fractie liet althans bij monde 
van prof. Molenaar vooral ernstige 
beduchtheid horen met betrek;king 
tot de gevolgen in economisch en so· 
ciaal opzicht (o.a. de werkgelegen-

beid) van de accijnsverhoging voor 
gedistilleerd. Enig lichtpunt is daar
bij, dat het de Tweede Kamer ten
minste is gelukt het zover te krijgen, 
dat de verhoging tot f 596,50 per hl. 
eerst na aanvaarding van de Econo
mische Unie zal worden ingevoerd 
Ook tegen de bij de behandeling van 
het ontwerp in de Tweede Kamer 
reeds door ons vermelde opgeworpen 
obstakels tegen aanduidingen als: 
"Gerozilver" e.d. had de heer Mole
naar ernstige bezwaren. De Tweede 
Kamer had echter tot twee maal toe 
in meerderheid in deze zin beslote11 
en het was duidelijk, dat in de Eer
ste Kamer geen meerderheid was te 
vinden, om op deze grond het wets
ontwerp te verwerpen. 

• • * 

A an ons voornemen, om aan het
geen wij in ons vorige nummer 

over de behandeling van de begroting 
van Landbouw reeds hebben vermeld, 

: Cacao & Chocoladefabrieken PE~r~rE 
WORMERVEER 

Fabrikanten van 

chocolade, suikerwerken, cacao, bonbons, hagelkorrels. 

KIJk g 0 8 d : beide schoenen even 

oud ... maar waf '" "•r•ohll I 
De ene schoen verwaar
loosd. De andere (even oud) 
glanzend, als nieuw I 
Hoe is dat mogelijk? Zie· 
.hier het geheim vanBrdalen 
de zorgvuldige combinatie 
van edele wassoorten, die het 
leer .. voeden", wwdoor het 
soepel blijft en barstvrij. 

V ~rktjg!JIIar in il k1111rm: zwart, 
donker-, middel- '" lkhlhr11in, wil 
1n ox!Jiood. 

LET 

Besef hoe belangrijk het is 
Uw (tham zo kostban) schoe
nen goed te verzorgen. U 
hebterveellangerpleziervan. 

SMIT 
SLIKKERVEER 

.. 'fiiU ... IYOM 

H.V BETON• I PLATENFABRIEK 

I YJN GEBRS. MYNLifflf 
TELEFOoNr 106~8 • &LOET5TR.O • NYHI61N 
1----~ 

nog het een en ander toe te voegen, 
kunnen wij tot onze spijt geen gevolg 
geven, want ook die van Economische 
Zaken is de vorige week de Eerste 
Kamer nog gepasseerd. Hier hield 
prof. Molenaar een breed opgezet be
toog. Hij maakte daarbij o.a. een ver· 
gelijking tussen de toestand zoals die 
vóór 1940 op handelspolitiek gebied 
bestond - een vastgelopen handels
verkeer - en de toestand van thans, 
nu er in internationaal verband tal
rijke gunstige beslissingen zijn geno
men en perspectieven zijn geopend. 
Men denke aan de liberalisatie-af
spraken en aan de zo uiterst belang
riJke verwisselbaarheid der valuta op 
1 Juli van verleden jaar, belichaamd 
in de Europese Betalingsunie. Prof. 
Molenaar beschouwde dit als een eer
ste uitermate belangrijke stap om te 
k01nen tot een vrijer handelsverkeer. 
Aan de liberalisatie zijn zeker ook 
nadelen verbonden (zoals ook de heer 

N.V. 
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Molenaar aantoonde), maar in het 
algemeen moeten wij die tijdelijk 
aanvaarden. Prof. Molenaar toonde 
zich daarentegen zeer onvoldaan over 
de voorlichting met betrekking tot de 
stand van zaken onzer betalings
bt>Jans. 

Tot slot maken wij nog met genoe
gen melding van het succes, dat mr. 
Wendelaar als voorzitter van de Com
missie voor de Verzoekschriften boek
te door de aanvaarding van de con
clusie dezer commissie, dat de onder 
minister Stikkers ambtsvoorganger 
tegen de oud-ambassadeur te Moskou, 
C. baron van Breugel Douglas, inge
brachte beschuldigingen dienen te 
worden teruggenomen. 

AFDELINGSSECRETARISSEN: 
Onze administratie is gaarne bereid 

met U te spreken over de mogelijk
heid van uitbreiding van onze lezers
kring. 

W. A. HOEK's 
HAC~ SN ZUURSTOFFABRDml 
Hoofdkantoor en Macblnefabrlek 
te Sebledam. 

Oompreuors voor alle ~ en lederen druk. 
InstaDatlee voor de bereiding vaa zuurstof, llttlultof, ens. 

Internationale.; hankzakeru 

V oor Uw zaken met Azië be
schi~ken wij over 17 kantoren 
in Indonesië en · eigen vesti
gingen iti ~y. Galcuua. 
Bangkok, Singapore, Hong· 
kong, Kobe, Tokyo. 

Inlichtingen verstrekken onze 
kantoren in Nederland: 
AMSTERDAM, Singel 2~0 
ROTrERDAM, Mathenesserl. 2~' 
DEN HAAG, Lange Vijverberg U 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. N.V. 
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De noodklok luidt! 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

MONUMENT IN LIBERALE STIJL 
BIJ HET EEUWFEEST VAN DE GEMEENTEWET VAN 1851 

I n deze dagen wordt de afkondiging van 
de Gemeentewet herdacht. Daarmede is 

men gekomen op liberaal terrein. De herden
king is de hulde aan een groot liberaal 
staatsman: Thorbecke. De Gemeentewet is 
uitdrukking van zijn geweldige vormende 
kracht en hij heeft er beginselen in neerge~ 
Iegd, die nog steeds van gelding zijn en in 
brede lagen van ons volk krachtige verdedi~ 
gers vinden. 

Wilden wij dit artikel niet beginnen zon
der er aan te herinneren, dat Nederland in de~ 
ze week een der grote liberalen in een product 
van zijn arbeid eert, wij willen evenwèl voort .... 
gaan Thorbecke te zien als een groot Neder ... 
lander, die gewerkt heeft voor het gehele volk 
en nu de dankbaarheid oogst van dat volk, 
niet van liberalen alleen. De dankbaarheid 
én waardering voor Thorbecke is van alle 
zijden uitgesproken. Te dezer plaatse willen 
wij on:ettifds-een enkel woord schrijvenover 
wat Thorbecke in 1851 heeft gebracht. 

• • • 

Wanneer Thorbecke de sprekers, die bij 
de algemene beraadslagingen over het 

ontwerp~Gemeentewet in de Tweede Kamer 
der Staten~Generaal in Mei 1851 gaat beant~ 
woorden, begint hij als volgt: 

"Ik verberg niet, Mijne Heeren, het is 
voor mij een heuglijk oogenblik, waarop 
eindelijk een Ontwerp van Gemeentewet 
bij deze Kamer in discussie kwam. Nauw~ 
lijks is er een deel van ons publiek recht, 
dat mijne belangstelling, denkende en 
doende, sedert jaren, zóó sterk heeft 
getrokken. Ik ben overtuigd, dat de 
herziene Grondwet geen gewichtiger 
onderwerp kent dan dat dezer wet: 
ik ben overtuigd, dat er nauwlijks een 
grooter weldaad aan de natie kan bewezen 
worden, dan door hetgeen deze wet tracht 
te bereiken". 

Inderdaad, de gemeenten gingen hem aan 
het hart. Daarvan getuigt o.m. zijn "opstel" 
uit 1847: "Over Plaatselijke Begrooting", 
daarvan getuigt evenzeer zijn practiseren als 
lid van de gemeenteraad van Leiden. Als 
raadslid heeft Thorbecke de bestaande ern~ 
stige bezwaren gevoeld en hij heeft er de 
nodige lessen uit getrokken. In zijn zoëven 
genoemde geschrift striemt hij de bestaande 
misstanden en wijst hij de weg, die moet wor~ 
den begaan. 

* * * 

Als men in het "opstel" van 1847 leest, 
dat Thorbecke schrijft over "een volk, 

welks kracht eeuwen lang in zijne plaatselijke 
gemeenten bestond", dan is duidelijk zijn 

verzet tegen de weinige invloed, die aan de 
gemeenten was gelaten in die tijd. Wel had 
de Grondwet van 1815 geringe mogelijkheid 
voor andere ontwikkeling ingesloten, maar 
Koning Willem I was op zeer centraliserende 
wijze te werk gegaan. Hij benoemde burge~ 
meesters en wethouders en de gemeenteraden 
boden zeer weinig verzet. Dat was volgens 
Thorbecke trouwens ook niet te verwonde~ 
ren. "Men wordt lid (van de gemeenteraad) 
niet op grond van ernstigen wil en bekwaam~ 
heid om de aangelegenheden der gemeente 
te leiden; maar dewijl men of een naam 
draagt en tot eene familie behoort, waaraan 
een zetel in den raad past, of onder deze 
familiën wensebt zitting te nemen. Een tref~ 
felijk middel om Raadsleden te hebben, die 
zonder publieken geest, - zonder reden en 
overtuiging, uit persoonlijke gunst of ongunst, 
uit eigenzinnigheid, uit sleur, hetgeen hun 
wo~dt voorgelegd, beslissen. Hij; die eens zit, 
blijft; slechts de dood ruimt op en dwingt 
tot eene verandering, die zelden vernieuwing 

0 " IS, 

Het werd tijd, dat Thorbecke deze zaak in de 
praktijk aanvatte en het vermolmde stelsel 
omver wierp. 

* * * 

I n de Grondwet van 1848 liggen de he~ 
ginselen. Tegen centralistisch streven 

wordt gewaakt: samenstelling, inrichting en 
bevoegdheid der gemeentebesturen zullen bij 
de wet worden geregeld. Wanneer Thor~ 
becke aan het bewind komt zal hij aan de 
voorbereiding dier wet met al zijn energie 
en bekwaamheid gaan werken. "De Gemeen~ 
te~wet is het stuk werk, dat wellicht het 
meest getuigt van Thorbeeke's staatsrechte~ 
lijke vormkracht", zo zegt de socialist prof. 
Kranenburg in zijn bekende boek over het 
Nederlandse staatsrecht. 

Uit Thorbecke' s critiek op het oude leest 
men reeds de wensen voor de opbouw van 
het nieuwe. De krachteloze plaatselijke he~ 
sturen worden vervangen door een raad, die 
aan het hoofd der gemeente staat en welks 
leden rechtstreeks door de ingezetenen zul~ 
len worden gekozen. Aan deze raad worden 
de regeling en het bestuur van de huishou~ 
ding der gemeente overgelaten. Niet in het 
geheim zou de raad vergaderen. "Op het 
pligtsbesef te vertrouwen, is edel; maar het 
bedriegt. Tot hoe lagen stand het in geslo~ 
ten vergaderingen soms daalt, stelt niemand, 
dan die er in zat, zich voor", zo had Thor~ 
becke als zijn ervaring in zijn "opstel" van 
1847 ons volk voorgehouden. In de Gemeen~ 
tewet van 1851 - nog niet in de Grondwet 
van 1848 - is het beginsel der openbaarheid 
neergelegd. 

Maar hoe fraai de constructie van de ver~ 
tegenwoordiging der burgerij en met hoe
veel waarborgen voor openbaarheid ook om-

geven, dit alles zou nog van onvoldoende 
betekenis zijn indien de bevoegdheden zou~ 
den zijn beperkt. Aan Thorbecke' s naam zijn 
de termen autonomie en zelfbestuur dan ook 
onlosmakelijk verbonden. Laat men zich ech~ 
ter niet vergissen. Nooit heeft Thorbecke de 
zelfstandigheid bepleit in de zin van een 
absolute onafhankelijkheid. Hij heeft haar 
steeds beperkt gezien en met name heeft hij 
de gemeenten steeds beschouwd in het ver~ 
band van het grotere geheel, de staat: "de 
gemeente is in de eerste plaats onderdeel van 
den staat, vervolgens een zelfstandig geheel, 
een zelfstandig ligchaam in den staat". 

De gemeente is wel gevaren bij het 
systeem, maar ook de staat. Het is zeer te~ 
recht wanneer Thorbecke op een bepaald 
moment stelt: "de kracht van het Gouverne~ 
ment wordt honderdvoudig vermenigvuldigd 
door het bondgenootschap en het initiatief 
van de gemeentebesturen". Inderdaad, Thor~ 
~ecke's schepping is gebleken te zijn tot heil 
van staat en gemeenten beide. 

• • * 

De omstandigheden, waaronder de Ge~ 
meentewet tot stand kwam, waren gans 

andere dan de huidige. Men denke slechts 
aan de wijzigingen, die zich op het gebied 
van het verkeer hebben voltrokken. Het mid~ 
den der vorige eeuw werd nog gekenmerkt 
door diligence en trekschuit; de spoorwegen 
waren nog slechts in het stadium van eerste 
ontwikkeling. De Gemeentewet is in de eeuw 
van haar bestaan dan ook menigmaal opge~ 
lapt en bijgespijkerd, niet altijd even schoon. 

Men moet ook stellen, dat het vraagstuk 
der autonomie bijvoorbeeld in een andere 
phase is getreden. Verder mag men ook ver~ 
wachten, dat de vorig jaar tot stand gekomen 
wet met betrekking tot gemeenschappelijke 
regelingen nieuwe verhoudingen tot gevolg 
zal hebben. Maar di,t alles neemt niet weg, 
dat de gemeenten een enorme ontwikkeling 
hebben doorgemaakt en binnen het kader der 
getrokken hoofdlijnen ook hebben kunnen 
doormaken. De taken en het arbeidsveld der 
gemeenten zijn bij voortduring uitgebreid en 
het gemeenteleven is sterk geïntensiveerd. 
Dat alles is mogelijk geweest onder de bepa ... 
lingen van de Gemeentewet van 1851 en dit 
legt tevens getuigenis af van de vooruitzien ... 
de geest en het genie van de staatsman 
Thorbecke. Er kan slechts dankbaarheid zijn 
voor hetgeen deze grote liberaal aan ons 
volk heeft geschonken. In de Gemeentewet 
heeft hij ons nagelaten een groots monument, 
en wel een monument in liberale stijl. K. 

DE REDACTIE-SECRETARIS 
is, gedurende enige tijd, afwezig. Bij 
wordt vervangen door de heer 

G. A. DE RIDDER TE BEILEN, 
aan wie alle bijdragen moeten wor
den toegezonden. 
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* 
De rechter verloor het pleit bij het gevangeniswezen 

Verkeer, Waterstaat en Binnenlandse Zaken z,n de Eerste Kamer 
Op het ogenblik, dat wij ons zetten aan het schrijven van dit overzicht, 
is het eerste gedeelte van het grote debat in de Tweede Kamer over de 
belasting-ontwerpen van minister Lieftinck reeds gevoerd, maar ligt juist 
het beslissende soo.e~te. ,.a,q~eHJk dat, waa.rlo de repüt$ea worden gebouden 
en de amendementen wordep behanjeld, nog voor ous. Om een algerond 
geheel te luijpn., ~ wU ~ ~p~g aa.va.n Jder clus voor. de vol
gende week bowlen en ons, w&t de Twee4e Kamer betreft, thans beperken 
tot het ontwerp, welks behandeling daaraan vooraf ging, namelijk dat tot 
vaststelling van een nieuwe Beginselenwet Gevangeniswezen en de daar
lPede samenhangende wijzigingen Jn het Wetboek van Str.afrecbt en het 
Wetboek van Strafvordering. Een ond.erwerp, Waarmede ~ volk in ziJn 
overgrote meerderheid - wij mogen zeggen: gelukkig - minder in aan
raking komt dan met de bepalingen onzer fiscale wetten, maar dat toch 
voor ieder, die epj.ge bela»gstellirlJ h~ft voor de sociale en maatschappe
lijke problemen van !!lijn t\Jd, een vraagstuk is, 4at zijn. soelale en juridische 
pwet~n niet J:Qoet rust laàt. · 

''"' M ecle uit de artilrelen, welke de mede omdat in de verschillende straf
gestichten ook zeer venchiliende re
giems worden toegeput), had het 
wet.sontwerp geantwoord: de admi
nistratie. 

Hiermede nu waren mr. Vonk en 
een aanUil andere sprekers het in het 
geheel niet eens. De heer Vonk achtte 
dit in het geheel geen opportuniteits
zaak, maar wel, degelijk een princi
piële kwestie. J[ij achtte bet systeem 
van het wetsontwerp op dit punt 
het op zijn kop utten van de 
atrafrechtstoepassin.g en als zodanig 
een teruggang van OJUJe onafhanke
lijke strafrechtbedeling. Wanl').eer in 
deze richting zou worden doorge. 

om van de normale regeling af te 
wijken. 

Een meerderheid, gevormd door de 
K.V.P., de .P. v. d. A. en vier leden 
van de C.H. fractie, onder wie de 
heer TilanWI, zorgde echter voor een 
verwerping van het amendement ''an 
mr. Van der Feltz (C.H.), dat de 
bovenbedoelde bevoegdheid aan de 
rechter en niet aan de administratie 
wilde geven. 

Voor de A.R. was dit reden, nu te
gen het gehele ontwerp te stemmen. 
Tereent o.i, is onze fractie niet zover 
gegaan. Voor de eindstemming legde 
mr. Vonk namelijk de volgende "kor
te verklaring" at: "Ik heb gisteren 
zeer duidelijk doen uitkomen, dat ik 
het vraagstuk: rechter of admini
stratie in het wetsontwerp volkomen 
onjuist opgelost acht; ik heb deze 
oplossip.g toen genoemd een ontsie~ 
ring .van het wetsontwerp. Ik meen 
echter, dat het wetsontwerp als zo
danig - ik heb da.t gisteren ook 
doen uitkomen - in dusdanige mate 
tegemoet komt aan zeer wenselijke 
zaken betreffende de strafprocedure, 
dat ik van mening ben, dat wij onze 
stem tegen dit wetsontwerp moeilijk 
kunnen uitbrengen. Daarom zullen 
mijn politieke vrienden en ik vóór 
dit wetsontwerp stemmen. Ik be
treur echter, dat een dergelijke smet 
op . dit wetsontwerp is komen te 
rusten." 

Het ontwerp werd aangenomen 
met 67 tegen 11 &temmen; tegen 
stemden alleen de A.R. 

regeling in de verbinding tussen Den 
Haag en het Noorden van het land 
weer veel meer moet worden overge
stapt in QQuda en Amersfoort en hij 
bepleitte een betere verbinding van 
Groningen met het Duitae achterland. 

Van belang is het, dat de heer 
Louwes over een eventueel rijverbod 
voor auto's op Zondag een nadere 
uitspraak van minister Wemroers 
wist uit te lokken. Al kon de heer 
Louwes zich dan wel enigszins be
grijpen, dat er waren, die om psycho. 
logische redenen zulk een rijverbod 

· opnieuw bepleitten, hij had daarte· 
gen niettemin drie belangrijke be
zwaren. In d.e eerste plaats ia er een 
aantal mensen, die zich per auto's 
verplaatsen ·en die in de week over 
het algemeen zeer langdurig en hard 
moeten werken en voor wie de Zon
dag de enige gelegenheid i.s, waarop 
zij van die auto gebruik kunnen ma
ken tot hun eigen ontspanning. Het 
tweede bezwaar is, dat men geheel 
willekeurig ingrijpt in de bestaans
mogelijkheid van tal van restaurants 
en gelegenheden, die op bet Zondaga
verkeer in belangrijke mate .zijn aan
gewezen. Het derde bezwaar i.;;, dat 
men altijd vrij willekeurig een stelsel 
van ontheffingen krijgt, dat dikwijls 
onjuiste verhoudingen schept. Ge
lukkig waren de nadere mededelin
gen naar aanleiding van het gespro
kene door onze geestverwant nogal 
geruststellend. Minister Wemroers 
verkla.arde, dat, o.a. op grond van de 
overweging, dat het rijden op Zon-

parlenentaire redacteuren der 
dagbladen in verband met dit ont-
werp aan hun reis lang.ll een aantal 
gevangenissen en andere strafge
stichten hebben gewijd, kunnen de 
lezers reeds voldoende op de hoogte 
zijn va.n Q.e strekking van dit ont
werp. Het beoogt, om het heel kort 
te zeggen, door het vervangen van 
de cellulaire atrat .US regel door ~ 
verblijf in gemeen.schap gedurende 
~ groot deel van de dag, door dif
ferentiatie van de versebillende 
strafge"ticht~ en door e~ d&a.rm"
de samenhangende seleçtie der ge
detineerden, de veroude.rde wetge
ving op gevangenisgebied weder te 
d.Qen aansluiten aan een J;n"itenwet
telijk reeds groeienqe praktij}t. D• 
nieuwe bepalingen zijn daarbij zo ge
ateld, dat deze nieuwe Beginselen· 
wet nu, naar aangenomen mag wor~ 
den, voor. vele jaren vol.Q.oende de 
richting zal aangeven, waarin ons 
gevangeniswezen zich· verder NI 
hebben te ontwikltelen. · 

·dacht, l!IGUden, aldus de beer Vonk, al
lerlei van partij- en vakorganisaties, 
of van andere min of meer macht uit
oefenende ins!Allingee afhankelijke 
Jedeft' der administrat,l.e zich min of 
meer kunnen f&Rt zettea op de stoel 
van de onafhankelijke ~'eChter. 

• * • dag een betrekkelijk gerin~ invloed 

• * • 
Mr. V o n k, sprekend voor onze 

fractie, kon dan ook zijn grote 
instemming met dit ontwerp il'i het 
algemeen betuigen en noemcle }}et 
"een vermoedelijk historische mijl
paal in het Nederlandse gevangenis
wezen". In het bijzonder het opne
Jnell in de wet van de beginselen van 
differentiatie en selectie achtte hij 
van generale opvoedkundige beteke
nis en daarmede van buitengewoon 
belang voor samenleving en veroor
deelden beide. Ondanks de ontwrich
ting der geesten in het huidige we
reldgebeuren doet Nederland er naar 
het oordeel van onu woordvoerder 
goed aan, te blijven geloven in de 
verdere opgang met betrekking tot 
de bescherming der Silomenieving te
gen criminaliteit door deze steeds 
duidelijker te zien als een dualil!tl
ache taak: het toepassen van ge
strengheid waar nodig en het tegelijk 
waar mogelijk W'ler opheffen naar 
hoger plan juist van hen, die Zich 
vergrepen aan de geboden en verbo
<Jen, die een ordelijke samenleving 
nu eenmaal niet kan ontberen. Er is 
een spreekwoord, dat terecht 1:egt, 
dat zachte heelmeesters stinkende 
wonden maken. Dit spreekwoord 
geldt ook voor het gevangeniswezen, 
dat, - wil het effectief blijven -
een krachtige methodiek ·behoeft en 
het beginsel der straf niet denatu
reert, doch tevens, zo enigszins mo
gelijk, in het belang der samenleving 
zelf, een helende, genezende functie 
evenzeer behoeft. 

• • • 
Geldt dit alles dus de hoofd-

strekking van het ont~erp, de 
heer Vonk moest, evenals de woord
voerders van de A.R., qe C.H. (voor 
een deel van zijn fractie) en de 
C.P.N., op een cardinaal punt noch
tans een ernstig bezwaar maken. Op 
de vraag, of de selectiebevoegdheid 
aan de rechter of aan de administra
tie moest worden gegeven, of, met 
andere woorden, op de vraag of de 
rechter bij het vellen van ztïn vonnis, 
dan wel achteraf de administratie, 
aou moeten vaststellen, naar welk 
.10ort inrichting een veroordeelde 
.2IQU gaan (een belangrijke vraag, 

" .. 
Natuurlijk &'af de~ Vonk toe, 

dat de rechter zich uiteraard 
volkomen op 4e hoogte zal hebben 
te stellen van de wiJze van tenuit
voerlegging in de verschillende ge
stichten en hij was van mening, dat 
dit waarlijk geen hek/Jentoer zou 
blijken te 1:1jn. Voorts merkte hij nog 
op, dat het er hier niet om ging, of 
de rechter zich voelt teruggesteld, 
doch wel om het grote goed der on
afhankelijkheid van de rechter. Deze 
is in staat om volledig onbevooroor
deeld te beslissen, hetgeen naar het 
gevoelen van de heer Vonk en vele 
.anderen, bij de administratie niet het 
geval is. De rechter, zo was zijn slot
conclqsie, is normaal de aangewe
zen a.utortteit om zaken als deze te 
behandelen. Slechts wanneer in de 
praktijk zou blijken, dat het met de 
reechter niet ging, zou er reden zijn 

I n de Eerste Kamer kwamen de h~t ()IJ bet totale benzineverbruik, 
voriee 'll'Mk. We4r .. twee u 1 ..... g~. . bet niet in zijn voornemen lal", 

. ~...,......: · binnen afzieJtba,re tijd met Yoorst.l· 
rijke begrotingen aan. de orde: die len tot invoering van een Zondaga
van Verkeer en Waterstaat en van 
Binnenlandse Zaken, benevens nog rijverbod te komen. 
een aantal met die van Waterstaat • • • 
samenhangende begrotingen, waar
van die van het Zuiderzeefonds wel 
de voornaamste is. Do heer Louwes 
(bij de replieken nog aangevuld door 
prof. Molenaar) bracht bij Water
staat nog vrij uitvoerig de benoe
ming van een nieuwe hoofddirecteur 
van het K.N.M.I. in De Bilt tel 
sprake. Beiden bleven op verschillen
de gronden betreuren, dat niet een 
meteoroloog was benoemd en dat 
niet het wetenechappelijke gezag 
op. het terrein van de meteorologie, 
maar administratieve en organisato
rische eisen d·e doorslag hebben ge
geven. Wat de spoorwegen betreft, 
betreurde de hee:r Louwes het, dat 
door een verandering in de dienst-

DEZE BURGER 
vindt vacantie dáárom zo ellendig omdat hij dan zo veel missen 
moet. 

Ge gaat argeloos twee weken naar de voet van Himalaya 
en ge staat daar maar tegen die bergketen aan te staren meti 
het lege gevoel dat ge twee redevoeringen van ir. Van Dis mist. 

Ge zwerft door de woestijn van oase naar oase, doch ergens 
achter in Uw hart knaagt het gevoel dat ge eenvoudig niet 
erbij zijt wanneer achter de schermen de politieke partijstrijd 
gestreden tvoTdt om het burgemeesterschap van Sint Berken
rode-aan-de-Lek. Ge hebt kans, dat ge thuis komt en dat ijs
koud een christelijk-historicus zetelt op de troon van een 
anti-revolutionna.ir. Zulk een overweging is goed om Uw va
cantie reed$ bij voorbaat te verpeeën. 

Ge zoudt op een hulkje de oceaan oversteken, terwijl ze van 
Uw afwezigheid misbruik maken, om een plaatsvervangende
loco-wethouder te verkiezen. Wanneer ge aan wal stapt stáát 
ge daar dan maar voor. 

Ik kan niet even van huis gaan of de heren Romme en 
Duynstee brengen hun eigen stand op straat door te gaan 
standwerken tegen elkaaT in. Ik kom natuurlijk nèt te laat om, 
met een enkel welgl;!kozen woord, de stand van de stand te 
redden. 

Neen, wan neef' ge de hi11torie wilt blijven volgen. blijft 
gij thuis. · 

Ik heb mij daar eens één keer niet aan gehouden. Ging arge
loos een bergtochtje in de Andes maken. Laat nou nèt de heer 
Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck in de gemeenteraad 
van 's-Gravenhage een mooie speech gehouden hebben. 

Neen, geen vaccmtie voor de goede burger, voor 

DEZE BURGER . 

B evredigend voor de heer Lou
wes was ook, dat de minister 

in antwoord op opmerkingen zijner-
1:1jds dienaangaande verklaarde be· 
zig te zijn zich een nader beeld te 
vormen van de nodige bedragen om 
de wegbeheerders van de z.g. terti
aire en quartaire wegen behoorlijk 
hulp te bieden in hun financiële Iu. 
ten. Eveneens kreeg de heer Louwes 
de toezegging, dat de minister gaar
ne wilde overwegen, in hoeverre nog 
meer aandacht kon worden gewijd 
aan de voorlichting in het buitenland 
en in het bijzonder in Amerika om
trent het belangrijke werk der Zut
derzeedrooglegging. Voor de gedach
te van de heer Louwes om naast lle 
Zuiderzeeraad (waarvoor hij grote 
waardering had) nog een commissie 
te vormen voor permanent overleg 
tussen de georgani~eerde landbouw, 
de dienst van de Zuiderzeewerken 
en de directie van de Noordoostpol
der, was de minister niet te vinden, 
maar hij was wel bereid na te gaan 
hoe het overleg, dat thans reeds 
plaats vindt, effectiever kan worden 
gemaakt. 

• • • 
Op de puntige en tegelijk char

mante wijze van spreken, 
waarvan de heer We n d e I a ar het 
geheim bezit, behandelde deze als 
V.V.D.-woordvoerder in de Eerste 
Kamer enige onderwerpen bij de be
groting van Binnenlandse Zaken. 

Zijn eerste opmerking gold de sa· 
lariëring van het overheidspersoneel. 
Uitgaande van de stelling der Rege
ring, dat "de nationale t.rmoedo 
rechtvaardig moet worden verdeeld", 
toonde de heer Wendelaar aan de 
hand van de door de Regering zelve 
in de bijlage J3 van de Mem. v. Ant
woord verstrekte gegevens aan, dat 
het inkomen van de (Rijks) werk· 
lieden en het lagere administratieve 
personeel op 15 April 1951 t.o.v. de 
jaren 1938/39 reëel gemiddeld met 
30 pct. is gedaald, maar dat bij ver• 
schillende categorieën van "middel
bare" ambtenaren die percentages 
bedragen 63. 66, 71 en zelfs 87. Ook 

(vervole op pag. 7), 



ftiJIIElD EN DEliOCRATlE 

u..cm WEEK tot WEEK 

r Jhr. VAN LIDTH DE' 
JEUDE 70 JAAR 

Op ZaterdciJ 7 Juli viert jhr. ir. 0. 
C. A. van Lidth de Jeude zijn zeventig
ste verjaardag. 

De heer van Lidth de J eude heeft 
steeds, ondonks een zeer drukke maat
schappelijke werkkring, de grootste be~ 
langsteiUng gehad voor. de publieke zaak. 
In het bedrijfsleven is hij tot grote hoog
te gekomen. O.m. is hij directeur geweest 
van de Nederlandsche Maatschappij voor 
Havenwerken. Als zodanig heeft hij be
hoord tot die waterbouwkundigen, dieN~ .. 
derland een grote nMm in dên 11reemàe 
hebben bezorgd. Over d4 geh~le wereld 
heelt de heer van Lidth de Jeude ge
reisd, in vele landen heeft hij gewerkt. 
Nog in de tegenwoordige tijd hoort men 
van grote zakenreizen, die hij maakt, 
o.m. voor de Biltiton Maatschappij, waar
van hij commissarî$ is. 

Ondanks zijn functies in het bedrijfs
leven heeft de heer van Lidth de Jeude 
ook steeds tijd gevonden voor werkzaam
heden in de partij en in publieke licha
men. Hij heeft aUe stadia doorlopen: hij 
was lid van de gemeenteraad van Baarn, 
hij was lid van Provinciale Staten ( 11411-
Utrecht en Zuid-Holland), hij was lid 
van de Tweede Kamer. Grote bekendheid 
heeft de heer van Lidth de Jeude ook 
verworven als minister van Waterstaat in 
het Tweede en Derde Ministerie-Colijn. 
Hij is tot het Twee~ Ministerie-Colijn 
toegetreden als opvolger van ir. J. A. 
Kalf!, die was overleden. 

Toen de oorlog over ons land kwam in 
1940, was de heer van Lidth de JéUde 
buitenslands. Hij was van een bezoek aan 
Indonesië nog niet teruggekeerd en is 
toen naa.r Londen gegaan. Van 15 Sep
tember 1942 tot 23 Februari '45 heeft hij 
daar deeL uitgemaakt van het Eerste Mi
nisterie Gerbrandy. 

Wie de heer van Lidth de Jeude ken
nen, weten dat hiJ steeds een voorvechter 
is geweest van aanpassing aan gewijzigde 
omstandigheden. Toen in het midden der 

·. denige,. ·jaren moeittikheden in· de Lfbe
ra1e Staatspartij waren gerezen, werd htj 
voorzitter van een reorganisatie-commis
sie. Na zijn teugkeer uit Engeland in 1M5 
was hiJ weer onmiddellijk ttan de gang 
om de vrijzinnige gelederen te activeren, 
de concentratie der politiek vrijzinnigen 
heeft hij met kracht bepleit en bevorderd. 

In de tegenwoordige tijd van inter
nationale samenwerking is ook hij weer 
actief. Wij denken aan zijn arbeid voor 
de Benelux bijvoorbeeld. Trouwens ook 
op andere terreinen van internationaal 
samengaan zijn wij hem, - ook in de 
jongste tijd - nog tegengekomen. Zijn 
zeer grote en rijke ervaring in het bui
tenland zijn hierbij van grote waarden; 
zijn adviezen zijn steeds van bijzondere 
betekenis. 

Wij besluiten dit artikel gaarne met de 
heer van Lidth de Jeude geluk te wensen 
met zijn verjaardag en de wens uit te 
spreken, dat hij nog vele jaren gespaard 
moge blijven. K 

~-----------------·J 
Jl er heugend initiati~l 
Jn de pers is enige malen in zeer waarderende 

zin melding gemaakt van een initiatief van 
de Wereldomroep. Reeds enige tijd vindei>, name
lijk radio-uitzendingen plaats, die voor het ver
sterken van de betrekkingen tussen parlement en 
volk naar onze mening van de grootste bètekenis 
zijn. 

De Wereldomroep heeft daartoe een uitgelezen 
gezelschap van vijf parlementariërs uitgenodigd. 
Om de veertien dagen komen deze, tot verschil
lende partijen, behorende politici bijeen. Zij scha
ren zich dan rondom de microfoon en houden een 
ronde tafelgesprek over de belangrijke vraagstuk
ken, die de publieke opinie bezighouden. Zo werd 
gesproken over de betrekkingen tussen volk en 
parlement, over de televisie, over de defensie en 
over het vraagstuk der emigratie en verder staat 
nog een groot aantal onderwerpen ter bespreking 
op het program. . 

Interessant is dat de besprekingen onder leiding 
staan van de voorzitter der Tweede Kamer, dr. L. 
G. Kortenhorst, die overigens zelt van ganser harte 
actief aan de gedachtenwisselingen deelneemt. Ver
der is het anti-revolutionnaire Eerste Kamerlid 
Algra van de partij, terwijl de fractieleider en 
voorzitter van de Christelijke Historische Unie, 
de heét H. W. Tilanus eveneens deelneemt. Voor 
dè Partij van de Arbeid is ook de vóol'Zitter, de 
heer Vorrink, aanwezig en voor onze partij neemt 
drs. Korthals aan de besprekingen deel. 

»e Wereldomroep heeft met het organiseren van 

deze ronde tafelgesprekken een uitstek~Rd iftitia
tief genomen. Wij zouden echter todl wel eea 
opmerking willen maken. Niet voorbij gezien kan 
namelijk worden, dat de Wereldomroep vooral be
luisterd wordt in,het buitenland. In ens eigen land 
zijn haar uitzendingen zeer moeilijk op te van
gen. Onze vraag is dan ook of het niet mogelijk 
is de uitzendingen ook voor het binnenland te doen 
plaats hebben. :Zouden de omroepverenigingen clit 
niet tez:arn.enlijk voor haar rekening kunnen ne
men? Dàt zou een goede mani:f'èstati~ zijn van de 
eenh(!id die zij welen op te brengen wanneer het 
gaat om nationale waarden te dienen. 

Zeer bedankt! 
De pel'lf bevatte vorige week het verlllag vaa ' 

een zaak, die in kort geding diende voor de 
president van de rèchtbank te Amsterdam. 

Het bestuur van de Stichtirtg 190--!IHS hàd 
bezwaar aangetekend tegen de naam van eert orga• 
nisatie die ten bate van ex-politieke delinquenten 
optreedt en zich de naam stichting 1945-1950 heeft 
aangemeten. De woordvoerder van de eerste stich
ting meende, dat de naam van de tweede bedria
gelijk veel leek op die van zijn organisatie. 

In de zaak zelf treden wij niet; de beoordeling 
daarvan blijft aan de reehter. Wel een enkel woord 
over hetgeen de woordvoerder van de tweede or
ganisatie, mr. Wolthuis zeide. 

Gelijk eertijds misbrtrik makend van het recht 
op het '9Tije woord heeft ~e gemeend, dat zijn 
organisatie te vergelijken is met de Stichting 1940 
-1945 en daaraan voegde hij enige lompheden 
toe. ·Zo beseft die man niet, dat zij die door de 
Stichting '40-'45 worden verzorgd slachtoffers zijn 
van het verzet, dat gepleegd is tegén een onmense. 
lijke overweldiger, terwijl zijn "klantenkl"ing'' de 
vrienden van die overweldiger waren, die in de 
ure des geva:ars Koningin, vaderland en volk ill 
de steek lieten én verrieden. 

nat die man nu nog zo spreken durft. getuJgt 
van de inborst, die zich in de jaren 1940-'45 
heeft geopenbaard. Ons volk zal dezulken echter 
negeren met dezelfde verachting, waa'l'Mede wJj ze 
in de oorlogsjaren voorbij liepen. Toeft immers 
waren ze vóór ons "lucllt". 

Mr. Wolthuis heeft zijn vrienden en ,.tlanteD
kting" evenwel eén sleehte dienst béwezen. Met 
dezelfde lorn.pheid als waarmede de bezetters hier 
rondgingen heeft hij er namelijk de aandacht op 
gevestigd van de autoriteiten, dat er een groep is, 
die niets gele~rd heeft' en nóg 'dèzelfde menlaUtelt 
bézit. Dat is voor de overhéid van veel belang 
om te weten. Zeer bedankt! 

Bravo! 
De Centrale Dordrecht van onze partij zond ons 

een circulaire toe, waarover wij ons zeer 
verheugen. Wij lezen er in, dat op de laatste alge
mene vergadering dier centrale is besloten alle 
afdelingsbesturen te betrekken in een grote actie 
om te komen tot een belangrijke uitbreiding van 
het aantal abonné's op ons blad. Het resultaat is 
nu deze circulaire van het bestuur, die via de af
delingen aan alle leden in de centrale Dordrecht 
zal worden toegezonden. Alle leden der centrale 
Dordrecht wordt dus met klem aangeraden zich 
op Vrijheid en Democratie te abonneren. 

Uit deze circulaire citeren wij het volgende: 
"De V.V.D. mag zich gelukkig rekenen tot de 

grotere politieke partijen te behoren. Om deze 
positie te handhaven, maar veel meer nog, uit 
ons aller dure plicht haar te versterken, is het 
zeer noodzakelijk dat er een massa nieuwe abon
né's worden geworven. De Centrale Dordrecht, 
die van alle 18 Kamercentrales des lands het 
grootste aantal afdelingen telt, dient hierin een -
belangrijk aandeel te hebben. Ja, het moet onze 
Centrale •n eer en 'n genoegen zijn voor dit doel 
met kracht aan 't werk te gaan. Iedere afdeling 
moet dus nu tot daden komen, en ieder lid der 
partij evenzeèl'. 

Op onze Algemene Ledenvergadering zijn al
lerlei wegen en middelen aangewezen om resul
taten te verkrijgen in de zin van: 't werven van 
abonné's. Natuurlijk laat het Bestuur der Cen
trale aan de Afdelingsbesturen over, hoe zij 
•t doel wensen te bereiken, omdat iedere afde
ling zal willen rekening houden met eigen plaat
selijke en persoonlijke omstandigheden. 

Wij willen evenwel er op wijzen, dat het ook 
mogelijk is, proefabonnementen op het Week
blad Vrijheid en Democratie te nemen voor b.v. 
2 maanden tegen zeer gereduceerde prijs. Dit 
geringe bedrag moet betaald worden uit de af
delingskas. Tegen 't einde van het proefabonne
ment zal zo nodig een persoonlijk bezoek door 
Bestuursleden der afdeling U worden gebracht. 
Wij dienen te bedenken, dat, als het aantal 
abonné's belangrijk groter wordt, het Weekblad 
ook nog meer zal kunnen bieden. 

Wij hebben redenen om, als deze actie krachtig 
wordt gevoerd, aan de goede resultaten niet te 
twijfelen, want: 
1. Meer dan ooit in de geschiedenis van ons volk 

is er de noodzaak om de liberale beginselerr 
verder en dieper te laten doordringen; ons libe
rale front moet zich verbreden en verdiepen; 

I. een. toenemend aantal partijleden moeten we 

7 .JULI 1951 - PAQ. I 

intensiever betreieken m 'i uiterst belangrijk 
staatkundil gebeuren, opdat zij dit krachtiger 
zullen beleven en waantoor nieuw• erJergie 
loskomt om de ko:metlde ve:tkie2ingsstrijd met 
meer succes te kutl.netJ. voeren; 

3. het Weekblad, door een vergroot aailtál abon
né's óJ) eetl nog hogér en nog aa:ntl'èkk•lijker 
plan gebrácht, kan en zal voor ons allen een 
gids en eefl bt'On van voorlichting zijn, en ver
breed politiek contact t« stand brengen. 

· Om dit alles toept ons Bestuur U allen ó!J t&t 
daadkracht." 
Tot zover de circulaire van de Centrale Dordt, 

Welke dus aan ieder lid dier centrale wordt toe
gezonden. Bra9o! 

Laten Wij lllflpen, dat zij succes zàl hebben en 
navolgttig zal tno§én vinden. 

Wámteer er dergeliJke acties zijn bi. >zijt! ge-;. 
weest, mogttn 1vij er dan kellll.ts van n8frlêft om 2:e 
ter navolging in ons blad te kunnèn pUbliceret~? 

Prettig samengaan 
{n zijtl hooldartil!èl beeft on:r:e hóofdre~ 

vorige week 6(jJt eéll eftkelé opMerking ge
maalrt naar alftlleiding '(Taft l!f4!t ftOgttl onbt'hou1t'èn 
uitval vu de voonitter vatt ltet N.'f/.V., de 'rode 
senator Ö6sterhuis. Met zijn uitval tégért lfen. die 
Zich wagèn te verzetten tegen de bela&Unm>Olltiék 
van Li~tinck en tegen diens wetsontwerp inzake 
toezicht op het credietwezen had hij een nogal 
opzichtig vriendelijk gebaar gemaakt tegen de 
voorzitter van c:k Kathoüek.e ~beide~s Beweging. 
Diens stelling nemen tegen "de reactie-verschijn
lrélett in de K.V.P. en daarbuiten" had hij, de rode 
sènator Oosterhuis, toegejuicht. Deze pogfng tot 
het voeren van hogere politiek - het pogen dus 
tezamen met de voorzitter '9'ari de Katholieke Ar
beidetsbe\'t'egirtt in één boot te gaat'l zitten - is 
in r.k. kringen wel all!i!rminst gewaardeerd, vooral 
in verband met een daad, die de heer OosterbUfs 
voor ogen werd gehouden en toonde dat de daden 
van de heren van het N.V.V. met zijn vriendelijke 
woorden in strijd zijn. Prof. Romme schreef er in 
zijn Volkskrant telfs een hoofdartikel over. 
Daarin zegt )lij o.m.: 

"Eilacfe! In dezelfde krant, waarin dit vriett• 
denwoord werd gesproken, stond Ook èefi all
der bericht. Een bericht, waarbij het llu niét 
ging over een woord, maar over een daad: 
't wippen van de K.A.B.'er Serrareus, de eai• 
ge vertegenwoordiger der christelijke vakbe-o 
weging, uit de raad van beheer van de Inter
nationale Arbeidsorganisaties, en zijt1 vervan
ging door de N.V.V.'er Vermeulen. 

Ja, dit is nu voor de voorzitter van het 
N.V.V. nu wel een beetje pech". 

Tot zover prof. Romme, voor wie dit optreden wel 
· niet ·zijn eerste teleurstelling in de samenwerking 

met de rode heren is! 
Wij wijzen overigens op dit gevalletje omdat 

blijkt hoe de rode heren telkens weer hun rode 
haan koning willen laten kraaien. Zo is het ook 
met het wetsontwerp inzake toezicht op het cre
dietwezen. Duidelijk is daarbij, dat zij van een 
bepaalde noodsituatie gebruik willen maken om 
mèt het noodverband tevens een brokje - of liefst 
een brok - socialistische politiek te introduceren. 

En in de Internationale Arbeidsorganisatie 
moest een man van de partij, die bij voortduring 
blijk geeft met de P.v.d.A. te willen samengaan 
worden vervangen door een socialist. 

Prettig soort samengaan! 

't Kan verkeren 
JIn de ~ijd van de opkomst van de socialistische 

bewegmg in ons land, welke geïnspireerd was 
door de ideeën van Karl Marx, werd heftig te 
keer gegaan tegen de toen algemeen heersende 
b~rippen en gebruiken. 

Men ageerde vooral tegen de vier k's, t.w. het 
kapitaal, de kerk, de kroeg en het koningsehap. 
Verder het militarisme niet te '(rergeten. Dit schoot 
ons te binnen toen we het socialistisch dagblad 
"Het Vrije Volk" van 23 Juni doorlazen. Wat zagen 
we daarin o.m.: Een grote advertentie van Philips 
inzake kapitaaluitbreiding, een zeer grote adver
tentie van Bols (eiken dag een glaasje) en een 
grote advertentie die ons vertelde "Het bier is weer 
best" (drink's uit .... ). 

Een niet minder grote advertèntie van De Ko
ninklijke Militaire Academie behelzende een op
roep zich voor Beroepsofficier te laten opleiden. 

Voor wat de kerk betreft zagen we in altijd 
nog datzelfde nummer van die krant een lange 
lijst van de "Predikbeurten", terwijl regelmatig 
bijdragen van predikanten in genoemd blad ver
schijnen. 

Voor wat het koningschap betreft geeft ditzelfde 
nummer, een afbeelding, zij het een oude, van de 
bekende socialist K. ter Laan, met Koningin WU
helmina, terwijl met publicatie van afbeeldingen 
Val!_ het Koninklijk gezin .,Het Vrije Volk" voor 
geen enkel "burgerlijk" dagblad behoeft onder te 
dQen. 

En wat de z.g. "koningsfluimen" betreft, nu die 
komen tegenwoordig zeer veelvuldig op de socia
listische jassen terecht en blijkbaar tot groot ge
noegen •ran de dragers daarvan. 

We willen op een en ander geen commentaar ge
ven, alleen maar zeggen: "'t Kan verkeren". 
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ft.UUIIII -
--" Een nijpend probleem! 

WeellDJa4 -nla de Velkaputt 
YHw Va111aeld ea Demoende 

Die schoonheid is een heel groot ding 
VOC!rzltte~ ltedactie-comM:: · 

~r wordt scha~delijkerwijze steeds meer vernield 
Dra. H. A. Korthals. 
RedáctHI~Mcreta~i;: Mr. E. Élla1. 
Adres. ~istroat 274, inaano 
~aamsteeg, tel. 36325, A'dam; 
~fnlitrotie: P Olt b u 1 -.3,_ 

1~ de' Nieu.we Apèlcloo;nse Courant ~an 29 januari 1951 stond een · 
tamelijk uitvo~rig verslag betreffende een 'veroordéling van vier dames 
door de Politierechter te Zutfen. Een viertal dames dan was van 
Zwot?ë_riaat Hattemgegaan om daar takjes van Amerikaanse eik~n te 

: p~ukke1î: Pe dàriies l!Ondèn de bruine bladeren zo mooi, doch hadden 

terrein van r~creatié en vaéantie-be· 
steding. We zijn daar zo laugzamer• 
hand wel van overtuigd, . althans 
konden daar van overtui_gd zijn. 
Steeds bredere volkslagen zijn door 

A foort, tel. 5267. .. . -
Abonnementsprijs f I. 90 p. kwar- - -· 
tooi, f 7.50·per jaor. · . · .. 
Votil _ het .. zenden van obonne· 
m~~ en advertentiegelden: 
Postgll'o no. 245103, ten name 
van . de Penningmeester van de 
Stichting .,Vrijheid en Democra
tie" te Amersfoort. 
Loue nummen 15 cent. 
Voor advertenties wende men zich 
tot de administratie. 

· zrch geen ogenblik ingedacht, dat ze de bomen schade betokkendett en 
~at erge~ was,_ door hun voorbeeld weer .anderen tot een soortgelijk~ 
handelWIJZe kottden _brengen. Het oordeel van de Politierechter was 
niet mals. Hoewel de waarde van de· takjes vrijwel te verwaarlozen 
viel. moest streng optreden gèboden blijven, omdat de gevolgen voor 
de bomen ernstig kunnen zijn. De uitspraak luidde f 10.- boete voor 
de dame, die 3 takjes had geplukt, f 2.- voor een paar takjes berberis 
uit een verwaarloosde tuin: f 25.- voor de dame, die S takjes had mee~ 
genomen en f!O.- voor het plukken van vier takjes/ 
Maar al te velen menen, dat zij ongestraft takken en dergelijke kun~ 
nen plukken en blijken niet bekend met de talrijke verordeningen van 
bescherming van. bomen en in het wild levende planten. --------·-' 

Uit Centrales 

en Afdelingen 
Dat onze geestvel'W8Jlten in den 

lande ook in deze zomerma8Jlden 

Bovenstaande veroordeling was inderdaad niet licht, maar wie in de 
gelegenheid is na te gaan, hoe het publiek in de natuur kan huishouden, 
is geneigd tot het maken der opmerking: .. Gelukkig, dat eens een flink 
voorbeeld wordt gesteld en een krachtige waarschuwing tot de bevol~ 
king is gericht". We moeten zuinig zijn op ons natuurschoon en het 
landscháp. 

niet verslappen in hun activiteit p rof. Huizinga heeft in zijn 
voor onze partij en ons weekblad boekje "Geschonden wereld" 
verheugt ons uitermate. Wij ver~ opgemerkt, dat aan de lange reeks 
melden als navolgenswaardige " van. deerlijke cultûurverliezen, nog 
staaltjes V8Jl deze activiteit één bitter stuk valt toe te voegen, 

lo .• dat het Bestuur d~r afd ... ditmaal betreft ~et echter ee~. ver-
Burgh-Haamstede on kbl · hes, dat slechts m meer verwiJderd 
durende de m s w~e ad ge- verband aan het onverstand der 
terober aanden Juh t.m. Sep- mensen te wijten is. Noemen wij het 
b geregeld ter lezing beschik- de ondergang van het landschap, 
aar stelt voor de voornaamste daarmee bedoelend het verloren 

hotel~ en pensions ter plaatse. gaan van de ongerepte natuur, die· 
(Willen onze vrienden in 8Jldere eens bijna OV!!ral de mens in zijn 

drukbezochte bad. en vacantiever woonplaatsen omringde: Dat inkrim
blijfplaatsen hier ook hun aand~h~ pen .. van de vriJ.e natuur ~s een ver-
eens a&.B- schenken ? ) · · schiJVSel, <h\t uch voor 1eder ·lá~d. 

2o. Het Da & . voor iedere streek in verschillende 
trale Dord g. stu~r der Cen- graad van bedenkelijkheid voordoet. 

•t recht heeft Zich met een In ons kleine dichtbevolkte land · 
:: ~oerig schrijven tot de a.fdelings- kan men enkel met wat lintbebou· 

s uren gericht. Hierin wordt erop wing ef!. slechte villaparkjes een 
aang:drongen dat deze op korte ganse streek in enkele jaren tijds in 
term!Jn zullen trachten het a8Jltal de grond . bederven~ Hoe heb ik in 
abonné's op ons weekblad t een halve eeuw het edele Kennemer-
groten. Gewezen wordt .de ver- land, romantischer nagedachtenis, 
gelijkheid proefab op e mo- ontluisterd gezien". 

onner.nenten voor 
bijv. 2 maanden tegen zeer geredu
ceerde Plils te nemen waa 
men 'eh . . ' rvoor 

Z1 m verbinding kan stellen 
met de administratie van Vrijheid en . 
Democratie, Postbus 43, Amers- . 
foort, telefoon 5267. 

Wij vertrouwen, dat deze actie 
zal slagen. <Men zie ook pag. 3 van dit 
blad). 

RUSWIJK. 

De afdeling Rijswijk hield op Maan
dag 2 Juli een ledenvergadering in 
Leeuwendaal; waar na afloop van de 
huishoudelijke vergadering, de heer 
D. W. Dettineijer, lid van. het Hoofd
bestu'\lr, een uiteenzetting hield over: 
De politieke internationale en natio-
nale töestlind". . 

• • • 
p rof. Huizinga vertelt dan ver

der, dat dit verschijnsel over• 
al in de wereld voortvreet, dat het 
nu tegen het midden der eeuw het 
best in zijn volle omvahg kan wor
den verstaan en het diepst betreurd 
door hen, die nu oud zijn, want zij 
hebben het zien opkomen en zich 
uitbreiden. De jongeren hebben dat 
niet of nauwelijks meer; die zijn al 
in een verfomfaaide natuur opge
groeid en zij weten niet, wat ze zeg
gen, wanneer zij ons ouderen om 
onze rouw over verloren schoonheid, 
vertraagde romantici schelden. 

Scherp wordt de schrijver, als hij 
schrijft: .,Het· is cultuurvernietiging 
waar wij van spreken. het onbruik
baar rnakim van ·de aarde ·tot echte 
cultuur, terzelfder tijd dat men haar 

.. 

IIIIHR ___ lflllllllflllll__ 11111111_. '1- . geschikt maakt tot . exploitatie en tot opbrengst van . _altijd__ meer nuttige 
producten." · ·B-- ·.--o. ·L- N· ·E ·S··: , .. •. Zeker, ook . :prof .• Huizinga wist 

Dieselmotoren 
25-11:00 P.K. 

N.V. Machinefabriek 

"Bolnea" 
v.h. J. H. v. Cappellen 

.. . terdege, dat niet de gehele aarde tot 
één natuurmonument · verklàatd kan 
worden, dat men, in economische en 

I agrarisch-demografische termen ge
dacht, wel tot de conclusie zou moe-

l
== ten komen, dat het niet anders kan, 

omdat de aarde haar bewoners nu 
eenmaal moet voeden, maar "intus
sen wordt plek na plek ongeschikt 
tot het voortbrengen of onderhouden 
van cultuur". 

• • • 
Het is niet enkel schoonheid, die 

te Bolnee 

--....... .J 

verloren gaat bij de schending 
van de ongerepte natuur. Toch is ook 
die schoonheid een heel groot ding. 
Wie haar, waar. dan ook, in haar :vol
le zuiverheid gekend heeft, weet, 
welk een levenswaarde zij vertegên· 
woordigt. Het is veel meer dan enkel 
een idyllische of romantische achter-

grond, die verdwijnt, waar een land· 
schap verminkt wordt. Er gaat iets 
teloor van de zin van het leven". En 
hij haalt de woorden aan van prof. 
J. M. Burgers, die o.m. opmerkte: 

"Het zonder omzien afbreken en 
bovenal het achteloos neerwerpen 
van. de afbraak• en afvalproducten 
zonder zich te bekommeren om de 
gevolgen daarvan, doet een verar
ming en een vergiftiging dreigen, 
waarvan wij de gevaren nauwelijks 
beseffen. Men denke hierbij met na
me aan de manier waarop de natuur
lijke gesteldheid en de sc~oonheid 

. _ Van -V~getatie, . dier~wer~ld .• n. bo~ 
·dem door een mens vernield' wordt 
en boude in het oog dat dit, behalve 
materiële gevolgen, in het bijzonder 
ook zeer grote gevaren medebrengt 
voor onze geestelijke gezondheid." 

"Men kan zeggen, dat de bitterheid 
en de crisis, waarin de mensheid op 
het ogenblik is gewikkeld, samen
hangt met het feit, dat er geen nieu
we terreinen meer beschikbaar zijn." 

••• 

Ja, inderdaad. Het stormsein moet
omhoog! Het probleem wordt 

nijpend. We zullen moeten voorko
men, dat de komende generatie ons 
verwijt, dat wij alles kapot hebben 
geslagen van wat nog was overge
bleven van Neerlands bos en hei. 

Er staan grote belangen op het 
spel. 

Bedroeg in 1910 de oppervlakte 
woeste gronden nog 542.877 ha., in 
1948 was zij reeds geslonken tot 
293.700 ha., waarbij we dan wel in 
aanmerking dienen te nemen, dat 
zelfs deze overgebleven oppervlakte 
niet in haar geheel beschikbaar is 
als recreatie-gebied. Voor het bos in 
Nederland waren in de zelfde perio
de de cijfers resp. 260.000 ha. en 
242.000 ha., ook hier een sterke ver· 
mindering. Bezien we daarnaast de 
bevolkingscijfers, dan vinden we in 
1910 een totale bevolking van 
5.858.175 ~elen en ·tn 1948 van 
9.884.415 zielen!! 

••• 
Ü P een oppervlakte van eirca 

200.000 ha. recreatie-terrein 
proberen In bet vacantie-seizoen on
geveer 2Mi mUiloen mensen hun ont
spanning te vinden! 

Is het een wonder, dat in het hoog
seizoen de mensen als het ware op 
elkaar gedrongen worden in deze 
recreatie-gebieden? 

Maar kan het dan nog iemand 
verbazen, dat alles in het werk ge
steld moet worden om te behouden 
wat nog te behouden en te bewaren 
valt? 

De snelle bevolkingsaanwas brengt 
vele problemen met zich, ook op het 

. allerlei sociale maatregelen in- staat 
·gesteld vacantie te nemen· en het is 
nodig, dat de mens, hetzij hij op 
kantoor zit of in de ·metaalnijverheid 
of welk ander beroep dan ÖOk ·werk
zaam is, de gelegenheid krijgt er eens 
geheel uit te zijn. Doch we weten al
len maar al te best, dat de noodzaak 
van industrialisatie, van voeding der 
bevolking, van lichamelijke ontspan· 
ning na het werk, van huisvesting, 
enz. enz. dwingt tot steeds meer in 
beslag nemen van gronden voor be· 
bouwing, industrieterreinen, sport
velden, bouw- en weiland, wegen en 
kanalen en dat dit leidt tot een jaar· 
lijkse vermindering der beschikbare 
gronden voor recreatie-terreinen. 
Terwijl anderzijds door de toename 
van het aantal zenuwzieken en gees· 
telijk gestoorden tengevolge van het 
drukke snelverkeer, woningmoeili.ik· 
heden, zorgen om en voor het dage
lijkse bestaan, angst voor een derde 
wereldoorlog, juist de behoefte aan 
meer recreatie-terreinen doet ont· 
staan. 

••• 
E r wordt met kracht gezocht 

naar oplossingen van het nij• 
pender wordende probleem. Vacantie• 
spreiding heeft reeds een belangrijke 
verlichting gebracht en naar onze 
mening het duizenden mogelijk ge• 
maakt hun vacantie rustiger door te 
brengen dan mogelijk zou geweest 
zijn, als deze zegenrijke arbeid niet 
ter hand was genomen. Heemschut, 
natuurwachten, natuur- en land· 
schapsbescherrning, natuurmonumen
ten, A.N.W.B. en talrijke andere in· 
stellingen op het terrein van land· 
schap- en natuurbescherming, ver• 
richten niet genoeg te waarderen 
werk evenals degenen, die door 
woord en geschrift voortdurend .OP 
de bres staan voor het behoud van 
ons nog overgebleven natuurschoon. 

Maar er kan nog ontzaglijk veel 
meer gedaan worden door iedere 
Nederlander individueel. Weet ieder 
onzer bijvoorbeeld, dat jaarlijks gro
te gebieden natuurschoon verloren 
gaan door brand tengevolge van on• 
achtzaamheid van vacantiegangers en 
anderen? We noemen enkele getal• 
len: 

In 1941 bedroeg het aantal bos-. 
veen- en heidebranden in Nederland 
777; in 1946 was dit aantal 765 en in 
1948 nog 413. Inderdaad een afne· 
ming, maar nog altijd veel te veeL 
75 branden in Noord-Brabant, 72 in 
Noord-Holland, 74 in Utrecht, 70 in 
Gelderland en 47 in Drente hebben 
_in 1948 ongetwijfeld honderden ha. 
vernield! 

••• 
Niet genoeg kan er op gewezen 

worden, dat elke brand een 
verlies aan schoonheid betekent, die 
anders misschien. honderden een poos 
het gelukkig gevoel van natuurgenot 
verschaft zou hebben. De waarschu
wingen, via de radio-omroep om 
voorzichtig te zijn met vuur in bos 
en op de heide, zullen ongetwijfeld 
een krachtig middel vormen in de 
strijd tegen onvoórzichtigheid en 
onverantwoordelijkheid. 

Ook de school heeft hier met de 
jeugdbeweging een taak. 

Kamperende jeugd kán veel beder
ven en helaas vernamen we, dat er 
inderdaad door de jeugd niet altijd 
behoorlijk gekampeerd wordt. We 
menen echter, dat in de laatste jaren 
veel verbeterd is, dank zij het werk 
van de Nederlandse Kampeercentra•_ 
le, waarover wij reeds zomer 1950 in 
ons weekblad uitvoerig schreven. 

v .... 



YBLJIIEID EN HMOORATIJ!J 

DE NOODKLOK LUIDT! 
.Overbevolkt met $-bedelaars 

Bd. schrijft ons: 
De Nederlandse handelsbalans is zo scheef als de toren van Pisa. Als 
deze toren scheef blijft staan, blijft Pisà wat het was, maar Nederland 
gaat hollend achteruit met zijn wankele welvaart, die evenmin in even
wicht is als de scheve balans. Ons goud zullen wij moeten afgeven om 
onze 1nonden te kunnen openhouden en als :dat op is, zal de. buikriem 
aangesnoerd moeten worden. Onze grond ~ 1lech~s groot genoeg om 
rond vier milHoen mensen te voeden; voor de rest moeten wij onze aan
kopen doen in 't buitenland en om. deze te kunnen betalen moeten wij 
de producten van onze nijverheid uitvoeren, te meer is dit noodzakelijk 
omdat -onze inkomsten uit beleggingen elders {Insulinde) snel zijn terug-. 
gelopen. Dus industrialisatie. De grondstoffen moeten .wij .. met .on~e ge
depricieerde guldens kopen en wij hopen dan maar, dat het buitenland 
onze producten wiZ hebben, Al te optimistisch mogen wij in dit opzicht 
niet zijn,_ de Zuid-Amerikaanse landen blijven· min of meer protectionis.;. 
tisch gezind en de afzet van hun eigen producten, b.v. vlees en koffie 
naar Nóord-Amerika, werkt de relatie met de V.S. in de hand, ondanks 
de goodwill, die· gekweekt is door de reis van de. Prins. 

Onze mensen emigreren, maar toch 
blijft onze bevolking toenemen met 
méér mensen dan er elk jaar weg
trekken. 

Nederland teert zijn reserves op en 
wij hopen nu maar, dat de economi
sche Marshall-hulp op de een of an
dere wijze hervat zal worden, maar 
met dat al zijn wij $-bedelaars ge
worden, de tijd van de "steinreiche 
Holländer" ligt wel ver achter ons ..... 

.... Amerikaanse voorraden 
bedreigen ons .... 

0 at dit ontvangen van gaven uit 
de V.S. niet altijd kan blijven 

doorgaan, beseft een ieder. 
Behalve overbevolking en indu

strialisatie-vraagstukken is er meer. 
De dreiging van de aanmoediging van 
de E.C.E. tot herwaardering van de 
West-Europese valuta's in opwaartse 
richting schijnt bezworen te zijn. Het 
klonk zo mooi, wij zouden dan min
der voor onze grondstoffen hebben 
te betalen, waardoor ook de fatale 
prijs- en loonspiraal zou kunnen 
stoppen, maar er was en er blijft een 
grote "maar". De diepere oorzaak ligt 
in de goederensector. Amerika heelt 
een z:eusachtig industrieel apparaat, 
dat nu .nog voor een groot gedeelte 
bezet is met opdrachten ten gevolge 
van het conflict in Korea. Indien dit 
spoedig eindigt (en dat moeten wij op 
zuiver menselijke gronden innig ho
pen) dan zal de Amerikaanse indu
strie een uitweg moeten zoeken voor 
zijn massale productie, zo goed als . 
het dit gedaan heeft in 1947 toen 
Marshall met · zijn Europees hulppro
gramma voor de dag kwam, waardoor 
Europa r;eholpen werd, maar waar
door óók Amerika zijn export op peil 
kon houden. Men heeft becijferd, dat 
door de Marshall-hulp de export van 
Amerika ruim $ 5 milHard méér was 
dan deze zonder de hulp geweest zou 
zijn. Amerika moet zijn afzet op peil 
houden, wil het niet te kampen krij
gen met een structuurcrisis en daar
mee gepaard gaande werkloosheid. 
Een vervelend ding wanneer de pre-. 
sidentsverkiezingen in het verschiet 
zijn. Daarom blijft de dreiging van 
een vergrote Amerikaanse export, 
ook zonder een revaluatie van de . 
Europese valuta's. De Amerikaanse 
productieprijzen liggen veelal lager 
dan de Europese, de home-market is 
groter, de productiemethoden ratio
neler, de structuur door de simplifi
cation efficienter. En de prijzen kun
nen misschien ook nog wel enkele 
procenten omlaag, zoals de prijzen
oorlog van de grote warenhuizen 
leert. 

In de dertiger jaren was Japan de 
grote concurrent, maar Amerika 
dreigt het te worden in veel ernstiger 
mate, vooral voor Europa, dat een be
geerd exportgebied blijtt, daar het 
verreweg het grootste gebied is, dat 
door zijn levensgewoonten de Ameri
kaanse artikelen kan gebruiken, de 
Chinese markt wordt met de dag 
minder toegankelijk en het grootste 
gedeelte van Mrika heeft geen be
hoefte aan nylons of strijkijzers. 

Reeds zijn de voorraden bij tal van 
Amerikaanse fabrieken 30 % groter 
dan een jaar geleden, ondanks Korea. 

Daar gaat onze export, daar gaat 
onze industrialisatie. 

.... Nationale plallnen .... 

E r dreigt storm. Kan die gekeera 
worden? Er gaan (weer eens) 

stemmen op, c!le er op aandringen, 
dat Europa een krachtig front zal 
vormen, tegen het gevaar . van de 

Amerikaanse ·concurrentie, maar ook 
tegen andere gevaren. 

Op de achtergrond blijft Rusland 
de dreigende macht temidden van 'n 
gordel van "bevriende mogendheden" 
en het heeft de tijd om te tasten naar 
zwakke plekken, die het "Westen" 
met het nadeel van lange verbin
dingslijnen nu hier, dan daar moet 
verdedigen, Korea en Perzië, straks 
misschien Siam of Egypte .... 

Rusland heeft bovendien de tijd 
om te wachten, een tijdschema in zijn 
politiek ontbreekt, behalve dan mis
schien in de spectaculaire vijfjaren
plannen. Het blijft dreigen om daar
door de nationale economieën te ver
zwakken, die oorzaak zullen zijn van 
ontevredenheid en armoede, de beste 
wegbereiders voor de nieuwe heil
staat. 

Met alle waardering voor de goede 
bedoelingen, die hebben voorgezeten 
bij het nemen van monetaire maatre
gelen, mogen wij nimmer vergeten, 
dat de kern van het vraagstuk in de 
goederensector ligt en dat ·het geld 
slechts ruilmiddel is. Wij mogen ons 
niet laten meeslepen door de ka'bal
listiek van financiële cijfers, van ma
nipulaties met het disconto, van le-

_ningspolitiek en ander -gecijfer, hoe 
-nuttig dit in bepaalde · detailgevallen 
ook kan zijn. 

In zijn 'eènvoudigste algemeenheid 
is het vraagstuk dit: hoe kunnen wij 
de economische mogelijkheden van 
West-Europa zo goed mogelijk uit
breiden? 

.... vóór 1914 evenwichtige 
betalingsbalansen een feit .... · 

0 m duidelijk te maken wat de 
bedoeling is, een enkel verge

lijkingsvoorbeeld binnen ons eigen 
land. Verlangen wij, dat de beta
lingsbalans van alles wat er op· het 
grondgebied van IJmuiden of Eind
hoven gebeurt, in evenwicht is? Wat 
zou Eindhoven veel moeten ·kopen 
om de voortbrengselen van zijn in
dustrie te kunnen compenseren en 
wat zou IJmuideri veel moeten pro
duceren op de dorre duingrond om 
de kosten van de sluizen op te bren" 
gen! Zulk een eis is waanzinnig. Maar 
waarom moeten wij deze eis dan wèl 
stellen voor de staatsgrenzen, die nim
mer op economische gronden zijn ge
trokken, maar waaraan erfopvolging en 
wapenfeiten ten grondslag liggen? 
Eindhoven draagt bij in de kosten van 
de sluizen en cimgekeerd profiteert 't 
daarvan. Dit älles kan binnen ons 
land door een onbeperkt multilatera
lisme en door ·een overkoepelende 
financiële vereffening door middel 
van de rijksbelastingen. 

De lijn doortrekken van dit voor
beeld uit het heden in het binnenland 
naar de toekomst van Europa is ge
makkelijk. In theorie althans. Maar 
men huivert voor de werkelijkheid 
en men zal wijzen op het feit, dat 
vóór 1914 het evenwicht in de beta
lingsbalansen inderdaad bereikt was 
en men vond dit zó vanzelfsprekend, 
dat men het bijzondere daarvan 
eigenlijk niet eens besefte. 

Er is echter zo heel veel veranderd. 
Steden en landstreken zijn verwoest 
en hebben een _veel grotere behoefte 
aan bouwmaterialen dan ooit te vo
ren, verschuivingen in de bevolking 
hebben zich voorgedaan, waarbij de 
z.g. grote volksverhuizing in de Mid• 
deleeuwen nog maar kinderspel was. 
De productiemethoden hebben zich 
gewijzigd en zijn ·versneld, . waardoor 
behoefteschepping en -bevrediging 
nog aan voortdurende veranderingen 
onderhevig zijn, .de prijsverhoudingen 

in de verschillende sectoren liggen 
door een totaal gewijzigd vraag en 
aanbod geheel anders dan in 1914, in-

, komstenbronnen van vroeger zijn 
geheel verdwenen of vloeien trager 
en andere zijn ontstaan. En ~e~otte. 
hebben de sociale -voorzieningen een 
grotere vlucht genomen dan in enig 
tijdsbestek voorheen en daarmee de 
nationale budgetten opg~hroefd t9t 
een hoogte, die .doet terug verlang~ .. 
naar de tiende penning van Alva. 

Is het wonder, 'dat een crisis voor 
de deur staat als men wèl de struc
tuurveranderingen ziet, maar . daarbij 
de bijna antieke eis van evenwicht 
in de betalingsbalansen · over de 
staatsgrenzen niet laat .vallen? Lenin
gen moeten trachten de scheefgetrok• 
ken verhoudingen te overbruggen, 
doch zij verplaatsen in feite de moei
lijkheden naar later jaren, op hoop 
van beter, hoewel niemand in' volle 
overtuigiiJ.B dat betere kan voorzien. 

De Ma~shall-hulp in de vorm van 
giften wàs een gedeeltelijk correctief 
op deze veranderingen in structuur 
en als zodanig geen liefdadigheid, 
maar een economische noodzaak, 
waarvan Amerika evenzeer profiteert. 

.... souvereinitelt .... 

W ij zullen op een goede dag de 
juistheid van de stelling moe

ten erkennen, die ons leert, dat hoe 
g:roter het gebied is waarvoor men 
de eis stelt van evenwicht in de be
talingsbalans, hoe groter ook de wel
vaart binnen dat gebied kan zijn. 

Doch deze stelling heeft consequen
ties en 't souvereiniteitsbegrip duikt 
op (wat betekent dit thans nog in 
vergelijkil)g met 1813 toen Willem I 
als Souverein Vorst werd ingehul• 
digd?) en daarmee tal van andere 
vraagstukken: Westeuropese circula· 
tiebank, Westeuropese sociale maat
regelen en opvattingen, Westeurope
se rechtspraak. . . . terwille van een 
Westeuropese economie, terwille van 

, .een Westeuropese cultuur. Die _laat
ste is. èr, ondánks locale verscheiden· 
heden en die te handhaven is essen~ 
tieel, het is de levenswijs van ons, 
van onze kinderen. 

Men duizelt van de vraagstukken 
en men wanhoopt aan de mogelij~
heid om deze te k~en verwezenlij
ken als men· bedenkt, dat de staten 
van WeSt-Europa er nog niet eens in 
geslaagd zijn om op een Uniforme 
wijze het staatsburgerschap te rege
len of de rechten van de vrouw. , .• 
Maar daarmee staat of valt ·niet onze 
cultuur, ons bestaan en er groeit 
enige hoop, wanneer wij bedenken, 
dat een West-Europees leger lang
zaam aan ontstaat, dat het staal- en 
steenkoolplan vèrwezenlijkbaar wordt 
geacht en dat een groen Schumann
plan in de agrarische sector reeds de 
belangstelling heeft. Het lijkt weinig 
in vergelijking met wat nog bereikt 
zou moeten worden voordat men kan 
spreken van Europa als economische 
eenheid, maar is het niet reeds veel, 
wanneer wij beseffen, dat het vuren 
pas zes jaren geleden werd gestaakt? 
Zes jaren in de geschiedenis is voor 
zulke fantastische veranderirtgen 
weinig, maar in deze dagen van re
cordjagerij gaat ook de tijd snel ·en 
zij maant tot spoed. 

Wie had in 1945 in de bevrijdings. 
roes deiè veranderingen voor moge
lijk gehouden of hun dringende nOOd
zaak gevoeld? Slechts idealisten mis
schien, maar de werkelijkheid van 
nu blijkt reeds fantastischer dan de 
droom van toen. 

•... andere structuur .. ; • 

V erandering iu de Europese struc
tuur is nodig, zij klopt aan de 

deur; en er is helaas weerstand in 
ons, die belet de deur te openen, 
hoewel wij allen wéten, dat Europa 
toe eenheid moet groeien, of onder
gaan. Die eenheid komt, evenzeer 
als uit de afzonderlijke graafschap
pen en hertogdommen de Unie van 
Utrecht moest groeien en het Ko
ninkrijk van nu. Het zijn telkens 
grot(l gebeurtenissen g~weest, die 
het evolutionaire proces revolutio
nair hebben versneld en ook thans 
voltrekken zich grote, zeer grote din· 
gen in de wereld, vergelijkbaar met 
de Hervormint, vergelijkbaar met de 
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Franse Revolutie maa.r thans we
reldomspannend e~ met de dreiging 
van een vulkaan. 

Misschien ziet· niet een ieder het 
teken aan de wand, maar zij, die ge
roepen zijn te regeren moeten het 
zien en ktinnen het zien .. Het is hun 
taak de wegen voor de veranderin
gen zo veel mogelijk te e~en~n. ~~ .. 
ternationalisatie en liberallsatie ZIJD 
essentiële voorwaarden. Partiëel zul
len offers gebracht moeten worden, 
doch men zal ze kunnen brengen, 
wanneer men be~~t,. ~t. uitein~~lijk 
een gezond groter geheell;)et~ i~;._pO~: 
voor de partiële belangen, dan . tl;)de~ 
lijke voorspoed in. êèn enkele tak te- . 
midden vari een totaliteit, die in we
zen voos is. . . . ·.. . _, . " 
. En daarom 2laf de : overhei(i. ge&turi: .. 

moeten \'/Orden in de trcllting van .. 
steeds verder gaande interna~io~il~~ 
satie van begrip voor een. onveriiû.i
delijke verdere in~rimp~n~. van . de 
staatssouvereinite~t. Het particiilie~ 
zakeninstinèt iS . een . betère eri' snelle• 
ré leidsman dan de overheid. Natio· 
nalisatie van bedrijven i!' thailB meer·. 
dan ooit uit den boze, dáar dit vet;lal 
verstarring betekent en verschuiv1ng 
van de persoonlijke levende verant
woordelijkheid naar de verant":"oor- . 
delijkheid van het bureaucrat1sche 
papier, waardoor de nationale ver
schillen eerder verscherpt worden 
dan afgevlakt. En ook d~ pr~tijk 
heeft bewezen, dat de genabo~liseer· 
de productie duurder wordt m P!aats 
van efficienter, het meehamsroe 
wordt trager, terwijl thans meer dan 
ooit snelheid geboden is. Met trage 
methoden is het slecht concurrer.en. 
Concurreren wil zeggen de ervarmg 
van een ander zich ten dienste ma· 
ken en zo mogelijk diens methoden 
verbeteren. Laten wij de les van het 
Amerikaans continentaal economisch 
denken verstaan. En dit niet ten kos
te van onze nationale cultuurgoede
ren, maar ter wille daarvan. In een 
verarmd Europa zal men slechts pau
pers kennen, in een Europa waar het 
allen zo goed mogelijk gaat, kan de 
Fries een Fries blijven, de Nederlan
der een Nederlander. Zo goed als 
naast het gewestelijk besef het begrip 
van Nederlander is f1groeid, zo goed 
zal naast het nationale gevoel, het 
Europees denken een plaats vinden, 
niet als alternatief, maar als comple
ment. 
· De noodklok luidt! 

, 
ALLE VROUWEN 

IN DE V.V.D. 
Noteert het in Uw agenda 
en prent het in Uw geheu
gen: 
op 13 - 14 October naar 

Oud-Leusden 
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VIUJJlEID EN DEMOCRATIE 

• tn Kieswet • • • • Wl]Ztgtngen De onze 
Nog enige der belangrijkste punten 

De heer J. Th. v. d. Voorde schrijft 
ons: 

In het vorige nummer van dit blad 
maakten wij reeds melding van de 
belangrijkste punten, die bij de laat
llte behandeling van de Kieswet een 
rol hebben gespeeld in de Tweede 
Kamer. Van belang was daarbij ook 
het vraagstuk van de afsluiting der 
stemhokjes. 

De afsluiting der stem
bokjn met een prdijntJe 

"De Kiesraad dient uiteraard naast 
zijn taak als adviserend orgaan de 
functie van centraal stembureau voor 
de verkiezing van de leden der Sta
ten-Gerreraal te blijven vervullen", 
zegt de toelichting, Dat die twee~r
lei taak door het zelfde orgaan wordt 
vervuld, is m.i. geenszins zo vanzelf
sprekend. De Kiesraad wordt in 
overeenstemming met art. 80 der 
Grondwet bij de wet ingesteld als 
een "permanent adviescollege". Het 
werk van het centraal stembureau is 
van geheel andere aard; de leden er
van zijn geltozen voor werkzaamhe
den, die het nodig maken, dat zij vrij 
dikwijls tezamen komen. Voor een 
juist samenstelling van het college, 
dat de Regering heeft te adviseren 
over een zo uiterst belangrijke wet 
als de Kieswet, zal naar ik meen óók 
gezocht moeten worden onder andere 
personen als onder degenen, die zich 
voor het werk van het Centraal 
Stembureau beschikbaar • kunnen 
stellen. Ik denk hierbij aan een Com
missaris der Koningin: aan burge
meesters van enkele grote en en· 
kele kleine gemeenten; aan iemand 
vanwege de Vereniging van Neder
landse Gemeenten, Dat zijn de men
sen, die in de volle praktijk van de 
toepassing der Kieswet staan. 

En nu kom ik nog even terug op 
hetgeen ik Werboven schreef over de 
voorstellen van het C.S.B. inzake de 
invoering van meervoudige en facui
tàtieve meervoudige voorkeur. Het 

feit, dat door vrijwel al degenen, aan 
wie deze plannen werden voorgelegd, 
invoering van dat systeem ongewenst 
werd geacht, doet de vraag rijzen, of 
het college, gekozen al8 centraal 
stembureau, wel Inderdaad zo nauw 
bij de praktijk van de KieltWet be· 
trokken is, ais noodzakelijk is Vo&t 
een permanent adviescollege voor 
alle kieswetzaken. In het ontwerp 
van het C.S.B. zijn meer puntell aan 
te wijzen, die tot die vraag aanlei
ding geven. 

Stempllo,.. 
D e stemplicht (opkomstplicht) 

behoort tot de onderwerpen, 
die bij vrijwel elke kieswetwijziging 
opnieuw ter sprake worden gebracht. 
Bij het onderzoek in de afdelingen 
brengen de tegenstanders erva.n hun 
bezwaren telkens weer naa.r voren; 
de aanhangera van de stemplicht 
stellen daa.rtegenover de argumen
ten, die voor handhaving ervan plei
ten. Ook thans werd blijkens het 
voorlopig verslag de afschaffing van 
de opkomstplicht in het ontwerp 
node gemist. Aangevoerd werd dat 
de democratie op generlei wijze 
wordt gediend door het naar de 
stembus halen van kiezers zonder 
politieke overtuiging. Voorts acht 
men het staatkundig onjui.ttt, om een 
toegekend recht om te zetten in een 
wetsplicht. Afschaffing van de ~ 
komstplicht betekent volgens de te-
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geiUitanders een Sèlectie in het kie
zerskorps, 

Tegenover deze argUmenten stellen 
de voorstanders: dat de plicht om 
aan de verkiezingen deel te nemen 
een uitvloeisel is van het adagium: 
"publiek recht is publieke plicht"; 
dat ze opvoedkundige waarde heeft, 
omdat iedere burger doordrongen 
wordt van het begrip, dat hij mede
verantwoordelijk is voor de keuze 
van de volksvertegenwoordiging; dat 
de stemplicht een noodzakelijk com• 
plement is van de evenredige verte• 
genwoordigtng. 

De stemplicht werd in 1917 in de 
Grondwet opgenomen; in 1922 is het 
voorschrift weer uit de Grondwet 
verwijderd, ·doch gehandhaafd in de 
Kieswet. Van de pogingen om deze 
plicht uit de Kieswet te schrappen 
noemen w:tt het amendement Beuroer 
(1923): verworpen met 42 tegen 39 
stemmen; het amendement-Vliegen 
(1925), verworpen met 45 tegen 2~ 
stemmen; het amendement-Beuroer 
<1933), verworpen met 49 tegen 32 
stemmen. Een voorstel tot afschaf
fing is thans niet ingediend; wel Is 
bij de mondelinge behandeling ge
zegd, dat bij een volgende gelegen
heid andermaal een uitspraak van 
de Kamer zal worden gevraagd. 

Wij zijn van mening, dat de op
komstplicht (eigenlijk dus de stem
plicht) gehandhaafd moet worden, 
doch dat geen enkele poging mag 
worden nagelaten, om de aversie van 
vele kiezers tegen deelneming aan 
de stemming op te heffen. Een van 
de middelen daartoe achten wij: ver
groting van de invloed der kiezers 
op de candfdaatstellfng. Wij hopen 
op dit onderwerp nog eens in een af
zonderlijk artikel terug te komen. 

T eneinde de afsluiting van de 
stemhokjes r.1et een gordijntje 

mogelijk te maken, bevatte het Re
geringsontwerp d~ bepaling, dat tot 
de nader bij algemene maatregel van 
bestuur inzake de inrichting, enz. 
van het alemlokaal te regelen onder
werpen ook behoort: de afsluiting 
der atemhokjes. In de toelichting 
wordt gaegd. dat de Minister voor
nemens s., bij a.m.v.b. te doen bepa
len {per alr.Jia staat er: De onderge
tekeDde stelt zich voor in de a.m.v.b. 
te bepalen ... enz. - De Minister b e
paalt Diets bij a.m.v.b.; deze alge
mene maatregelen van bestuur wor
den vutg'eateld door de Kroon en 
niet dOOl' de :Minister), dat de stem
hokjes "WOl' wat ·de bovenste helft 
van de ingang betreft'' met een gor
~tje moeten worden afgesloten. 
Bet motief tot dit voorstel was: dat 
bet stemgeheim bij de bestaande toe
lltarld niet. voldoende gewaarborgd 
wwdt. Bet ontwerp van het C.S.B. 
bevat een gelf;Jklnfdend •oorscbrift .n een zelfde toeUebtmg. 

Bij het onderzoek in de afdelingen 
atultte dit voorstel op geen bezwa
ren. Het 18 •ermoedelijk mede aan 
de bemioetingen van de sinds korte 
tijd beatáande Vereniging ter bevor
dering van bezuiniging op de Over
heidsuitgaven. te danken, dat deze 
J11&&tregel niet iS doorgegaan. Deze 
vererll.iing wees n.l. in een ~ aaa 
de Twèèdê Kàm.t!t" op bet feit, dat 
een dergelijk plan ook bij de herzie
rong van de Kieswet in 1921· was ge
opperd Een voorstel-Albarda werd 
toen v~rworpen, nadat de Minister 
had verklaard, dat de kosten van 
deze voorziening 5 à 6 ton zoud~n 
belopen en omdat van bezwaren · m 
de praktijk tegen de niet-afsluiting 
nimmer waa gebleken. Rekening hou
dende met de verdubbeling van het 
aantal kiezers sinds 1921 en d-erhal
ve ook de verdubbeling van het aan
tal stemhokjes (thans 40.000 tegen 
In 192115.000) meende de vereniging 
deze nieuwe last voor de belasting
betalers te moeten ramen op f 2 mil
Boen. 

Uskoude socialistische voorlichting 

:Het Kamerlid Beernink maakte er 
een voorstel van, de Minister bleek 
voor het bezuiniginga-argument te 
gevoelell ea toonde zich bereid· het 
amendement over te nemen. Van P. 
"'· d. A.-zijde werd echter stemming 
"Yeriangd. Het amendement .werd met 
49 tegen 23 stemmen aangenomen. 

In de Kamer werd van de bezwa
ren tegen deze afsluiting niet ge
noemd: die van de slechtere verlich
ting van de stemlessenaar. Kiezers 
met een minder goed gezic}J.tsvermo
gen zullen in het door een gordijn 
afgesloten "hokje" (het woord "hok
je" Is waarschijnlijk ingevoerd, om
dat gedacht werd aan de afsluiting 
ervan) de nummers van de lijsten en 
de namen der candidaten niet goed 
meer kunl}en lezen. Vooral niet op 
dagen met weinig zonlicht. Bij een 
volgende wijziging der Kieswet zou . 
dan de mogelijkheid moeten worden 
ingevoerd, dat de stemhokjes ook 
verlicht moeten worden. De kosten 
van deze geheel overtollige en boven. 
dien uiterst hinderlijke maatregel 
Zouden dan zeker veel hoger worden 
dan f 2 millioen. 

De Kiesraad 

T ot de nieuwe figuren, door de 
herziene Kieswet ten tonele 

gevoerd, behoort de door het C.S.B. 
àanbevolen "Kiesraad". Deze Kies
raad Is ,het C.S.B. zelf. Als centraal 
stembflreau voor de Tweede en Eer
ste Kamer blijft het C.S.B. onder zijn 
oude naam optreden, doch bij zij:1 ad
viezen aan de Regering zal het de 
Mam gaan voeren van Kiesraad. 

Een scheidslijn tussen P.v.d.A.-dagblad en "De Pers" 

0 p allerlei wijze. n en · iD alletlei 
krdnkèliDgeft heeft "Het' Vrije 

Vo1k" gepoogd goed' te prateh . w!it 
onoirbaar was, namelijk dat het par
tij-blad verslag gaf van de rede van 
minister Lieftinck op een bijeen
komst van P.v.d.A.-werkgevers met 
weglating van hetgeen uit .de kring 
dezer socialistische werkgevers bij de 
discussie tegen het Wetsontwerp toe
zicht credietwezen werd ingebracht 
en ondanks de uitdrukkelijke mede
deling, in die bijeenkomst gedaan, 
dat zij vertrouwelijk was en dat 
daarom geen journalisten. konden 
worden toegelaten. 

Een der P.v.d.A.-werkgevers heeft 
in het onafhankelijke socialistische 
,,Parool" protest aangeteke,.. tegen 
deze methode. Daarop is gevolgd een 
aanval van "Het Vrije Volk"- in de 
nu langzamerhand wel bekende 
woord-keus van dit blad - op deze 
partijgenoot. Wij willen dat nu maar 
laten rusten en daaruit slechts deze 
mededeling naar voren brengen, dat 
"Het Vrije Volk" in zijn verweer heeft 
verklaard dat het vergunning had ge
vraagd en verkregen voor het gege
ven verslag. Er staat natuurlijk niet 
bij of deze gevraagde en verworven 
vergunning was verkreger, voor een 
verslag in d e z e vorm. 

Precies een week na de dag, waar
op het geïncrimineerde verslag in het 
socialistische partij-orgaan was opge
nomen, verscheen daarin èen inge
zonden stuk van de bedoelde P.v.d.A.-

gen voor deze bijeenkomst waren vèr
zonden - dat ibet pa.rtijQagblad va.n 
dae ~,verslag SOUiJlumlell 
geven. En de tweede: "Dit is niets 
nieuws. Het gebeurt vaker, dat van 
besloten partijvèrgaderingen als de 
partijleiding dit nuttig vindt, alleen 
in het partijorgaan een verslag ver
schijnt. Indien namelijk "de pers" 
wordt toegelaten, is de vergadering 
niet meer besloten" - aldus het 
blad. 

• .. * 

W armeer men van dit laatste aan 
· het begin der bijeenkomst me

dedeling had gedaan aan de geestver
wanten-werkgevers, zou hun be
vreemding over het niettemin ver
schijnen van het verslag in elk ge
val gemakkelijk zijn voorkomen. Maar 
aan hun bezwaar over de vorm van 
het verslag komt deze uiteenzetting 
nog allerminst tegemoet. Wel weten 
zij nu ook dat de partijleiding op elk 
gewenst ogenblik kan bepalen wat in 
de kolommen van "Het Vrije Volk" 
moet worden opgenomen, hetgeen, 
zou men zeggen, de hoofdredacteur 
toch in niet belangrijke mate zou 
moeten ontheffen van de verantwo'lr• 
ding, welke hij jaarlijks op 't P.v.d.A.· 
congres over zijn beleid heeft af te 
leggen .... 

Na de boven aangehaalde zinsnede 
gaat "Het Vrije Volk" echter nog 
verder: "Dit is overigens uiteraard 
een zaak, die de redactie van "Het 
Vrije Volk" steenkoud laat. Of de 
P.v.d.A. een vergadering al of niet 
besloten wil houden is haar zaak, of 
een verslag van zulk een vergadering 
alleen in het partijblad of ook in au

werkgever, waaraan toegevoegd een dere bladen of in geen enkel blad kan 
commentaar van de redactie. De in· verschijnen, het is niet onze zaak. Wij 
zender besloot zijn beschouwing al- hebben ons aan de afspraak gehouden 
dus: "En zolang "Het Vrije Volk" en geen enkele schending van ver
geen gelegenheid geeft zijn lezers met trouwelijkbeid op ons geweten". 
de ingediende ernstige bezwaren van Over die schending van de vertrou~ 
partijgenoten, die er anders over den- welijkbeid praten we nu maar niet 

verder. Die is er dus niet geweest. De 
ken dan de regering, c.q. minister partijgenoten-werkgevers weten nu 
Lieftinck, op de hoogte te stellen: voor een volgende keer dat de uit
blijft er geen andere weg open, dan drukkelijke mededeling dat de be
publicatie zoeken in andere bla- sprekingen vertrouwelijk zijn en dat 
den".*) journalisten geen toegang hebben -

Ook uit het verweer hiertegen van er werden er enkele uit de vergade
"Het Vrije Volk" willen wij slechts ring verwijderd!- nooit kan slaan op 
enkele feitelijke mededelingen re- "Het Vrije Volk", dat zich niet tot "de 
leveren. De eerste is dat de redactie pers'' gerekend wenst te zien. Gezwe
vertelt, dat de partijleiding had be· gen wordt echter opnieuw over de 

sloten- reeds voordat de uitnodigin-inkleding van dit verslag, waarin 

het pro in den brede werd opgediend 
en voor het contra geen plaats was. 
x.cf de. parfijleidiug bepaald_ ~ dit. 
verslag in deze vorm zo kon verschij• 
nen? Vermoedelijk wel, want de re• 
dactie van "Het Vrije Volk" is bij cUt 
alles ijskoud gebleven - alleen een 
tikje verhit in de poging tot weerleg
ging van haar methode. Maar verder 
ijskoud. Het journalistieke zelfres
pect, het journalistieke geweten, het 
is alles ijskoud, ergo onder nul ge
bleven. Het behoefde ook niet in het 
geding te komen, want "Het Vrije 
Volk" behoort immers niet tot .,de 
pers" .... 

Het is triest wat het socialistische 
dagblad ten beste geeft. Doch het 
geeft ons wel enige indruk van het
geen ons aan ijskoude voorlichting 
ten aanzien van het Wetsontwerp toe
zicht credietwezen nog te wachten 
staat van die kant. Om nog van tal 
van andere zaken maar te zwijgen. 

•> De verontwaardigde partijge
noot blijkt een artikel met zijn be
zwaren te hebben ingezonden bij 
"Het Vrije Volk". De redactie heeft 
plaatsing niet geweigerd doch hem 
verzocht dit artikel tot een bepaalde 
lengte te bekorten, hetgeen - wij vol• 
gen hier de mededeling dienaangaan
de van "H.V.V." - de inzender niet 
heeft gedaan. Het gewraakte verslag 
was zeer lang. Zou het ingezonden ar· 
tikel meer ruimte hebben gevergd 
dan "H.V.V." tenslotte nodig blijkt te 
hebben gehad om haar beleid uiteen 
te zetten? En wij zouden willen we
ten, achterdochtig als wij nu zijn ge
worden, hoe groot was die "bepaalde 
lengte". 
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vaum:m EN DDIOCBA'l'D 

NIET TE BEGRIJPEN 
geweest in haar critiek en zij heeft 
in de afgelopen winter niet geaarzeld 
aan het toenmalige kabinet een halt 
toe te roepen. Men moet echter goed 
beseffen, dat men in de democratie 
op samenwerking met anderen is 
aangewezen, want anders is regeren 
niet mogelijk. En dat samenwerken 
brengt met zich, dat men van eigen 
wensen niet alles vervuld krijgt. 

(Ingezonden) 
Enige dingen kan ik niet begrijpen 

en wel in de eerste plaats, waarom 
werkt de V.V.D. nog mede aan deze 
regering. Is het niet juister om ons 
als de Anti-Re\~lutionairen afzijdig 
te houden en zelfs volledig in de op
positie te -gaan. De huidige politiek 
die gevolgd wordt, gaat toch lijnrecht 
tegen de liberale principes in. Door 
de belastingpolitiek en de loonronde'.! 
wordt het niet loontrekkende gedeel
te van de bevolking momenteel vol
komen in een hoek gedrongen. Han
del en bedrijfsleven worden slechts 
eenzijdig belast en wat men nu doet 
is niets anders dan de kip, die gou
den eieren legt, slachten. 

Het andere probleem is de defensie. 
Is het wel juist dat de V.V.D. verder 
medewerkt aan de enorme vergroting 
van onze defensie. De Russische poli
tiek is volgens mijn bescheiden me
ning veeleer, dat juist door de bewa
pening van het Westen de economi
sche toestand aldaar ·zo slecht moet 
worden, dat het communisme nood
wendig van binnen uit moet komen. 
Welke taak heeft onze defensie ver
der, ook nu wij Indië kwijt geraakt 
zijn? Bovendien behoeven wij, als wij 
geen defensie-uitgaven tot onze last 
hebben, ook niet meer steeds van de 
Verenigde Staten afhankelijk te zijn. 
En heeft overigens de atoombom de 
oorlogsvoering niet grondig gewij
zigd. Tenslotte waartegen moeten wij 
ons wapenen. Is de P.v.d.A. niet min
stens een even gevaarlijkè vijand van 
het particulier initiatief als de volks
democratie? 

Drs. A. HEYBROEK 
Rijswijk (Z.-H.) 

Onderschrift - Een enkele kant
tekening willen wij bij dit stuk wel 
maken. Het wil ons voorkomen, dat 
de fracties in beide Kamers van het 
parlement haar critiek niet hebben 
gespaard en dat met name minister 
Lieftinck onze vertegenwoordigers .:.... 
de heren prof. Molenaar en Ritmees
ter - menigmaal recht tegenover 
zich heeft gevonden~ In het bijzonder 
is daarbij telkenmale het pleit ge
voerd voor de zgn. kleine spaarders 
en men mag toch ook rustig vaststel
len, dat ·mede onder aandrang van 
onze fracties bijvoorbeeld het ver
dwijnen van de ondernemingsbelas
ting is doorgezet en de belasting voor 
de middengroepen omlaag is ge
bracht. Toen dit laatste in het parle
ment aan de orde was, hebben onze 
vertegenwoordigers ook geweigerd de 
door minister Lieftinck verlangde te
genprestatie van verhoging der om
zetbelasting in te willigen. Wij zou
den er ook op willen wijzen, dat het 
vorige kabinet-Drees gevallen is over 
een motie onzerzijds. En wanneer de 
inzender dan naast de belastingpoli
tiek nog de loonpolitiek noemt, dan 
zal hij ook kunnen weten, dat laat
stelijk weliswaar de geldlonen zijn 
verhoogd, maar dat de reële lonen 
met 5 % zijn verlaagd. Wij voegen 
hieraan toe, dat drs. Korthals bij het 
loondebat daarenboven nog gewezen 

Parlementaire flitsen 
<Vervolg van pag. 2) 
hier leggen de middengroepen weer 
eens het loodje, ondanks een zekere 
.,rangen-inflatie", waarop de minis
ter zich zelfs beriep. Ik laat daar -
zo zei de heer Wendelaar - of de 
reële daling van de werklieden, enz. 
met 30 pct. billijk is en of de "top
salarissen" thans goed geregeld zijn, 
maar met de salarissen van de mid· 
dengroepen is dat zeker niet het 
geval. 

Na ook dit maal weer - en te
recht - krachtig te zijn opgekomen 
voor een revisie van cte zaken der 
z.g. "F 221-ers", die door het Lon
dense Besluit F 221 van hun normale 
rechter (het ambtenarengerecht) zijn 
afgetrokken, sprak de heer Wende
laar nog een hartig woord over iie 
financiële moeilijkheden der gemeen
ten. De minister had in de M. v. A. 
een "ontroerend verhaal" opgehan
gen, dat de Regering in deze geen 
schuld trof en dat de oorzaak daar
van gezocht moest worden in een te 
gering kapitaalsaanbod. Mr. Wende
laar was van de onschuld van minis
ter Lieftinck in deze echter geens· 
zins overtuig-d. In de tegenwoordige 
omstandigheden is gemeentekrediet 
in feite Staatserediet en de Staat ge-

heeft op de mogelijkheid van nood
zaak nog meer terug te gaan bij een 
voortgaan der ongunstige ontwikke
ling. 

Handel en bedrijfsleven worden on
getwijfeld zwaar belast en onzerzijds 
is er naar gestreefd die belasting zo 
gering mogelijk te doen zijn. Maar de 
geweldige lasten, die de defensie op
legt, vereisen nu eenmaal veel uit· 
gaven en dus ook zware lasten. Daar 
is nu eenmaal niet aan te ontkomen. 
Zeker, wanneer wij van die defensie 
af zouden zien, dan kregen wij adem. 
Maar wanneer de heer Heybroek dat 

Zo is het met ons, zo is het ook 
met de P.v.d.A., die driemaal zoveel 
zetels in het parlement heeft. Hoe in 
die partij wordt gedacht kan blijken 
uit een artikel van Tweede Kamer
lid (voor de P.v.d.A.) Scheps in "So· 
cialisme en Democratie" van Juni 
van dit jaar. - Red. V. en D. 

wenst, dan begrijpen wij dit toch • 
niet. Wanneer hij vraagt welke taak Neo-nazisme m Duitsland 
onze defensie heeft nu Indië is 
.,kwijtgeraakt", dan zeggen wij, dat" J n hoeverre het neo-nazisme blij-
het gaat om de verdediging onzer vend belangrijk zal zijn in 
rechten en vrijheden en onze Wes- West-Duitsland, zal de toekom'lt le
terse cultuur. En wat dat betekent? ren. Slechts valt op dit ogenblik te 
Wij zouden willen vragen of de inzen· constateren, dat in Saksen de neo· 
der dan de jaren der bezetting niet nazistische beweging weer voet aan 
beleefd heeft. En wanneer hij dan de grond heeft gekregen en dat zij 
tenslotte de P.v.d.A. als een even ge- in Beieren met de Economische Par
vaarlijke vijand van het particuliere tij een overeenkomst heeft aange
initiatief ziet als de volksdemocra- gaan. Een en ander zal niet nalaten 
tie, dan dient men toch voorzichtig te zowel in West-Duitsland als in ande
zijn met een pleidooi voor vrijwillige re landen van Europa opnieuw be
oppositie. Wat hebben nu de Anti-Re- zorgdheid te wekken. De herinne
volutionnairen in de oppositie in ring aan het onnoemelijke leed, dat 
's lands belang bereikt? De situatie het nationaal-socialisme over Duits
zou waarschijnlijk geheel anders zijn land zelf, maar in nog sterkere mate 
geweest indien zij mede deel zouden over Europa en over de wereld in 
hebben gehad aan de Kabinetten der haar geheel heeft uitgestort, is nog 
laatste jaren, tezamen met C.H. en te vers, de wonden nog te diep, dat 
V.V.D. dit zou zijn vergeten. 

Laat men namelijk toch goed zien, Waakzaamheid blijft dus geboden 
dat in deze tijd K.V.P. en P.v.d.A. ten aanzien van de ontwikkeling in 
elkaar niet loslaten. Er is dus slechts neo-nazistische zin. Ook al, omdat 
de keus tussen meedoen met deze een te sterke groei van deze bewe
groepen en dan pogen zoveel moge- ging, die stellig steun heeft gekregen 
lijk tegenwicht te geven tegen het door het nationalistische optreden 
socialistische drijven of in de opposi- van de Duitse sociaal-democraten, 
tie gaan en geen invloed uitoefenen. remmend zou kunnen werken op de 
Zoals voor 1948. Was toen het socia- Europese integratie, zoals di.e in het 
lisme niet heel wat duidelijker aan plan Schumann tot uitdrukking 
den lijve merkbaar dan thans? Mogen komt. Een ding werkt stellig". ten 
wij in dit verband misschien herinne- gunste van de Socialistische Reiclw 
ren aan het economische en verkeers- Partei, zoals de nazi's zich tharUI 
beleid. van ir. Hein VOI!I'T noemen: dat is de hang onder de 

Eerst wanneer men mede-verant- Duitsers naar uniformen, marche
woordelijkheid draagt kan men in· ren, wandelen in het gelid en achter 
vloed hebben. Miuehien wil de heer vaandels, met allemaal dezelfde pak
Heybroek b.v. de economische poli-· ken. Maar dat is politiek gezien, nog 
tiek van het kabinet-Schermerhom niet voldoende om een beweging van 
<met minieter Vos) eens vergelijken betekenis te worden. Er is vaker in 
met die van thans (met minister v. d. de geschiedenis een herleving te con
Brink). Misschien kan hij het dan stateren geweest van bepaalde ex
met de president van de Nederland- treme bewegingen, die op grond van 
sche Bank, dr. Holtrop eens zijn, die een zeker succes van hun voorlopers 
kort celeden op de algemene verga- meenden opnieuw op het openbare 
dering van de Maatschappij voor terrein te moeten optreden. Maar 
Nijverheid en Handel uitsprak, dat dat is nooit iets blijvends geweest en 
hier een nogal liberale politiek wordt heeft nooit tot uiteindelijk resultaat 
gevoerd. Zeker, de minister van Fi· geleid. Daarom dient men o.i. waak
nanciën poogt in andere richting te zaam te zijn, niet over te gaan tot 
gaan, maar die vindt onze vertegen- een verbod van de neo-nazistische 
woordigers daarbij vierkant tegen- beweging in Duitsland, omdat deze 
over zich. Dat blijkt telkenmale bij de zich dan ondergronds zou organise
behandeling van de door hem inge- ren en bovendien een soort marte
diende belastingvoorstellen, het blijkt laarskroon op de slapen gedrukt 
ook uit de bezwaren, die reeds nu kreeg, maar moet men trachten 
tegen het wetsontwerp inzake toe- door een krachtig en goed beleid, 
zicht op het credietwezen naar voren door positief handelen de propagan-
zijn gebracht. da van deze extremisten te doen • 

Onze fractie is waarlijk niet mals doodlopen. 

niet bij de kapitaalverschaffers ken
nelijk geen vertrouwen. De laatste 
Staatslening is een mene tekel aan 
de wand. Vroeger rookte een minis
ter, bij wie een Staatslening misluk
te, een kwade pijp. Tegenwoordig 
draait men het om: als een lening 
mislukt, dan krijgt iedereen - naar 
het uitkomt - de schuld, behalve hij, 
want minister Lieftinck weet het nu 
eenmaal toch beter! Een onontkoom
bare economische wet is, dat de 
vraag naar een artikel stijgt, naar
mate het goedkoper beschikbaar is. 
Maak het geld goedkoop en iedereen 
zal er om vragen en het willen ge
bruiken, met het gevol~ dat er voor 
de Staat, die niet scheutig is met 
zijn voorwaarden, niets meer over is. 
Verhoogt men het rentegamma in 
voldoende mate, dan slinkt de vraag 
er naar en zal de Staat kunnen le
nen wat hij nodig heeft. 

De heer Wendelaar vond het merk
waardig, dat hij deze dingen · ook 
moest zeggen tegen minister Teu
lings. Toen die lid dezer Kamer was, 
heb ik, zo vervolgde spreker, her
haaldelijk kunnen instemmen met 
zijn financiële en economische be
schouwingen en hij toonde zich een 
stoer bestrijder van min. Lieftinck. 
Van een andere, eertijds stoere 
strijder zei Virgilius medelijdend: 

Quanturn mutatis . ab illo. Ik ben 
geen dichter en daarom zeg ik het 
maar op mijn vvijze: Keer in deze 
vertrouwde Kamer terug, beste 
Frans (min. Teuling's voornaam): 
alles is vergeven cm ver~eten! 

* * • 
Tot slot vermelden wij nog, dat 

de heer Wendelaar zich met 
kracht keerde tegen het bij het Dep. 
van Binnenlandse Zaken voor de 
ambtènaren en voor hen, die bij dit 
Departement in dienst willen treden, 
gebruikte formulier, waarop zij o.a. 
moeten invullen, tot welk kerkge
nootschap zij behoren. Ik keur, zo 
zei de heer Wendelaar, deze maat
regel sterk af en waarschuw t(,gen 
de mogelijke gevolgen. Deze maat
regel kan in theorie evengoed tegen 
de geloofsgenoten van de huidige 
minister (Van Maarseveen) als te
gen andersdenkenden misbruikt wor
den. Het een zou mij, als liberaal, 
evenzeer tegen de borst stuiten als 
het ander. "Ik wil deze zaak niet op 
de spits drijven, maar de opmerking 
moet mij van het hart, dat ik deze _ 
belangstelling van de- overheid voor 
het geloof harer ambtenaren niet li
beraal acht en in strijd met de neu
traliteit, welke de overheid in ons 
land op dit gebied behoort in te ne
lnen." 
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Copie voor deze rubriek te 
zenden naar: Mejuffr. Joh. H. 
Springer, Alexanderstraat 16, 
flaarlem. 

EFFICIENCY EN ONZE 
GARDEROBE 

Zullen wij eens een keertje licht
zinnig zijn en het in deze rubriek 
over onze garderobe hebben? 

Het betreft een boekje *), dat 
ons ter bespreking werd toegezon
den, een boekje dat stellig een 
graag geaccepteerd cadeautje zal 
zijn. Want wie wil dat niet: goed 
gekleed gaan· voor weinig geld! 

Zo lichtzinnig als het lijkt is het 
niet - Het heeft psychologische en 
paedagogische aspecten en zelfs 
economische en zo is het hier niet 
eens zo misplaatst. 

Wij worden er in opgewekt tot 
Z€·lfcritiek en zelfbeheersing; wij . 
lezen de uitspraak van een Ame
rikaans mode-expert, dat je een 
kledingstuk minstens 7 jaar moet 
kunnen dragen, zonder er ooit mee 
uit de mode te zijn en ons wordt 
aangetoond, hoe wij door verstan
dig beleid kunnen volstaan met · 
per jaar slechts één behoorlijk 
stuk te kopen. 

Dit kan ons persoonlijk budget 
en onze gezamenlijke deviezen
positie niet anders dan ten goede 
komen. 

Wie het niet ten goede komt, dat 
zijn de modezaken ~ Zij zullen de 
voorkeur van de schrijfster voor 
prima kwaliteiten op prijs stellen, 
maar zullen zij haar critische op
merkingen en die propaganda 
voor slechts één goed stuk per jaar 
waarderen? 

De klacht, dat bepaalde catego
rieën van bezuinigingsmaatrege
len .de dupe worden, zullen wij in 
de komende tijd vaak horen. 
Een acceptabel argument tegen 
die maatregelen is het echter niet. 
- Het is nu eenmaal onmogelijk 
te bezuinigen zonder er iemand 
mee te treffen. 

Als wij minder taartjes eten, is 
d.e banketbakker ontevreden; als 
wij minder roken, de sigarenhan
delaar. En als men in een bedrijf 
door grotere efficiency materiaal 
bespaart, voelt de leverancier van 
dat materiaal zich benadeeld. 

In dit boek wordt ons de weg 
gewezen tot grotere efficU!ncy bij 
de verzorging van ons uiterlijk. 

- Het is niet alleen theorie. - De 
schrijfster vertelt veel van haar 
eigen ervaringen en handelwijzen. 
- Misschien zullen sommigen cri
tiek hebben op die sterk persoon
lijke inslag, maar voor anderen zal 
dit het boekje niet minder aan
trekkelijk maken. 

Wij behoeven maar op straat, in 
tramG en bussen om ons heen te 
kijken om te beseffen, dat tallo
zen wijs zouden doen de wenken 
van de schrijfster toe te passen. 

Meer geld hoeft het niet te kos
ten, integendeel; maar het vraagi 
wel wat geestelijke inspanning. 
Da~ vraagt efficiency altijd: het 

weldoordacht, zo doelmatig moge
lijk aanwenden van materialen en 
krachten. 

Nu meer dan ooit is dit nodig. 
Wij zullen onze stoffelijke ar

moede moeten overwinnen door 
geestelijke middelen. 

Als ons dat gelukt, hebben wij 
meer bereikt dan alleen materiële 
winst of een geslaagd toilet. 

J. H.S. 

•) Elka Schrijver. 
Spiegeltje, spiegeltje aan de 

[wand .... 
De kunst om goed gekleed te 
gaan voor weinig geld. Uitg. Sten
vert & Zn., Meppel. f 3.25, 104 blz. 

Op het ogenblik, dat w~i dit schrij· 
ven, waren de ministers Van l\1n.ar
seveen en Teulings (die in verband 
met de burgerlijke verdediging mede 
aan de Regeringstafel zat} nog niet 
aan het woord geweest. 
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RECHTSSTAAT EN TOTALITAIRE 
Bij de algemene beschouwingen over de 

Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 
hield ons Eerste~Kamerlid Prof. Molenaar 
een belangwekkende rede, waarin hij o.a. 
zeide, dat de Regering een opmerking in het 
Voorlopig Verslag, "van onze zijde afkomJ 
stig", niet geheel heeft begrepen. In die op~ 
merking werd geconstateerd, dat de huidige 
omstandigheden leiden tot een steeds om~ 
vangrijker Staatsbestel en een daarmede ge~ 
lijken tred houdenden groeienden invloed 
van de administratie. "Een en ander, hoezeer 
ook te verdedigen, brengt voor eeri ogen~ 
schijnlijk gezond democratisch land als Ne~ 
derland de mogelijkheid nabij, dat h~t gelei~ 
delijk tot een totalitairen Staat verwordt". 

Op deze opmerking - aldus ons Kamer~ 
lid - antwoordt de Regering zonder enige 
argumentatie: "De onvermijdelijke uitbreiding 
:van Staatstaak brengt ongetwijfeld ook he~ 
zwaren mede. Er is echter geen aanwijzing, 
hoegenaamd, dat dit het gevaar in zou slui~ 
ten, dat Nederland een totalitaire Staat zou 
worden''. 

* * * 

D eze apodictische uitspraak bevredigde, 
naar onze lezers begrijpen zullen, de 

heer Molenaar allerminst. Zij was hem veel-
eer aanleiding, dieper op de zaak in te gaan. 

Daar van socialistische zijde de "bezwaJ 
ren", die de Regering wel zo vriendelijk was 
te erkennen, doorgaans met hetzelfde ge
mak weggewuifd worden kan het zijn nut 
hebben deze kwestie alsnog in ons blad te 
bespreken aan de hand van Prof. Molenaars 
betoog. De Regering immers gaf aan het 
begrip "totalitaire Staat" een beperkte opvat
ting, die geenszins gewettigd is, wanneer men 
niet bij het formele blijft, doch tot het we~ 
zen der dingen doordringt. 

Prof. Molenaar :.Jiet hieromtrent generlei 
twijfel bestaan: "Onzerzijds wordt zeker niet 
gedacht aan een persoonlijk regime als dat 
van een Hitler, met uitschakeling dus van het 
Parlement. Wij hebben hier gedacht aan een 
centrale beheersing van het gehele maat
schappelijke leven, welke Jean plaats hebben 
ook door maatregelen van wetgevende aard". 

In het vervolg van zijn betoog wees de 
heer Molenaar er op - en daar komt het 
voor ons _ doel vooral op aan - dat in de 
literatuur aan het begrip "totalitaire Staat" 
een veel uitgebreider betekenis is gegeven. 
n.l. die van de centraal geleide Staat tegen
over de Staat die is opgebouwd uit zoveel 
mogelijk autonome delen. "Wij zijn bevreesd 
voor die als een pyramide opgebouwde 
Staat. Wij zijn daar nog lang niet aan toe -
dat weet ik wel -, maar in verband met de 
aandrang van de Partij van de Arbeid om 
steeds maar weer Regeringsmaatregelen te 
krijgen en op alles wat er in de maatschappij 
gebeurt, controle uit te oefenen, achten wij 
het nodig om tegen een verder voortschrij~ 

den op de weg naar die Totaalstaat ernstig 
te waarschuwen.". 

Prof. Molenaar verwijst da~ naar een 
voortreffelijke dissertatie, in 1948 in ·Zürich 
verdedigd door Andreas Brunner, die daarin 
de tegenstelling tussen de Rechtsstaat en de 
Totaalstaat behandelt en het opneemt voor 
een veelheid van "Letzt instanzen". 

* * * 

W ij hebben sinds Prof. Molenaar deze re~ 
de hield het werk van de door hem 

genoemde Zwitserse geleerde gelezen en 
willen het als uitermate actueel gaarne in zijn 
hoofdstrekking onder de aandacht onzer Ie~ 
zers brengen. 

Het is in twee delen uitgegeven bij de Po~ 
lygraphischer Verlag A.G., Zürich. Het eer~ 
ste deel is gewijd aan rechtstheoretische, het 
tweede aan rechtspolitieke beschouwing van 
het onderwerp. Een geheel dat reeds door 
zijn omvang als dissertatie respect afdwingt 
en in 't algemeen gesproken veel meer geeft 
dan men gewoonlijk in dissertaties. vindt. 

De schrijver ziet de problematiek van de 
tegenstelling tussen de Westerse en de Oos~ 
terse democratie grotendeels uitgedrukt in de 
tegenstelling tussen rechtsstaat en totaalstaat, 
waarbij al dadelijk van betekenis is, dat het 
laatste begrip niet slechts een politiek slag~ 
woord of aanduiding is van het sociologische 
verschijnsel ener regering gebaseerd op gru~ 
welijke willekeur, doch dat het ook in zijn 
betekenis logisch begrepe~ kan worden. Als 
zodanig rust het op het beginsel van de 
hiërarchie. 

Op dit hiërarchie~principe bouwen echter 
niet alleen de ideologische en politieke ver~ 
decligers van de totale staat hun leerstellin~ 
gen op, doch ook rechtstheoretici, die geens~ 
zins verdacht kunnen worden, de ontwikke~ 
ling van de moderne totalitaire staten te heb~ 
ben willen bevorderen. 

* * • 
C ritiek op deze leringen geldt dus niet de 

persoo~ dezer denkers onder wie voor~ 
treffelijke figuren zijn als Burckhardt, Jel~ 
linek e.a., doch de tendens, in de geestesge~ 
schierlenis tot op de Griekse filosofie terug 
te voeren, om rechts~ en staatsfilosofie met 
elkaar gelijk te stellen. De rechtsfilosofie 
heeft steeds getracht het recht uit het wezen 
van de Staat af te leiden in plaats van uit 
het wezen van de mens. 

Onder .,hiërarchie" verstaat schr. een 
rechtsstelsel, dat zich ontwikkelt uit de 
noodwendige samenhorigheid van de drie be
grippen: sub~ordinatie, hoogste instantie en 
eenheid van rechtsorde. 

De auteur stelt zich in het eerste deel van 
zijn werk ten doel aan te tonen wat de stren~ 
ge doorvoering van de hiërarchie~gedachte 
betekent; dan te onderzoeken of aan het 
axioma van de hiërarchie werkelijk onbe~ 
twistbare geldigheid toekomt en ten derde 
of dit axioma niet door een ander vervangen 
kan en moet worden. 

~ 

:.. . '·~- -~ 

Het tweede deel heeft tot taak de beteke
nis ener niet-hiërarchische grondlegging der 
staatstheorie aan te tonen. 

Daarbij komt de schrijver vanzelf uit de 
sfeer der rechtsfilosofische bespiegeling op 
het terrein der practische politiek, bijv. waar 
de vragen aan de orde komen die samenhan~ 
gen met de opbouw van de bedrijfsorganisa
tie. 

Daar er juist in onze tijd dringend behoefte 
bestaat aan bezinning in liberale geest op 
voor onze maatschappij fundamentele vragen. 
willen wij in een volgend nummer op Brun~ 
ners boek nader ingaan. de R. 

Pa weet het beter! 
De socialisten dringen in ons land weer aan op 

steeds verder ingrijpen. Het wetsontwerp in
zake toezicht op het credietwezen past precies in 
hun kraam en is dan ook zeer toegejuicht van die 
zijde. De volgelingen waren langzamerhand trou
wens weer eens toe aan zo iets. De stormloop te
gen minister van den Brink om hem tot meer in
grijpen te nopen was droevig mislukt bij de inter
pellatie-Nederborst en dankbaar heeft men dus 
het initiatief van minister Lieftirrek aangegrepen 
om het toen geleden échec te doen vergeten. Ove
rigens· lijkt het ons goed in deze weken nog eens 
aan Engeland te denken en de verbazingwekkende 
resultaten, die daar zijn bereikt met al het georden 
en gesocialiseèr. 

Laten wij daarvoor mogen verwijzen naar een 
artikel, dat wij kort geleden in De Tijd aantroffen. 
Daarin was o.m. een stukje verslag opgenomen 
van een rede, die lord Winster, socialistisch lid van 
het Engelse Hogerhuis begin Juni heeft gehouden. 
Lord Winster is maar niet zo de eerste de beste 
in socialistische kring. Hij is blijkens dat artikel 
in de dertiger jaren socialistisch lid van het Lager
huis geweest. Van 1945-1946 was hij minister voor 
civiele luchtvaart en in 1946 werd hij benoemd tot 
Gouverneur van Cyprus. Laten wij nu verder De 
Tijd aan het woord. Wij lazen daar over lord Win
ster o.m. het volgende: 

"Deze socialist stond gisteren op in het Ho
gerhuis en gaf uiting aan de hoop, dat het 
nu uit zou zijn met gepraat over nationalisatie 
van de scheepvaart, welke bloeide en winst 
maakte in tegenstelling met de spoorwegen, 
welke genationaliseerd waren en die wellicht 
nooit aan winst toe zouden komen. Hij sprak 
vervolgens over de "full employment"-politiek 
van Labour en over het grote nadeel van dit 
beleid, namelijk dat de essentiële industrieën 
van het land geen werkkrachten konden krij
gen, doch wel de niet-essentiële zoals de voet
bal-pools. Hij eiste meer concurrentie voor het 
saneren van de "full-employment"-politiek. 
Vervolgens richtte zich de hoge spreker tegen 
de eigengereide betweterij van de regering en 
haar paternalisme, de vaderlijke houding, zo 
kernachtig uitgedrukt in het motto van alle 
betweters: "pa-weet-het-beter". 

Lord Winster noemde deze regeringsvader 
"de mijnheer van Whitehall" en somde op wat 
deze "mijnheer van Whitehall" op zijn gewe
ten had, het aardnotenschandaal, de eieren
blunder in Gambia, de weigering om Argen
tijns vlees te kopen tegen "te hoge prijs" om 
vervolgens het vlees toch maar te kopen te
gen nog hogere prijzen". 

Hiermede was lord Winster met het opsommen 
van de tekortkomingen nog niet klaar, maar wij 
willen het er maar bij laten. Duidelijk- is, dat alle 
getheoretiseer ten spijt in de praktijk van de socia
listische experimenten weinig ten bate der bevol
king terecht komt. Men zij gewaarschuwd. 

DE REDACTIE-SECRETARIS 
is, gedurende enige tijd, afwezig. Bij 
wordt vervangen door de heer 

G. A. DE RIDDER TE BEILEN, 
aan wie alle bijdragen moeten wor
den toegezonden. 
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* 
Minister Lieftincks belastingvoorstellen 

critisch licht geplaatst • 
lll 

Eerste Kamer behandelde Buitenlandse Zaken 
Wij zijn de vorige week in onze tchatting omtrent het te verwachten 
einde van het debat in de Tweede Kamer over het complex van 
belastingverhogingen nog'te optimistisch geweest. De bezworen, 
door een meerderheid in de Tweede Kamer tegen verschillende 
belangrijke onderdelen van de voorstellen van minister Lieftinck 
zowel als tegen diens halsstarrig vasthouden oon het totale bedrog 
van f 245 millioen opgeworpen, bleken zo groot, dat de verdere 
behandeling voor een aantal dagen werd geschorst. Gedurende deze 
schorsing had overleg plaats tussen de commissie van rapporteurs, 
de indieners der ruim veertig amendementen en de minister, van 
welk overleg een schriftelijk verslag zou worden uitgegeven. Op het 
ogenblik, dot wij dit schrijven, is het debat nog niet voortgezet en 
kunnen wij dus niet het afgeronde overzicht geven, dot wij ons had
den voorgesteld. Wel echter kunnen wij thans reeds een samenvat
ting loten volgen van hetgeen de heer Ritmeester namens onze 
fractie in eerste aanleg heeft betoogd. 

de winst van zijn zaak trekt, hoger 
belast dan zijn buurman, die hetzelf
de inkomen in salaris geniet? In ver
band met de gestelde grens van f 8000 
achtte spr. het dan maar beter, dat 
over a 11 e inkomens boven f 8000 een 
klein. extra bedrag zou worden gehe
ven. 

Ook aan de beperking van de nog 
zo kort geleden ingevoerde faciliteit 
van de vervroegde afschrijving zag de 
heer Ritmeester menige schaduwzijde 
en met nadruk vroeg hij in ieder ge
val voor de oorlogsslachtoffers te be· 
palen, dat voor hen de beperking van 
de vervroegde afschrijving op hun 
herstelde bedrijven geen toepassing 
zou vinden. 

* • • 

M et betrekking tot de Omzetbe
lasting was de minister van me· 

ning, dat de hiervan verlangde hoge
re opbrengst niet moest worden ge
zocht in een verhoging van het alge
meen percentage, maar in een ver
hoging van het tarief der weeldebe· 
lasting. De moeilijkheid is echter te 
bepalen, wat ,.weelde" is en onze 
woordvoerder achtte het in ieder ge
val buiten twijfel, dat deze voor een 
deel nieuwe indeling van belasting
objecten, voor een ander deel verho
ging tot 30 pet van reeds met 15 pct 
belaste objecten, een nadelige invloed 
zal hebben op de verkoop en daar
door ook op de inkomsten van de 
winkeliers. En ook de fabrikanten de· 
zet goederen, voor zover die in ons. 
fmd geVestigd zijrt, e'l'l. 'hun arbeiders, 
zullen de nadelen hiervan ondervin
den. Ook de minister verwacht trou
wens, dat de omzetten zullen terug
lopen, maar deze zegt: men moet dat 
zelfs hopen, aangezien anders niet de 
nodige verbruiksbeperking, waarnaar 
gestreefd wordt, op een juiste wijze 
kan worden bereikt. Inderdaad: .,op 
de juiste wijze", maar de heer Rit
meester bleef nu juist betwijfelen, dat 
het doodmaken van een bedrijf, dat 
zich op de vervaardiging of de ver
koop van "luxe-voorwerpen" toelegt, 
nu wel de aangewezen weg is om de 
Staat in stand te houden. En wanneer 
2'.<Jiets gelanceerd wordt, moet men 
toch in ieder geval de overtui,ing 
hebben, dat alles, wat in de Staat zelf 

A Ivorens zijn oorde.el over elk 
der fiscale ministeriële voorstel· 

len te vellen, onderwierp de heer Rit
meester de cijfers en ramingen van 
de minister aan critiek, waarbij voor
al zijn opmerkingen over de stand 
van zaken met betrekking tot de be· 
zuiniging verre van mals waren. 

De minister wil uit bezuinigingen 
1. 219 milHoen halen, maar dat geldt 
voor het totaal van de Gewone Dienst, 
de Buitengewone Dienst I en de Bui· 
tengewone Dienst II te zamen. Dat 
de minister bij de opzet van zijn be· 
groting deze drie diensten als één ge
heel beschouwt, mag juist worden ge· 
aeht voor zover het 't dienstjaar 1951 
betreft, wil men, -aldus de heer Rit
Jneester, echter komen tot bezuinigin
gen, die voor langere tijd gelden, dan 
zullen die in de Gewone Dienst moe· 
ten worden gevonden. De bezuinigin
gen op de Buitengewone Dienst zijn, 
zoals hij aan de hand van voorbeel· 
den aantoonde, grotendeels slechts 
verschuivingen naar later. In feite 
resteren dus de bezuinigingen op àe 
Gewone Dienst, tot een bedrag van 
f 113 millioen, en ook hier moet voor 
een aantal posten voor volgende jaren 
nog een vraagteken worden gezet. 

Sprekend over de bezuiniging in het 
algemeen, wees de heer Ritmeester 
nog eens op hetgeen in de verslagen 
van de Algemene Rekenkamer naar 
voren komt en stelde hij de eis, dat 
allen, die in 's Rijks dienst werkzaam 
zijn, de meest mogelijke zuinigheld 
betrachten. En dat geldt óók voor het 
Departement van Oorlog! Het blijft de 
t~k der ltégering om zeer ernstig op 
de Staatsbegroting te bezuinigen, nu 
meer dan ooit; kan zij . dat niet, dan 
stelle ~ij een bezuinigingscommissie 
iiï. 

. I n dit ~er band herinnerde de heer 
Ritmeester er ook aan, dat blij

k;ens mededelingen van de heer K. R. 
van Staal in de bijeenkomst, waar de 
minister zijn partijgenoten-werkge~ 
vers voor het . Wetsontwerp toezicht 
credietwezen traentte te winnen, te 
kehnen .werd. gegeven, dat een over· 
heid, die recht van contröle en be" 
sé11.ikking verlangt, zelf in de prak
tijk de .bewijzen moet leveren van een 
verantwoorde en efficiënte huishou
áing ·in het algemeen en van kennis 
van zaken in het bijzonder. Men sprak 
daar ook, zo merJd;e de heer Ritmees· 
ter nog terloops op, van koude natio· 
nalisàtie, van liä zitten middenin een 
totalitaire Staat, van unfairbeid te· 
genover het Nederlandse bedrijfsJe· 
ven, van het gevaar voor. arbeiders en 
middenstand van een omvangrijk& 
werkloosheid. En dan spreekt de mi· 
nister nog van een hetze van de an
dere zijde! 

Trouwens, om vari hetze te spreken: 
de heer Oosterhuis, van het N.V.V., 
lrondigde aan, dat, indien nodig, ern
stig zou worden overwogen "welke 
demonstratieve maatregelen noodza
kelijk zijn om aan de schaamteloze, 
welhaast onvaderlandslievende actié 

paal en perk te stellen", daarbij doe· 
lend op de protesten van het bedrijfs
Ieven tegen de plannen van ministee 
Lieftinek. Wat betekent dat, zo vroeg 
de heer Ritmeester, wat bedoelt men 
daannee? · 

* * * 

Komend tot de eigenlijke belas
tingontwerpen stelde onze 

woordvaerder op de voorgrond: Wij 
:rullen ons niet kunnen onttrekken 
aan het invoeren van nieuwe belas
tingen mede te werken, maar wij zijn 
niet bereid, zonder meer onze in
stemming met de thans ingediende 
ontwerpen te betuicen, ook al brengt 
dit over ons het zo .zware oordeel van 
4e voorzitter vari ·hèt1'f.V.V; 

Die instemming gold dan in de eer· 
ste plaats niet voor de extra-inkom· 
stenbelasting op de winst. Deze be
tekent, dat de met zoveel moeite ver· 
kregen afschaffii1g van de onderne
mingsbelasting thans weder voor een 
deel zou worden tenietgedaan. Dat 
met het oog op het evenwicht in de 
belastingheffing met de verzwaring 
van de druk op de N.V.'s een verho
ging van de belasting naar de winst 
van éénmanszaken en firma's gepaard 
behoort te gaan, achtte de heer Rit
meester niet duidelijk gemaakt. En 
ook van de andere zijden in de Ka· 
mer was al gevraagd: Wat is toch de 
rechtsgrond, wanneer men een zaken· 
man, die een inkomen van f 10.000 uit 

DEZE BURGER 
zit aan de waterkant met aan de overzij bomen in de wind en 
een spitse toren erboven. 

Er staat een bank langs de berm van de weg over de dijk. 
Daar is hij, na een wandeling, gaan zitten voor een cigaret 
en een blik over de rivier. 

Mijn gedachten zijn niet diepzinnig. Wat denkt de mens, 
wanneer hij zo zit? 

Niet eens ®n leven en dood. Niet eens aan de vergankelijk
heid van het aardse. Alleen dat Nederland èen prachtig land is. 

Is dat niet genoeg? 
Ge ziet een grote boerderij. En weilanden. En koeien .. En een 

akker met mensen die, in de zon, aan 't werken zijn. 
En die toren van het stadje aan de overzij. Er gaat een platte 

boot voorbij. Een schipper in een blauw boezeroen. Een schip
perin die de natte toos aan de drooglijn hangt. Een kind dat 
bij de vader staat. En het hakkepoffend geluid van de motor. 

Dat is alles. 
Is dat niet genoeg? 
Nederland is een prachtig land, denkt deze burge1·, en zo iets 

zegt véél. 
Het zegt, dat het de moeite waard is Uw best te doën voor 

dit land. Hc>t te behouden in de wereld. Het de kleine diensten 
en de trouw te bewijzen die het verdient. 

Dat is, denkt ge, toch eigenlijk het doel van àll.e poUtiek: het 
land te dienen op Uw wijze, naar Uw inzicht. 

Méér niet. 
Maar dat is genoeg. 
Dat is dan, denkt ge, op die bank aan de rivie1·, wat bul·ger

plicht heet. Aan wat er voor U te verrichten valt Uw toewijding 
te geven. 

Politiek in de hoogste zin. 
En zonder de kleine spitsvondigheden, die wegwaaien op de 

wind over de rivier, die breed en stil stroomt door de zon langs 
DEZE BURGER 

ook maar enigszins naar ha:e zweemt, 
is uitgebannen. .... 

Z eer ernstige bezwaren had de 
heer Ritmeester ook tegen de . 

voorgestelde verhoging van de Motor
rijtuigenbelasting. Het moderne be
drijfsleven, industrie en handel, zien 
zich in steeds grotere mate genood• 
zaakt zich bij hun vervoer van motor· 
tractie te bedienen. Voor een onder• 
neming van middelmatige grootte zijn 
een vracht- en een personenauto bijna 
even onmisbaar als schrijfmachines. 
Het huidige peil van de Motorrijtui
genbelasting samen met de benzine
belasting en de omzet- of weeldebelas
ting leggen reeds een enorm zware 
druk op het motorvervoer. 

Het voornemen om het belasting
percentage voor personenauto's veel 
meer te verhogen dan dat voor an
dere motorvoertuigen en daarbij dan 
bovendien nog een sterk progres11let 
tarief aan te leggen, maakt duidelijk, 
dat wederom het z.g. luxe-karakter 
van de personenauto in het geding 
wordt gebracht. Dat is, aldus spr., 
echter onjuist, want de overgrote 
meerderheid der personenauto's wordt· 
gebruikt door hen, die deze voor hun. 
beroep of bedrijf nodig hebben. De 
enkeling, die thans nog als luxe een 
auto wil houden, wordt via vermo• 
gens- en inkomstenbelasting al zwaar 
genoeg belast. 

De heer Ritmeester ven:ette zi.cb 
· daarbij, in navolging van de heer 

Louwes in de Eerste Kamer, nog te
gen een eventueel Zondagsrijverbod, 
waarvoor de heren Van den Heuvel 
(A.R.), Hofstra (Arb.) en Van de 
Wetering (C.H.) in successie hadden 
gepleit. 

B ij de bespreking van de vermo
gensbelasting wees de heer Rit· 

meester terecht op het grote maat· 
schappelijke belang, dat de vermo
gens blijven bestaan en niet worden 
aangetast. Zij is een aanvulling van 
de inkomstenbelasting en moet uit het 
inkomen kunnen worden betaald. Men 
kan zich dan echter afvragen of, wan• 
neer geen of slechts een :minimaal in· 
komen aanwezig is, en dus geen in
komstenbelasting wordt geheven, ook 
niet vrijstelling van vermogensbelai• 
ting moet volgen. De ernstige fout van 
dit ontwerp achtte de· heer Ritmeester 
echter, dat. waar in andere wetteD 
rekening wordt gehouden :met de in· 
grijpende ontwaarding van de gulden, 
dit bij de Wet op de vermogensbelas
ting (o.a bij de aftrek-bedragen) nog 
steeds niet is geschied. 

Tenslotte kon de heer Ritmeester 
zich nog aansluiten bij de ook door 
anderen reeds ingebrachte bezwaren 
tegen de verhoging van het successie• 
recht in de rechte lijn. Het successie
recht, zo betoogde hij, mag niet die
nen tot verlamming van het erfrecht 
en nu had hem hier altijd iets als bij· 
zonder onaangenaam getroffen en wel, 
dat bij overlijden van de man, de 
vrouw en de kinderen niet alleen hun 
kostwinner verliezen, maar boven· 
dien nog een gedeelte van hun bezit 
aan de Staat moeten afstaan. Het wil
de hem bovendien voorkomen, dat de 
gelijkstelling van overheidspensioenen 
en particuliere pensioenen moet wor· 
den gevonden door in ieder geval de 
vrijstelling van de partieu.liere pen
sioenen tot een dusdanige hoogte op 
te voeren, dat daarvan onder normale 
omstandigheden degene, die daarvan 
geniet, ook kan leven. . . . 
I n de Eerste Kamer zat minister 

Stikker weer eens achter de Re• 
geringstafel, ter verdediging van zija 
begroting. Wij zullen hier uitermate 
kort moeten zijn. Veel bezwaar brengt 

tVervolg op pag. 5) 



WEEK tot WEEK 

IN MEMORIAM 
MAURICE HENRI OU CROO 

Na zijn onverwacht overlijden op ~3 April 
van dit jaar, hebben wij een arttkel ge
wijd aan onze mederedacteur M. H. Du 
Croo. 

Wij gevoelden Du Croo als een der 
onzen, maar hij was niet van ons alleen. 
Du Croo had een zeer brede belangstel
ling en mede daardoor een zeer brede 
vriendenkring. Velen hebben dan oo~ .na 
zijn overlijden aan hun gevoelens uttmg 
gegeven. . . . L 't _ 

De directeur van de wtgevertJ et er 
Nypels te Maastricht, de heer Th. van 
Oort, heeft nu de gedachte gehad een 
verzameling van de over hem. geschreven 
artikelen het licht te doen zten. Tevens 
zijn daarin getuigenissen opgenomen van 
mensen, die Du Croo ook zee: goed he.b
ben gekend en hun waardenng tot wt
drukking hebben willen brenl!!!n· c;>ok 
bevat het boekje enige "EigenwtJze Lted
jes" die Du Croo in de jaren 1946-.--19~1 
heeft gemaakt. Het geheel van. rmm 70 
bladzijden, is een zeer sympathteke her
innering aan hem en tevens, zoals de 
heer van Oort in een voorwoord zegt, 
hebben de schrijveri allen Du Croo op 
deze wijze willen dank brengen voor dat
gene wat hij voor hen is gew~.est. Het 
boekje is daarom ter ere aan ZtJn nelge
dachtenis en "tot enige troost" voor haar, 
die ruim vijf en twintig jaar lief en leed 
met Du Croo heeft gedeeld. 

.. • * 

De eerste bijdrage in dit boekje is van 
dr. J. W. Meyer Ranneft, lid van de 
Raad van State, die wiJ~ op de veel· 
zijdigheid van Du Croo. "Maar voor 011.8, 
die het verdwenen Indië gekend hebben, 
was hij, "Brammetje", toch altijd vóór 
alles de man die daar geweest was. De 
man die in doen en laten en gedachten 
altijd zelf een stuk was van het heet 
goede dat Nederland in die laatste ha!ve 
eèuw in Indië bracht: een groep stemge, 
nuchtere hardwerkende, menselijke Ne
derlande~s, die daar hun werk deden." 

De volgende bijdrage is van de heer 
J. K. den Heyer, die schrijft D'l?,er: "Hans 
Du Croo, zoals ik hem zag . Daarna 
volgen nog zeer waarderende en zeer te 
waarderen ·bijdragen van Cor Ruys en 
Cor van der Lugt Melsert. 

* * 

Na deze artikelen zijn dan stukken 
opgenomen van enige vrienden-jou:rna
Zisten, die Du Croo na zijn overlijden 
hebben herdacht in hun dag· en week
bladen. Daarbij is ook het artikel, dat 
drs. Korthals in ons weekblad heeft 
aeschreven, in zijn geheel opgenomen. 
Daarn4ttst de tlrtikelen van Johan Lu
ger (tn De Telegraaf), Stef Kteyn (in 
het Weekblad Limburg), W. G. N. de 
Keizer (in Oost en West) en mr. E. 
ElitlS (in Het Vaderland). 

Het oeheel is zeer lezenswaard en 
vormt inderdaclà een prachtig ,,In Me
morium!'. De initiatiefneme'f', te11em 
uitvoe1'der van het plan, de heer '"'"' 
Oort, heelt met het uitgeven hien~an 
een goeà werk verricht, WClUrti001' t>elen 
hem nktn.telijk zut&eft zijn. 

Verkiezing Noordoostpolder 

Er hebben verkiezingen in de N.O.-polder 
plaats gevonden voor de Poldercommissie. 

Hierover schrijft ,,Het Vrije Volk" van 14 Juni, 
dus vóór de verkiezing, o.m.: "P.v.d.A. spande zich 
het meeste in" en ,.P.V'.d.A. actief", "De Partij van 
de Arbeid heeft nog het meest van zich doen 
spreken". 

En nu nA de verkiezing staat in H.V.V. van 18 
Juni, met een vette kop "Partij v. d. Arbeid op de 
tweede plaats in de N.O.-polder". 

Inderdaad op de tweede plaats met 781 stemmen 
tegen 779 voor de K.V.P. die de derde plaats kreeg. 

Of de uitslag nu niet meegevallen is weten we 
niet, maar wel valt het ons op dat nu ná de uit
slag H.V.V. zegt dat het aantal uitgebrachte stem
men "niet gering is als men weet dat niemand zich 
bijzonder heeft ingespannen om die belap.gstelling 
at stimuleren" ....... . 

Er is wel enig verschil in beide berichten: 

De verworpenen der aarde 
Men schrijft ons: 

I n de tijd toen Het Vrije Volk nog Het Volk 
heette toen de P.v.d.A. nog S.D.A.P. genoemd 

werd hoo~de men het meer dan tegenwoordig zin
gen: :.ontwaakt verworpenen .der aarde", de woor
den waarmede De InternatiOnale aanvangt. Te
gen:.Voordig hoort men die woorden, waarop de 
s.D.A.P. prat ging en waarop de P.v.d.A. zich ook 
nog vaàk beroept bij allerlei v:etsontwerp~~ en 
voorstellen, weinig meer. Ook m het partiJblad 
van de P.v.d.A. niet. 

Hoe komt dat nu? Laten wij Het Vrije Volk, het 
partijblad van de P.v.d.A. zelf eens aan het woord. 
Maar dit keer niet in een krant van een bepaalde 
dag, maar in een uitgave, welke Het Vrije Volk 
rondzendt onder de titel "wat anderen van ons 
zeggen", uitgave van de advertentie-exploitatie van 
dit dagblad. 

Daarin staat o.m. het volgende te lezen: 
"Gemiddeld wonen 47 ':an de 100 Nederlands~ 

gezinnen in woningen, die een zg. "lage huur 
doen (250 gulden of niinder per jaar). Bij de Vrije 
Volk-lezers komen die laag-geklasseerde huurders 
slechts in 41 van de 100 gevallen voor. De meeste 
abonné's - 54 op de 100 - wonen in de midden
huurklassen. De overige 5 op de 100, wonen duur, 
zij betalen 500 gulden of meer per jaar aan de 
huis-eigenaar. . ' 

Slechts 7% van de abonné's van het Vrije Volk 
blijkt door de woningnood gedwongen te zijn tot 
het betrekken van woonruimte bij een ander ge
zin. Alle overigen - 93% dus - zijn baas in 
eigen (huur) huis. Ook dat steekt gunstig af (let 
wel, dat schrijft de advertentie-afdeling van Het 
Vrije Volk) bij het gemiddelde voor heel Neder
land, dat 16 procent onderhuurders en 84 procent 
hoofdbewoners telt. 

Op elke 100 gezinnen in Nederland zijn 60 radio
toestellen, in de lezerskring van Het Vrije Volk 
64. In elke 100 gezinnen zijn 31 foto-toestellen, bij 
de Vrije Volk abonné's op elke 100 zijn 38 foto
toestellen''. 

Zo· ziet men aan de hand van feiten en cijfers, 
afkomstig van het partijblad van de P.v.d.A. zelf, 
dat de verworpenen der aarde bij hen niet meer 
te zoeken zijn. En de vraag mag geáteld worden, 
of niet, juist door de vele socialistische ma.atrege
len, welke er in de laatste jaren getroffen Zijn, een 
geheel andere groep tot de "verworpenen der aar
de" is geraakt. Maar dat is een groep, waarvoor de 
P.v.d.A. zich weinig interesseert, behalve als het 
er om gaat om advertenties te verwerven voor hun 
partijblad. Want dan worden bovenstaande cijfers 
juist als argument aangevoerd om aan te tone'!, 
hoe koopkrachtig het socialistische volksdeel wel IS 
in verhouding tot de rest van Nederland. 

Indonesië' s economie (I) 
D r. A. Houwink heeft voor de laatste maal het 

jaarverslag geschreven van de genationali• 
seerde Javasche Bank. Het geeft, gelijk we dit van 
de grote figuren in ons economische leven tradi
tioneel gewend zijn, in grote trekken een duide
lijk beeld van de ontwikkeling in de behandelde 
jaarperiode. Met wetenschappelijke objectiviteit 
geschreven, weegt het zorgvuldig de gunstige ~n 
de ongunstige factoren tegen elkander af. Niet 
alarmerend schroomt het niet de vinger te leggen 
op wonde plekken. 

Zwak is in de Indonesische economie wat in dit 
verslag wordt genoemd de toestand van latente 
inflatie in Indonesiä heersende. Immers daarin 
~<:hUUi het gevaar, dat de overtollige geldhoeveel• 
beid in beweging wordt gezet door voortschrijden
de geldschepping of zelfs door factoren van PS7· 
chologl.lche aard zoals wantrouwen ot de mone
taire autoriteiten er in zullen slagen een verder
laantie geldschepping te verhinderen. 

De ontwikkeling In 1950 leidde tot labiele ver
hoUdingen. Het centrale probleem in 1950 is, hoe 
dèze verhoudingen te stabUiseren en te consoU· 
deren. 

De onevenwichtigheid van de binnenlandse mo
netaire situatie blijft dus ook in IndonesliJ het pri
maire gevaar. Indonesië kan, naar dr. Houwinlts 
overtuiging, de calamiteit van een voortschrijdende 
inflatie tegenwerken door een hoofdzakelijk in de 
begrotingssteer vallende politiek, gericht op be
wuste verzwakking van de geldcreatie, gepaard 
aan een politiek van opvoering der productie, 

· waarvoor ruime mogelijkheden aanwezig zijn. (Zie 
hieronder). 

Dr. Houwink moet in zijn verslag uiteraard ook 
melding maken van het grote kastekort, waarmede 
de Indonesische overheid gedurende 1950 heeft 
moeten worstelen. Het bedroeg niet minder dan 
f 2.071.6 millioen. Het bedenkelijke hierin is dat de 
overheid hiermede de haar uit de geldsanerfna 
toegevloeide middelen ad f 1.6 milliard, waarvan de 
onttrekking aan particulieren en bedrijfsleven als 
't ware het karakter had van een kapitaalinveste
ring ten behoeve van een gezondmaking van de 
gulden, binnen één jaar in haar lopende uitgaven 
weer in omloop bracht. 
Ook in Indonesië konden de gestegen overheids
uitgaven slechts weinig bijdragen tot de welvaart 
van het land, daar de besteding ervan voorname
lijk plaats vond in de niet-productieve sfeer. 

De geldovervloed had ook hier tot gevolg een 
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binnenlandse inkomens- en prijsspiraal, in ·bewe
ging gezet door krachtige looneisen van de zijde 
der arbeidersorganisaties. De zeven-urige arbeids
dag acht de president der Javasche Bank met het 
oog op de verheffing van het levenspeil der massa 
een niet te verantwoorden luxe. 

De economische vooruitzichten voor het lopende 
jaar noemt het verslag voorshands weinig roos
kleurig, mede als gevolg van de onveilighe.id en 
de criminaliteit, waardoor in 1950 een deviezen
waarde van f 870 millioen verloren is gegaan. 

Indonesië' s econo,mie (11) 
H!t jaarverslag van de Javasche Bank ver

meldt ontstellende cijfers over de productie 
in de voornaams~e Indonesische cultures. Het be
groot de werkelijke productie op minder dan 50% 
van de potentiële. 

De suikerproductie bleef in 1950 belangrijk be
neden de taxatie. Wat erger is: de fabrieken had· 
den in '50 in nog sterker mate dan in '49 te lij
den van diefstallen van riet, suiker en materialen, 
alsmede van kwaàdwillige vernielingen en riet
branden. Helaas laten zich ook voor 1951 geen al 
te gunstige productieresultaten verwachten. Het 
is zelfs twijfelachtig of de productie een klein 
kwantum voor export zal overlaten. 

Niet anders ging het op het gebied van de thee, 
de koffie, de kina en de tabakscultuur. Van de 
laatste wordt gezegd, dat zowel op Java als in 
Deli 1950 een jaar van tegenslag is geweest. De 
Deli-tabak werd op een kritiek ogenblik getroffen 
door een grote staking en ondanks een na-oogst 
zal oogst-1950 waarschijnlijk kleiner zijn dan die 
van 1949. 

Soekarno over Indonesische . 
economw 

't Is een toevallig maar veelzeggend samen
treffen, dat ir. Soekamo, de president der Indo
nesische republiek, op hetzelfde ogenblik als de 
president van de Javasche Bank doet spreken over 
Indonesië's economie. 

In redevoeringen op een reis door West Java 
heeft de heer Soekarno o.m. verklaard, dat het 
buitenlandse kapitaal door de Indonesische rege
ring in de gelegenheid wordt gesteld, zich in Indo
nesië te ontplooien, omdat het ten goede komt aan 
de vol~welvaart. "Indonesië - zo zeide hij -
kan niet nationaliseren, omdat het de middelen 
en de deskundigen niet heeft". 

"Waarom - vroeg de president der Republiek -
zouden wij nationaliseren, indien dat de produc
tie omlaag brengt, terwijl wij een maximumpro
ductie nodig hebben?" 

Ook ditmaal - meldt De Telegraaf - wees Soe
karno op de noodzaak om hard te werken. "Men 
wenst een zeven-urige werkdag; daarmede ben ik 
het eens, maar in die zeven uren eis ik een ar
beidsproductiviteit van honderd procent". 

Commentaar op deze beschouwing, anderhalf 
jaar na de souvereiniteits-overdracht achten wij 
overbodig. "Merdeka" alleen is niet voldoende om 
de volken van Indonesië haar deel te geven in 
de potentiële wereldwelvaart. 

Die Tante Pos toch 
E r was een tijd waarin gesproken werd van 

Tante Pos. Dit was de uitdrukking voor de 
posterijen, die uiterst langzaam werkten in die 
tijd: tante Pos kwam langzaam aan slenteren. 

Er was een tijd waarin de posterijen er een eer 
in stelden zo vlug mogelijk te werken, trouwens 
ook zo goedkoop mogelijk. Dat was een goede tijd, 
en lijkt lang geleden. 

Er is een tijd - een progressieve tijd mogen wij 
wel zeggen r- waarin van dat streven naar goed
koop werken . en diensten verlenen niet zo veel 
te merken is. En wat de snelheid van werken be
treft? 

Dinsdagmiddag om twaalf uur wordt in Leiden 
een expresse stuk op de post gedaan. Het stuk 
moest naar Voorschoten, een afstand van nog geen 
vier kilometer. 's Avonds waren deze vier kilo
meter nog niet afgelegd. Eerst de volgende mor
gen, omstreeks half acht, is het te bestemder 
plaatse gearriveerd. Toen was het dus bijna 20 uur 
onderweg geweest om van Leiden naar Voorscho
ten te komen. 20 uur voor vier kilometer, en dat 
voor een expresse-stuk! 

Informatie werd genomen. Het geval was toch 
te gek. En wat bleek? De post voor het op 4 kilo
meter afstand gelegen Voorschoten gaat eerst naar 
Den Haag en wordt vervolgens weer van Den Haag 
naar Voorschoten gebracht. Er wordt zodoende dus 
een omweg van ongeveer vijf en twintig kilometer 
gemaakt! En dan te bedenken dat er een prachtige 
verbinding is - per blauwe tram - tussen Leiden 
en Voorschoten! Resultaat? De zaak wordt door 
het omstandige transport veel kostbaarder en het 
publiek krijgt de post veel later dan nodig is. Die 
tante Pos toch! En dan nog wel In die progressieve 
tijd van ons! 

Hoge onderscheiding 
V oriee week maakten wij melding van de 'roste 

verjaardag van oud ... minister jhr. ir. 0. C. 
A. van Lidth de Jeude. Wij wezen daarbij op de 
grote verdiensten, die de heer van Lidth de Jeude 
heeft, zowel voor het bedrijfsleven, als voor het 
politieke leven. 

Daarom verheugt ons de aan hem toegekende 
onderscheiding ten zeerste. Wij willen de heer van 
Lidth de Jeude .met zijn benoeming tot comman
deur in de orde van Oranje-Nassau dan ook gaarne 
geluk wensen. 
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Afdeling~nieuws 
OOK DE DUBBELTJES .... 

Het is voor de Commissie van voor
bereiding van de geslaagde samen
komst in Avifauna, welke op 13 Juni 
j.l. werd gehouden, een groot genoe
gen te kunnen mededelen, dat ook de 
financiële resultaten van deze avond 
zeer bevredigend zijn. Mede dank zij 
de opbrengst van de gehouden col
lecte, welke ruim f 300.- opbracht, is 
het deficit zo gering, dat dit door de 
afdeling Leiden zelf gedragen kan 
worden. Daarom behoeven de overige 
garantiesommen niet te worden aan
gesproken. 

De Commissie van voorbereiding 
dankt allen,. die tot deze succesvolle 
afloop hebben bijged;~gen - in het 
bijzonder de vele milde gevers - ten 
zeerste voor hun steun. 

Van haar kant wil de redactie de 
commissie van voorbereiding wel zeer 
bedanken voor de wijze waarop zij 
de avond in Avifauna heeft georga
niseerd en voor de moeite, welke zij 
zich heeft willen getroosten om de 
avond daar zo voortreffelijk te doen 
slagen. Zij heeft getoond, dat er zeer 
veel te bereiken is voor ons wanneer 
wordt aangepakt. Daarom: alle hulde 
aan de commissie van voorbereiding! 
En moge haar doorzettingsvermogen 
veel navolging vinden! 

0 F:JoN6'S 
motoiADE 
QIOCOIADE 
HAGELSlAG. 
De eenigt echte! 

AFDEL~GSSECRET~SSEN: 

Onze administratie is gaarne bereid 
met U te spreken over de mogelijk
heid van uitbreiding van onze lezers
kring. 
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HOFFMANS VERTELLINGEN - MODERNE STIJL 
Een boek dat met eerlijkheid èn fantasie geschreven zs 

Slechts enkele maanden na Barbara Wards boek over de politieke 
problemen der Westerse Alliantie (zie dit blad van 24 Maart) is 
thans een nauwelijks minder belangrijke Amerikaanse tegenhanger 
verschenen. "Peace con be won"*) heeft bovendien het aureool van 
bijzondere autoriteit: de schrijver Paul Hoffman was immers tot 
October 1950 de chef van E.C.A., de Amerikaanse organisatie voor 
het Marshallplan. Hij is de man aan wie de historische verdienste 
toekomt de belangrijkste rol bij het verrassende succes van het plan 
te hebben gespeeld. 

Gezond verstand 
Q ptimisme en gezond verstand 

zijn de twee belangrijkste mo
tieven van het boek, dat overigens 
zonder twijfel door Hoffman zelf, 
zonder "ghostwriter", en wel in voor
treffelijke stijl, leesbaar, klaar en in
teressant geschreven is. Het draagt 
het stempel van zijn bijzondere per
soonlijkheid, die verleden jaar op 
ieder, die zijn korte persconferentie 
op zijn grote Europ~se afscheidsreis 
bijgewoond heeft, een zo sterke in
druk heeft gemaakt. In de. weinige 
woorden die hij toen tot de journalis
ten richtte en in de geestige, rake 
manier waarmee hij alle, ook de on
aangename, vragen beantwoordde, 
openbaarden zich toen al die eigen
schappen die ook het boek onder
scheiden: kennis van zaken, bliksem
vlugge geest, fantasie, eerlijkheid, 
wilskracht. 

Het typerende is vooral, dat Hoff
man eigenlijk - bij Barbara Ward 
merkten wij het zelfde verschijnsel 
op - geen opmerkelijk nieuwe din
gen te verkondigen heeft. In zijn be
knopte overzicht over alle proble
men van de internationale politiek 
weet hij die•paar fundamentele waar
heden en onvoorWaardelijk-te-aan
vaarden feiten uit ~e vert:çoebel9e~ 
wateren van de eindeloze discussies 
der laatste jaren te vissen, die het 
uitgangspunt van alle nuchtere, reële 
politiek moeten vormen. Dergelijke 
"restatements" zijn thans nodiger dan 
ooit, vooral in de V.S. (en het boek 
richt zich immers tot de Amerikaanse 
lezer op de eerste plaats) waar men 
met de naderende verkieziPgen in het 
zicht voor geen onscrupuleuze me
thoden terugdeinst. 
· Welk een afstand tussen de repu
blikein Hoffman en de Tafts, Mc.· 
Carthys en dezulken! Temeer wan
neer men zich voor ogen houdt, dat 
hij, echte "Midwestener", naar· af
komst en opleiding, een typische indi
vidualist en isolationist is, en een man 
van de praktijk, die niet van wereld
vreemde, bleke idealistische denk
beelden verdacht kan worden. Des te 
sterker moet de lezer door zijn on
voorwaardelijke beaming van de be
ginselen worden getroffen, die in de 
ideeën van de Verenigde Naties en 
de bewaring van de vrede door mi
litaire en economische kracht sa
mengevat kunnen worden. 

Het eerste beginsel 
Dat de oorspronkelijke ideeën uit 

de oorlog, de hoopvolle denk
beelden van Roosevelt eil alle andere 
geallieerde leiders, dat een echte sa
menwerking met Rusland blijvend 
mogelijk zou zijn, onder de indruk 
der Russische politiek sindsdien ge
wijzigd moesten worden is vanzelf
sprekend. Het behoud van de vrede 
is het eerste beginsel. Kan dit niet 
door overeenkomst, dan moet tegen
over de aggressieve Russisèhe strate
gie een zo indrukwekkende defensie
ve kracht der Westerse volken wor: 
qen gesteld, dat het risico voor Mos
kou te groot wordt. Anderzijds moet 
ondubbelzinnig worden vastgesteld, 
dat een preventieve oorlog - afge
zien van de ethische aspecten -
reeds daarom afgewezen moet wor
den, omdat er ffeen redelijke kans op 
slagen bestaat; 

Wat voor twee of drie jaren nog 
fantastisch leek: door standvastigheid 
en de toepassing· van het sterke wa
pen der economische strategie, Rus
land in toom te houden is inmiddels 
werkelijkheid geworden. Hier kan 
HoUman met trots op zijn bijdrage, 

de uitwerking van het Marshall-plan, 
wijzen. De snelle achteruitgang van 
de communistische partijen in West
Europa, de afval van Joego-Slavië, 
het herstel van industrieën etc., dit 
alles moet men als zware, zelfs be
slissende, nederlagen van Moskou 
beschouwen. 

Het practische program 
B ij het in de praktijk brengen 

van de politiek van het "con
tainment", van het in bedwang hou
den van Rusland voor afzienbare tijd 
(en hopelijk voorgoed, aangezien het 
Westerse verbond immers voorgoed 
door sterkte en gemeenschappelijke 
vooruitgang onoverwinnelijk zal blij
ven), moet uiteraard de militaire 
kracht het eerste programmapunt 
vormen. Dit eist offers en. temriinste 
tijàelijke verlaging van de levens
standaard. Deze verlaging kan binnen 
volkomen dragelijke grenzen worden 
gehouden en is overigens een bela
chelijk geringe prijs voor de voor
koming van een Derde Wereldoorlog. 

Voor de V.S. betekent dit algemene 
dienstplicht; anders kan het minimum 
van in het gebruik der moderne wa
pens geschoolde troepen niet steeds 
ter beschikking staan. Het betekent 
verder· enorme geldeliJke· otters .. voor. , 
Amerika (eri natuurlijk de overige 
partners in het Noord-Atlantisch 
Pact). Tenminste 50 milliard dollar 
jaarlijks voor de komende drie jaren 
moeten hiervoor worden uitgetrok!
ken. 

Hoffman is overtuigd - en zou met 
zijn zakelijke argumenten ook elke 
scepticus ervan overtuigen - dat dit 
mogelijk is zonder schade voor de 
Amerikaanse economie, mits effectie
ve maatregelen tegen inflatie ermee 
gepaard gaan. Dit alles geldt natuur
lijk ook voor de Europese situatie. 

Bij zijn practische voorstellen vindt 
111en talrijke nuttige details. Hij eist 
met de autoriteit van de bij uitstek 
geïnformeerde, dat de hulp voor 
Europa samengevat worde in één .en
kele, in de plaats van de al te talrijke 
onoverzichtelijk geworden organen 
komende, Amerikaanse organisatie 
onder een verantwoordelijke minister 
met kabinetsrang. Niet slechts de mi
litaire, technische en financiële hulp
verlening moet hier worden gecon
centreerd, maar ook de realisering 
van "punt 4" het Trumanse program 
voor economische ontwikkeling der 
achtergebleven landen. Hij wijst er 
terecht op, dat tengevolge van de 
kortzichtigheid van het Congres 
slechts volkomen ontoereikende be
dragen hiervoor zijn toegestaan. Maar 
juist dit programpunt moet, als een 
der onontbeerlijke delen van de geal
lieerde strategie worden beschouwd, 
omdat het niet slechts een verdedi
gende maatregel behelst, maar door 
zijn positieve karakter onschatbare 
propagandawaarde heeft. 

Meer propaganda 
1 n deze samenhang pleit Hoffman 

met nadruk voor verbetering en 
uitbreiding van de Amerikaanse pro
pagandadiensten, die eveneens tenge
volge van veel te lage budgetering 
niet in staat zijn hun taak behoorlijk 
te vervullen. Samenvatting in één 
enkele grote dienst voor "informatie 
overzee" en verdrievoudiging van de 
toewijzingen voor de radio-afdelin
gen is vereist. Hij noemt een bedrag 
van 3 milliard dollar jaarlijks, voor al 
deze zaken; 15 % daarvan moeten 
voor geheime activiteit besteed wor
den, zoals verspreiding van druk· 
werk achter het IJzeren Gordijn. 

Op Hoffmans zeer belangrijke be
schotrwingen over de bestrijding van 
inflatie en de in grote omvang nog 
voor jaren nodige indirecte en directe 
financiële steun aan de in valuta
moeilijkheden verkerende Europese 
landen, kan hier bij gebrek aan ruim
te niet nader worden ingegaan. Hij 
bepleit een radicale verlaging van 
alle Amerikaanse invoerrechten ter 
stimulering van buitenlands import 
en 'n vermindering van de regerings
steun aan de Amerikaanse landbouw, 
di) de "prijzèn voor agrarische pro
ducten, op schadelijke wijze, onna
tuurlijk hoog houdt. 

Het is bij . deze en andere concrete · 
aanbevelingen van Hoffman,. dat men 
enig voorbehoud moet maken. Bijna 
zonder uitzondering kan men zijn 
voorstellen onvoorwaardelijk aanvaar• 
den, doch ten aanzien . van sommige 
detailpunten, cijfers e.d. zijn zijn ra
mingen van de kosten wat laag, is 
zijn optimisme te koen. Onze twijfel 
betreft veeleer de practische politie .. 
ke situatie in de V.S. De onverkwik· 
kelijke spanningen in de binnenland· 
se politiek, en de fatale kleingeestige 
isolationistische denkbeelden bij de 
zeer machtige oppositie tegen het be
leid van Truman - die vermoedelijk 
punt voor punt Hoffmans denkbeel
den deelt - zal vermoedelijk de ver
werkelijking van juist de positieve en 
actieve strategische ideeën van het 
program in de weg staan. En het is 
misschien ook te veel van het politie
ke inzicht van de gemiddelde Ameri
kaan gevergd, wanneer hij nog meer 
en nog grotere offers voor een stra
tegie moet brengen zonder dat hij 
tastbare voordelen kan zien - het is 
immers de oude zwakte van de de
mocratieën, dat zij slechts onder de 
druk van harde slagen tot daden 
overgaan. De visie van werkers als 
Hoffman is nodig om de trage mas
.sa's, vowt te cstuwen'· · 

•) "Peace can be won", by Paul 
Hoffman, New-York 1951. 

Prof. Suhermerhorn 
0 pnieuw vraagt prof. Schermer

bern de aandacht op het poli· 
tieke toneel. Maar dit keer weer op 
een andere wijze, dan tot dusverre. 

Uit de door de Partij van de Ar
beid gepubliceerde candidatenlijsten 
voor de verkiezing van de Eerste 
Kamer blijkt n.l., dat op de lijst van 
hen, die kans maken zeker gekozen 
te worden voorkomt de naam van 
prof. ir. W. Schermerhorn, tot dus
verre lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. Neemt hij bij de 
verkiezing het lidmaatschap van de 
Eerste Kamer aan, dan betekent dat, 
dat hij het lidmaatschap der Tweede 
Kamer neerlegt en dat daardoor zijn 
invloed, welke in de Tweede Kamer
fractie, in het bijzonder met vraag
stukken betrekking hebben,d op 
Unie-zaken en Overzeese Rijksdelen, 
zoals Nieuw-Guinea, nog altijd groot 
was, waardoor de socialistische -frac
tie een wankel standpunt innam, tot 
nul wordt teruggebracht. Stellig zal 
hij ook trachten in de Eerste Kamer
fractie van de Partij van de Arbeid 
invloed op deze terreinen uit te oefe
nen, maar daar zijn andere figuren, 
zoals de heer Van der Kieft, die de
ze invloed wel tot de juiste propor
ties zullen weten terug te dringen. 
De grote politieke invloed vim prof. 
Schermerhorn, welke na zijn jaren 
van premierschap en lidmaatschap 
van de Commissie. van Drie reeds ge
taand was, is daardoor nog weer ver
der teruggebracht. Hetgeen stellig 
tot voordeel van het politieke leven 
in ons land kan leiden. Juist de ir
reële houding van prof. Schermer· 
horn, die bijkans nooit op het poli· 
tieke vlak met zijn benen op de 
grond stond, maar nogal in een wat 
romantisch waas van het kamp, 
waar hij een der voormannen was, 
rond is blijven dolen, heeft veel 
schade berokkend aan ons land in 
de afgelopen jaren, schade, welke 
voor een deel niet meer te herstellen 
wu. 



VBLJIIEID EN DEMOCRATIE 

Thorbeeke's arbeid geëerd 
Plechtigheden te 's-Gravenhage en Leiden 

De liberale fractie · uit de gemeenteraad van Leiden heeft haar 
hulde aan de grote voorganger gebracht: mevrouw Goudswaard-
Knipscheer geflankeerd door de heren mr. W. J. Geertsema en 

A. 0. Frohwein (in lichte jas). 

1 n het gehele land is de a:tkondiging 
van de Gemeentewet . op 5 Juli 

1851 herdacht. In vele kranten zijn be
schouwingen verschenen en 's avonds 
zijn de gemeenteraden bijeen gekomen 
om redevoeringen van minister van 
Maarseveen en mr. Oud aan te horen. 
Naar onze mening was dit uitermate 
goed geslaagd. De redevoeringen wa• 
ren interessant en dat alle raadsleden 
van Nederland in hun respectieve 
raadzalen mèt hun burgemeester om 
de radio geschaard waren om op die 
wijze gezamenlijk de plechtigheid te 
vieren, was wel zeer treffend. 

Daarbij kwam dat er toch nog ge
legenheid over bleef voor de burge
meesters om vóór de radio-redevoerin
gen uitgesproken werden, zelf het een 
en ander in het midden te brengen. 
Dat is dan ook in vele raadzalen met 
voortreffelijke redevoeringen geschied. 
Zo was er dus de gezamenlijke viering 
èn de individuele - laten wij zeggen 
de autonome - viering. 

Inderdaad, een zeer gelukkige op
zet. 

* * • fl et is duidelijk, dat onze partij in 
het bijzonder belangstelling had 

voor de herdenking. Enige zeer ge
slaagde plechtigheden zijn gehouden, 
de ene op initiatief van de liberale 
fractie in de Leidse gemeenteraad, de 
andere op initiatief van de waarne
mend voorzitter van de afdeling 
's-Gravenhage onzer partij, de heer 
M. C. van Keule. 

In Leiden vond de plechtigheid 
plaats bij Thorbeeke's woonhuis aan 
de Garenmarkt, no. 9. 

In Den Haag heeft een aantal geest
verwanten zich in de namiddag ver
zameld bij het graf van de grote libe
rale staatsman. 

Op de Garenmarkt te Leiden 
O m 10 uur in de ochtend van de 

5de Juli had zich een groep le
den en andere belangstellenden ver
zameld bij het huis aan de Garen· 
markt. Onder de aanwezigen merk· 
ten wij in de eerste plaats op prof. mr. 
A. N. Molenaar, voorzitter van de libe
rale fractie in de Eerste Kamer. Voorts 
zagen wij prof. mr. J. V. Rypperda 

Wierdsma, die de Thorbecke-stichting 
vertegenwoordigde, prof. mr. W. J. M. 
van Ey:singa, oud-lid van het Perma
nente Hof van Internationale Justitie, 
prof. dr. C. de Boer, oud-voorzitter 
van de afdeling Leiden der partij, de 
heer H. J. P. Wassenaar, waarhemend 
voorzitter der afdeling Leiden, alsme
de mr. J. Rutgers, algemeen secre
taris der partij, die het hoofdbestuur 
vertegenwoordigde. Voorts was aan
wezig mevrouw M. C. Korthals-Ham
ming, echtgenote van het Tweede Ka
merlid drs. Korthals, die door werk
zaamheden elders verhinderd was de 
plechtigheid bij te wonen. 

De voorzitter van de raadsfractie, 
de heer A. 0. Frohwein, sprak een 
begroetingswoord. Daarna heeft het 
lid van de gemeenteraad mr. W. J. 
GEERTSEMA, de verdiensten van 
Thorbecke als hoogleraar, als lid 
van de gemeenteraad van Leiden 
en als staatsman, in het licht ge
steld. 

Hij wees op de grondbeginselen 
van Thorbeeke's Gemeentewet, die 

juist en liberaal zijn en roemde in 
het bijzonder Thorbeeke's karakter
eigenschappen, nl. zijn onbaatzuch
tigheid, zijn afkeer van het verschaf
fen van ambten aan zijn vrienden en 
verwanten en het feit, dat hij steeds 
het landsbelang liet prevaleren bo
ven eigenbelang en partijbelang. 
Aan het einde van deze geslaagde 

bijeenkomst heeft Mevrouw Gouds
waard-Knipscheer, eveneens lid van 
de gemeenteraad van Leiden, een 
krans gehecht aan de gedenksteen, 
die voor deze grote liberale staats
man in de gevel van het huis aan de 
Garenmarkt is aangebracht. 

Vervolgens heeft de heer Frohwein 
nog een kort slotwoord gesproken. 

Bij Thorbeeke's graf 
0 mstreeks half vijf in de namid

dag is een aantal geestverwan
ten bijeen gekomen bij het graf van 
Thorbecke op de algemene begraaf
plaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gra
venhage. Daar waren in de eerste 
plaats de Tweede Kamerleden drs. H. 
A. Korthals en Joh. G. Cornelissen, 
voorts het lid van de Provinciale Sta
ten van Zuid-Holland, mevrouw H. G. 
Niemeijer-van Nahuys, de leden van 
de Haagse Gemeenteraad, mevrouw 
E. van den Bosch-de Jonghen de he
ren K. J. Nieukerke en D. W. Dett
meijer en verder de heren M. C. van 
Keule, waarnemend voorzitter van de 
afd. Den Haag van de V.V.D., J. C. 
Manssen, secretaris van deze afdeling 
en mr. C. Greve, bestuurslid van deze 
afdeling, alsmede mr. J. W. Koops, 2e 
secretaris van het Hoofdbestuur van 
de V.VD. 

De heer VAN KEULE sprak een 
begroetingswoord tot mevrouw Thor
becke-van der Wijck, aan wie een 
bouquet witte anjers werd aangebo
den. De heer van Keule voegde daar
aan enige uitspraken van Thorbecke 
toe, die als schepper van de Gemeen
tewet in zijn antwoord aan de Eerste 
Kamer, bij de algemene beraadslagin
gen over de Gemeentewet o.m. gezegd 
heeft: ,.Ik meen, dat met de invoering 
van deze wet voor het eerst enige 
gemeentelijke vrijheid in ons land zal 
tot stand komen, zoals zij er nooit is 
geweest, zolang Nederland in de ge
schiedrollen bekend is". Hij verzocht 
vervolgens de heer Dettmeijer, als 
voorzitter van de gemeenteraadsfrac
tie van de V.V.D. in Den Haag, een 
krans op het graf van Thorbecke te 
willen .leggen. 

De heer Dettmeijer wees er op, 
welk prachtig werk Thorbecke met 
het scheppen van de Gemeentewet 
heeft verricht, een werk, dat thans, 
nu er een eeuw is voorbijgegaan, 
door het nageslacht nog beter kan 
worden gewaardeerd dan door de 
tijdgenoten. Uit naam van hen, die 

in de huidige tijd de liberale ge
dachte hoog houden, als dank voor 
hetgeen door Thorbecke in het be
lang van de burgerij is verricht, 
legde hij vervolgens een krans, be
staande uit blauwe en rode bloemen, 
op het graf neer. 
Nadat alle aanwezigen een minuut 

stilte in acht hadden genomen ter her
denking van Thorbecke, was deze bij
zondere plechtigheid . ten einde. 
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Parlementaire flitsen 
(Vervolg van pag. 2) 

dat gelukkig niet mee, want de mi· 
nister had het niet moeilijk. Zelfs de 
heer Algra (A.R.), die, afgezien van 
de communisten, nog wel hier en daar 
van een afwijkende mening op het 
punt van de collectieve samenwer
king blijk gaf, erkende to~h ronduit: 
Wanneer in het Voorlopig Verslag 

:;.oorden van waardering worden ge
wijd aan het adres van de m~nister en 
zijn werkkracht en volhardmg. wo~-
den geroemd en zijn .desku~~:hgheid 
wordt geprezen, dan slUiten IDIJn fra~
tiegenoten en ik ons daar gaarne bij 
a~n" · 
.. D~ woordvoerder voor de V.V .D., 

mr. Wendelaar, bleef in deze waard:· 
ring zeker niet achter. De Mernone 
van Antwoord over deze begroting, zo 
zei hij, heb ik met gro?t genoe.gen en 
met vrijwel algemene mstemmmg ge
lezen; zij geeft blijk van goed we.rk 
op het Departement, o~d7r de bezie· 
lende leiding van de mmister. Sed~rt 
zijn optreden waait een nieuwe, fns~ 
se geest door Nederlands ~uitenlands 
beleid. Daarin zit thans hJn. Neder
land stuurt op een bepaald doel aan 
en het publiek bemerkt dat door ~~t 
optreden van de minister, ook m ZtJn 
v~rschillende voor hem en voor Ne· 
derland eervolle internationale fu~c
ties, door het optreden van verschi~
lende Nederlandse vertegenwoo:di• 
gende delegaties en niet het . mi~.st 
door de reizen van het KonmkhJk 
paar en van de Prins der Nederlan
den. 

De verhouding van de minister van 
Buitenlandse Zaken tot het Parlement 
is uit haar aard altijd moeilijk, maar 
de heer Wendelaar meen.de, ~~t d~ze 
minister ook die verhoudmg JUISt Ziet 
en doet wat hij kan om haar goed te 
houden. 

E en punt is er, dat wij uit de re
de van de heer Wendelaar ver

der nog niet onvermeld willen laten. 
Er is zo zei hij, geklaagd over de her• 
haalde afwezigheid van de minister 
tengevolge van zijn interna~ion~le 
functies. De minister ontkent dit met, 
maar acht de bezwaren, daaraan ver• 
bonden goeddeels ondervangen door 
een ve~beterde organisatie en werk• 
verdeling ten Departemente. Hij on
derhoudt bovendien, ook wanneer hij 
afwezig is, voortdurend een innig con
tact met het Departement. Ik meen, 
zo zei de heer Wendelaar, dat de Ka• 
mer ook dit aanvaarden moet; van 
enige schade aan de behartiging van 
de zaken van het Departement door 
d~ herhaalde afwezigheid van de mi
nister is niet gebleken. 

Toch kan juist ik, die bij dit wets• 
ontwerp de spreker . van de liberale 
fractie ben, niet nalaten een enkele 
opmerking te maken. Voor ons, libe· 
ralen, acht ik nl. aan die herhaalde 
afwezigheid wel een nadeel verbon
den. En dat moet ik wel noemen -
hoewel mijn bezwaar zich formeel 
meer richt tegen de Kabinetsforma
teur dan tegen de minister -, omdat 
dit politiek niet zonder betekenis is. 
Dit Kabinet berust op de grondslag 
van een samenwerking tussen vier 
partijen, die elk een invloed in de Mi
nisterraad kunnen uitoefenen in de 
richting van de door haar voorgesta
ne · beginselen. En nu vraag ik: Wat 
komt er terecht van 's ministers libe
ralè invloed in' het Kabinet bij die 
door de minister zelf erkende herhaal· 
dt> afwezigheid? Hier acht ik wel de
gelijk een tekort aanwezig, dat niet 
wordt opgeheven door 's ministers 
verklaring, dat hij meestal in de ver
gadering van de Ministerraad aanwe
zig is. Neen, wil een liberale invloed 
in het Kabinet effectief zijn, dan moet 
er meer gebeuren dan dat de ene li· 
berale mmister de vergaderingen vim 
d<" Ministerraad bijwoont. 

De· heer Dettmeijer Zegt een krans 
op 't graf van Thorbecke. Naast äe 
heer Dettmeijer:. mevr. 'J;'horbecke
van der Wijck, achter deze mevr. 
Niemeijer-van Nahuys. Naast 
mevr. Thorbecke: de heer Keule, 
vervolgens mevr. van den Bosch
de Jongh, de heer Nieukerke en 
mr. Greve. Voorts staan op de foto 
'rechts van de heer DettmeiJer .nOtl 
de heren Manssen en drs. Korthal8. 
Achter de heer Dettmeijer: de heef' 
Cornelissen. 
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De Erasmosschool in Den Haag, een 
novum of een prototype? 

Na al het gebarrewar scllijnt er thans enige tekening te zijn gekornen in 
de planftèn ~·an de veelbesproken ErasntUS8Cboo1. We lezen in het plaatse
lijk orgaan van de Item. Broederschap te Den Haag het volgende verslag: 

De Erasmusschool. - Men zal zièh herinneren, dat aan het einde van 
het vorig jaar plannen bekend gemaakt werden voor een lagere school 
iw de Moerwijk, die de naam zou dragen van de grote Christen-humanist 
Erasmus, in wie kennis en geloof tot een synthese waren gekomen. Ach
ter dit initiatief stonden een groot aantal vooraanstaande Hagenaars, die 
noch. het neutrale openbare noch het confessionele onderwtjs verenig
baar achtten met de eisen van de opvoeding in deze tijd. Dezer dagen: 
heeft de Vereniging "De Erasmusschool" vergaderd met de ouders, die 
hun kinderen op deze sc;hool geplaatst wensen te zien. Haar voorzitter, Dr. 

• H. J. Heering, heeft daar medegedeeld, dat de Vereniging zich op ver
zóek van dè Hoofdbesturen ,,Volksonderwijs" en de Nederlandse Onder
wijzers Vereniging (N.O.V.) heeft bereid verklaard haar streven zo 
mogelijk binnen het openbaar onderwijs te verwerkelijken. Bij het over
leg, dat tot dit besluit heeft geleid, héeft het interkerkelijk overleg in 
l<!hooltaken (de Federatie I.K.O.S.-N.P.B.) bemiddeling verleend. De 
Vereniging is van mening, dat het huidige onderwijs niet actief genoeg 
kàn zijn tegen het steeds g1'0eiende nihilisme, dat zich reeds in de jeugd 
vAn de mens meester dreigt te maken. E:en niet-dogmatisch-Christelijke 
gtest zou het gehele systeem van onderwijs moeten doortrekken en be
palen. Bij dit streven bleken voldoende ouders in de Moerwijk ge
ïnteresseerd om tot de stichting van eén gesubsidieerde school te kunnen 
~ugaan. WACtr, echter in de kring der initiatiefnemers en ouders slechts 
M'Odgedwongen de splitsing van het onderwijs in bijtandere scholen 
1D01'tlt cutnvactrd, stemde het tat vreuQde, dat - met de Hoofdbesturen 
wn "Votksonderwf.js"en de N.O.V. -ook de Wethouder van Onderwijs 
en Kunstzaken het voor mogelijk houdt, dat aan de verlangens der Ver-

• eniging binnen het kader van het openbaar onderwijs wordt tegemoet
gekomen. Onder deze omstandigheden acht het Bestuur het niet oppor-

, tuun om tot de stichting van een bijzondere school over te gaan. Zo 
mogelijk met September a.s. zullen thans de eerste klassen worden ge
opend van een openbare lagere school, waarvan de belangen in het bij· 
zonder door de Vereniging "De 1:rasmusschool" zullen worden behartigd. 
De Fedetatiè I.K.O.S.•N.P.B. staat ten volle ac1'1ter deze school! 

W• tlttltnen ,,na al bèt. •ebaue
war", omdat in het begin de 

plannen veel deining deden ontstaan 
ltl de kringen van de voorstanders 
van het openbaar on4lerwijs, van wie 
velen lid zijn der Ver. van Vrijz. Her· 
vormden te Den Haag. In een zeer 
bewogen vergadering dezer vereni
ging heeft men het Bestuur ten zèer· 
ste kwalijk genomen, dat het zich ach
têt het initiatief schaarde. Een ogen
blik dreigde zelfs een scheuring in 
de Vet. -van Vrijz. Hervormden. Ge
lukkig is het zo ver niet gekomen. 
-Wie bOvenstaand bericht goed leest, 

bemerkt, dat van de zijde der initia
tiefnemers de Openbare School be
aè:houwd wordt als één neutrale 
.èhool, ctle evenmtn als he& confea
.lönele OtldefWiji •oldoet aan tlè eliled 
eter DP'féetlllll lá 4IHe tijd. Verder, dat 
de EtUmuachóol èed openbare .w!hool 
wordt, lij bet een bijzondere open
J.re ICbool, die naar het oordeel van 
dit Wethoucier en de Hoofdbesturen 
van N.O.V. en V.O. volcloén kan aan 
de verlangeliS der Vetenigitlg De 
*á!ltntl!lehool en dat blhrten het ka
der van IM!t opé!tbtar onderwijl. •• 
lrunnttt ft1èt !efleft, cldi dit anee hl• 
~~&ld d\lldelijiC 111 Bet ia een opm. 
Nl'e IObOol, maar toeh ook weer niet 
ttn, l~Nls alle andere in de stad zijn! 
. 0. aaû wordt nog een tikje moei

lijker als men het volgende leest: 

, f'•~ YM de laoefdbesturea 
i ,.. v.o. ea !t.o.v. hlZáke 
' Oe l!:rumuM~Ilööl•) 

NlJA'I' .U.nl.uling van het in 
. ~MUHdt! tlégbfödë?t gepubli
. ceerde communtq1té van het be!
: stuur t1a1\ 4e Ve1. ,.De trasmus• 

school'' in 's-Gravenhàge, getiteld 
"een beklngwekkend 1l04gs ex
periment'', hechun cie Hoofdbe
stuf'efl. van de Vereniging 
"ll'olksondenuvs" en de Ne4er-

. kindse Onderwijzer; Vereniging 
e1' aan mede te delen, dat Qè• 
noemd communiqué zonder voor
kennis van hun verenigingen of 
afdelingen daarvan is tot stand 
gekomen en gepubliceerd. 

Het communiqué bevat een 
a.antctl verklaringen en oordeel
vellingen, welke geheel voor re-

k..,.ing van de opstellers va.n· het< 
communiqué blijven. 
Het is juist, dat de beide Hoofd
besturen, met de Federatie l.K. 
0.8.-N.P.B., er op aangedrongen 
hebben het streven van de Ver. 
"De Erasmusschool" zo mogelijk 
binnen het openbaár onderwijs 
te doen verwerkelijken. Het is 
evenzeer juist, dat deze vereni
ging heeft verklaard af te zien 
van het stichten van een bijzon
dere school en dat de Wet houder 
van Onderwijs van 's-Gravenha
ge met de Vereniging in beginsel 
iot overeenstemming is gekomen 
over de grondslag, waarop bin
nen het openbaat onderwijs de 
oplos.ing ie te zóeken. B{Jzon
Mf'e nadruk dient er echter op 
(Jellgtl u worden en het zoo 
Jutster geweest ztln cUt in h~t 
communiqué te vetm.èlden, dat 
vorenbedoelde grondslag - vrij
wel de enige mogelijke grond
slag - de volgende is, gel~ik met 
de vertegenwoordigers van de 
Ver. ,,De Erasmusschool" is over
eengekomen: 

1. Er is een oudervereniging 
,,Erasmusschóol', die overleg 
pttegt met de gemeente 's-Gra .. 
vlnhäge ·om een openbare schoot, 
genaamd "Erasmunchool", doóT 
de gemeente te doen stichten. 

2. De school wordt een zgn. 
uernieuwinQBBéhool op een nadè1' 
te bepalen grondll(l.g. 

3. Bi; U aanc~ vcm lter• 
krachten wordt et rektninQ med• 
gehouden cfat het QOûdienlt• 
onderwijs binnen Mf. 26 door 
de leerkrachten U1Qtdt gegevnt 
'I.Oannetr er t1oldoende personen 
1Un of llangetrokken hunnen 
worden, cUe het mogfn en willen 
geven. 

4. Met betrekking tot de eer1te 
aanwijzing van leerkra.ehtt-n 
wordt door de gemeente 's-Gra-

venhage met het bestuur van de 
oudervereniging van te voren 
overleg gepleegd. 

Wanneer de stichting langs 
deze weg tot stand komt, d.w.z. 
dat het onderwijs aan deze school 
gegeven zal worden op de grond
slag van art. 42 der Lageronder
wijswet, dan kan men haar zeker 
een experiment noemen. 

Het verheugt de Hoofdbestu
ren, dat in de kringen van de 
Ver. "De Erasmusschool" de 
splitsing van het onderwijs in de 
bijzondere scholen niet gaarne 
wordt aanvaard, doch zij wijzen 
er ter ·voorkoming van misver
stand op, dat het experiment zich 
strikt dient te bewegen binnen 
de grenzen, welke de ónder de 
punten 1 tot en met 4 vervatte 
grondslag bepalen. Bij overschrij
ding van deze grenzen zullen de 
Hoofdbesturen aan het experi
ment geen medewerking kunnen 
verlenen. 

• • • 

0 ns dunkt, dat deze verklarine 
nu weer niet wijst op een ge

slaagd overleg! 
Er wordt hier niet geschroomd be• 

paalde eisen scherp te stellen: bet 
experiment moet strikt verlopen tus
sen de grenzen van het onder de pun• 
ten 1 tot en met 4 genoemde. Maar 
ondertussen hebben de Hoofdbesturen 
in de aanhet der verklaring al gespro
ken over het streven van de Ver. De 
Erasmusschool "zo mogelijk" binnen 
het openbaar C)nàerwijä te doen ~-.· 
werkelijken! Op uit zo ~mogelijk" dient· 
men goed te letten. Het laat aan de 
Ver. De Erasmusschool althans de weg 
open haar plannen op andere wijze 
te verwezenlijken. Doet zij dat, dan 
zal ze wellicht de grenzen van het 
onder 1 t.m. 4 genoemde overschrij· 
den en zullen de Hoofdbesturen aan 
het experiment geen medewerking 
kunnen verlenen. Is het u thans dui
delijk~ 

' .. * 

E r is nu al enkele jaren gestreefd 
naar de oplossing van de :Be· 

heersvorm voor het Openbaar Onder
wijs. Volksonderwijs gaf er een bró· 
chure over uit, het N.O.V. wijdde er 
talrijke artikelen aan, nog onlanes 
een van de hand van de Amsterdamse 
wethouder van onderwijs. Ook wij 
hebben irt ons weekblAd reeds vroe
ger aandacht gé$chonken aan deze 
dringende Záak. Intus11en ü het äl rnet 
al bij praten en 8èhrijven gebleven, 
tenzij men de proe:fnetning in :Den 
!faag als een begin wil bes4!houwm. 
Oe vraag dOét rlcll dan onmiddellijk 
voor, of hier sprake is van een no
vtlm, of :to mtm mogelijk liever wil: 
van een ten slótte gè'Vónden oplos
sing om uit een impasse te geraken, 
of van een prototype van de openbare 
school der toekomst. Wij voor ons 
zièh nóg niet duidelijk, hoe dese nieu
we school gekeMCh4rist zou kwmen 
Wót'den als hei etrste voorbeéld ftli 
dé niétrwe openbare ~~ebool. We vta· 
gen ó1ii bovi!ft4ieft af Of bet inderdaaèl 
wel mogelijk is, dat het exPèf'Jtnéftt 
verloopt biniléD de grenzen van het 
genoemde onder 1 t.m. 4. Ten aanzien 
van punt 1 ziett we geen moeilîjkbè· 
dtn, al vragen we ons af, waarom 
een gemeentebestuur niet Mét alle 
andere oudereommüiies in de stàcl 
sou ki.UiJlèli cwerlelleti enter c:le 1»
.llftJèn van het openbaar ondetwiJs ia 
d4l 8clbolen, waaraan deze eonunissies 
'V'Vbondéd JUn. Kaar onze meninl be-o 
hHft ctt w~ vtmcbll tè bestaaft 
tUtsen een bestuur van een Oudérvèr· 
ênfging en de door en uit de oudèl'l 
gek~ Oudercornrnislie. '1'.á.v. punt 
2 vragen we: Wie beslist Of de school 
een vernteuwlngsschool zal zijn: De 
oudertereniatnt, de gemeerde Of het 
betreffèlide cmderwijzend personeel, 
Of wordt cUt in onderling overlee 
'Vastgesteld? T.a.v. punt 3, dat mea 
niet los kan zien van punt 4, rijzen 

nog enkele vragen: Wanneer er geen 
voldoende leerkrachten gevonden 
kunnen worden, die voldoen aan de 
daàr gestelde eis en tevens aan de eis, 
dat zij bekwaam voor hun vak moe· 
ten zijn, hoe dan? 

Mogen de benoemde leerkrachten 
straks ijveren voor een omzetting van 
de school in een Bijzondere, als zou 
blijken, dat de samenwerking tussen 
gemeente en oudervereniging niet 

. naar de wèns van leerkrachten en 
ouders verloopt? 

En wat zal men doen met de leer
krachten, die eenmaal benoemd, be- · 
merken, dat deze bijzondere openbare 
school zich op den duur te ver ver
wijderd van wat zij dachten dat de 
school zou zijn? Neemt de gemeente 
deze leerkrachten dan bij het gewone 
openbare onderwijs? Er wordt ge
sproken over: "Met betrekking tot de 
eerste aanwijzing van leerkrachten", 
etc. 

Betekent het, dat later de benoe
rr.ing anders gaat? Maar wie benoemt 
dan. De gemeente zal overleg plegen, 
goed, maar overleg is maar overleg. 
We kennen deze formulering in de 
Lager Onderwijswet 1920 ook, doch 
wie geen vreemde in het onderwijs· 
Jeruzalem is, weet heel goed, dat er 
een groot onderscheid bestaat tussen 
het opmaken bijv. van een voordraebt 
na overleg en idem in overeenstem· 
mtnr met! . . ~ 
H et zal de lezers wel duidelijk 

zijn, dat wij nog niet zo zeker 
zijn van een vlot verloop van dit ex· 
periment en dat het ons geenszins vflt• 
bazen zou als er aan deze nieuwe 
school in verloop van tijd moeilijkhe
den zouden rijzen, die wel eens kon
~· leiden jot de OJ)IQIB)ng, . die de 
voorstanders van het optmbaär on
derwijs niet willen, n.l. de stichting 
van een Bijzondere school op Chris
telijk-Humanistische grondslag. We 
zien deze school dan ook niet als een 
prototype van de openbare school, 
doch als een experiment, een novum, 
dat op o.i. wankele basis tot stanel 
komt. Men beweért, dat juristen be· 
kend met ónderwijszaken, de zaak an• 
ders zien en het wel mogelijk achten, 
dilt binnen het kader van de huidige 
onderwijswet een dérgelijke bijzon. 
dere openbare school gesticht wordt. 
Wij echter zijn van mening, clat de 
stichting en in standhoUding vlot en 
géMakkEflijk 'Verlopen :touden, als we 
d<! regeling voor het openbaar onder• 
wijs hadden overeenkomstig de wen
sen der brochure van Volksonderwijs. 
In dat verband verwijzen we gaarne 
naar het gedegen artikel van Mr. de 
Roos irt Bet Schoolblad van 19 Mei 
Ul51. 

Dat mê11 in kringen van liet Open• 
bUt' ondètWfjs meer ett meer afl'e-
Jeent met het begrip neutraliteit, vet• 
ditmt toejuiching, doch -wie dit onder• 
wijs kent, weet, dat in geen enkele 
OPèJlbáre school nnttaal ottderwijs ill 
de negatieve zin des woords gegeven 
wordt. Zo lang de ,onderwijzer nog 
beseft, dat opvoeding tót verdraaa
:taarnheid en naastenlletde tot V'rijhefd 
éft zelfstandigheid, voorwaardèn zijtl 
voor de vormîng der persoonlijkheid, 
tot vrije tm zelfstandige mèl1Sen, dfe 
deel kunnen nemen straks aan de 
doelmatige ordening van het maat· 
schappelijk bestel, waarin zij zonder 
druk van boven af zich kunnen aan• 
sluiten aan een der levertsbeschoU· 
wingen, die in onze Westerse wereld 
voorkomen, zo lang is het onderwijs 
niet neutraal, maar positief. Waar het 
voor de openbare school vooral om 
gaat is de beheersvorm, die het mo
gelijk maken kan, dat in plaatsén, 
waar men tekort schiet in belangstel· 
ling voor dit onderwijs, ten minste 
llterker komt te staan. Dat aspeet rlell 
we stellig in het Haagse experiment, 
al merken we onmiddelliJ1t op, dat fn 
Oen !faag het openbaar onderwijs 
n i e t te klagen heeft óver belang
stelling van hen, die voor haar belan
gen moeten op komen! 

v. Mourik. 

•> Het orgaan van de afd. Den Haa« 
der N.O.V. 
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Een gevaarl~jke 
fout 

<Ingezonden) 

V eel wordt er thans geschreven 
en gesproken over het ontwerp 

ener wet tot toezicht op het ere· 
dietwezen. Deze naam eehter is fout, 
gelijk men tegenwoordig (in navol
ging van COillJllunistische en autori
taire gebruiken) 'in de meeste geval
len doet. Immers, wanneer ergens een 
etiquet is opgeplakt, houdt de goe
gemeente <Ut etiquet voor juist en 
kijkt niet naar 4e inho\W. 

Het ontwerp van wet voert het eti
quet "toezicht", maar wie verder.kijkt 
ontwaart, dat de inhoud gaat over 
me d e-z e g g e n s c h a p in de lei
ding. 

Deze fout op het etiquet kan intus
sen nog bij;~;onder nadelige gevolgen 
hebben voor de staat. In het buiten
land is hiervan lang geleden reeds ge
bleken; zó lang geleden, dat het mis
schien wel nuttig is enkele van de 
feiten uit dit verleden te voorschijn 
te halen. 

In 1929 werd het publiek, vooral in 
Duitsland, ernstig geschokt door de 
omvangrijke malversaties, welke 
openbaar waren geworden bij de 
Frankfurter Allgemeine Versicherungs 
A.G. Wij zullen hierop niet nader in
gaan, maar ons er toe bepalen op te 
merken, hoe de benadeelden n.u d e 
1 t a a t aansprakelijk stelden. Deze 
- zo redeneerde men - heeft "toe
zicht" gehouden, hierop mocht bet pu
bliek vertrouwen; en nu dit toezicht 
dermate bleek te falen, sprak het van
r.elf, dat de staat, die zijn plicht ver
zuimd had, voor de gevolgen van dit 
verzuim aansprakelijk was. 

Dit opzienbarende vraagstuk bracht 
vele personen in beweging. Hiervan 
bleek o.a. in D e T e 1 e g r a a f 
<A v~ndblad van .20 Augustus 1920), 
welke het volgende bericht afdrukte: 

Frankfurter Allgemeine. 
Bij het Rijkstoezichtbureau kon 
van aanwijzingen in zake een 
a.s. déconfiture niets bekend 
zijn. 

BERLIJN, 20 Aug. (Wolff). - Naar 
,,het Rijkstoezichtbureau voor verze-

--
ro/1~ 

( ~ \/rovw•• t J 

~[?)..) 
· •..• ~ ...... 

Copie voor deze rubriek te 
z:enden naar: Mejuffr. Joh. H. 
Springer, Alexanderstraat -16, 
lfaarlem. 

VORMEND ZICH VORMEN 
(Ingezonden en bekort) 

Met zeer veel interesse heb ik 
gevolgd, was in de loop van dit 
jaar geschreven, gesproken en 
beconfereerd werd betreffende de 
cultuur t.o.v. de mens, In da Iaat. 
ste tijd komt het mij echter voor, 
dat het accent een w~nig va-
legd wordt (zie o.a. de artikelen 
in Vrijheid en Democratie van 23 
Juni: De artist vraagt actieve 
medewerking en Verlos ons van 
het dilettantisme). Het accent 
wordt meer verlegd naar de 
k u n s t of naar de a r t i s t en 
dat is m.i. wel heel jammer. 

Het Nederlands Cultureel Con
tact kwam indertijd bijeen, omdat 
het zich verontrust voelde over 
de manier, waarop de massa haar 
vrije tijd besteedt of niet besteedt, 
Men constateerde bij de massa 
een soort verveling en men vroeg 
zich af, wat er aan gedaan moest 
worden om deze massale verve
ling te keren. Men was het er 
over eens, dat men moest zien 
de mensen, die hun vrije tijd niet 
weten te besteden, te bereiken, 
en dat men kennis moest nemen 
in welke be}).oeften men zou kun
nen voorzien. 

Het betreft allemaal mensen, 

"kering mededeelt, heeft het van de 
"moeilijkheden de;r Frankfurter All
"gemeine Versicherungs A.G. eerst 
"vernomen door de berichten in de . 
"pers. Noch uit het jaarverslag der 
,,maatschappij, noch uit de overige bij 
"het bureau in te dienen stukken kon 
"de toestand, zooals bij thans blijkt, 
"afgelezen worden. Ook van derde zij-
' de zijn geen aanwijzingen ontvangen, 
,.die wezeJ1 op een aanstaande cata
,,strophe. Voor een uitvoerig onder
~oek: ter plaatse bestond daarom 
,,ceen aanleiding, om welke reden 
,,men ook thans het bureau niet kan 
,,vragen, waarom een dergelijk onder
.. ~k niet is ingesteld". 

Dit geval heeft aanleiding gegeven 
tot uitvoerige bescbol,lwingen o.a. in 
het weekblad voor verzekering D e 
Po I i s, 9e jaargp.ng. Wij zullen er niet 
veel over schrijven, omdat men t~
recb.t kan opmerkeQ, dat bovenver
meld wetsontwerp geheel iet s a n
d e r s bedoelt dan zulk een toezicht. 
Maar waarom noemt men het dan zó? 

Tweeërlei moet ons echter uit de 
pen. 

Vooreerst, dat wanneer de staat 
"toezicht" gaat uitoefenen, hij onaf
wijsbaar tevens "a a n s p r a k e
l ijk he i d" aanvaardt. 

Ten tweede, dat men het inzicht 
èn het oordeel bedenkelijk vertroe
belt door de zaak der m e d e z e g -
1 e D s c h a p opzettelijk de verkeer
de naam te geven. Hieronder is dan 
begrepen, dat het gevoel van mede
aansprakeliJk te zijn een gevaarlijke 
verzwaring der medezeggenschap tot 
nasleep zal hebben. 

A. J. S.v. L. 

Beklemmend 
en droevig 

<Ingezonden) 

Met verbazing, ergernis en beklem
ming zal men dezer dagen in de dag
bladen het proces gelezen hebben 
over het Comité 1945-1950. Dat Co
mité is opgericht om hulp en steun 
te verlenen aan hen, die benadeeld 
zijn geworden door de sinds 1945 in
getreden rechtstoestand. Nu is het zo, 
dat er stellig bij de bijzondere rechts-

die aanmoediging nodig hebben; 
bij velen moet de belangstelling 
zelfs gewekt worden en ook de 
mogelijkheid geschapen, indien de 
bobbies thuis niet uitgeleefd Imn
nen worden. 

Op de conferentie voor vrijt' 
tijdsbesteding van het N.C.C. is 
het accent gelegd op de m e n s, 
die door de korte arbeidstijden 
een teveel heeft aan vrije tijd, en 
men vroeg zich af hoe deze mas
sa-mens te bereiken is, en wáár. 

Daarop geeft prof. Polak het 
antwoord in zijn Se artikel "Cul
turele scholing in dienst", waar 
hij schrijft: 

Waar in onze wereld de dienst
tijd gedurig wordt verlengd, in 
sommige landen reeds Iange1· dan 
2 of 2 1h jaar, moet deze tijd zo 
vruchtbaar mogelijk worden be
steed. Als het ware liggende in 
bet v~lengàe van de school
plicht. De dienstplichtige jaren 
mogen nimmer, voor wie ook, 
verloren jaren zijn. De dienst
plicht behoort voortaan een ster
ke culturele component te heb
ben. Algemeen onderwijs en vak
opleiding, wetenschap en kunst 
zullen naast de militaire trair.ing 
systematisch deelgerechtigd moe
ten zijn. Op deze wijze, dat de 
dîenstpliçhtige na afloop van zijn 
militaire dienstplicht weer opge
nomen in civiel verband, maat
schappeU.ik èn cultureel, als bur
ger èn als mens, voor zich zelf 
èn voor de samel).leving blijvend 
is verrijkt, opgeheven uit de 
grauwe massa. 

Wij mogen niet uit het oog 
verliezen, dat de jongens, die op 
hun 19e jaar in dienst gaan, phy
siek beschouwd, de élite van Ne
derland vertegenwoordigen en 
dat de Staat de verplichting 
heeft, indien ze llh jaar voor hun 
vaderland geven, hen psychisch 

pleging wel fouten zijn gemaakt, dat 
er in bepaalde gevallen schade is 
toegebracht aan personen en zaken, 
welke men ongerechtvaardigd mag 
noemen. Dat is dan ook in tal van 
bladen duidelijk naar voren geko· 
men. Maar als men leest, wat mr. 
Wolthuis namens het Comité 1945-
1950 naar voren heeft gebracht, als 
men verneemt, dat dit Comité eigen
lijk optreedt als een neo-nazistische 
beweging, dan beklemt dat, omdat 
daaruit wel blijkt, dat een deel der 
N.S.B.-ers nog niets geleerd heeft. 
Nog niets begrepen heeft van hetgeen 
er in de bezettingsjaren tn ons land, 
mede door hun toedoen, door hun sa
menwerken met de bezettende macht, 
heeft kunnen plaats grijpen. Elk 
staatsburger heeft in een democrati·· 
sche samenleving als de Nederlandse, 
het recht om er bepaalde politieke 
gevoelens op na te houden en daar is 
in ons land keus genoeg op dit ter
rein. Dat er daarbij mensen zijn, die 
neigen naar extremisme, is op zich 
zelf niet te verwonderen, hoezeer men 
het ook met hun denkrichting oneens 
kan zijn. Maar het is wel droevig, 
als reeds zo kort na de bezettings
jaren blijkt, dat zij, die hand- en 
spandiensten hebben verleend aan de 
bezetter, opnieuw, zij het dan ook 
onder het mom van een comité 1945-
1950 samenkomen om op die wijze 
hun politieke denkbeelden te propa
geren. Evenals in de jaren vóór l!MD 
zal de V,V.D. als draagster van dP. 
lf. erale gedachten, zoals indertijd dat 
gedaan werd door de Liberale Staats
partij en de Vrijzinnig Democratische 
Bond in het voorste gelid staan om 
strijd te voeren tegen nationaal-socia
lisme in ons land. De strijd zal dit 
keer gemakkelijker zijn dan voor 1940, 
want wij hebben daarbij de ervaring 
van de bezettingsjaren, welke ons al
len nog diep in het hart is gegr~d. 
Maar dat die strijd weer gevoerd moet 
worden, is op zicb zelf een dr~v~ 
verschijnsel. D. 

Onderschrift: In ons nummer van 
vorige week hebben wij van redactio
nele zijde reeds over deze zaak ge
schreven. Deze cri de creur hebben 
wij echter nog gaarne plaats inge
ruim.<L Men beeft ove.rigens gezien; 
dat die Stichting 1945-1950 haar naam 
moet wijzigen volgens uitspraak van 
de rechter. 

zeker niet minder aan de maat
schappij af te lever.en. Deze jon
i'ens vertegenwoord;.treo de toe
komst van Nederland. Wat llllt 
Rijk aan hun doet, doet het aan 
de toekomst van Nederland. 

Door hun te leren hoe hun vr,ije 
tijd te besteden, geeft men hun 
iets mee voor hun verder leven 
en brengt men tevens het moreel 
van de troepen op hoger peil. 
Nu zitten deze jongens 's avonds 
in de cantine maar te zitten; zij 
gaan afgeven op de dienst en vor
men zo een groot gevaar. 

Waarom legt Nederland zijn 
oor niet te luisteren bij andere 
landen? 

Kortgeleden werd mij verteld, 
dat men in Zwitserland fantasti-. 
sche resultaten had met *"g!Jts
cursussen", die in de kazernes 
gegeven werden. Er is veel wat 
men met dit gutsen vormen kan, 
van vouwbeen tot beeldhouw
werk, en de men.s die het doet, 
vormt tegeijj)i zichzelf. 

Wij, vrouwen, die in de cantine 
trachten de zich vervelende mens 
te bereiken, kunnen alleen maar 
de soldaten helpen, die vragen om 
een studie-adres, gezelligheids
adres, een adres waar ze de rou
tine v.an bun vak kunnen beoefe
nen; maar wij kunnen hen niet 
helpen aan goede cursussen (b.v. 
handenarbeid of gutsen) in de 
cantine, waarbij zij onder goede 
leiding iets leren ·presteren. Dat 
hebben Qie j.oogens het hardst 
nodig. Het moet hen i n d e c a n
t in e, waar zij zich nu vervelen, 
geopenbaard worden. Zij moeten 
tenslotte de lust krijgen, ook zelf 
zo iets te willen maken. 

De kosten hiervan zijn Zf.ker 
niet veel hoger, dan die welke de 
R.A.O. nu uitgeeft aan voorstel
lingen, die beneden peil zijn of 
bioscoopvoorstellingen, die beter 
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Een droeve 
mentaliteit 

(Ingezonden) 
Bij het parlementaire contact tus-

sen de Engelse regering en het. 
Lagerhuis betreffende de toestand in 
Perzië is een betreurenswaardige en 
a-nationale houding van socialistische 
zijde aan het daglicht getreden. Mor
rison, de socialistische minister van 
Buitenlandse Zaken, zag geen kans 
zich op te vijzelen tot het geven van 
een nationaal overzicht van deze pre
caire situatie, welke vóór alles een 
Engelse kwestie. is, die haar nationale 
bela;ng en prestige raakt. Derhalve 
werd een objectief, boven de partijen 
verheven commentaar verwacht. Niet 
zo echter was de uitkomst. Ondanks 
het hoge peil, waarop de debatten wa
ren geopend en werden gevoerd door 
verschillende Lagerhuis-leden (tegen 
de algemene verwachting in, was ter 
inleiding geen regeringsverklaring at
gelegd), zag de heer Morrison geen 
kans om door de nationale bril van 
Brits montuur te kijken en stelde hij 
zich tevreden met het ter hand nemen 
van een rood brîlletje van socialistisch 
montuur. Géén verklaring over het 
regeringsbeleid in deze, geen belich-

. ting van de mogelijke gevolgen en ge
varen van Britse stappen in Perzi~, 
kortom niets waarop het Lagerhuis 
wachtte en wachtte. Wèl echter deel
de deze socialistische minister het vol
gende mede als zijnde het "CfS5entiële" 
van de critieke situatie en een tege
lijkertijd welkome steek onder water 
aan het adres der niet-rode Lagerhuis· 
leden: (ik citeer uit een ingezonden 
stuk in The Daily Mail): "1. De Perzi· 
sche minister-president Mossadecq be• 
hoort tot de gegoede stand (wat kan 
men van dergelijke fig-uren anders 
verwachten!). 
2. Buitenlanders hadden zich veel be
moeW met :Perzië (hier krijgt het Brit
Se. Imperialisme een veeg uit de 
pan'"· 

De schrijver van het artikel in The 
Daily Mail, naar aanleiding waarvan 
ik het hierOO\ren staand-e neerschreef, 
eindigt met de veronderstelling uit te 
spreken, dat al kan hij niet voor de 
socialisten spreken, hij toch het idee 
heeft, dat velen van ben eveneens ver· 
vuld zullen zijn van schaamte en af· 
schuw bij dit goedkope gedoe. 

Laten wij het hopen! H. Q. 

niet gegeven kunnen worden, of 
gr-.mophoonmuziek met uitleg 
erbij op plate11, terwijl er recruten 
rondlopen, die in hun dagelijks 
leven het conseFVa.torium bezoe
keJ) eJJ vo.o.r wie het meer opbou
wend zou werken, indien de R.A. 
0. Iwn wist te vinden en hen wist 
aan te sporen een concert met 
uitleg er bij, te geven. 

Wat zou er een prachtig werk 
voor de R.A.O. liggen, indien die 
instantie zich meer onder de sol
daten begaf en meer begreep 
waarom het gaat. 

* Een guts is een rond uitgeslepen 
bf'itel. 

J. H.S. 

In de cantine wordt steeds gé
vraagd naar cursussen in algeme
ne ontwikkeling. - Hier wordt 
niet bedoeld ~ .schriftelijke cur
sussen, die de R.A.O. kan verschaf
fen, maar de cursus van mens tot 
mens: het levend woord (meestal 
reils:t het verlangen nl.et veel ver
der dan het leren van goed Neder-
lands). - · 

Er zijn genoeg onderwijzers in 
de kazerne, die genegen zouden 
zijn (voor henzelf weer een goede 
oefening) zulke cursussen te geven 
in hun vrije tijd; maar de goede 
organisatie ontbreekt. 

Bovendien, geloof ik, dat dit 
werk van steeds maar c.ombineren 
en organiseren en zoeken naar de 
juiste man op de juiste plaats, 
meer geschikt is voor vrouwen dan 
voor mann.en, ..._ Het is dus hoog 
nodig, dat in dit apparaat vrouwen 
ingeschakeld worden, die kunnen 
luisteren en die de nood der tij
den begrijpen. 

Zou om;e fractie in de 2e Kamer 
het onderwerp niet eens van dit 
menselijk standpunt willen belich
ten? Het is toch een algemeen be
lang. wat voor al het andere gaat. 

N. ROMBACH-VELDHORST 

I 
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Het lijkt 
fantastisch ... 
tàch is het waar! 

Als U twee passen maakt, heeft 
elke schoen éénmaal gebogen. 
Loopt U een uur, dan buigt 
een schoen duizenden keren. 
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DIT BUIGEN BRENGT 
BARSTEN, tenzij .....• 
het (zo dure) leer dagelijks 
wordt "gevoed" met Erdal. 
De zorgvuldige combinatie 
van edele wassoorten houdt 
het bovenleer soepel, barstvrij 
en glanzend. 

Poets en spaar met Erdal! 
Verkrijgbaar in de kleuren: 
zwart, donker-, middel- en licht
bruin, wit en oxb/ood. 

LET OP DIE GROTE DOOS 

VAN 28 CENT 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. H.V . 

H.P. Gelderman&Zonen N.V. 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

ONBEVREDIGENDE BELASTINGDEBATTEN · 
Te grote stroefheid van minister Liejtinck 

Wie de debatten over de belasting~ontwer~ 
pen, die in de afgelopen weken in de 

Tweede Kamer zijn gehouden, heeft gevolgd. 
zal o.m. door twee feiten zijn getroffen. In 
de eerste plaats door het gebrek aan soepel~ 
heid, dat de minister van Financiën, prof. 
Lieftinck, aan de dag heeft gelegd, daardoor 
het overleg tussen Regering en Kamer wel 
uitermate moeilijk, om niet te zeggen in vele 
gevallen zelfs illusoir makend. Zeker kan 
er alle respect zijn voor een bewindsman, die 
van vasthouden weet. Maar het maken van 
wetten ...- ook van belastingwetten - is een 
aangelegenheid van Regering en Kamer sa~ 
men. Dat eist, dat men wederzijds bereid is 
het parlementaire overleg op zulk een wijze 
te voeren, dat inderdaad de wetten door rege~ 
ring en parlement tezamen tot stand worden 
gebracht en niet dat de regering komt met 
voorstellen, waar dan met grote halsstarrig ... 
heid aan vast gehouden wordt, terwijl ge ... 
dachten uit het parlement geen genade kun ... 
nen vinden, met de grootste vinnigheid wor ... 
den bestreden en al spoedig ,.onaanneme ... 
lijk" worden verklaard. 

Wanneer wij dit zo stellen, dan weten wij 
zeer wel,. dat miniê,ter ]..,~efti:r~k. enige con ... 
cessies heeft gedaan, zij het dan . met veel 
pijn. Hier komen wij dan aan het tweede 
feit, dat de aandacht heeft getrokken. Wij 
bedoelen de graden van geneigdheid tot over~ 
leg, die er bij de minister zijn. Laten wij het 
heel huiselijk zeggen. Bij de minister lijkt 
voorop te staan de wens om het vooral zijn 
geestverwanten in het patlement ...- de fractie 
van de Partij van de Arbeid - naar de zin 
te maken. Dat blijkt uit de vele "toejuichin ... 
gen" en de steun, die hij van die kant voor 
zijn voorstellen heeft gekregen, dat blijkt ook 
uit de betrekkelijke soepelheid, die de minis ... 
ter · tegenover amendementen van die zijde 
betoont. 

De Katholieke Volkspartij heeft het al veel 
moeilijker. Dr. Lucas moet heel hard vechten 
om iets gedaan te krijgen en veelal moet hij 
toch de vlag strijken. Tegenover de wensen 
van anti~revolutionnairen, christelijk ... histori
schen en V.V.D.'ers echter wordt practisch 
geen enkele tegemoetkomendheid betoond. 

* * * 

H et zal duidelijk zijn, dat deze gradaties 
in bereidheid tot overleg ons ook daar ... 

om pijnlijk treffen, omdat onze afgevaardig ... 
den, behorend tot een fractie op welker ver ... 
trouwen het huidige kabinet mede tot stand 
kon komen, menen ook daaruit het recht te 
mogen putten, dat met hun wensen ernstig 
wordt rekening gehouden. Zij kunnen niet 
aanvaarden, dat in de van minister Lieftinck 
afkomstige wetsontwerpen hun opvattingen 
onvoldoende tot haar recht komen. Wanneer 
de Katholieke Volkspartij ...- na eerst veel 
bezwaren te hebben geuit - toch uiteinde ... 
lijk accepteert wat minister Lieftinck wijst, 
dan is dat haar zaak. De fractie der V.V.D. 
kan er evenwel niet toe medewerken wetsont ... 
werpen, waarin telkens weer de wensen der 
socialisten verwerkt zijn, tot wet te verhef ... 
fen. Wij mochten hopen, dat ten deze ook 
bij de K.V.P. meer vasthoudendheid zou zijn 
gebleken. Bij haar immers berust de sleutel 
tot het politieke gebeuren. Wanneer zij die 
hanteert zoals ook nu weer in het geval van 
de belastingvoorstellen, dan staan wij niet 

aan haar kant. Wij passen er voor telkens 
maar weer toe te geven aan wat de socialis ... 
ten wensen. 

* * * 

Wij willen deze beschouwing niet uitbrei ... 
den tot ene over de te verwachten po ... 

litieke ontwikkeling in ons land. De verlei ... 
ding daartoe is groot, vooral nu in de soda ... 
Hstische pers een stuk verschenen is, onder ... 
tekend door de heren mr. Burger, de waar ... 
nemende voorzitter van de Tweede Kamer ... 
fractie der P.v.d.A, .• Vorrink, de partijvoor ... 
zitter en mr. Donker, de toekomstige fractie ... 
voorzitter. De tegemoetkomendheid van de 
K.V.P. wordt daarin ganselijk niet geprezen. 
Zij vragen zich zelfs af: .. Wordt het gemis 
aan vaste lijn bij de K.V.P. wankelend tussen 
wat de katholieke arbeidersbeweging ver ... 
langt en hetgeen de heer Duijnstee voor de 
geest zweeft, het voorland van geheel Ne ... 
derland?" De socialisten vragen nu eenmaal 
algehele overgave, algehele onderworpenheid 
aan hun politiek! Eerst dan kan er een schou ... 
derklopje op overschieten! 

Met de liberalen is volgens de schrijvers 
in het geheel niets te beginnen. Als men het 
stuk leest, dan is er in ons land één grote te ... 
genstander ·der socialisten: mr. Oud. Die 
reikt aan elke politiek de hand, die leidt tot: 
,.Pluk de armen, spaar de rijken". 

Dat in de heer Oud de grote tegenstander 
van het socialisme wordt gezien, is voor de ... 
zen èen compliment. Hetgeen gezegd wordt 
over: .. Pluk de armen, spaar de rijken" is 
demagogie en nog meer. 

• * * 

F. ei ten wor~en in _?et -~tuk niet ~angev~erd 
en dat is begnJpehJk. De fe1ten WIJZen 

immers wel anders uit! De feiten tonen, dat 
de afgevaardigden der V.V.D. juist bij 
voortduring het pleit hebben gevoerd voor 
de groepen, die thans in de verdrukking zit ... 
ten. Dat zijn op het ogenblik de middengroe ... 
pen. In de debatten over de loon ... en prijs ... 
politiek der Regering, kort na het optreden 
van het nieuwe kabinet, is onzerzijds gewe~ 
zen op de nood waarin zeer velen uit de mid ... 
dengroepen zijn geraakt Voor die midden ... 
groepen zijn onze afgevaardigden herhaal ... 
delijk in de bres gesprongen. En wanneer 
men er over spreekt dat .. de rijken" worden 
gespaard, dan moet de bal worden terugge ... 
kaatst. In de wijziging van de inkomsten ... 
belasting, zoals die bij de debatten door a.r .. 
c.h. en v.v.d. is bepleit, waren de hogere 
inkomens aangegrepen, maar in het systeem 
van minister Lieftinck, zo van heler harte ge ... 
steund door de Partij van de Arbeid, was dat 
niet het geval. Daarin werden wel de inkom ... 
sten uit bedrijfswinsten extra belast, maar 
niet de inkomens van niet ... zakenlieden, ook 
niet de heel hoge. Vanwaar deze onrecht ... 
vaardigheid, vanwaar dit meten met twee 
maten? Evenals het dagblad Trouw zien wij 
daarin een uitvloeisel van de socialistische 
politiek, die nu eenmaal het vrije bedrijfs ... 
leven niet wenst. Daar staan de socialisten 
krachtens beginsel vijandig tegenover en dat 
socialistische standpunt had zijn weerslag in 
het betreffende wetsontwerp. Van ons moet 
men niet verwachten, dat aan dit socialisti
sche drijven voet wordt gegeven. Als de 
K.V.P. dat wel doet, dan is dat haar zaak, 
maar nogmaals: dan vindt zij ons niet aan 
haar kant. 

Wij weten dat er geld nodig is voor de 
geweldige uitbreiding van ons defensie~ 

apparaat, die helaas noodzakelijk is. Hoezeer 
het haar ter harte ging, dat weer nieuwe las~ 
ten aan ons volk moesten worden opgelegd. 
niettemin was de fractie bereid mede te wer~ 
ken aan een versterking der belastingmidde
len. Maar dan moet de verdeling der lasten 
ook aan redelijke eisen voldoen. Door te stem~ 
men voor het amendement van de heer Van 
den Heuvel betreffende het wetsontwerp tot 
wijziging der inkomstenbelasting en de motie 
van die zelfde afgevaardigde betreffende de 
omzetbelasting heeft onze fractie getoond de 
minister zeer wel gelden te willen geven, 
maar zij heeft geweigerd dat te doen op de 
methode, die de minister wenste. Daar gaat 
het om. En wanneer dan in de debatten het 
regeringsprogram wordt aangedragen, dan 
is daarop ons antwoord, dat daaraan inder~ 
daad een morele binding· bestaat. Maar dit 
mag er niet toe leiden, dat het accent van 
het openbare debat naar de binnenkamer 
wordt verlegd. Dan zouden wij op een uiterst 
gevàarlijke weg komen. Ook Jl10et gewezen 
worden op een uitlating van mr. Oud in deel 
11 van zijn in 1948 verschenen werk "Het 
jongste verleden". Zeer terecht heeft de par~ 
lementaire redacteur van de N.R.C. daar Za
terdag j.l. in zijn gedegen parlementaire over~ 
zicht aan herinnerd. Mr. Oud stelt daar, dat 
zowel regering als volksvertegenwoordiging 
op ieder ogenblik vrij moeten zijn de beslui~ 
ten te nemen, die zij voor het landsbelang 
geboden achten en hij acht alles uit den boze 
"wat ook maar even zweemt naar een civiel
rechtelijke overeenkomst". De algemene in
stemming met het regeringsprogram liet ove
rigens verschil van inzicht over de uitwerking 
van details over, temeer daar het program in 
zijn algemeenheid moest aanvaard of afge
wezen worden: amendering immers had de 
formateur niet toegestaan. Verder zien wij 
dan nog maar af van het feit, dat, zoals dr. 
Schouten heeft betoogd, de budgetaire posi ... 
tie thans heel anders is dan ten tijde van de 
opstelling van het regeringsprogram en ook 
dat de in de regeringsverklaring gedane toe~ 
zegging met betrekking tot de fiscale winst~ 
berekening tot geen reële verbetering heeft 
geleid. 

Hoe dit alles echter zij: voor ons staat 
vast, dat minister Lieftinck met zijn stroef
heid een grote tactische fout heeft begaan. 
Velen heeft hij afgestoten. De Regering heeft 
nu moeten steunen op K.V.P. en P.v.d.A .• 
alsmede enige christelijk-historischen. De 
anti ... revolutionnairen, de rest van de C.H.U. 
en de V.V.D. konden echter niet meedoen. 

K. 

DE REDACTIE-SECRETARIS 
is, gedurende enige tijd, afwezig. Hij 
wordt vervangen door de heer . 

G. A. DE RIDDER TE BEILEN, 
aan wie alle bijdragen moeten wor· 
den toegezonden. 
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BET EINDE VAN DE FISUALE STRIJD 
Mr. Oud in het vuur. De stemmingen over de amendementen en ontwerpen 
Op Woensdq 2.7 Juni -werd de .-ote parlementaire strijd in de 
Tweede Kamer iflge~Nt Mil het complea van fiscale wetsontwerpen, 
dot minister lieftindt ter dekki11t9 van ettn bedrag van f 245 millioen 
voor de def.-sit-uittavett had ia,eclieml en eerst op Vrijdag 13 Juli 
viel de eindbeslissing, nadat politici als Oud en Schouten op de laat
ste ndddag · in een apotheose van grote stij.l de laatste slag hadden 
geleverd. Voordot die eindbeslissing er was en ftodet de algemene 
b~schouwingen in eerste aanleg waren gehouden (van de rede van 
4fHteer Ritmeèster lfaarbij pyen wij de vorige week reeels een over
sicht) is er nog hwl· wet güeur4. Er kwDmen omencferwenten, die 
verworpen ·wer.teft; maar er WONtl er ook, die - zelfs tegen het 
dringende advies V8111 Minister Lieftinck in- door een meerd:">rheid 
werden aanvaard. En deze Jr~C~wel als de onder druk van de Kamer 
door de aninister gedane -concessies, leidden dan weer tot allerlei 
veronderingèn en verschuivingen, die van oRen, die deze vergoderin
gen hebben bijgewOond, de grootste concentratie vergden om in dit 
ffscole lobyrlnth het spoor niet bijster te worden. . 

der enige rechtsgrond. De heer Rit
meester had dan ook al gezegd: dan 
maar liever een kleine verhoging voor 
a 11 e inkomens boven f 8000; dat is 
dan toch billijker. Het ligt dus voor 
de hand, dat onze fractie een amen
dement van de heer Van den Heuvel 
(A.R.), dat die· extrà belasting door. 
een dergelijke matige verhoging over 
de gehele linie wilde vervangen en 
welke in totaal evenveel zou opleve
ren, steunde. De K.V.P. zorgde, met 
de P.v.d.A. en de communisten, ech
ter voor de verwerping hiervan (61 
tegen 24 stemmen). 

* * * 

lijke meerderheid van zijn fractie haar 
stem aan artikel 1 n i e t onthouden. 
Het artikel werd nu aangenomen met 
55 tegen 32 stemmen. Voor stemden 
de K.V.P. (met uitzondering van dr. 
Lucas) en de P.v.d.A. . .. . 
N a dé artikelsgewijze behandeling 

van de Omzetbelasting, waarin 
nog verschillende wijzigingen en ver
schuivingen werden aangebracht, 
kwam bij de Motorrijtuigenbelasting 
weer een principieel belangrijk amen
dement aan de orde, dat de warme 
steun van onze fractie verkreeg. Het 
was een amendement van mr. Verkerk 

Een incident van politiEk belang (A.R.), dat tot strekking had om de 
deed zich nog voor bij de daar- verhoging van de Motorrijtuigenhe-

op gevolgtie stemming over het on- lasting niet te doen gelden ten aan· 
derdeel van het eerste artikel betref- zien van het beroepsgoederen- en be· 
fende die extra winstbelasting. Mi- roepspersonenvervoer. Minister Lief· 
nister Lieftinck legde n.l. voor tot tinck liet hier echter wederom een 
stemming hierover werd overgegaan "onaanvaardbaar" horen (het zou vol· 
de verklaring af, dat wanneer dit ar- gens de bewindsman · f 4.5 millioen 
tikel niet werd aangenomen, de Rege- hebben "gekost") en het gevolg was, 
ring geen kans kon zien de nódige dat het nu verworpen werd met 54 
dekkingsmiddelen op door haar reeht- tegen 33 stemmen. Tegen stemden de 
vaa1·dig geachte wijze te vinden voor P.v.d.A., de K.V.P. (met uitzondering 
dekking van de defensie-uitgaven. Mr. van 3 leden) en 2 leden van de tel· 
Oud stond op dat ogenblik op en kens weer uiteenvallende C.H.-fractie 
vmeg: "Betekent dit het stellen van (Tilanus en jkvr. Wttewaall van Stoet
de portefeuillekwestie?" Wij herinne- wegen). 

Beperken wij ons hier, ook ter wil-
le van de over.ziehtelijkheid, tot 

de hoofdmomenten uit het verdere 
deel van deze strijd, dan was daar 
atlereerst de motre, ingediend door 
de heer Van den Heuvel (A.R.), wel
ke de Regering uitnodigde, in de 
V<lorgestelde herziè!ling \'atl de Om
zetbelasting de vO'Ol'iJte'lleR, die be
trekking hadden op het weeldetarief 
en op het heffingspercentage bij de 
grossier, te vervangen door een ho
ger percentage bij de fabr.ikant, dat 
een gelijkwaardige opbrengst zou op-
leveren. . 

Nadat minister Lieftirrek de aan
vaarding van deze motie "ernstig ont
raden" had, werd zij verworpen met 
54 tegen 25 stemmen. Tegen stemden 
de K.V.P., de P.v.d.A. en de C.P.N. 
Met de A.R., de C.H. 'ell de St.-Geref. 
<ifè heer Welter was bfJ det~"s'til!tn~ 
m~ng niet aanwezig) stemden ook on· 
ze V.V.D.-afgevaarciilgden voor dooe 
motie. 

Na sluiting va~ de· algemene be-
schouwingen e n na allerlei 

schorsingen, nader overleg van de 
minister met de commissie van rap
porteurs en de indieners van amen
dementen en na als gevolg van dit 
nadere overleg ingediende diverse no
ta's van wijzigingen, werden nu ver
volgens de artikelen der· onderschei
dene ontwerpen met de amendementen 
behandeld. 

Het eerste kwam daarbij aan de or
de bet ontwerp tot wijziging van de 
ürkomsten-, Loon- en Vermogensbe
lasting, waarbij de extra belasting op 
de winsten boven f 8000 werd geïn
troduceerd en de kinder-aftrek voor 
dete belastingen over het algemeen 
van 21 jaar tot 16 jaar werd terugge
bracht. Dat laatste was natuurlijk weer 
een zeer gevoellig punt voer de K.V.P.
fractie, met bast doelbeWUste (grote-) 
gezins];>olitiek. Na veel heen en weer 
gepraat is het tenslotte zo geworden, 
dat de leettijdsgrentan niet tot l6 
maar tot 17 is teruggebr.acht en dat bo~ 
vendien de bestaande regeling voor de 
kinderaftrek ten aanzien van één kind 
boven de 16 jaar blijft gehandhaafd 
indien dit kind deel uitmaakt van ee~ 
gezin met drie of meer voor kinderaf
tt:r* in aänmerking komende kinde
r~n. Bovendien werd nog een rege~ 
bng getroffen, dat ook bij de extra 
inkomstenbelasting op de winst ent. 
germate rekening wordt gehouden 
met de gezinssamenstelling, door de 
vaste aftrek van f 8000 te vervangen 
door een wisselende aftrek. Daarte
g_enoyer worden tantièmes en grati~ 
f1caties, voor .zover uitgaande boven 
de bedragen, welke voor de bedoelde 
extra bela.sting zijn vrijgesteld, onder 
die belastmg gebracht. 

• * • 
De K.V,P.-fractie was met de na-

dere tegemoetkoming aan de 
grote gezinnen echter nog niet tevre· 
den en zo diende dr. Lucas een amen· 
dement in om in plaats van dat ene 
kind twee kinderen te stellen. Dit 
amendement werd echter verworpen 
met 49 tegen 39 stemmen. Voor stem
den, met de K.V.P.-fractie, de eom
munisten en àe heer Ruygers, een der 

r.k. leden van de P.v.d.A.-fractie. De 
heèr Welter, van de K.N.P., stemde 
echter tegen, evenals on12:e V-V.D.
fractie en de andere leden van <ie Ka
mer, die geen reden zagen om nu nèg 
weer nieuwe concessies speciaal op 
dit puht te doen. 

Tegenover deze nederlaag stond ook 
een succes voor de heer Lucas. On
danks sterke bestrijding door de mi
nister, aanvaardde de Kamer ·een 
naar schatting f 7.5 millioen kostend 
amendement van deze afgevaardigde, 
dat tot strekking had om d~ verzwa
ring van de drnk, welke voortvloeit 
uit de verhoging van het tarief voor 
de Vermogensbelasting, te mitigeren 
door het bedrag van deze Yerzwaring 
als persoonlij.ke verplichting op het 
zuiv& inkomen in mindering toe te 
&aten: Dit amendement werd aangeno
men met 1!9 tegen 33 stemmen. Tegen 
stemden de P.v.d.A., de C.P.N. en 5 le
den van de K.V.PAractie, die h:.tn 
geestverwant dus afvielen. Onze 
V.V.D.-fractie stemde met de anderen 
\'OOr. 

ren er daarbij aan, dat onze fractie- Een belangrijke verbetering, waar
voorzitter zich al meer tegen het z6 aan onze fractie gaarne heeft mede
onverhoeds en incidenteel s~ellen van gewerkt, kon worden gebracht in de 
de vertrouwenskwestie namens "de voorstellen betreffende de Successie
Regering" door een individuele mi- belasting. Onder druk van het mon
nister ·heeft verzet. Minister Lieftirrek delinge overleg had de minister reeds 
weigerde echter op deze vraag in te de concessie gedaan, dat het 
gaan en antwoordde, t:lat hij aan zijn oude tarief zou worden gehandhaafd 
eerder afgelegde verklaring "niets had voor verervingen in de rechte lijD 
toe te voegen". Het •rtikel betre!fen· (echtgenoot, kinderen) tot maximaal 
àe de. bed1:i;ifswi.w;t. werd d~aa .flaB.• . ~, f IQ,~, De, ~er-meerderheid wens· 
genomèn met 61 tegen 26 stemmën:h te"'tfotn"'·vi!i*e~ fn -t!é ~ 1t.tft 
Voor stemden de K.V.P., de P.v.d.A. het oude tarief echter geheel te 
en de C.P,N. handhaven (dus zonder grens) en nam, 

• • • ondanks het verzet van de minister, 

De vorige week hebben wij, aan 
de hand van de rede van de 

heer Ritmeester, de zeer ernstige be
zwaren reeds weergegeven, welke onze 
fractie ha<i tegen de hoogst onbillijke 
extra inkomstenbelasting op de be
drijfswinst, welke in bepaalde vorm 
een herleving betekende van de nog 
zo kort geleden juist afgeschafte On
dernemingsbelasting. Het gevolg van 
een belasting als deze is, dat belas
tingplichtigen met een gelijk inkomen, 
nochtans ongelijk worden belast zon-

t\ Ivorens nu tot stemming over het 
~ gehele eerste ar.tikel werd over

gegaan, kwam er weer een verklaring 
en ditmaal van prof. Romme, de lei
der van de K.V.P.-fractie. Deze zei, 
dat hij en zijn fractiegenoten zeer te
leurgesteld waren over de beslissin
gen betreffende de kinderaftrek en 
dat ook sommige leden van zijn frac
tie groot bezwaar hadden tegen de 
extra belasting op de winst. Nu de 
Kamer echter in meerderheid anders 
had beslist (maar daaraan hadden de 
heer Romme ·en zijn fractiegenoten 
wat de winstbelasting betreft zelf 
meegewerkt!), zou de grootst moge-

DEZE BURGER 
verkeert nu zes dagen tussen niets dan hemel en water. 

"Zwervende op zee" mag men, romantisch, zeggen, al volgt 
zijn hulkje een vaste koers. En a:l is het geen hulkje maar een 
snel, blank K.N.S.-emmertje, dat nu zijn witte schuimbaan in 
één lange lijn van Amsterdam tot bijna. Gibraltar getrokken 
heeft. 

En deze burger laat zich maar lijdelijk glijden door de zon. 
Een goed en lui leven. 

Het is vreemd wanneer ge denkt, .dat ge een week geleden 
nog overal Uw meuwsgierige puntneus in gestoken hebt - alles 
wat in Nederland geschiedde en dat ge nu niet weet, wat er 
een hele, volle week 1ang, in Nederland is geschied. ' 

Dat het Parlement is bijeen geweest, zonder dat deze burger 
daar weet van heeft. 

Dat de gemeenteraden van Oost-Dongeradeel, West-Terschel
ling, Noordbroek, Zuidhorn en Middelbeers vergaderd hebben 
zonder dat ik, tussen die heer van de Nieuwsbode en het vast~ 
klantje van de publieke tribune, het "meneer de voorzitter" ook 
tnaar één~al heeft vernotnen. 

En dat het toch allemaal gáát, mijnheer de voorzitter. 
En dat toch alles loopt, zoals het lopen moet, mijne dames en 

heren leden van dit hoog college. 
Dat bootJe glijdt maar over het eindeloze water. 
De zon schijnt mM1'. 
En deze btwgeT hangt maar over de reling in gezelschap van 

de eeuwigheid. 
Weet ge, de zee en de hemel weten weinig van vrijheid en 

~ocratie. 
Maar zod1'a ziJt ge aan land of 't gaat weer beginnen. Vlak 

onder de ~e neus van 
DEZE BURGER 

die de kosten op f 3.5 millioen raam• 
de, een desbetreffend amendement 
van dr. Lucas (K.V.P.) met 56 tegeD 
30 stemmen aan. Tegen stemden hier 
alleen de P.v.d.A. en de C.P.N. 

• • • 
En toen kwam, op de laatste <Jaa 

van het debat - Vrijdag 13 Juli 
- het hoogtepunt en tevens het ein· 
de. De minister had uitgerekend, dat 
hij, door de verschillende amenderin
gen en door de zijnerzijds aangebrach· 
te wijzigingen, nu totaal nog f 16 mil· 
lioen tekort kwam en diende daarom 
een nota van wijzigingen in op het 
ontwerp tot verhoging van het tarief 
der Vennootschapsbelasting. Op deze 
belasting wilde hij die f 16 milHoen 
nu verhalen, door wat de minister het 
.,trapje" aan de voet van het tarief 
noemde voor winsten beneden f 30.000 
te laten vervallen en voor de hoogste 
winstbedragen tot 52% te gaan in 
plaats van tot 50%, zoals hij eerst had 
voorgesteld. 

Hier kwam nu de gedachte van de 
volledige compensatie, waarmede de 
miinster reeds voortdurend had ge· 
werkt, ten voeten uit naar voren. Het 
was daarov.er en over de al dan niet 
gebondenheid der fracties, die het Re
gerings-program hadden onderschre· 
ven, aan de bij het eerste ontwerp in· 
gevoerde winstbelasting, dat op die 
laatste middag in een stampvolle Ka
mer een groot politiek debat ontstond. 
Onze fractievoorzitter mr. Oud en de 
anti~rev. leider dr. Schouten trokken 
daarbij één lijn en dienden gezamen
lijk een amendement in om het oor
spronkelijk voorgestelde verhoogde 
tarief der Vennootschapsbelasting te 
handhaven en daarin dus niet ook nog 
die f 16 millioen te verrekenen. 

* * • D e heer Schouten betoogde daar· 
bij, dat men wel een zekere mo

rele gebondenheid kon aanvaarden 
voor hen, die met het in Maart ont• 
worpen Regeringsprogram waren ac
coord gegaan, maar dat enerzijds de 
budgetaire toestand gunstiger was ge
bleken dan toen was aangenomen 
(door de sterk verhoogde opbreng. 
sten, die de ramingen ver overtref· 

(vervolg op pag. 7) 



u.an WEEK tot WEEK 
Wens voor onze Zuiderburen 
K oning Leopold heeft afstand gedaan van d-. 

troon, zijn zoon BoudewiJn heeft de troon 
bestegen. Wie alleen maar de foto's zag van de 
plechtigheden kon waarnemen, dat er geen vreug
de was in het hart van de jonge vorst. iln wie het 
verslag las, zag daarin dat de zoon zijn vader maar 
met heel veel moeite kon antwoorden; om de in 
het Frans uitgesproken woorden nog eena in het 
NederlandS te herhalen was hem niet meer moge· 
lijk. Verdriet overmeesterde hem. Een treftend 
staal va!~ de hardheid, die in de staatkunde der 
mensen deel kan zijn. Daar wordt niet gevraagd 
naar het menselijke leed, dat vaak gedragen moet 
worden. 

Wij hebben ons steeds gehouden buiten de moei
lijkheden. die zich ronciom de Bellische moon heb
ben afgespeeld. Dat was een zaak van het Bel
gische volk en de ili deze kwestie heersende sen
timenten waren ook zodanig, dat men als buiten
ataander zich daarmede ook niet kon bemoeien. 
Alleen hebben wij ondubbelzinnig de houding Yan 
Spaak en de andere socialistische voormannen af. 
gekeurd toen een socialistische minderheid middels 
geweld haar wil aan de meerderheid ging oplec
gen. Dat achtten wij in strijd te zijn met wat ia 
een goede democratie passend en geoorloofd is. 

De moeilijkheden zijn thans ten einde. Moge nu 
het Belgisehe voJ.k rondom de nieuwe koning de 
eenheid en de rust herwinnen, die het zo bitter van 
node heeft! Da~ is wat wij onze Zuiderburen van 
ganser harte toewensen! Moge het zijn zoals wij het 
dezer dagen lazen in "Het Volksbelang", bet OJt· 
gaan van het Liberaal Vlaams Verbond. Dear la· 
zen wij In een stuk over de oplossing van de ko· 
ning$kwestie o.m.: "Een pijnlijk tijdvak wordt af
gesloten. Een nieuwe lente met een nieuw geluid 
breekt voor België aan onder, hopen wij vast, een 
gelukkig gesternte". 

Bij deze wekomstverwachting sluiten wij ons 
gaarne aan! 

Een groot Nederlander 
D ezer dagen is monseigneur dr. Altrink, be· 

noemd tot hulp-bisschop van kardinaal de 
Jong, tot bisschop gewijd. Een kerkelijke plechtig
heid, waarvoor echter ook buiten rooms-katholie
ke kring belangstelling bestaat. De nieuwe bis· 
schop immers zal steun bieden aan kardinaal de 
Jong, voor wie ook ver buiten de kringen der 
rooms-katholieken groot respect bestaat in verband 
met zijn standvastige houding jegens de Duitse 
bezetter. Wij herinneren ons de kracht van kardi· 
naal de Jong in de bezettingstijd zeer wel, een 
kracht, die niet beoogde alleen een rooms-katho
liek verzet te zijn, maar die een algemeen Neder• 
lands verzet was. De houding van kardinaal de 
Jong kwam ons bij het lezen der plechtigheden in 
deze dagen weer in gedachten en dat wij er te 
dezer plaatse aan herinneren moge gezien worden 
als onze hulde aan de grote Nederlander, die kar
dinaal de Jong in de duisterste periode van onze 
historie heeft getoond te zijn. 

Militant Liberali&me 
A ls er één zaak nodig is in bet komende jaar, 

dan is het een militant-liberalisme. Dan is 
bet nodig om te getuigen, waar men ook is, onder 
welke omstandigheden men ook vertoeft. van de 
denkbeelden, welke men beeft, van de gedachten· 
wereld, waarin men leeft, van de wijze, waarop 
men hoopt, dat het bestuur in het algemeen ge
voerd zal worden. Daarin schuilt een grote kracht, 
bet is een positief iets. De kiezer wil weten, wat 
men aan een politieke partij heeft, men verwacht 
een krachtig geluid, .een duidelijk en kloek optre
den. 

In de eerste plaats verwachten wij dat van de 
vertegenwoordigers in de openbare lichamen. in 
de beide Kamers der Staten-Generaal, in de Pro
vinciale Staten, ia. de gemeenteraden. Maar daar
naast mogen wij een krachtic liberaal geluid ver
wachten van elk, wie de liberale zaak ter harte 
gaat. Wij beschikken niet over de geweldige pro
paganda-middelen, die anderen wel ter beschikking 
staan. Men denke eens aan wat wij missen aan 
mogelijkheid ons via de radio te doen horen. An· 
deren daarentegen kunnen daarvan een zeer 
royaal gebruik maken, ook op avonden, waarop 
vrijwel bet gehele Nederlandse volk aan de radio 
zit. Even een programmawijziging en in plaats van 
een cabaretprogram krijgt men Koos Vorrink voor 
de radio. Dat is een machtig wapen, waarvan wij 
steeds verstoken blijven. Het is hoogst onrecht
vaardig, maar liet is ook een feit. Een feit waar
mede wij moeten rekening houden. Wij kunnen 
alleen onze plaats, die in de laatste jaren al veel 
krachtiger geworden is, versterken, wanneer elk
een optreedt als een liberaal strijder, overal het 
liberale geluid doet horen en optreedt als partij 
en beginsel worden aangevallen of gecaricaturi
seerd. Dit mag men niet overlaten aan een kleine 
groep van voormannen en plaatselijke strijders. 
Elkeen dient strijder te zijn voor het liberalisme. 
Deze tijd van geweldige spanningen vraagt geen 
lauwheid, maar hfj eist een militant liberalisme! 

Organisatie (I) 

Het dagblad Trouw vermeldde dezer da,en een 
nogal vreemde historie. Zij lifinl over zes 

soldaten, Nederlandse jongens, die op Nieuw-Gul· 
nea waren vergeten. Dat wil dan zeggen: ambte· 
lijk vergeten. Bij de familieleden waren ze niet 
vergeten en die deden ook zeer veel moeite om 
te bereiken, dat zij weer zouden terugkeren. Maar 
dat wu niet eenvoudig! 

De jonge mannen waren geplaatst middenin laet 
oerwoud, op niet minder dan 400 kilometer vaa 
Hollandia. Zij waren daar met een aantal ande:
ren, die langzamerhand weg gin~en om naar bet 
vaderland terug te keren. De groep van zes ver
wachtte ook iedere dag een verheugend bericht 
van terugroeping, temeer omdat ze lazen dat offi
cieel alle Nederlandse dienstplichtigen weer huis· 
toe gingen! 

Zoals gezead. de famil~ deed veel moeit. om. 
terugkomst te bewerkstelligen. Een heèl enkele 
keer, zo zegt Trouw, kreeg men bericht van lMt 
ministerie dat de zaak de nodige aandacht haAS! 
Er gebeurde echter niets. Totdat de families een 
beroep deden op Prins Bernhard en toen was de 
zaak spoedig in orde! 

Wij moeten zeggen, dat zulk een bericht ons 
doet schrikken. Erg is, dat zes jongens worden 
vergeten, maar héél erg is, dat zo iets ambtelijk 
mogelijk is en dat het verder dan niet meer mo• 
gelijk is om zulk een ernst* :fout via het ambte
lijke apparaat weer ongedaan te maken. Dat seeft 
de indruk van een grenzenloos verwarde boel en 
stemt triestfin een tijd waarin wij moesten ver
wachten dat althans de organisatie ten departe
ment van Oorlog in orde moest zijn. 

Minister Stat heeft heel wat op te ruimen! De 
door hem van zijn voorganger overgenomen erfe· 
nis is verre van fraai! Hij taste toe! 

Organisatie (11) 

D at het niet gemakkelijk geweest is om het 
Departement van Oorlog weer in goede ba· 

nen te krijgen begrijpen wij. En dat men op het 
ogenblik nog zit met moeilijkbeden uit de tijd 
van onmiddellijk na de bevrijding begrijpen wij 
ook. Juist dezer dagen hebben wij nog vreemde 
staaltjes kunnen lezen in de schriftelijke stukken 
betreffende de wijziging van de begroting voor het 
dienstjaar 1948! Daaruit blijkt immers dat bij bet 
Gewest Amsterdam van de Binnenlandse Strijd· 
krachten een tekort was van enige tonnen, wau• 
voor geen of geen aan normale eisen beantwoor
dende bewijsstukken konden worden gevonden! 
Onzes inziens zal men toch nog wel eens ernstig 
moeten nagaan of daarvoor nu geen personen ver· 
antwoordelijk moeten worden gesteld. Men kan nu 
eenmaal niet de hand over het hart gaan strijken 
wanneer he.t om zulke grote bedragen gaat. Boven
dien zou het preventief werken wanneer gezien zou 
worden dat energiek zou worden opgetreden. 

Moge minister Staf ook in dit geval de zo nood
zakelijke kracht ontwikkelen. Niets zal zo heilzaam 
zijn voor mis defensie-apparaat dan te voelen, dat 
aan de top een man staat, die van aanpakken en 
doorzetten weet. Laat minister Staf dus niet aar
zelen toe te slaan wanneer aperte onjuistheden aan 
het licht treden. Dat moet van hem worden ver
wacht! 

Organisatie (111) 
I n De Reserve Officier, Orgaan der Algemene 

Vereniging van Nederlandse Reserve-officie
ren, schrijft "Reservist" o.m. het volgende: 

;,Er zijn vele "Hoofden" in onze dierbare K.L. 
en aan het Min. van Oorlog. Het is dus geen won
der, dat het "Linkerhoofd" niet weet wat het 
,,Rechterhoofd" doet. 

Terwijl zo ongeveer het gehele Nederlandse Le
ger weet, dat de Minister van Oorlog 55-jarige 
Beserve-Officieren onbruikraar acht, trekken "de 
Hoofden" ;tich hiervan niet$ aan. 

Wat anders te zeggen van het feit, dat terwijl 
bet Ministerie van Oorlog onze zegsnum zijn ont
slag aankondigt, de C.S.V. en Hoofd Mobilisatie 
Bureau hem gelijktijdig vragen of hij bereid is aan 
de wintercursus deel te nemen, een cursus die pas 
ten einde loopt als hij allang "Officier" af is? 

Overigens is Hoofd Mobilisatie Bureau een sym
pathiek man. Hij gelooft kennelijk niet in ontslag 
aan 55-jarigen. 

Daarom zendt hij onze man vlak voor zijn ont
slag een "aankoopmachtiging" met een vel vol bon
nen voor overhemden, onderbroeken, pyama's, 
sokken, zakdoeken, sportbroekje enz. 

Ook als gepensionneerde kan men zulke zaken 
gebruiken, al doet een sportbroekje voor een on
bruikbare 55-jarige wat vreemd aan. 
· Men komt in de K.L. tegenwoordig als schering 
en inslag de woorden "Efficiëncy" en "Coördina
tie" tegen. Hiervoor zijn mooie Commissies. Wij 
voelen niet veel voor Commissies, wij zagen er 
teveel van. Maar wij zouden toch wel i et s ge
voelen voor een Commissie, maar dan één met de 
bevoegdheden van een vuurpeloton. Misschien zou 
de schatkist van oud-collega Lieftinck er wel bij 
varen". 

Inderdaad: minister Staf heeft heel wat op te 
knappen. Nogmaals: hij taste toe. 
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Efficiënte distributie (I) 
1 n de economische litteratuur ia bekend het 

voorbeeld van de vele bakkers en melkboeren 
in één straat, waarmede socialisten zo gaarne dui· 
delijk maken, dat het in de "niet geordende" maat
schappij toch maar een lachwekkende bende is, die 
bovendien nog veel geld kost. Wat een domor•n 
zijn toch c:le verdedigers van de huidige samen
levill.i, die maar niet kwmen snappen ...,.. om van 
niet willen snappen maar niet te spreken -, dat 
het zo eenvoudig is om de kosten terug te druk· 
ken. Men verdeelt eenvoudig een stad in zoveel 
wijken en aan iedere melkboer of bakker worüt 
een wijk toegewezen, waar hij dan huis aan h\.&is 
bezorgt. Geen geloop meer van de ene klant 
Jn de ene straat naar de andere in de andl)fe 
straat. Toppunt van e.Uiciëncy, niet? 

Ja. op het eerste gezicht lijkt dat zo. ~ 'W'l.e 
verder denkt en wie de vrijheid lief is, zal inzi•n 
dat in zulk een systeem çrote gevaren sebuUen. 
Op die manier immers is de klant volmaakt over
geleverd aan de leverancier. Die inaakt dan Qit 
hQe laat hij komen wil, die maakt uit, weUM mer· 
ken hij verkQOI>t en tegen welke prijs, want mtn 
kan immel'l ni« meer kopen bij een ander zoals 
thans. Nu kan men, als een leverancier niet'* 
is iD uw ocen, de leverancier van Uw buUPVTOU!W 
eent. vragen of een anc:ltlr laten komeQ.. la het •· 
cialisti.sche systeem - dat zo etcidënt. ia - ia men 
&ebonden aan één man, Een man.. die eeen enkele 
prikkel heeft om zijn werk zo goed mogelijk te 
deen en zo &Qed lX).Qi.elijk.e JU"cxiueten aan te l!lie
den. Dat vermaledijde stelsel van vrije concurren
tie is immers uitgeschakeld. Niet meer de klant is 
koning, maar de leveraacier! En wel een koning, 
cUe oncecontroleerd zijn 1ang gaat en dus alle 
kwalen van de absolute vorst zal gaan vertonen. 

Efficiënte disuibwie (11) 
De president van de B.aad van Besiul,lr van 

· Unilever N.V., dr. Paul Rijken$, heeft vodJe 
week het probleem van de distributie aan de ot:(le 
gesteld. Natuurlijk ontkent hij niet, dat ons distri
butiestelsel kan worden verbeterd. OJ) dit onder
maanse wordt mensenwerk geleverd en aan ~11-
senwet"k kleven fouten. 

Het is echter volkomen juist wanneer dr. Rü
kens zegt, dat het probleem van de efficiëne:y in 
de distributie gemakkelijk ZQU zijn op te lossen 
door een straffe planmatigheid. Maar bij wijst clan 
op de oorlogstijd en de na-oorlogstijd, die een 
ernstige waarschuwing hebben gevormd voor de 
gevaren, die in zo'n stelsel voor de consument be
sloten liggen. Mett moest aanvaarden wat men 
kreeg en men gevoelde zich aan de leverancie,rs 
overgeleverd. Die gevaren zijn er niet alleen in 
tijden :van schaarste, maar zij zijn, aldus dr. Rlj
keQE;, in ieder streven aanwezig dat er op gericht 
is de efficiëncy in de distributie te bereiken door 
vermindering van het aantal keuze-mogelijkh.edtm. 
"Dit leidt noodzakelijk tot een zekere starheid in 
de distributie en het maakt producent en winke· 
lier onverschillig voor de wensen van de consu
ment". 

Ziet, hier ligt het probleem. Zeker, het kan 
goedkoper dan het nu gebeurt, maar dan ten koste 
van de vrijheid van de consument. Wil men deze 
opofferen dan kan men overgaan tot schematise
ring, tot ordening, tot wijk-indeling en wat niet 
al._ Wie echter begrijpt dat men dan een grote waar
dé aan de mensen ontneemt en wie er op gesteld 
is, dat hij zelf mag bepalen wat hij wenst te ko
pen, wie dus de consumptie-vrijheid voorstaat, die 
zal bereid blijven voor hPt behoud dier vrijheid 
een materieel offer te br"ngt•n. 

Nottmaals: de Nutionale 
Reserve 
In zijn hoofdartikel van 2 Juni van dit jaar heeft 

onze hoofdredacteur een beschouwing gewijd 
aan de taak der Nationale Reserve. In de Kamer 
heeft drs. Korthals daarover ook gesproken en 
spoedig daarna leek het alsof de zaak tot een 
oplossing zou worden gebracht. Enige persberich
ten, omstreeks half Juni gepubliceerd, deden ver
moeden dat de hoogste autoriteiten de zaak hadden 
aangepakt. Er werd tenminste gesprokeil van een 
conferentie die had plaats gehad tussen de mi
nisters Teulings, van Maarsseveen en Staf alsmede 
staatssecretaris MooFman, met enkele vertegen
woordigers van Steun Wettig Gezag. Er zou tot 
een duidelijke taakomschrijving worden gekomen 
en verder bleek er overeenstemming te bestaan 
over de taak van de Nationale Reserve in het ka·· 
der van de afweer tegen aanvallen van een bin· 
nenlandse of buitenlandse vijand. Dat was alles 
zeer verheugend. En- ook was verheugend de me· 
dedeling, dat omtrent de uitwerking van die ge
dachten nog nader overleg zou worden gepleejld. 

Nu willen wij besef hebben voor de te overwin· 
nen moeilijkheden en wij weten ook, d;~.t Keulen 
en Aken niet op één dag zijn gebouwd. Maar toch 
willen wij nog eens op deze zaak de aandacht ves• 
tigen. Een thuisfront is van essentiële betekenis 
voor de verdediging. Wanneer het thuisfront in 
elkaar stort hebben de troepen te velde geen rua· 
dekking meer. Dat verzwakt hun moreel en bo
vendien wordt, militair beschouwd, hun positie 
ook ondermijnd. Daarom moet gezorgd worden 
voor een goed thuisfront. En wel nu! Dit ia niet 
een zaak, die langer uitstel kan hebben. Er moet 
onmiddellijk gehandeld worden! Te lange en te 
kostbare tijd is reeds verloren gegaan. Wi.f hebben 
nu geen dag meer te verliezen. 
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Afdeling~nieuws 

SCWEDAM 

Hf!t was voor SCHIEDAM weer 'n 
telefrstellirig,dat maar zeer weinigen 
geh~or gave~.aan de oproep voor de 
bije~nkom8t. op 10 Juli j.l. Vooraf
gaande aan de vergadering hield de 
heer J. A. van ]3èuge, hoofdambte
naar bij het ministerie voor Unie
zaken . en Overzeese Rijksdelen te 
's-Gravenhage, een interessante eau
serie over "De economische aspecten 
van Nieuw-Guinea". De moeilijkhe
den, waaronder daar gewext moet 
worden, werden niet verbloemd, maar 
duidelijk schetst!; $pr; ·de grpJ~. mo-· · 
gelijkheden~ die daar ·liggen. Àangê- · • 
geven werd naar welke terreinen en 
voor welke belangen thans grondige 
onderzoekingen in gang zijn of in gang 
gezet zullen worden en welke proef
nemingen ~ans flan de orde zijn of 
zull~n komen. Spr. waarschuwde te
gen; conclusies, gebaseerd op vroeger 
onderzoek, dat' niet . meer dan onge
veer één twee~duizendste van het on
der: onze $Ouve~einiteit sta.ande ge
bie4 omvat heeft. Hij besloot zijn Ie
zin~ met een appèl aan de historie, 
toe~ onze.· .voorvaders. (Afrikaans) 
Guilnée verkochtiell, omdat het land 
een moorde:1d klimaat had en een 
luie bevolking, die niets waard was. 
Nu; is datzelfde gebied een bloeiende 
Britse kolonie (Gold Coast) en die 
bevolking de grootste cacaoproducent 
ter wereld. Dat de lezing goed aan
geslagen had, bleek uit de vele vra
gen, die na afloop beantwoording 
kre~en. Terecht meende de voorzit· 
ter,, de heer Hovingh, dat de spr. in 
dez~ gebleken belangstelling voldoe
ning zou vinden, 't kleine auditorium 
ten~ spijt. Daarna vergaderde de af· 
deliilg i.v.m. de candidaatstellings
voorstelle~. l952. 

DE.LFZIJL 

Donderdag vergaderde de afdeling 
Delfzijl voor de candidaatstelling 
voor leden van de Tweede Kamer 
-Cler Staten-Generaal. Daar alle scha
veringen, als middenstand, land
»ouw, scheepvaart, zowel werkge
'f'ers als werknemers vertegenwoor
digd waren, werd na aangename be· 
apreking voor elke groep de door 
haar meest geschikt geachte candi
daat aangegeven. In . het bijzonder 
werd voor de candidatuur van het 
afdelingslid mej. mr. J. L. M. Toxo
peüs Pott een goede plaats Inge
ruimd. 
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Eenheid is nodig 
zorg over. Terecht wordt in het arti· 
kei van de "Nederlandse Industrie" 
ook gezegd: "In het bedrijfsleven 
doen zich sinds de ontwikkelingen 
van dit jaar in toenemende mate ll· 
quiditeitsmoeilijkheden voor. Men 
sluit de ogen voor 't heden, wanneer 
men daartegenover met Winstcijfers 
uit de jaarverslagen over 1950 argu-. 
menteert. Want iedere deskundige 
weet, hoezeer de toestand uit een 
oogpunt van ·financiering en van af· 
zet sinds vorig jaar slechter ls ge
worden." 

Jn "De Nederlandse Industrie", 
orgaan c van het Verbond van 

Nederlandse~ Werkgevers, lazen wij 
een stuk, waaraan wij het volgende 
ontlenen: -

"Het : moe( betreurd worden, dat 
men de. laatste tijd in bepaalde krin
gen dè neigÎ'ng vertoont, om stem
ming tegen .de ondernemers te ma
ken. De Nederlandse volkShuishou
ding verkeert· in een ernstige situatie. 
De gevaren, :die haar· in het bijzon-· 
der van buitenaf bedreigen, zijn gro• 
ter da0: ooit: De eisen, die aan onze 
productieve Îö'achtén gesteld worden, 
moeilijker, dan wij ons in de afgelo
pen jaren bij,· benadering hadden kun
nen indenken. Wij zijn voor omstan
digheden géplaatst, waarin alleen 
ernstige en ·diep overwogen bezin
ning, verbet~n krachtsinspanning en 
ondanks wellicht bestaande menings
verschillen elkaar de hand reiken, 
een kans bieden om er uit te komen, 
om onze na· de oorlog zozeer ver· 
zwakte· Nederland se zaak drijvende 
te houden en het plaatsje te behou
den, dat ons door zoveel machtiger 
volken slechts ternauwernood wordt 
toegestaan. · 

Het slechtste, wat men in dergelij
ke omstandigheden kan doen is bin
nenshuis elkaar op boz~ toon' te gaan 
verdacht maken. 

In ons nummer van 1 Juli hebben 
wij gesignaleerd, hoe "Het Vrije 
Volk" reageerde op het adres, dat de 
veertien organisaties uit het bedrijfs
leven aan de Tweede Kamer zonden 
in verband ~et het ingediende wets
ontwerP Toezicht op het Credietwe
zen. Met één pennestreek werd alles, 
wat niet denkt zoals het socialistische 
milieu, :gekenschetst als· ·"reactionair". 
En met groot gemak poneerde het 
blad: ":pe wenmemers brachten reeds 
hun deel vaa.:.het offer. BedrijfSleven 
en banken ~igeren thans hun deel-
op te brengen." · 

Wij wezen eveneens op een uit
spraak van één der socialistische mi~ 
nisters, de heer Mansholt, ·die, hoe~ 
wel hij meer dan anderen overtuigd 
dient te zijn van het onverantwoorde· 
lijke van he~ scheppen van onnodige 
tegenstellingen in het tegenwoordige 
gevaarlijke tijdsgewricht, toch . niet 
kon nalaten te spreken van "de loon
en salaristrekkenden, die reeds de 
offers brachten" en "de werkgevers, 
die ziCh daaráan zouden pogen te ont
trekken". 

Wij kunnen thans helaas verder 
gaan. De heer Oosterhuis, voorzitter 
van het N.V;V., heeft in een verga
dering van de hoofdbesturen de reac
ties van "de niet-loontrekkende groe
pen" van ons volk tegen de maatre
gelen, die minister Lieftinck voor
stelt als "passende- en noodzakelijke 
aanvulling op de consumptiebeper
king van 5 %", niet minder dan 
"schaamteloos" genoemd. Hij sloeg 
een rebellerende toon aan: "De rege
ring dient te beseffen, dat het onmo
gelijk wordt met de vakbeweging sa
men te werken, indien men voor dèze 
stormloop der reactie op zij zou 
gaan." En zijn betoog culmineerde in 
de uitspraak: "Wij zullen, indien no
dig, ernstig overwegen, welke de
monstratieve maatregelen noodzake· 
lijk zijn om aan deze schaamteloze, 
welhaast onvaderlandse actie paal en 
perk te stellen." 

PARLEMENTAIRE 
FLITSEN 

Wij brengen onze lezers nog
maals in _herinnering, dat de 
mogelijkheid bestaat om de Par
lementaire Flitsen regelmatig 
in overdruk te ontvangen in een 
bijpassende opbergmap en voor
zien van een Zaken- en Perso
nenregister, voor de prijs van 
f 2.50 per. jaar. 

!len kan zich opgeven bij het 
Algemeen Secretariaat van de 
V.V.D. t~ Den Haag, Koningin
negracht 61. 

En tenslotte hebben wij nog de uit
spraken van de heer Hofstra bij de 
behandeling van de belastingvoorstel
len in de Tweede Kam:er: .,Wij kun· 
nen niet . doorgaan met de offers 
steeds maar eenzijdig van de loon
trekkenden, de gepensionneerden, de 
kleine renteniers en de ouden van 
dagen te vragen.. .. thans de beurt 
aan de beter gesitueerden, met nam:e 
aan hen, · die ondernemersinkomsten 
of afgeleide ondernemersinkomsten 
genieten, om over de brug te ko
men .... "" 

• • • 

Zo is het. Wij maken ons bezorgd 
over de weinige realiteitszin, die 
zich bij de socialisten openbaart. Laat; 
men toch beseffen, dat ons bedrijfs
leven in uitermate grote moeilijkhe• 
den dreigt te komen en laat men dan 
ook beseffen, dat men thans niet m:d 
experimenten moet komen, zoáil 

,. -- · - neergelegd. in. hèt wétsóiltwerp 1 in• 

T ot zover ·de redactie van "De k t · ht h t ·d· t 
Nederlandse Industrie". lilder- za e oezic op e ere 1e wezen. 

daad, uit de kringen van P.v.d.A. en Want laat men altijd goed beseffef\ 
N.V.V. hoort men thans vreemde dat een slecht gaan van het bedrijfs• · 
klanken. Wij hebben er ook reeds op leven juist voor de arbeiders de 
gewezen. Daarom willen wij er thans grootste ellenden met zich zal bren• 
niet verder op in gaan. Alleen moet gen. 
men zich toch wel verbazen over de 
vrijmoedigheid van de heer Hofstra, 
die zich daar durft aangorden voor 
de belangen der z.g. kleine spaarders. 
Is het niet door de politiek van de 
socialist Lieftinck, dat dezen in moei
lijkheden zijn gekomen? Lijden niet 
juist deze mensen het ergste van de 
waardedaling van de gulden? De 
kleine spaarders zijn juist in ernstige 
mate de slachtoffers van de politiek 
van de socialist Lieftinck. Daarover 
behoeven wij niet lang te discussië
ren. Men zie slechts om zich heen en 
dan ziet men in welk een gruwelijk 
moeilijke positie deze mensen zijn 
gekomen. 

• * • 

V an de zijde van de socialisten 
bestaat ook weinig begrip 

voor de situatie van het bedrijfsleven. 
Men denkt wellicht dat de uitver
kopen en opruimingen symbolen zijn 
van een goed ·marcherende gang van 
zaken. Wij daarentegen hebben er 

* • .. 

Het is te betreuren dat nu de si• 
tuatie moeilijker' gaat wordef\ 

van de zijde van P.v.d.A. en N.V.V. 
gesproken wordt op een wijze als 
thans wordt gedaan. 

Meer dan ooit bestaat behoefte aan 
samengaan, aan beter onderling be• 
grip. Niet verdeeld, maar als een zo 
sterk mogelijke eenheid moet het Ne• 
derlandse volk de moeilijkheden 
gaan doorstaan. Dan moet men niet. 
terecht wordt het in "De Nederland• 
se Industrie" gezegd, gaan werken 
met uitdrukkingen als "schaamte• 
loos", "onvaderlands" en "reactie". 
Daarmede kan en mag men de over• 
tuiging van andersdenkenden niet 
afdoen. Een van de grondslagen van 
de democratie is respect voor elkan• 
ders overtuiging. Als dat respect ver• 
valt, dan tast men één van de grond· 
slagen der democratie aan. 

:! .-

Kennismaking met het Parlement 
(Ingezonden) 

Geachte redactie, 

De vacantietijd is voor veel Neder
landers een goede gelegenheid om 
eens kennis te maken met het parle
ment. Men leest altijd in de kranten 
wat er in de Tweede Kamer gebeurt 
en als men gelegenheid heeft om 
eens een Kamerlid te beluisteren op 
een vergadering, dan gaat men er 
heen, maar voor heel veel Nederlan
ders is het toch onmogelijk om het 
parlement zelf te bezoeken. Maar 
wanneer men in Den Haag is, dan 
kan men de kans eens waarnemen. 

Vorige week was ik in de vergade· 
ring van de Tweede Ka~er. Toen 
mr. Oud het woord nam nadat minis
ter Lieftinck had gezegd, dat het 
amendement van de heer Verkerk 
voor de regering niet aannemelijk 
was, ontstond er rumoer. Mr. Oud 
vroeg of dit het standpunt was van 
het hele kabinet. Ik dacht, dat zoiets 
rustig gevraagd mocht worder.. maar 
de heren van de P.v.d.A. dachten er 
blijkbaar anders over. Die zaten te 
roepen en te lachen. Het was een ge
joel van je welste. Ik vraag of dit 
nu altijd zo is, want zoiets verhoogt 
toch niet de achting voor het parle
ment. Zulke heren moesten eens be
grijpen, hoeveel kwaad ze daarmede 
aan de democratie doen. De Neder
lander die zelf hard werkt, wil alleen 
maar, . dat zijn belangen rustig en 
degelijk behandeld worden en niet 
dat in de Kamer de mensen tegen el
kaar joelen. Het spijt mij, dat ik dit 
moet schrijven, maar omdat de he· 
ren van de P.v.d.A. zo optraden, heb 

ik gemeend, dat dit toch eens moes~ 
worden gezegd. 

U dankend 
plaatsruimte, 

voor de verleende 

M. 

Onderschrift - Wij kunnen begrij• 
pen, dat de inzender zich heeft ge• 
ergerd, maar hij mag toch bet parle• 
ment niet beoordelen naar aanleiding 
van een enkel geval. De discussies 
daar staan over het algemeen op hoog 
peil. Niettemin zijn wij het met de 
inzender eens, dat zich rondom de 
figuur van mr. Oud nogal eens on• 
rust openbaart. Dat was niet alleen 

·op die middag zo, maar dat was ook 
zo Óp Vrijdagmiddag j.l. en dat was 
ook in sterke mate zo op de middag 
waarop het vorige kabinet is geval• 
len. Men moet de zaken echter goed 
zien. Mr. oud is een figuur van for
maat, die voor zijn tegenstanders een 
wel hoogst onprettige bestrijder is. 
Met zeldzame helderheid bouwt hij 
het eigen s~ndpunt op en ontzenuwt 
hij het door zijn tegenstanders ge. 
sprokene. Zo striemt hij dè heren van 
de P.v.dA. vaak en dat is voor hen 
niet aangenaam. De fractieleider, mr. 
Burger, kan er van mee praten .. Trou• 
wens ook vele Dordtenaren, die eni• 
ge jaren geleden op een openbare 
vergadering hebben meegemaakt hoe 
mr. Oud aan mr. Burger een geducht 
lesje gaf, toen hij met de heer Oud 
in debat was gekomen. 

Dat er daarom onrust in de gelede
ren van de P.v.d.A. komt, wanneer de 
heer Oud naar het spreekgestoelte in 
de Kamer gaat, is voor ons dan ook 
begrijpelijk. Het is een uiting van 
vrees. De inzender hoeft echter niet 
bang te zijn, dat het altijd zo gaat. 
Zoals gezegd, over het algemeen 
staan de discussies op hoog peil en 
worden zij gehouden in een sfeer van 
rust. - Red. V. en D. 
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RECHTSSTAAT EN TOTALITAIRE 
(11) 

J n de belangwekkende dissertatie,· waar-
voor wij in ons vorige nummer de aan

dacht onzer lezers vroegen, noemt de. schrij· 
ver, Andreas Brunner, het hiërarchisch he-· 
ginsel de basis, waarop de moderne totali
taire staats-idee - echter niet deze alleen 
-rust. 

Hij ziet hiërarchie als een organisatievorm 
van specifiek-menselijke aard. (De natuur 
kent slechts autoinatischè ordening_en). Ver.
taalt men ,.hiërarchie," met .. priesterheer-
schappij", dan bedoelt men de absolute onder-
schikking van iedere enkeling aan de wil en 
de beslissing der goden. M.a.w.: hiërarëhie 
is het streven, de absolute scheiding tussen 
menselijke en natuurlijk-automatische orde-: 
ning te boven te komen, de menselijke orde
ning te ontmenselijken door uitschakeling 
van wat juist haar meest wezenlijke element 
is: de beslissing. 

Anderen hebben aangetoond, welke bete-
kenis aan de idee van een .. ordre naturel" 
en aan de ontpersoonlijking van het juridi
sche wereldbeeld toekomt in de rechtsge
schiedenis vooral van de nieuwere en de 
nieuwste tijd. Brunner laat zien, hoe het 
hiërarchie begrip, in de sfeer van het theïsme 
ontstaan, over het deïsme van het idealisti· 
sche natuurrecht, dat de rechtsnorm van 
iedere individuele autoriteit losmaakte, heen 
zich ontwikkeld heeft tot de immanentie van 
een zich in het aardse leven voleindigende 
idee, die van. de totale .staat met zijn eigen 
dynamiek. 

Zin en bedoeling bleven, heel deze ontwik· 
keling door, dezelfde: steeds gold als 

voornaamste taak der staats-theorie een vol-
maakt functionerende brganisatie te sc;:hep-
pen, bewust of onbewust naar het voorbeeld 
van de automatische natuurorde. 

De concentratie der laatste beslissingsbe-
voegdheid in handen van één enkele .. hoog
ste instantie", waaraan alle zelfstandige de.
len als organen ondergeschikt zijn, behoort 
ook heden tot het beeld van de totale staat, 
waarin zich de werking der hiërarchie-ge
dachte openbaart. Wie deze hoogste instantie 
vormt is daarbij onverschillig: de goden, de 
staat, het recht, het volk, de .,volonté géné.
rale". Daaruit volgt ook, dat het geen prin-
cipieel verschil uitmaakt dat de enen zich 
daarbij op het dogma van het .. vox populi. 
vox Dei", de anderen op het meer concrete 
geloof in een .. dux" als belichaming dezer 
vox populi beroepen. De enen zowel als de 
anderen ·zien hun enige en laatste taak in 
het volbrengen van een vreemde (hetero
nome) .. heilige" wil en het zich onderwerpen 
aan een heteronome beslissing. waarbij zij 
zich van iedere persoonlijke verantwoorde· 
lijkbeid ontslagen wanen. · 

Overal, waar men eenheid van handeling 
en resultaat op de . meest rationele wijze 
wenst te verzekeren, tracht men de enkeling 
zijn vrijheid en zijn verantwoordelijkheid voot 
de beslissing te ontnemen en het hiërarchische 
beginsel toe te passen Dit geschiedt zowel in 
het industriële bedrijfsleven, in het leger, in 
het bestuur. Welke betekenis dit beginsel in 
de rooms-katholièke kerk heeft gekregen, is 
bekend. 

I D at het ook op de staat als geheel werd 
toegepast, is van bijzondere betekenis 

geworden, voor de democratische - in theo
rie - niet minder dan voor de theocratische 
priesterstaat, voor de absolute monarchie of 
:voor de moderne totalitaire staat. Hierin 
schuilt de zin van het hiërarchie-axioma, dat 

vooral in de souvereiniteitsleer zijn uitdruk
king heeft gekregen ... De theoretische funde
ring en juridische constructie der souvereini
teit heeft tot de veelverbreide voorstelling 
geleid, dat het sociale 'teven noodwendig Vt:ln 
een centraal punt uit beheerst en geregeld 
moet worden en dat dit centrale punt, waar 
de overmacht berust. het inbegrip van het. 
sociale geheel betekenen zou. ' Principieel 
maakt ook de democratie geen inbreuk op de 
souvereiniteitsgedachte. de idee der almacht 
en onbeperktheid is haar veeleer innerlijk 
eigen:·. (Schindler). 

Daar een logisch· begrip tot logische conse
kw en ties leidt, stoten we hier op hetgeen 
Brunner - naar wij in ons vorige artikel 
reeds lieten uitkomen - noemt de derde we
zenlijke eigenschap der hiërarchische orde.
ning: dat zij een in zichzelf afgeronde een. 
heid vormt. De eenheid der laatst-beslissen
de instantie waarborgt - naar Burckhardt 
stelt - de eenheid van de rechtsorde. Van 
dit ene punt uit wordt aan elk zelfstandig 
lid volgens een totaal-plan zijn functie toege
wezen. Doel is: het scheppen van een wrij· 
vingsloos functionerende machinerie, zo.
aJs bijv. Gierke de staat van Hobbes heeft 
gekarakteriseerd. 

Een groot deel der rechtswetenschap, in 
het bijzonder die welke zich bezighoudt met 
de bestudering van de formele rechtsstruc
tuur, ziet in de schepping dezer .. einheitliche" 
rechtsorde die geen innerlijke tegenspraak 
kent, haar voornaamste taak. De absolutist 
Hobbes en de vertegènwoordiger van de 
rechtsstaatsleer Burckhardt vind~n elkaar in 
deze doelstelling. Beiden gaan van het 
hiërarchie-principe uit, omdat zij beiden aan .. 
nemen, dat een pluraliteit van beslissende in
s.t,l,lntîes in. enigerlei organisatie niet alleen 
tot· verstoring van :<fe rechtsorde moet leiden 
maar dat zij ook logisch de opheffing, de 
negatie van de staat betekent. 

T oen wij enige weken geleden Poppers werk 
,.De vrije samenleving en haar vijan

den" bespraken, noemden wij het de ver .. 
dienste van de schrijver, dat hij de huidige 
problematiek tot in haar wortels blootlegt. 
Welnu, ditzelfde - het zal de lezer uit het~ 
geen wij er hier van . weergaven reeds dui
delijk zijn - doet ook Brunner in zijn disser
tatie. Enhij doet dit o.i. terecht. Immers ook 
alle bestrijding van het totalitarisme schiet 
tekort, wanneer men dit totalitarisme niet in 
zijn historische ontwikkeling en in de veelvul
digheid van zijn verschijningsvormen onder~ 
kent, gelijk ook Prof. Molenaar het in zijn 
Kamerrede deed toen hij zeide: we zijn nog 
wel niet aan de totale staat toe, maar bevin
den ons wel reeds op weg daarheen. 

Brunner toont aan, dat het moderne tota
litarisme - met name. dan wat de juridische 
constructie ervan betreft - diep wortelt in 
het Europese rechtsgeleerde denken. Men 
moet hier dus wel leren te onderscheiden en 
weten waar de grenzen liggen. In de gewone 
rechtspraak is het - naar Brunner zegt -
reeds van belang, dat een rechter - al is 
het maar in een enkel opzicht - een waar
de-oordeel kan vellen. Zolang hij dat kan 
doen, is het hiërarchisch beginsel nog niet 
volledig toegepast. 

Van practisch politiek belang is dit alles 
vooral wanneer men het terrein betreedt van 
de machtsdelegatie, die in ons huidige maat
schappelijk bestel zo veelvuldig voorkomt. 
Hierover nog een en ander in een slotartikel. 

deR. 
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Duik 
in dorre 
cijfers 

<IV> 
·'·,·· 

.... Zo v~~r90i~e .J,~hw.. .. .. .. ,, 
. hen van daar- ·.over•., de r" ··' 

gansè.llarde.· ... : .... "'". 
Gen. 11 :·8 · .. ·· · 

H et wórdt •voller• op d~' we•· ·' . '" · 
reld, niet alleen m dé . 

Xalverstraat, maar overal• .Ia., . "' 
drie eeuwen tijds werd de ·bè· 
volking van Europa 5,5. J!laaJ. . , 
zo groot eJlgr0ei<lç \o.t.~ up,l· .. :,,,. . 
lioen. Noord-Amerik~ zag zijn ,. , . 
bevolking v~ é~ ,~ou59 m.~V .. · . 
lioeQ. gr<>,ei~J:l en ~.~. ,''v'AA1.1 309, , .:· ., , . 
tot 1200 millioen en zo ~n <' , 
thans op onze aarde de voet· 
stappen van rond 2200 niii'lfoen 
mensen, tegen nog geen 550 
millioen drie eeuwen geleden 
volgens de berekeningen van 
het Naüonal Bureau of Econo· 
mie Research. De eerste helft 
van deze eeuw bedroeg de toe-
name van de totale bevolking 
gemiddeld één inillioEm per 
maand .... 

En de volken trokken van 
land tot land, in de grijze oud
houd en. nu, de Displaced Per· 
sons en de emigranten uit Ne·· 1·· 
derland. Zij allen zoeken een 
beter land, betere bestaans· 
voorwaarden. Uit Nederlànd 
vertrokken in 1949 30.556 man· 
nen en 27.629 vrouwen, in 1950 
resp. 27.638 en 23.059, maar, 
18.376 mannen en 17.943 vrou• 
wen vestigden zich hier in 
1949 en in 1950 was hun aantal 
33.929 en 36.127, zodat wij kun· 
nen zeggen, dat de bevolking 
door vestiging en vertrek in 
deze twee jaren met 2.507 per· 
sonen verminderd is. · De in· 
vloed van de terugkeer uit In· 
sulinde is onmiskenbaar: in 
1949 en 1950 sa!p.en 72.635 per• 
BOnen maar zeifS als men dezen 
niet ~eerekent is eeri · vertreks~ 
overschot van rond 37.500 per 
jaar weinig vergeleken bij een 
natuurlijke bevolkingsaanwas 
van . zeker 3o:ooo per jaar. Dit 
is de lering van de cijfers ·van 
het C.B.S. 

Nederland heeft in vroeger 
jaren zijn .grond gewonnen en . 
ook thans nog. gaan de ge<Jach· 
ten in die richting, zoals ir. F. 
P. Mesu ons vertelt ifi liet 
Aprilnummer van· hèt Orgaan 
van de Contactcommissie. voor 
Natuur- en Landschapsbe
scherming. In totaal kan door 
ontginning van ,,woeste" gron· 
den - rekening houdende met· 
de belangen van natuurschoon, 
recreatie, weermacht enz. -
nog 40- à 50.000 ha. gewonn~n 
worden, d.i. een oppervlakte 
gelijk aan de N.O. Polder. Het 
IJsselmeer kan op den duur 
nog 130.000 ha. opleveren en 
door verdere inpolderingen 
binnen de doorlopende kustlijn 
wellicht nog •n 100.000 ha;; to- · 
taal 280.000 ha. in 'n ·tijd van 50 
à 100 jaàr of 8% % van de op
pervlakte van Nederland, ter· 
wijl over wellicht reeds 5 jaar 
de bevolking· met dit perce'n· 
tage is gegroeid. Het wordt 
dringen in Nederland. Het is 
geen vraagstuk meer van Ne
derland alléén. Men noemde 
het Lebensràum of invloeds-
sfeer, maar men bedoelde 
macht. Het vraagstuk zó te 
stellen is gevaarlijk. In feite is . 
het de distributie van levens· 
mogelijkheden. Machiavelli zei• 
de rèeds: ,.Ware staatkunde 
echter weet de aard der moel
lijkheden te onderscheiden, zo 
ook de minst gevaarlijke uit te 
kiezen". Hier sprak- hij een 
woord, dat ook in onze dagen 
nog ten volle geldt. 

;•,'•· 



V.&I.JBEID .EN DEMOCRATIE 

Groen fau Prinsterer herdacht ~ 
Een drietal voortr:eff'elij ke 

redevoeringen 

I n dit jaar is het -150 jaar geleden 
dat Guillaume Groen van Prinste

rer gêboren werd, ~tevens '75 jaar ge
leden, dat ·~ is <O\!erleden. ls :het on
begrijpelijk, dat zijn .sterfdag door 
anti.revolutionnairen en christelijk
histdrischl!n ls berdacht? Van beide 
groeperingen was Groen van Prinste
rer d'e rgeesteüjke vader <en welk één! 
:Met 'Jl'ote ha'rtsteclfl; ibeelt :mr. 'Groen 
van !>ri~er gestreden :voor .l2Jijll. rge
loof ft l!hèt ~lheid. ihee'ft 1hij •.de :)Jbe. 
ralett lllfian ·1iijn ltijl 1b~. '.Glbl>r
beèke1m '91-~ ~ ·ftti ~se
nigmaa'l geltruist. "Ben -stamman 'Jliet! 
een :Evangeliébelijder", '.2o ':fol'mltk!rer
de hij ·zel! •zijn •inSMJlUug, ~ wezen. 
Veel is-tltfftOYer gesc!ln.re1,C6!1, ~ar ..-ij 
willen >t'ba1ts ·g&eltne ae ·aalJ(}acmt ~s-

. tigeá 'OP 'e'en -$1'\S ~zmulén ~e, 
waalkl. è. «ri-.1 ~ef!elijt!e !re
devoal~ zijlUI)IJeMQ&en, 1lie lf.lll23. 
:Mei~~- - ~ 1115 ijaar1llill ee :begra
feniS.,.... ~n -~tact ~f ~lfer 
navdtêing" itè 'St:I1E'Yeniugt'i» - .zijnlge
houchn. ~ 'PFdf. ·éh'. G. C. '0'4iln .Nil!*rik, 
prof~ .ar. !t. Dijk 'tm Dm ll'weit!de liLa
merlid dr. ó. 3. R. 'Schmll:l h8btJen 
op die dag in de Waalsche :medt te 
'• GloaventJ&ge - waar <hij zo .g&"arne 
ter iledl:e JgbW - :111edewJ'etingen ,ee
houftll ·:ta- ~t'lliktag <Van ·d.e <figuur 
Groen vn l'1:insteret-. 

P~ wa .NifiDik heeft de 'Mte
dieais ·:van Groen .geschetst voor 

de Kmk. ;HiJ .tekent 4aavin Groen's 
strijd. !Veor •de .Belij.dems. .Even ook 
komt .fle ·tegenstelling tót de ,,Gronin
gers" naar vown en wordt een door 
de Groningse studenten gemaakt lied 
weeDgegeven, waarin wel duideHjk •de 
tegeonsteWngen ·uit 'die dagen blijken 
en de wijze waar@ men elkander te 
lijf ging! 

W.ij menen dat het betoog van 
prof. wn -Niftl'ik samen te vatten is in 
zijn J'elgea w,eoxden: ."Groen van Prin
rterer ~-<de :v«~i:«e-'fiillw àe&ck 
teruggeroepen tot haar zààk, tot· haar 
eigenlijke substantie. Groen van Prin
stereris een,profeet geweest, een wek
stem, een •oproep. En ·hij flpreekt :nu 
nog, lang nadat hij ,,gestorven is". 

Prd. Dijk plaats*e .zijn gehoor mid
den.•in .de schoolstrijd. Bij sprak over: 
,.Groen van Prinsterer en de -sChool". 

"Voor zijn ogen stond het beeléi 'iian 
de èhristelijke staátsschoól, omdat het 
herri, gelijk hij zich wel "eens 'heeft uit
gelaten, om heel de nstie te doen was, 
en deze toekomstverwa-chting 'heeft 'hij 
feitëli.jk nooit _prijsgegeven". 'Dit ideaal 
Js hem ·eehter utt de hand geSlagen, 
want. ,,de lltàlttsschool -w-erd een sdrool 
zonder ae l!ijbel, "en waar moeSt Green 
toen met .zijn tdea:Iistne !terecht ito
men1"'Dan 'kom:t ·aruen tót ~ijn 'iitlmd
punt aat éh'ritm!lijlle ~rêb:olen lferk
gem~entelijke ·Sl!hdlen -"moeten 2ijn. 
Voor hetn was ·hét voornaam:gte: 
"Chl'i!ltus voor bet 'ldntl'' ~n 'flan was 
voot lllrliwl>de 'Vorm, •de átructuw:, -.pas 
van-~ tortle. ...... 
De re8evoering -van ·dr. Sahm.al 

·è~raagt ·-tot ifitel ,jQroen van ;P.lli.n
lterE!r en ·'OnZe vollugeraeeasahap". Dr. 
Schmll:l beatlf:woordt de Wlla'al wat 
Groen '88llleiding gaf .mch op het .glib· 
berige ,pad :van de politiek .te begeven. 
.,Het was, omdat hij als reformatorisch 
christen .zich gehouden achtte, ook 
op dit gebled rekenschap van zijn ·ge
voelen te geven". Wanneer n•en Groen 
vraagt wat in de staátkunde behaort 
te Zijn, dan heeft lûj een eigen •ant
woord: ,;Er staat ,geschreven" en . .,Er 
is gesuhied~'. Deze kel'JlS,Preuken, aldus 
dr. Sclunal, "behelzen in kort begrip 
de politische belijdenis, die nog wel
bewust .aan .heel de cllristelijk-histo
rlsche o1·-antl"revohttionnaire gezind
beid 'tot uitgan~nt 'dient". 

Groen strèed zljn Stdjd -op zijn wij~ 
te: met hartstocltt. De lilapenden riep 
hij wakker, zo werd hij ,;een beroer
der Israëls •.of·lie:ver een 'beroerder van 
de deftige hofstad, v:an. Neerlands Je
ruzalem, waar alles .zo ·ordelijk .placht 
toe te gaan". Verreweg het belang
rijkste; waarbiJ' de Groen.}lerdenlting 
de aandacht bepaalt vàt dr. Schmal 
dan als volgt satnen: 

"Welnu, alleen voor wie met het 
,.Er staat geschreven" ernst maakt, 
-ontsluit zich de weg tot de .persoon 
ftD Hem, wiens verlossende kracht 

ook het leven der volksgemeenschap 
vermag te vernieuWEIIl, ctot 'Cie petSeon 
van Hem, zonder wie de mens in dit 
leven misschien 'Wél een houding, 
maar .;geen ilouvast -vermag 'te vin
lien". Een hou:vast ·ook 'GP :het staat
kundige terrein. 

Imm.ers, zo zegt dr. :Schmal, ,,stelt 
de Hcllige Scltrl!t de ·aarde met 'haar 
volheitl onder des Jferen nrclinantiën 
en daarmede eok .het staatkundig
maatsèkappelijk leven". 

Eentiilweede eonsequentie va:n Groens 
IDijbelse denken treedt aan het licht 
IDij de :beantwoording van de vraag: 
wat dunkt u van de mens? De refor~ 
mator~he visie !Staat dll'llt'bij .lijnrecht 
,JtegeliDIVer een humanisme, Qat, Wit
gaande van onze ver.onderst..!lde aan
leboren goedhèid, 'het feit-van ·de zen
de loeûhent ·on ;gelooft, tdat •de meBS 
eok ztmder hUlp '\lan .andere dan zai
ver menselijke krachten zèlf .zijn :héil 
kan bewerkstélligen". 

Op ~t "Er 'dtaat ;geschrelVen" ~lgt 
IDij Gl'Elen het ,iEr is ,geschied". liete
kent 4tt alles wat zich in de nistotie 
Jaeeft :vnorgeü&an 'kla'kkelo~ ·als -norm 
moet worden .1111JllVasrli? •Groen hedft 
ao nièt gedacht. 

D e vaststelling van ·de ·candida~ 
tenlijsten voor het ,JidmaatschÇ 

van de· Tweede .Kamer deor de partij 
k als •een Tour de France ln zeven 
t!tappes met. alle wisselvalligheöen 
daaraan verbonden. !Men ltan een 
4tappe winnen en toch .uiteinde1ijk 
in het 'eindklassement niet onder de 
eersten ~eplaatst worden. . 

De ;eerste ltappe :is afgelegd. De 
afdelingen hebben namen opgegeven 
van voorlopige candidaten. Sommige 
dezer namen wa-ren door veel, andere 
door weinig ':Sfdelingen opgegeven. De 
winnaar echter, die door het groot
ste aantal afdelingen voorlopig can
öidaat gesteld was, komt toch ex 
aequo <op de alphabetische lijst van 
voorlopige candidaten. Uit deze lijst 
bleek, -dat er 137 ·deelnemers aan de 
ll'our waren, -die zich be:reid :ver
klaard hebben te flrachten de finish 
te halen. 

De tweede étappe, nJ. de 'keuze van 
fle afiielingen Uit c(}e alpba;betische 
lijst van voorlopige ,candidateq, js 
ook reeds a:Cgelegd. . Er begint nu 
enige 'tekening in ·het -peloton te ko
:men en men lUln ;zich .een 'beeld 'gaan 
'tormell, wie tkans -.hebben tot de win
naars :te gaan behoren en wie even
tueel •i:le laatSte plaatsen zullen be
.tetten. Er zijn llllder de deelnemers 
algemeen bekenden een ,personen 'Van 
:meer 'locale of .regionàle bekendhetd. 
De vOlgende "étappes echter, waarbij 
enkele ~are 'bergritten, -kunnen 110g 
veel wiizigingen .in .het algemeen 
klassement brengen. De gele trui 
van de leid·er zal niet licht door een 
ander veroverd worden. 

Nu ,gaan wij aan de derde étappe 
beginnen. 

Vóór half September gaan de 'Cen
trales, in het bezit van de opgaven 
van de tot hun ressort -behorende af
delingen, een lijst van ·voorlopige 
candidaten samenlrtèllen. Dit is 'tet 
eerste :berg-p&l!coul's. Daar kunnen 
ongelukken gebeuren en een lek 
bandje kan tot grote wijzigingen in 
het klassement aanlei6ing geven. 
Ieder belangstellend lid is dan ook 
benieuwd :.aar de uitslag. Op voor
spellingen of onjuiste berichten in (}e 
pers valt niet te bouwen. 

Als •.dit achter de rug is, komt de 
vierde 'étappe. Eerst dán komt het 
Hoofdbestuur ·er aan te pas en ont· 
werpt ~•an de -hand van de ingekomen 
lijsten van de Centrales een schema 
voor de candidatenlijsten, dat het 
'loorlegt ter beoordeling aan de afde
lingen, de bestu:ren van de Centrales 
en aan de Verkiezingsraad. 

De -vijfde éta,ppe is de eerste \'er
gadeting van tle Verkiezingsraad, 
waarin het ontwerp van het Hoofd· 

En .zijn er Diet fouten mogelijk wan
neer men uit de historie Gods wil 
denkt af te lezen? · 

Groen zon het rniet ontkennen. 
"Maar dit neemt niet "Weg, dat, zoals 
zijn discipel Jhr. mr. A. F. de Savor
nin Lohman opmerkt, hetgeen zich tel
kens -en overal .zel1JI zonder bewust 
.menselijke .medewerking voordoet, als 
door de Schepper gewild ·:is aan te 
merken, tenzij dan ibet tegendeel 'kan 
worclen ,aangetoond". 

1\;t"et het bovenstaande nebben wij 
J.111 een summiere samenvaüing .ce

~even van ·hetgeen & drie schrijvers 
in het .geschrift hebben neergelegd. 
Wij ,hebben gepoogd hun tledacbtan 
zo goed mogelijk 'llfltnn te vatten. -Niet 
'DDS l)Ordeèl OYer ,Groen wilden wij 
.geven, .JWUU' de woorden 'ftU1 eDige van ~Groeli!s 'llll21lten, die • ;Wedlulb
tenwereld tot de :hunne hebben 116• 
maakt, leven in zijn opvattingen en 
staan QP het 'fundament, waarop Groen 
heeft ;geStaan. 

flelle strijd lleeft !Groen tegen .de 
liberalen gevoerd en omgekeerd 'heb
ben de liberalen 'Groen hun -critièk 
niét .gespaard. :Bilt kan ons <8dhte.r ,niet 
weel'lwuden onze .eerbied voor hem 
tot uildrukking te brengen. 

*) Mr. G. Groen van Prinsterer her
dacht door -prol. tiT. K. Dijk, yrof. ·dr. 
'G. C. 'ltiDl NUtrik en dr. ~. 3. R. 
Scbmal. Uitgegeven bij: J. •N. Voor
hoeve, Den lfaag. Geb. f 2.15. 
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Nog eens: 

N.S. degradatie 
Men schrijft ons van de zijde der 

Neaerlendsche ,~en: 

Geaèhte Reda-ctie, 
Naar aanleiding van het entrefilet, 

-4a.t U onder liet hoofd "N;S.-degraia
:tie" in de ~iek "Van Week 1ot 
Week" in Uw uitgave van ltl Juni j.l. 
hebt gepubliceerd, veroorloven wij 
.ons het velgende &mier Uw aamiacht 
te brengen. 

Lle in het beticht bedo.elde N.S.
ambtenaar werzuimde ~ uitschake
ling van de bovenleiding, waaraan hij 
en zijn ondergeschikten moesten wer
ken, deze ook - ingevoiee de voor
~ebriften - 1e aarden. Hij overtrad 
dus een l\'IU1 zijn voorschriften -en is 
•daarvoor dDeiplinair lfestraft. Hij zou 
Uit oOk zija, mdien :zijn nalati8heid 
•geen :noodlètttg of :zel!f.s pen ·enkel 
cevelg gehad ,zou hebben. 

Deze beslissing liep in het ,geheel 
niet vooruit op een rechterlijke uit
spraak, doch was .eenvoudig een in
terne tuchtmaatregel, Nolgens de 
daan·oor in ons bedrijf geldende ·be
palingen. Deze interne tuchtrecht
:spraak staat •geheel los van het :feit, 
rdttt de man 'bovendien door de straf
.-ec!ltter werd vetvé.11Jd, vmlat zijn 
nalatigbeid ae dood 'Win een ander 
dleeft :veroorzaakt. De dJaaiplinaire 
.maa.tn!gèl u dus eeensziiiB ·een tav4lg 
van een oordeel clezeczijds -o.ver het 

beStuur besproken wordt ·'eJl onge- al of niet schuldig zil)ll' van betrokken. e 
twijfeld is deze de swaarate. 

De tweede ver_p.dering .van 4e aan het hem door de O!ticier \van 
Verkiezingsraad, waarin de candida.. Justitie ten laste gelegde. De interne 
tenlljsten, wêlke aan de Algemene disciplinaire maatregel betrot een ge
Vergadering :sullen worden voorge- heel ander feit, dan dat, waarvoor be
legd, ·worden vastgesteld, kan men trokkene door de Justitie werd ver· 
als de beslissende rit beschouwea, 
terwijl dari in'* :-Speciaat WIQt 41t ,. volgd. · 
't'mel te 'houden ·bUitengewone Algeme- ·ne Officier vän J'ustitie heeft -
ne Vergadering de vaststelling van evenals Uw redactie - twee geheel 
het algemeen klassement plaats 'los van elkander staande en op ande
heeft. re 'feiten betrekking hebbende reehts-

Het is een lange weg, die afgelegd maatregelen verward. De Officier van 
moet worden om tot de definitieve 
samenstelling van de can'didatenlijs- lTustttie heeft dit inmiddels erkend en 
ten te komen, maar het is .een .demo· wij 'hopen, dat ook U het wederhoor 
cratische. Het zijn per slot :van reke- l&ult ·willen <toepassen en deze zaak 
ning de leden in de afdelingen, de in U:w redactionele -kolommen wilt 
Centrales 'en de '~vaardigden der rechtzetten. 
Oentrales in de Veflkiezingsraad, die 
het algemeen •klassement vaststellen, Ten overvloede zij nog vermeld, dat 
Zij vormen in de.'Verkiezingsraad de artikel 1111 van het Reglement Dienst
meerderheid. voorwaarden der N.S., dat wij hier-

Iedere deelnemer aan oo rit hll6!t -onder laten volgen, duiltelijk te ken
bij het •begin _geltike /kansen, :maar de nen •geeft, .dat Jf:S. in .gèen .-ewl wen
kopi.Qpers ·komen langzamerhand en vooruit te lopen op ftn reetder
naar voren en worden dan hoe Jan- lljke •ui~. 
ger 'hoe moeilljker •in te hálen. Artikel lU. 

En 'toalt: ·.de sprint in de U.tste Wanneer tegen appellant een straf-
étappe is beslissend! vervo1gmg is ingelitèld tel'Ziiile van 

Met beelden, ontleend aan de dezer 
·dagen :zo veel bélangstelling. taklam
de Tour de France, Jlebben wij nier
boven nog eens de procedure voor de 
candidaatstelling voor Leden ·van de 
~ede Kamer door onze partij ge
schetst. Uit deze • schets moge dulde
lijk worden, dat er geen sprake van 
kan zijn - zoals door een dagblad 
vermeld werd en door andere bladen 
gretig werd overgenomen "-7, dat 
welke instantie ook in de V.V.D. be
voegd .is iemand oP dit ogenbHk een 
verkiesbare plaats aan te ,bieden ··JeU 
dat het uiteindelijk de àlgemene .Ie· 
denvergatlering van de partij is, die, 
nadat alle daartoe geroepen instan
ties hun bijdrage geleverd hebben, 
uiteindelijk de candtdaten.lijsten defi
nitiE'!' samenstf.'lt. 

Rs. 

~..UUSID:Nt 

Vl'8111t bil -. adm.IJdlttftttl· dl 

tarteva Yoor extra-aemplanD ftll 

ma weekDlad, voor dil ftl'breldlnJ 

'ft1l ,cmse ~ • Yeer' 1lilt 

werve YaD nieuw. abonni'L 

!let Jfeit, :waar.amtre:at :een onderzoek 
van .een ach~ :baniende ;Js, 
wordt op vertoon door de belalllheb· 
bende van het hem uitgereikte af
-schri:ft der dagvaarding of op verzoek 
der Directie of van ,de ambtenaar, 4ie 
de zitting btj:woont, met de voorbet
ting :van het onderzoek gewacht, 1ot
dat bij rechtelijk gewijsde in de zaak 
zal zijn beslist. 

(Wij geven -gaarne plaats aan deze 
uiteenzetting, die · de onder:havige 

;kwestie Jn een -ander licht plaatst. On
.se medewerker was bij zijn beschou
Willl uiteraard afgegaan op hetgeen 
in deze ,procedure door de Officier 
van Justitie is gezegd hetgeen nu ach· 
teraf onjuist blljkt te zijn. Red. V.eD. 

, 
""' ALLE VROUWEN 

IN DE v.v.o. 
'Noteel't het in Uw agenda 
en prent het in Uw gt~heu-
gen: 
op 13 ~ 14 October ncrar 

Oud-Leusden 
."" ~ 



Parlementaire mtsen 
(Vervolg van pl'g. 2) 

fen) en dat anderzijds de Regering tot 
een fundamenteel andere wijze van 
berekenen van dat tekort was geko· 
men. De heer Oud ontkende eveneens 
de absolute noodzaak, zo halsstarrig 
aan die f 16 milHoen vast te houden. 
Gedachtig aan de reeds genoemde gro
te overschrijdingen van de- ramingen 
raadde onze fractievoorzitter aan: 
wacht eerst eens af, hoeveel deze ver
hogingen zullen opbrengen. 

Mr. Oud richtte zich nogmaals te· 
gen de extra winstbelasting en ant· 
kende, dat hij daaraan op grond van 
het Regeringspregram of de Rege
ring$verldariDg absoluut zou zijn ge-
bonden. Ikrgelijk ovel"leg kan en mag_ 
nooit het karakter hebben van een 
bindend contract. Er is overeenstem
ming geweest over de grote lijnen, .. 
maar dat bet-ekent niet, dat men ook 
elke wijze van uitwerking daarvan 
heeft te aanvaarden. Natuurlijk zijD 
er morele verplichtingen, maar - zo 
zei de heer Oud - dan aan b e i d e 
zijden. De Regering heeft de plicht 
tot overleg en nu heeft - aldus de 
kern van het betoog van de heer Oud 
- de minister wel allerlei concessies 
gedaan aan de K.V.P. en de P.v.d.A., 
maar tegenover wensen van andere 
zijde is hij uiterst stug en afwijzend · 
geweest. 

Bovendien kon de heer Oud er zich 
terecht op beroepen, dat enkele dagen 
tevoren de heer Romme - de :forma
teur zelf dus - had medepdeeld, dat 
een aantal leden van zijn. A-ac:tia even- : 
eens ernstige bezwaren Jmd tegen cfe. : 
winstbelasting (wij hebben d\lt reeds · 
eerder vermeld). Dat maakte het: ver
wijt aan de heer Oud toch wel erg 
krachteloos! 

Het slot was, dat minister Lief
tinek over het amendement Schou
ten-Oud namens "de Regering" het 
,.onaanvaardlkar" weer liet horen en 
dat het daarna verworpen werd met 
66 tegen 27 afemmen. Tegen oot amen
dement stemden de K.V .P., cle- P.v.d.A. 
de C.P.N. ea wederom 3. c.H.-leden: 
de fractiev40rzitter Tilanus, jkvr. 
Wttewaall van Stoetwegen en de heer 
Kikkert. 

Toen konden dan eindelijk, nadat 
o.a. ook onze fractievoorzitter in een 
"korte verklaring" de stem van hem 
en zijn fractiegenoten ten aanzien van 
de onderscheidene ontwerpen. had ge
motiveerd, de eindstemmingen over 
àe ontwerpen in hun geheel worden 
gehouden. Daarbij bleek, dat, ondanks 
de mislukte poging om het zover te 
krijgen, dat die f 16 millioen (voorlo
pig) niet op de Vennootschapsbelas-
ting zouden worden verhaald, noch de 
A.R., noch onze V.V.D.-:traetie bij de 
eindbeslissing haar stem aan het ont
werp hebben willen onthouden. 

De eindstemmingen hadden het vol
gende resultaat: 

De wijziging van de Inkomsten-•. 
Loon- en Vermogensbelasting (waar
bij de winstbelasting}: Aangenomen , 
met 57 tegen 34 stemmen. Voor de 
K.V.P. (met uitzondering van d,r. Lu~ 
cas), de P.v.d.A. en drie van de acht 
aanwezige C.H. leden (Tilanus, Kik· 
kert, jkvr. Wttewaall). De V.V.D. 
stemde met de anderen tegen. 

Het ontwerp tot verhoging van het 
tarief der Vennootschapsbelasting: 
Aangenomen met 8lt tegen 2 stem
men. Tegen de heer Van Dis (St.Ger.) 
en de heer Welter <K.N.P.) De V.V.D. 
stemde met de overige leden voor. 

Het ontwerp tot wiJziging van de 
Omzetbelasting: Aangenomen met 57 
tegen 32 stemmen. Voor s~emden de 
K.V.P., de P.v.d.A. en 5 leden van de 
CJI. (~!anus, jkvr. Wttewaall, Krol, 
Kikkert, de Ruiter). De V.V.D.-fractie 
behoorde dus tot de tegenstemmers. 

Het ontwerp tot verhoging van de 
Motorrijtuigenbelasting: Aangenomen 
met 82 tegen 8 stemmen. Tegen de 
C.P.N. en de heren Van Dis en Wel
ter. De V.V.D. stemde hier dus voor. 

Het ontwerp tot verhoging van het 
tarief der Vermogensbelasting: Aange
nomen met 67 tegen 25 stemmen. Voor 
de K.V.P., de P.v.d.A., de C.P.N. en 
weder 5 leden van de C.H.-fractie (de
zelfden als bij de Omzetbelasting). De 
V.V.D. stemde hier tegen. 

Het ontwerp tot wijziging van het 
tarief der Successiebelasting: Aange
nomen zonder hoofdelijke stemming 
(aantekening: Van Dis en Welter te
gen). Na de belangrijke verbetering 
welke hier was aangebracht, kon ook 
de V.V.D. dus met dit voorstel mee
gaan. 

De Eerste Kamer houden wij voor 
de volgende week. 

Daar gaat het om 
Het dagblad Trouw over het 

socialistische streven 

N aar aanleiding van het debat 
owr de belaatingvoorstellen 

van minister Lieftinck in de Tweede 
Kamer heeft ook het a.r. dagblad 
Trouw enige artikelen geschreven. 
W,ij. menen goed te doen één dier ar
tikelat lûer te doen volgen: 

Trouw zegt dan het volgende. in 
het Dinsdag j.L gepubliceerde arti
kel, ,.Daar gaat het om.": 

,.Het belastingdebat van verleden 
week", aldus Trouw, ,.heeft duide
lijk aaa het lieht gebracht, dat er 
tussen de aeeialisten aa een groot 
deel van het Nederlandse volk een 
grote tegenstelling bestaat. 

Uit het verloop van zaken is over
duidelijk gebleken dat de socialisten 
een belastingpolitiek willen voeren, 
die gericht is op het aanbrengen van 
fundamentele verschuivingen :n de 
maatschappelijke orde. 

De heer Burger verweet de heer 
Schouten dat deze laatste de rijken 
wilde sparen om de armen te pluk· 
ken. Omgekeerd zou dan de politiek 
der socialisten zijn de armen te spa
ren en. de rijken te plukken. Maar 
noch het eerste noch het laatste is 
het geval. 

Als voorbeeld van de onjuistheid 
van •s heren BUrgers verwijt di ene 
het verzet vaa de A.R. tegen de ver
hogiDg. der vermogensbelasting. 

Op het eerste gezicht zou men 
zeggen:. wat verschrikkelijk kapita· 
listisch!' Maar niets is minder waar 
dan dat. Men moet zich de toestand 
eens indenkeu.· -v:an mensen wier 
oude-dagvoorziening hierin bestaat 
dat zij zich d<lor hard werken een 
vermogentje- veraameld hebben van 
zo tussen de 30.QQO en de 100.000 
gulden. Wat voor inkomen hebben 
dergelijke mensen· daaruit? Het zal 
hooguit ~Mt f 1200.- tot f 4000.
per jaar wel afgelopen zijn. 

Vele van deze menseo. doen nu 
nia anders dan interen. 

En daar komt nu door de verho-
8'lng· dEr vermogensbelasting nog 
weer eeen extra-schep ll!ovenop. 

Dat is door en door Ol'ISOciaal. 
Deze measen - hoewel ze ,.ver

mogend" zijn - zijn er veel onge
lukkiger aan toe dan mensen met 
een pep.sioen. Want ze worden 
zwaarde-r belast dan de mensen. die 
van een vast traktement of pensioen 
leven. en a zien bovendien de grond
slag van hun bestaan, van hun inko
men, langzaam maar zeker weg
smelten .. 

Bovendien, de vorming van zulke 
kleine vermogens is een volksbelang 
bij uitnemendheid. Het is een blijk 
van de spaarzin, waarover de heer 
Lieftillek bij herhaling platonische 
v-erklaringen heeft ten beste gege
ven. S~arzin betekent dat er men
sen zijn die nog wat anders Jmnnen 
dan het geld over de balk gooien aan 
genoegen en gemak. Kortom spaar
zin betekent degeli~kheid en volks
kracht. De kracht die er ons -
naar de menselijke zijde gezien -
weer bovenop moet helpen. 

En het gaat hier in de o.vergrote 
meerderheid niet om de rijken, niet 
om doe grote, maar On} de kleine 
man, om de eenvoudige Nederlandse 
burgerman. Die komt er hopeloos 
tussen te zitten. Hij heeft geen orga
nisatie, die met staken kan dreigen 
of die iemand het mes op de keel kan 
zetten. Hij moet het hebben van be
grip voor zijn toestand bij Regering 
en Kamer. Hij heeft het - helaas -
in onvoldoende mate gekregen. 

Voor hem kwamen de A.R. en an
deren, op toen zij tegen het Ontwerp 
Vermogensbelasting stemden. Voor 
hem hadden de socialisten geen con
sideratie. 

Als voorbeeld dat het omgekeerde 
van mr. Burger's verwijt ten aanzien 
van de socialisten ook niet opgaat, 
diene hun houding tegenover het 
amendement-Van den Heuvel t.a.v. 
de winstbelasting. 

De heer Van den Heuvel had in 
plaats van de winstbelasting, die een 
deel del" belastingplichti,en in 'let 
bijzonder een extra-inkomstenbelas
ting oplegt, voorgesteld om voor all6 
hogere inkomens boven de f 8000.-. 

een extra-percentage te treffen. 
Dus niet alleen het inkomen van 

de zakenman, maar ook dat van de. 
dokter, de advocaat, de hog-ere amh.
tenaar en het Kamerlid. 

Het ging hier dua om een beter 
principe v>an belastingheffing' waar .. 
bij de minister bovendien dG com
pensatie meteen aangeboden kreeg. 

Maar wee-r zei de minister: N"een. 
Wij zouden willen vragen: Waar· 

om dat neen? Waarom de hogere 
salaris-. ((ln honorarh.1mtrekkenden 
})eter behandeld dan de zakenman? 

Wij hebben geen bezwaar tegen 
een overwinst-belasting. Een belas
ting, die gelijk bij lle oorlog 1914-
1918 de .,oorlogswinst" belast en 
drastisch afroomt. Maar een belas
ting die een ambtenaar of een arts 
van f 9000.- inkomen anders beha.n
delt dan een zakenman van gelijk 
inkomen, is een belasting die in feite 
onbillijk is. 

Wat is de achtergrond van ciit 
alles? 

Het is niet een kwestie van ann of 
rijk, maar het. is à duidelijke rmti
patbie van de socialisten tegen het 
vrije bedrijfsleven, waardoor men 
voor de nocfen daarvan - ook als 
het het kleine bedrijfsleven betreft 
- eenvoudig geen oog heeft. En de
ze antipathie komt daarvandaan 
dat men gefascineerd is. door de i<He 
van datgene wat de Eluitsers neemet 
de ,.Verstaatlichung" van het leven. 
Hier zlt de so~ti~...gQdlldtte 
achter. 

Het loopt niet hierom hoe of ~ 
tegenover armen of rijken s:taát, 
maar hoe men over een beperkte 
nijheid en zelfstandigheid in het eco
nomisc~ le.ven der burgers. deukt." 

De maFt de,. 
].O.Jl~D. 

Voor kampeerlustigen (beneden 31 
jaar) zijn er N)g enlile!e plaatsen vrij 
in het Zomel'llalap. dat de Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Democratie 
van 28 Juli-5 Aug. organiseert in 
een kampeerboerderij> te Holten. Kos
ten f 27.50. Inuhrijvînp.n bij het 
Alg. Secretariaat dEn- J.O. V.D.: Van 
Tuyll van Seroosll:erkenplein 29 I, 
Amsterdam-Z. 

In Kopenhagen wordt van 1-5 Aug. 
het derde Cona:res va!l de World Fe
de}lation of L.iheral an4l ll.aiical Youth 
gehouden. In vier commissies zal ge
sproken worden over liberale e<:,QUO· 
mie, Europese integratie, studenten
kwesties en de juiste organisatie der 
World Federation. Ook de J.O.V:D; 
zal op dit congres vertegenwoordigd 
zijn, en 21al o.a. het door een der 
hoofdbestuursleden uitgebrachte prae
advies over EurOJ?ElSè integratie te 
verdedigen krijgen. 

De Duitse liberale jongeren houden 
evenals verleden jaar weer een in' 
te.rnationale, >taemie. en. cot\ferentie· 
week, en wel van 19--23 Aug. De 
plaats van samenkomst is Düsseldorf 
of Linz aan de Rijn. 

Kosten van onderdak, logies en ex
cursies komen geheel voor rekening 
van de ontvangende organisatie, ao
dat Nederlandse deelnemers slechts 
de reiskosten naar en van Düsseldorf 
of Linz hebben te betalen. 

Dit is dus een unieke gelegenheid 
om eens met eigen ogen te aanschou
wen hoe de positie de1· Duitsec ionge
ren momenteel is. Wij hopen dan ook 
dat het mogelijk is een goede Neder
landse delegatie samen te stellen. In
schrijvingen voor deze conferentie 
worden bij het secretariaat der J.O. 
V.D. gaarne ingewacht. 

Door de J.O.V.D. worden nog ge
vraagd enkele contact-adressen in 
Twente, Zutphen, Apeldoorn en 
Eindhoven. 

G. VAN SCHAGEN 
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Copie voo.r deze robriek te 
~enden naar: Mejuffr. Joh. H, 
Springe:r, A~anders-traat 16, 
H®rl~m. 

Wikken en wegen 
Als wij goede leden van de 

partij willen zijn, moeten wij me,t 
alle gebeurtenissen meeleven, eu 
dat wil niet alleen zeggen: treu.w 
de vergaderingen bijwonen, maar 
ook ons op de hoogte stellen va~· 
de interne gang van. zaken. . ., · 

Interessant en aantrekkelVJç. ,~ 
dat weliswaar vaak niet, en zq'p:, 
document als. het reglem,ent op. 
de candidaatstelling voor de· 
Tweede Kamer is niet bepaald 
gezellige lectuur voor een vaean
tiedag. Toch moeten wij 't lezcm, 
want hoe klumen wij andera op 
de juist~ manier meewerken, d~ 
juiste man en de juiste vrouw op· 
de juiste p~ te krlj~ ?' . 

Het volgend& is. een zeer ver~. 
lrorte weergave van wat er alzo:: 
moet gebeuren. . . · •. 

Wij ~nnen met een ~, 
voorlopige inventarisatie van de 
mogelijke candidaten; voorlopig, 
omQa.t er later nog gelegenheid \s 
iemand naar voren te brengen, die 
door een orilanisatorisch verzuim· 
of anderszins niet eerder genoemd· 
is. 

De afdelingen. en door deze de 
leden, krijgen van deze "inventa
ri$.. een alphabetische lijst, en 
daruit stellen de afdelingen een 
lijst op naar volgorde van voor
keur, waaraan zij dan nog enkele 
· Y&!'i§eten candidaten ltuaBen toe
voegen. 

Deze êtappe hebben wij nu net 
achter de rug, en nu houden wij 
•• po.G~tje vaeantie, tot wij een 
oproep krijgen voor een vergade
ring van onze Centrale, en daarbij 
een overzic:.bt va1'l. alle afdelings
V!Qifr~url~ in die Centrale. 

Dan we~ wij. dus, wie men in 
®ze omgevin& de meest geschikte 
Cllllldidatell vindt. 

es. die Centrale-v.ergaderi.ng 
WGl"dt ook eu. vQQrkeur)ijat p. 
IUIIIit ea die- IQ001 uöerlijk 13 
September in llea 1fHC *· 

Nu, gaat het lfootdbelmlur aan 
bet Wtlrlt.. en mukt aan cle haild 
van d& Centrale-lij~ een VQ4l
lopig ontwerQ van candidatenlij'S- · 
ten voor dit verschillende kies
kringen of combinaties daarvan. 

Daarna is het de beurt van de 
Verkiezingsraad, die tweemaal 
vergadert, en nog eens opnieuw de 
doopceel van de candidaten licht 
en tenslotte s.teU een A13emene 
Vergaderi!lg van de partij de can
didatenlijsten definitief vast. 

Dat is in hoofdzaak het pro
gramma van al het wikken E!n we-
gen om toch maar de rechte men
sen te kiezen. 

Over enkele bijzonderheden ho
pen wij nog nader te schrijven. 

J. H.S. 

(Men zie ook het artikel "De derde 
1 ~P:rae"· in dit nummer .• Red.) 

~ ('~,.,...,&P 

STALEN MEUBELEN 
.. GlSOa·LAMPEN 
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VRIJBEID EN DEMOCRATIE 

Omlaag met 
dat bedrag 

(Ingezonden) 

E nige tijd geleden heeft men kun
, , nen lezen, dat het bureau Ef
ficiëncY' voor de .afdeling Organisatie 
'van de Belastingdienst, tot de conclu
··sie is gekomen dat er bij de belasting
dienst in vele gevallen een onderbe
zetting. is .. Deze geweldige ontdekking 
heeft aanleiding gegeven tot de be
slissing, dat er direct 682 man hulp
troepen moesten aanrukken. Met deze 
hulptroepen zal dan de achterstand bij 
de belastingen op korte termijn wor
den ·ingehaald. 

.· Men zou verwachten, dat een derge
lijk bureau in de eerste plaats . ver-

eenvoudiging van de administratie 
en rationalisatie van de gehele belas
tingdienst zou nastreven. Van vereen
voudiging heb ik echter nog niet ge
hoord, van reorganisatie wel, als men 
daaronder wil verstaan, invoering of 
verhoging van belastingen. 

Tot nu toe ben ik altijd van mening 
geweest, dat onder reorganisatie, ver
eenvoudiging en verbetering van een 
systeem moest worden verstaan. 

Zou nu werkelijk vereenvoudiging 
en verbetering van het belastingsy
steem uitgesloten zijn? Het is haast 
niet te geloven. 

Welke betekenis heeft nu b.v. nog 
de Personele belasting en de Grond
belasting. Aanvankelijk vormden deze 
belastingen met de Vermogensbelas
ting de hoofdbronnen voor de belas
tingopbrengst De inkomstenbelasting, 
veel later ingevoerd, is een tijdlang 
een bijkomstige belasting geweest. De 
rollen zijn nu een beetje omgekeerd .. 

. Scheepswerven •• Machlnefa ltrlek 
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De personele- en de grondbelasting 
vormen maar een klein deel meer van 
de totale belastingopbrengst Aan bei
de belastingen zijn we gewoon ge
raakt, maar als ze er niet waren, zou
den ze dan nu nog ingevoerd worden? 
Krenken beide belastingen thans niet 
het rechtsgevoel? Immers als bewo
ner van een eigen huis, moet men be
talen: 

1. Pers. Bel., berekend naar de huur
waarde; 2. Grondbelasting, gebouwd 
en ongebouwd en 3. in vele gevallen 
ook nog Vermogensbelasting. 

Bovendien kunnen op een huis nog 
plaatselijke belastingen drukken 
(straatbelásting en precariorechten). 

Nu zal het wel zo zijn, dat de op
brengst van deze belastingen niet 
gemist kan worden, maar in dat ge
val zou het verlies van de opbrengst 
van de personele belasting opgevan
gen kunnen worden door een kleine 
verhoging van de. inkomstenbelasting 

-HBU 
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en het verlies van de grondbelasting 
door een kleine verhoging van de ver
mogensbelasting. 

Zou door een dergelijke wijziging 
van het belastingstelsel de belasting
administratie niet enorm verlicht wor
den en er niet een zeer belangrijke be
zuiniging ontstaan? Het ideaal is toch: 

. één of ten hoogste twee belastingen. 
Het afschaffen van de personele be• 
lasting en de grondbelasting zou reeds 
een goed begin zijn. 

L. B. 

..UUIIIIIUIIHIIIIIIIUNIIIUHIIIIIUOOII-UIIIIIIIIIIIIIII 11111 11 
AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Onze administratie is gaarne bereid 
met U te spreken over de mogelijk· 
heid van uitbreiding van onze lezers· 
kring. 
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Een appeltJe voor de dorst I 
. ·'fiiil"'-~~- ... .· • • ..... ,__ ~""'- ., .• , • ..- I~ 

Her is altijd g~d zo'n appeltje voor de dorst 
re hebben. • Her geeft rusr ep zekerheid en 
l'J~·J. rentel Door ons BANKBOEKJE maken 
wij her; spedaal voor kleine ~en. ge· 1 .. 
m~elijk een voortdurend stijgende reserve 
rc.-aen. 4 

Vraagt ons inlichtingen. I 
HOU.ANDSOtl äiNK-UNII N.V. . 

L ..:T:·::G::E:.. .J 

SMIT 
SLIKKERVEER 
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M. V. Nederlandscbe 

Caoutchouc- en Gutta· 

Percbafahriek 

v.h. Bakkar I Zn. 
Ridderkel'k 

Teehniaelae 
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Globale balans 
Een bewogen parlementair jaar spoedt ten 

einde. De Tweede Kamer beëindigde 
haar arbeid reeds, de Eerste Kamer zal dit 
voorbeeld spoedig volgen. Is het daarom niet 
begrijpelijk, dat de vacantiestemming ook ons 
heeft aangeraakt en dat wij, liever dan het 
aansnijden van een nieuw probleem op deze 
plaats, behoefte hebben aan het opmaken 
van de balans, zij het dan zeer globaal? 

Rustig mag dan worden vastgesteld, dat 
een uiterst bewogen jaar achter ons ligt. Veel 
werk is er verzet - de voorzitter van de 
Tweede Kamer herinnerde er vorige week 
aan, dat de Kamer meer dan 500 uren had 
vergaderd, terwijl de Handelingen 3050 blad~ 
zijden bevatten, een record dat slechts in 
1918~19 is geslagen - maar naast de veel
heid hedt ongetwijfeld de bewogenheid 
de aandacht getrokken. Een bewogenheid 
waaraan de voorzitter van de fractie der 
:V.V.D., mr. Oud, zijn deel heeft bijgedra~ 
gen. Tot het heengaan van minister Schok~ 
king gaf hij een krachtige stoot, omdat onze 
fractie de gang van zaken met betrekking 
tot de opbouw der defensie niet langer ver
antwoord achtte. Diens opvolger, minister 
s' Jacob. kreeg het zwaar te verduren om 
zijn hoogst onbevredigende houding in de 
zaak der Ambonnese militairen; de heer 
s' Jacob zal het mede daaraan te danken 
hebben, dat hij na de kabinetscrisis niet te~ 
rugkeerde. En dan hadden wij de kabinets~ 
crisis, uitgebroken na w~t men nu is gaan 
noemen .,de nacht van Oud", naar aanlei~ 
ding van het Nieuw~Guinea~vraagstuk. 

Die kabinetscrisis bracht enige winstpun~ 
ten; niet het onbelangrijkste daarvan was het 
verdwijnen van minister van Maarseveen 
van het Departement voor Uniezaken en 
Overzeese Rijksdelen. 

* • * 
vlak voor het einde van het parlementaire 

jaar hebben wij dan nog de felle belas~ 
tingelebatten gehad, waaruit men onzes in~ 
ziens kan concluderen, dat de strijd in het 
aanstaande jaar zeker niet minder fel zal zijn. 
Dit was al te verwachten, omdat volgend jaar 
de verkiezingen zullen worden gehouden en 
er dan behoefte bestaat aan scherp stelling 
kiezen, maar duidelijk is, dat in socialistische 
kring veel sterker de wens gaat opkomen 
meer direct de socialistische doeleinden na 
te streven. De lezer mogen wij verwijzen naar 
een samenvatting van een artikel van het 
socialistische Tweede Kamerlid Scheps, dat 
wij in dit nummer hebben opgenomen. Men 
mag aannemen, dat de heer Scheps in die 
opvattingen niet alleen staat. De P.v.d.A. zal 
o.i. steeds meer gaan eisen. Wat zij verwer~ 
keiijkt zal krijgen, zal afhangen van de hou
ding der Katholieke Volkspartij. Bij de 
K.V.P. ligt de sleutel tot het politieke gebeu~ 
ren; de mate van haar toegevendheid is he~ 
slissend voor wat er zal gaan geschieden in 
ons land. 

Scherpe strijd mag men al onmiddellijk ver~ 
wachten na de derde Dinsdag van Septem~ 
ber. Dan immers komt het wetsontwerp ïn~ 
zake Toezicht "0 het Credietwezen aan de 
orde. Het V oe ;)ig V erslag van de Tweede 
Kamer toont wel aan, dat minister Lieftinck 
buiten zijn geestverwanten wel heel weinig 
steun vindt voor zijn ideeën. Men mocht ho~ 
pen, dat de heer Lieftinck daaruit lering zou 
trekken, maar soepelheid is niet 's ministers 
sterkste zijde. Houdt hij vast, dan zal er fel 
worden gestreden. Daarbij zal ook menig 
woordje vallen over 's ministers financiële 

politiek, waarover een toenemende ongerust~ 
heid bestaat. 

• • • 
Het wetsontwerp inzake Toezicht op het 

Credietwezen heeft de gemoederen danig 
in beweging gebracht. Terecht, men kan de 
betekenis ervan niet hoog genoeg aanslaan. 
Daarom verheugt het ons, dat het pogen van 
minister Lieftinck om het nog vóór het reces 
behandeld te krijgen is mislukt, en dat de 
Kamer de zaak behandelt op de rustige wij~ 
ze, die men aan een zaak van groot gewicht 
verschuldigd is, daarbij aan het bedrijfsleven 
de volle gelegenheid latende zich te doen ho~ 
ren. Dat heeft het ook voortreffelijk gedaan. · 
Wij willen daarin thans niet verder treden. 
Maar een juist dezer dagen ontvangen adres 
van het N.V.V. vraagt toch even onze aan~ 
dacht voor een tweetal punten. 

Natuurlijk wordt in dat adres het pleit ge~ 
voerd voor physieke controles, ook op de 
prijzen. Dat wil dus zeggen een uitgebreid 
apparaat van controlerende ambtenaren. En 
dit terwijl in het adres zelf wordt gesteld dat 
.,het prijzenprobleem op dit moment geluk~ 
kig niet acuut meer" is. Na deze verrassen~ 
de mededeling komt dan de veronderstelling, 
dat het toch wel weer acuut zou kunnen 
worden! Wij dachten dat de leiders van het 

. N.V.V. geleerd zouden hebben. Reeds zeer 
lang drongen zij aan op een groot prijs~ 
controle apparaat. Ook onzerzijds is het 
standpunt ingenomen dat dit niet nodig was. 
Bij de jongste debatten over het loon~ en 
prijsvraagstuk in de Tweede Kamer hebben 
wij ook gewezen op de mogelijkheid van 
prijsdalingen. In plaats van een ruiterlijke er~ 
kenning van de zijde van het N.V.V., dat de 
aandrang tot prijscontroles dus volslagen on~ 
juist is geweest en ons land dus millioenen 
voor niets zou hebben gekost, blij ft men maar 
aan het denkbeeld vasthouden, terwijl men 
dan zelf moet erkennen dat .,het prijzen~ 
probleem op dit moment gelukkig niet acuut 
meer" is. Dit is ordenen terwille van het or~ 
denen, dit is het economische leven binden 
terwille van het binden, dit is ambtenaren 
creëren terwille van de ambtena~ij! 

• * • 

Een tweede punt in het adres van het 
N.V.V. is van niet minder belang. Het 

N.V.V. zou het namelijk betreuren: 
.,indien zich de gewoonte zou gaan vor~ 
men, dat organisaties of groepen, wel~ 
ker representanten in de Sociaal Econo~ 
mische Raad hij het opstellen van een 
advies over een bepaalde aangelegen~ 
heid in de minderheid zijn gebleven, door 
een daverende actie trachten. de indruk, 
welke het meerderheidsadvies van de 
Sociaal Economische Raad zou kunnen 
maken, te verzwakken". 

uit is nu toch werkelijk al te gortig. In ons 
volk heeft iedereen en heeft elke organisatie 
het recht zich te doen horen en er toe mede 
te werken, dat een zaak zo goed mogelijk in 
het licht wordt gesteld. Dit is voor een goede 
werking der parlementaire democratie van 
essentiële waarde en dat recht dient dan ook 
onverkort gehandhaafd te blijven. Wij me~ 
nen ons overigens te herinneren, dat de heer 
Vermeulen van het N.V.V. van dat recht in 
het jongste verleden ook nog wel eens ge~ 
bruik gemaakt heeft en dat zulks niet op de 
rustige wijze geschiedde waarmede het be~ 
drijfsleven thans zijn bezwaren tegen de 
voorgestelde credietcontröle te berde heeft 
gebracht. Was bij de heer Vermeulen niet 

sprake van het woord .,staking"? Laten de 
heren van het N.V.V. het geheugen maar 
eens opfrissen. 

c: * 0 

Wij wijzen op dit voorbeeld omdat er hier 
en daar wonderlijke opvattingen gaan 

ontstaan over wat de democratie vereist. Uit 
het Nieuw~Guinea~debat herinneren wij ons 
ook al de poging om de geheime democratie 
te bedrijven en in het jongste debat over de 
belastingvoorstellen moest onzerzijds ook 
gewaarschuwd worden tegen het trekken 
van de politiek uit de openbaarheid naar de 
binnenkamer. Dit zijn overigens even zovele 
bewijzen voor de noodzaak telkenmale weer 
in het krijt te treden voor een zuivere demo~ 
cratie. Temeer is dit nodig o.mdat de zich 
snel wijzigende omstandigheden toch al ern~ 
stige gevaren voor de democratie inhouden. 

Reeds eerder wezen wij op de noodzaak 
om, nu zich de oplossing van allerlei vraag~ 
stukken naar het internationale vlak ver
schuift, te zorgen voor democratische orga~ 
nen der internationale gemeenschap. Op dit 
moment is één van de redenen van de crisis 
waarin wij met betrekking tot de democratie 
zijn geraakt, gelegen in het feit, dat de na~ 
tionale volksvertegenwoordigingen veel van 
haar invloed ,....., en daarmede veel van haar 
vertrouwen -·hebben verloren . omdat zij 
vaak gedwongen zijn zonder meer te accep~ 
teren wat op internationaal niveau is over· 
eengekomen. Ernstige bezinning op dit 
vraagstuk en ernstige bezinning op de demo
cratie in het algemeen is dan ook één onzer 
belangrijkste taken. 

Voor ons, liberalen, sta bij dit alles de ver~ 
dediging der menselijke waardigheid en der 
vrijheid voorop. Daarvandaan ook onze zorg 
over de geestelijke instelling, die men vaak 
aantreft tegenover de mensen bij overheids
instanties. Men heeft de indruk, dat bij ver· 
scheidene overheidsdienaren de instelling is 
gekomen, dat niet de overheid er is terwillt> 
van het geluk en de rechtvaardigheid in de 
gemeenschap, maar dat zij de mensen zien 
als te zijn dienstbaar aan de overheid. Dit is 
een aangelegenheid, die ons met zorg ver
vult en naar onze mening direct samenhangt 
met het gecentraliseer der laatste jaren. Bur~ 
ger A uit Appingedam is mèèr een mens voor 
de overheidsdienaren uit Appingedam, dan 
voor de ambtenaren in Den Haag. Voor de 
(Vervolg op pag. 5) 

rln l'erband met vacanties zal ons blad 
op 4 Augustus niet verschijnen. Het 
volgende nummer komt dus uit op 11 
Augustus. 

~----------------~ r-- Mr. E. ELIAS --, 
is van heden af weer in 
fünctie als redactie-secre
taris. Van nu af worde 
dus alle correspondentie 
weer tot hem gericht : 
Spuistraat 27 4 111, Amster-

\., dam. 
.J 
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Sociale Zaken en Justitie in de Eerste Kamer 
lllotie van pro.f. Molenaar over 

ontvijandirtg met grote meerderheid aanvaard 
Het einde van de parlementaire werksaamheden begint nu toch in 
s~cht te komen. Voor de Tweede Kamer zijn zij reeds geëindigd; 
de Eerste Kamer, die' uit de aard van hoor revisie-functie met de 
1ddoening van zaken niet anders dan achter kan blijven bij haar 
parlementaire suster aan de overzijde, zal nog enkele weken moeten 
doorgaan, maar omstreeks medio Augustus sol toch ook zij haar 
laatste vergodering in dit sittingsjaar wel hebben gehouden. 

precies de omgekeerde gedragslijn ge
volgd als die, welke door de hierbe
doelde leden is voQrgesteld, n.l .. dat 
gegarandeerd wordt een bodempen
sioen krachtens de algemene volks
verzekering, welk pensioen dan kan 
worden aangevuld door de bedrijfs
pensioenfondsen". Prof. Molenaar 
voegde daarbij, dat de aanvullende 
regeling voor de bedrijfspensioen
fondsen z.i. vrijwillig moet blijven. 

Zoals wij, de vol'ige week reeds aankondigden, sullen wij onze oon
dacht ditmaal tot de Eerste Kamer bepalen. In ons volgende over
sicht sullen wij don een blik werpen op die laatste week in de 
Kamer van honderd. * * * 

B ij de behandeling van de begro-
ting van Sociale Zakefi in de 

Eerste Kamer bracht de woordvoer
der van de V.V.D.-fractie, prof. Mo
lenaar, in herinnering, dat hij bij het 
begrotingsdebat op 30 Maart van het 
vorige jaar vrij veel critiek had ge
leverd op het beleid van minister 
Joekes. Nu wij een jaar verder zijn, 
wilde hij zich afvragen, of hij zijn 
oordeel thans moest herzien. 

Prof. Molenaar had toen in de eer
ste plaats gezegd: gij slaagt er, naar 
mijn mening, niet in om in Juni 1950 
- zoals de opzet was - de werkloos
heidsverzekering in werking te doen 
treden. Korte tijd later moest ook de 
minister toegeven, dat hij die termijn 
niet zou halen en op het ogenblik -
Juli 1951 - is de wet nog niet in 
werking. 

In de Tweede plaats had pn>f. Mo
lenaar toen gesproken over de in uit
zicht gestelde unificatie van de so
ciale verzekeringen. Dit· plan· is se-' 
<lertdien ingediend en tot zijn leed
wezen moest hij zeggen, dat de minis
ter daarbij een aanvankelijk door hem 
ingenomen standpunt, dat op zichzelf 
betrekkelijk sterk was, heejt prijs ge
geven. Enige jaren geleden had de 
heer Molenaar zich een voorstander 
_getoond van de scheiding van de uit
,voering van langlopende verzekerin-
. gen en delen van langlopende verze
keringen, die hij bij de openbare or
ganen wilde laten, en de kortlopende 
verzekeringen, die zijns inziens door 
de bedrijfsverenigingen moesten wor
den geadministreerd. De minister had 
toen gezegd, meer te gevoelen voor de 
.gedachte, om alle verzekeringen te 

. ~oen uitvoeren door bedrijfsvereni-
: _gingen. Maar, zo zei de min. er bij, 
'dan moet er komen 'n Centraal Admi
nistratiekantoor, want de grote moei-
lijkheid, die op 't ogenblik beide ver
:r.ekeringen hebben en die zou wor
den versterkt wanneer wij een ande
re richting opgingen, is, dat de ad .. 
ministratie in de verschillende ge
meenten zo zou worden gevoerd, dat 
de controleurs en medici van ver

' schillende verenigingen elkaar in die
zelfde gemeenten achterna zouden lo
pen. Daardoor zou de uitvoering no-

, deloos duurder worden. 

• * • 
naar zat wat in en bij die gele-

genheid is prof. Molenaar de mi
nist-er dan ook met uitgestoken hand 
tegemoet gekomen en heeft hij ge
zegd: dit is een plan, dat met goed-e 
argumenten wordt verdedigd, maar 
dan moogt gij ook geen uitzonderin
gen op het Centraal Administratie
kantoor toelaten. Maar wat zei de mi
nister nu verleden jaar bij het be
grotingsdebat? Hij zei: nochtans zal 
ik de mogelijkheid openen, dat be
paalde bedrijfstakken de administra
tie in eigen hand houden. Ik heb, zo 
merkte prof. Molenaar thans naar 
aanleiding hiervan op, van een tege
moetkomende houding in het parle
ment nimmer minder pleizier gehad 
dan toen. Weg was de lijn, die toen 
althans in 's ministers plan zat. De 
efficiency, die de minister zo ter 
harte ging, kon hem op dat ogenblik 
blijkbaar niet meer schelen. Spr. had 
vernomen, dat er nu al zeven of acht 
bedrijfsverenigingen zijn, die kans 
mak@ erkend te w~den en hij con-

stateerde, dat in dit opzicht de mi
nister de logische grondslagen van 
zijn eigen plan heeft vermoord. Ik 
vind - aldus d-e heer Molenaar - dit 
uitermate jammer, omdat h-et er mij 
bij de unificatie immers niet om gaat 
een hobby te volgen, maar ik ben 
bereid, elk redelijk plan om een 
uitermate kostbare administratie te 
voorkomen, te steunen. 

• • • 
wat het Centrale . Administratie-

kantoor betreft noteerde prof. 
Molenaar nog "pro memorie" als der
de punt, dat nu duidelijk gebleken 
was, hoezeer het te betreuren is, dat 
in de wet op de werkloosheidsverze
kering, die de minister in deze en ook 
in de Eerste Kamer heeft verdedigd, 
het Centraal Administratiekantoor 
niet werd opgenomen. 

Sprekend over het ouderdomspen
sioen en de reeds meermalen gestel-

. de ·vraag of wij nu bij de defillitieve 
wet van de hatelijke aftrek af zullen 
zijn, wilde prof. Molenaar wel zeg
gen, dat het bekende voorstel van de 
vakcentraJen z.i. zeer waardevolle 
elementen bevat. In één opzicht ver
klaarde hij zich echter de minister te 
steunen, namelijk waar deze in de 
M. v. A. zegt: "Naar de opvatting 
van ondergetekende is het een eer
ste vereiste, dat de algemene volks
verzekering voorziet in een bodem
pensioen. Bij het in voorbereiding 
zijnde wetsontwerp wordt dan ook 

Ü ndertussen moet de Noodwet 
Ouderdomsvoorziening maar 

steeds blijven gehandhaafd, daar de 
definitieve wet nog steeds op zich 
laat wachten. Op 30 Maart van h-et 
vorige jaar zei de minister, dat een 
voor-ontweP!'l gereed was; thans zijn 
wij 15 maanden verder en nu lezen 
wij in de M. v. A., dat de Regering 
vertrouwt, dat binnen enkele maan
den een voorontw-erv aan de Sociaal
Economische Raad voor advies zal 
kunnen worden gezonden. Bovendien 
herinnerde prof. Molenaar er nog 
eens aan, dat hij al eerder -een reor
ganisatie van de sociale verzekering 
had bepleit, welke volgens zeer des
kundig oordeel een millioen bezuini
ging zou kunnen brengen. 

Uit de stukken w-eten wij, dat er 
voor de Ouderdomsverzekering een 
gecombineerd stelsel van kapitaaldek
king in de een of andere vorm en 
een omslagstelsel zullen komen. Per
soonlijk bepleitte prof. Molenaar een 
omslagstelsel, dat hjJ ·voor· dit. stuk, 
sociale verzekering aangewezen acht
te. En wel mede omdat de waarde
vastheid van de gulden niet meer is 
die vastheid, welke wij vroeger heb
ben gekend, en dat, indien. men een 
stuk kapitaaldekking in de ouder
domsverzekering opn-eemt, men Of aan 
de ouden van dagen geen zekerheid 
kan geven, dat zij altijd een behoor
lijke uitkering zullen ontvangen, Of 
dat de Staat geregeld moet bijpassen 
door toeslagen uit de Staatskas te ge
ven. Aan de hand van de feiten, die 

DEZE BURGER 
meent dat het goed ts voor de mens om vreemde landen te be
zoeken en onder vreemde volken te verkeren. 

"Reizen verruimt de horizon", zeide 's bw·ge1·s grootvader 
reeds, wanneer hij terugkeerde van een reisje langs de Rijn
Rijn-Rijn. 

Wel, dat vindt deze ourger óók. Reizen is goed, al ware dit 
alleen reeds om tevredenheid te leren en om te erva1·en dat het 
merendeel der mensen alleen maar zijn naakte leven bezit en 
geen dingetje méér. Tevredenheid te leren met Uw eigen lot 
en vooral: Uw eigen land. Alle waanwijze jongens ten spijt, die 
met de wijsvinger tegen de neus en het gefronsde voorhoofd 
d-er gepatenteerde denkers, zo vaak gij het niet horen wilt, zeg
gen dat "Holland niks meer en de boel hier één grote 1·ossooi is." 

Eén goed eind reis de werel.d in, makkers, en misschien houdt 
gij dan Uw grote, bittere mond. 

De overheid reddert, regel.t, dirigeert en betaalt zo véél waar 
deze burger zo veel heil niet i1i ziet, dat hij zou willen zeggen: 
ge zoudt een deel van Uw étatistische bemoeizucht kunnen laten 
varen en voo1· het zelfde geld een deel Uwer· burgers laten 
varen. 

Naar vreemde landen en volken, om te zien dat de wereld 
groter is dan Uw huis, Uw straat en tante Jans. 

' Eigenlijk moesten de burgers, dacht deze burger, ieder jaar 
met een zakcentje en reeks blauwe stempels in hun (gratis) 
pas, de wereld in worden gejaagd naar een ruimer horizon. 

Nu doet de overheid het tegendeel. De einder wordt nauw 
en eng. Dat kan nóóit nuttig z~jn. 

Hoe enger de behuizing en hoe nauwer de trap, hoe meer 
ruzie met de buren. 

Dat geldt voor mensen en dat geldt voo1· volken evenzeer. 
Dit is een oude waarheid en wie zegt dat het een gemeen

plaats is,· die liegt niet. 
Maar ge ervaart de waarheid van die waarheid eerst recht, 

wanneer ge zèlf op reis zijt. Wanneer ge zelf on:dervindt dat 
de wereld wijder is dan Uw straat en dat er méér mensen zijn 
dan tante Jans en allen die U thuis voor de voeten lopen. 

Eén wereld of géén wereld - dat wordt U duidelijker dan 
ooit, wanneer ge door een verre, vreemde stad loopt, zoals 

DEZE BURGER 

wij nu kennen, is het duidelijk, dat 
de fondsen het niet kunnen betalen, 
zodat de algemene staatskas het moet 
doen. 

En om de eenvoud van het stelsel 
èn om het belang van de ouden van 
dagen èn ook in zekere zin in het be; 
lang van "het nageslacht van de mi· 
nister van Financiën", die op de duur 
de middelen moet geven, om, als de 
waardevastheid van de gulden uit
blijft, voortdurend aanvullingen op 
de rente op de begroting te plaatsen, 
gaf prof. Molenaar dus zeer nadruk• 
kelijk de voorkeur aan een volledig 
omslagstelsel voor de sociale verze
kering van de ouden van dagen. 
,,Naar mijn mening" - aldus de heel' 
Molenaar - "heeft zich op dit gebied 
geleidelijk de gedachte ontwikkeld, 
dat wij bij de ouderdort.sverzekerin« 
van het kapitaaldekkingssysteem af
moeten. Onder de arbeiders groeit de 
sympathie voor h-et omslagstelsel en 
onder de werkgevers heeft de heer 
Kaars Sypestein de leiding genomen . 
De Zaanse werkgev-ers hebben zich 
reeds achter hem geschaard". 

Hoewel prof. Molenaar ook nog 
waardevolle opmerkingen maakte 
over de vereveningsheffing, de loon
kwestie en enige punten betreffende 
de volksgezondheid, zullen wij het 
hierbij moeten laten. 

.. . . 
E en aardig succes behaalde de-

, zelfde afgevaardigde bij de be· 
handeling- van .. de ontwerpen: Wijz;i
ging en aanvulling van het Besluit 
Vijandelijk Vermogen, en: Regelén 
met betrekking tot de bestemming 
van het vijandelijke vermogen. Voor 
de betekenis en de bedoeling dier 
ontwerpen zullen wij moeten vol
staan met de verwijzing naar het
geen wij daarover in deze rubriek in 
ons blad van 19 Mei j.l. reeds ge
schreven hebben naar aanleiding van 
de behandeling dier ontwerpen in de 
Tweede Kamer. 

Prof. Molenaar kon bij deze ont
werpen de algemene gedragslijn, die 
de Regering v<>lgt, aanvaarden. Noch
tans was hij niet op alle onderdelen 
even ingenomen. Zo wees hij op een 
z.i. frappante tegenstelling met be
trekking tot de z.g. "grensboeren" tus
sen hetgeen de minister-president in 
de Tweede Kamer had gezegd en een 
zeer recente beslissing van het Be
he~sinstituut, waarbij dit een veel 
strenger maatstaf aanlegde. Een nog 
sterker sprekend bezwaar had onze 
woordvoerder met betrekking tot de 
al dan niet ontvijanding van de van 
origine Nederlandse vrouwen, in 
Duitslind wonend, die vóór de oorl~ 
met Duitsers waren gehuwd. Prof. 
Molenaar kon zich wel voorstellen, 
dat de minister "goede gezindheid", 
zoals de heer Ruys de Beerenbrouck 
(K.V.P.) had bepleit, te vaag vond 
en niet hanteerbaar, maar terecht 
merkte onze geestverwant op, dat het 
stellen van ·de eis, dat zij "goede 
diensten aan de Nederlandse of de 
geallieerde zaak" hadden bewezen. 
toch te ver ging. Van vrouwen, dk 
in deze tijd in het hart van Duits
land woonden, kan men toch moei
lijk eisen, dat zij bepaalde d a d e 1~ 
moeten hebben verricht. Er is hier 
toch een grote tussengroep van geval
len denkbaar, waarin het onrecht 
wordt om, wat de heer Ruys de Bee
renbrouck noemde, aan haar het va .. 
derlijk erfdeel te onthouden. Boven
dien houde men wel in het oog, dat 
de kinderen mede de dupe worden 
van het feit, dat een vrouw, bij ge
brek aan daden, niet wordt ontvijand. 

Er is over al deze zaken vooral met 
minister Mulderije een vrij uitvoerige 
discussie gevoerd, welke hiermede 
eindigde, dat mr. Ruys de Bet:ren
brouck een door hem ingediend*! mo-

(Verv()l& op pa& 8.) 



\'RIJHEID EN DEl\IOCRATIE 

U-an WEEK tot WEEK 

Politiek en bedrijfsleven (I) 

D e belasting-debatten van de laatste weken 
vormen het zoveelste bewijs, dat politiek en 

bedrijfsleven nauw verbonden zijn. Wat op het 
politieke terrein wordt uitgedokterd, heeft zijn 
onmiddellijke of middellijke weerslag op de gang 
van zaken in het bedrijfsleven. Sprekende voor~ 
beelden daarvan zijn bijvoorbeeld de ordenings
maatregelen, de publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie, alsmede de, zo juist genoemde, belastin
gen, die directe aanleiding waren om nog eens op 
het verband tussen politiek en bedrijfsleven te wij
zen. 

Hoe duidelijk dit verband ook telkens weer voor 
de dag komt, voor menigeen schijnt het toch niet 
duidelijk genoeg te zijn. Er zijn prachtige voor
beelden van vooraanstaande figuren uit het be
drijfsleven, die de noodzaak om zich voor de po
litiek te interesseren en er zich daadwerkelijk mee 
bezig te houden, inzien. Het hoofdbestuur onzer 
partij immers telt enige prominenten uit het be
drijfsleven. Daarnaast hebben ook vele figuren uit 
het bedrijfsleven zitting in de besturen van cen
trales en afdelingen onzer partij. En toch, gelo
ven wij, mogen wij niet tevreden zijn. Er zijn er 
nog te velen, die zich afzijdig houden, die er zelfs 
een genoegen in stellen om zich niet met de poli
tiek te bemoeien. Dat is zeer jammer, want daar
door wordt de stem van het bedrijfsleven onvol
doende krachtig gehoord. Men kan het nu eenmaal 
maar niet altijd aan een enkeling overlaten om de 
zaken op het politieke vlak te behandelen. Zoveel 
mogelijk mensen uit het bedrijfsleven moeten zich 
doen horen. Laat men verder ook goed begrijpen, 
dat men door zich niet met politiek in te laten, 
moedwillig afstand doet van het recht tot mede
spreken. En dat tot schade van het algemeen be
lang en tot schade van het belang van het be
drijfsleven. 

Politiek en bedrijfsleven (11) 

H et betekent schade voor het algemeen belang 
wanneer een groep mensen, die door werk 

en opleiding in staat is de economische vraag
stukken op een goede manier te beoordelen, ter 
zijde blijven staan. De afwezigheid van hun oor
deel bij de bespreking van de vraagstukken van 
algemeen belang betékent dus dat opbouwende 
kracht wordt gemist, betekent dus schade van het 
algemeen belang. 

Het belang van het bedrijfsleven wordt ge
schaad wanneer men niet zorgt, dat de belangen 
van het bedrijfsleven in de discussiën juist wor
den gesteld. Wat betekent bijvoorbeeld op het 
ogenblik niet de kracht, die het bedrijfsleven heeft 
ontwikkeld tegen het wetsontwerp inzake de cre
dietcontröle. Doordat het bedrijfsleven hier met 
kundigheid en juiste argumentatie is opgetreden, 
is de discussie op een vlak gekomen waarop het 
belang van het bedrijfsleven en het algemeen be
lang in een helderder licht zijn gekomen. Maar 
laat men toch beseffen, dat bij voortduring het 
bedrijfsbelang aan de orde is en dat men daarom 
zorgen moet bij voortduring zijn stem te doen 
horen. Nu is het bij het wetsontwerp inzake de 
credietcontröle gebeurd in de vorm van een ge
zamenlijk optreden der organisaties. Dezen heb
ben zich tot de leden der politieke organen ge
wend. Maar van niet minder belang is het oordeel 
van de individuele bedrijfsman in de politieke 
partij waartoe hij behoort. Teveel wordt voorbij
gezien, dat dit van essentiële betekenis is en teveel 
voert men argumenten aan voor de afzijdigheid, 
die geen steek houden. 

Politiek en bedrijfsleven (111) 

V eler argument is dat men geen tijd heeft om 
"aan politiek te doen". Dat geldt natuurlijk 

alleen wanneer men in de beoordeling van de be
langrijkheid der politiek deze achteraan stelt. Ziet 
men echter in, dat het zich inlaten met de politiek 
een noodzaak is, dan verdwijnt het argument. 
Waarlijk, figuren als de heren Twijnstra en van 
den Bergh hebben ook wel het een en ander om 
handen. Niettemin bemoeien zij zich met het poli
tieke werk; zij zi<>n er het belang van in. 

Een ander argument is, dat er toch niets bereikt 
wordt! Wie meent, dat hij het voor het zeggen zal 
krijgen wanneer hij op het politieke terrein komt, 
doet beter weg te blijven. Politiek is de kunst van 
het bereikbare. In een democratie is men gedwon
gen met anderen tot overeenstemming te komen 
over de te volgen koers. Dat is een zaak van ge
ven en nemen, een zaak van redelijk overleg. Maar 
sterker staat men naarmate het getal groter is 
en naarmate me•~ kl·achtiger in zijn argumentatie 
staat en naarmate men de kunst der politiek meer 

machtig is. Want, laat men nooit vergeten, dat de 
politiek een ambacht is, dat veel studie en werk 
vereist voordat men kan meedo<:;n. Het is ook daar
om, dat wij tot de mensen van het bedrijfsleven 
zeggen die tot dusverre afzijdig bleven: zorgt dat 
gij er bij zijt en zorgt dat gij de politieke leer
school doorloopt, opdat gij uw rol zult kunnen gaan 
medespelen. Wij vragen dat aan allen, of men aan 
het hoofd staat van een onderneming of daarin 
anderszins werl;tzaam is, of gij behoort tot een 
groot of een klein bedrijf, of gij zijt industrieel, 
boer, winkelier, ambachtsman, vervoerder. 

leder dient zich zijn plaats bewust te zijn en het 
voorbeeld te volgen van hen, die zijn voorgegaan. 

En onze partijgenoten vragen wij bij het voeren 
van propaganda de aandacht öp dit alles te ves
tigen. Onlangs reeds schreven wij, dat wij nodig 
hebben een militant liberalisme. leder drage zijn 
steentje bijl 

De grenzen van de 
geleide economie 

I n de Nieuwe Rotterdamse Courant van Zatèr
dag j .1. troffen wij een artikel aan over de 

grenren der geleide economie. Er wordt aan her
innerd, dat sedert 1945 weinig of niets te bespeu
ren is van de normale conjunctuurschommelingen. 
Velen hadden verwacht, dat, evenals zulks na 1918 
het geval is geweest, een paar jaar na de wereld
oorlog een terugslag in het economische leven 
zou zijn gekomen. Zo is het en het is ook zo, dat 
onze regering daarop tot op zekere hoogte haar 
financiëlo en economische politiek heeft gebouwd. 
Terecht wijst de N.R.C. erop, dat de moeilijkhe
den van het ogenblik "zeker niet voor een gering 
deel veroorzaakt (zijn) door een prijsbeloop, dat 
juist tegengesteld was aan hetgeen men zich had 
voorgesteld". 

Men mocht hopen, dat alle ordenaars van zo'n 
gruwelijke fout in de toekomstverwachting zou
den hebben geleerd. Dat zij met name zouden heb
ben verstaan, dat het intellectuele hoogmoed is 
om te denken, dat de toekomstige gang van zaken 
kan worden voorzien. In dat opzicht weten weten
schappelijke plannenmakers op regeringsbureaux 
heus niet meer dan de ondernemers. Wij onder
schrijven ten volle wat de N.R.C. met grote dui
delijkheid stelt: "Evenmin als destijds de vrije 
ondernemer, is thans de overheid in staat zich een 
betrouwbare voorstelling te maken van de wer
king der economische krachten in de naaste toe
komst". Zo is het en het moge onze plannenmakers · 
tot heseheidenbeid manenl Al vrezen wij, dat de 
hoogmoedigen misslagen altijd aan alles en ieder
een wijten behalve aan zichzelf! 

Maarschalk Pétain f 
Zwaar is de tragiek, die hangt over het over

lijden van maarschalk Pétain. Een man, die 
zijr. land als militair de grootst denkbare diensten 
heeft bewezen, is thans heengegaan in alle stilte, 
als een banneling. Zelfs zijn laatste wil zal niet 
worden ten uitvoer gebracht: zijn stoffelijk over
schot zal niet mogen rusten temidden van die zij
ner oude strijdmakkers van Verdun. Aan Verdun 
immers is zijn naam als maarschalk verbonden. 
Door zijn optreden daar, na het gedemoraliseerde 
leger we~r te hebben bezield en tot orde te heb
ben gebracht, heeft hij de maarschalkstaf verwor
ven. 

Tragisch is het dan zeker wanneer in later ja
ren de grootste smaad het deel wordt van zulk een 
man. Men begrijpe ons goed. Wij treden niet in 
hetgeen Pétain als hoofd van de Franse staat heeft 
gedaan in de jaren 1940--1944. Wij gaan er van 
uit, dat hij terecht veroordeeld is. Dat mag er ons 
bij zijn doed evenwel niet van weerhouden daar
van de tragisch-menselijke zijde te zien en er 
uiting aan te geven. Dat hem een maand geleden 
nog gratie werd verleend doet aan- dit alles niets 
af. 

Men mag naar onze mening niet voorbijzien, dat 
de tragiek voortkomt uit een zo vele malen voor
komend misverstand. De gedachte namelijk, dat 
een man, die als militair tot de grote behoort, 
daarom ook een geslaagd staatsman zal blijken. 
Dat is een afschuwelijk misverstand. De eigen
schappen die men nodig heeft om een goed politi
cus of staatsman te zijn, zijn gans andere dan die 
de waarde van de militair bepalen. Natt~urlijk is 
een combinatie der eigenschappen mogelijk. Maar 
er staan voorbeelden in de geschiedenis, die tonen, 
dat een geslaagd militair lang geen staatsman is. 
Een mislukking als staatsman is ook de grote 
maarschalk Pétain gebleken. Dat moge ons er ech
ter niet van weerhouden bij zijn dood met eer
bied te gedenken wat hij als militair voor grote 
waarden aan zijn land en volk heeft gegeven in 
vroeger tijden. Al vergeten wij niet de fouten die 
hij op later leeftijd - hij was echter 84 toen hij 
in het . Frankrijk van Vichy de leiding nam -
heeft gemaakt. Wel zijn wij ervan overtuigd, dat 
de historie veel milder zal oordelen dan in de 
afgelopen na-oorlogse jaren van verhitte politieke 
hartstochten is geschied. 
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rDrs. Korthals is gedurende Augustus 
afwezig. Verzoeke correspondentie te 
richten tot het secretariaat der 
redactie. 

~, _________________ _ 
De Westerse verdediging 
en Span_je 

E r is ia de laatste week nogal wat te doen 
geweest óver .de besprekingen, die de, inmid• 

dels overleden, Amerikaanse admiraal Sherman, 
heeft gevoerd met de Spaanse regering. Dat die 
besprekingen reacties hebben verwekt, is begrij
pelijk. Het Franco-Spanje heeft veler liefde en 
sympathie niet. Zo ook niet de onze. Wij herinne
ren ons maar al te goed de steun, die Franco van 
bevriende" zijde Hitier en Mussolini, heeft ont· 
~angen om zich de macht te veroveren. Wij her
inneren ons ook de steun, die hij zijnerzijds ver
leend heeft aan de genoemde figuren, toen die 
hun gruwelijke en mens-onterende strijd voerden. 
Dat alles is niet weg uit onze gedachten en blijft 
ons vervullen met tegenzin tegen Franco en zijn 
regiem. Trouwens niet alleen ons, maar millioe
nen in ons volk. 

Het is, gezien dit alles, dan ook vanzelfspre
kend, dat er roering is ontstaan om de besprekin
gen met Franco. Toch doet men goed de gehele 
kwestie te bezien zonder zich te laten leiden door 
de gevoelens, die men ten aanzien van Franco 
koestert. Waar gaat het eigenlijk om? Naar onze 
mening heeft de Amerikaanse secretaris van staat, 
Acheson, dat zeer goed en duidelijk gezegd. De 
militaire autoriteiten, aldus Acheson, zijn het er 
over eens, dat Spanje van strategisch belang is 
voor de algehele verdediging van West-Europa. Als 
een gevolg daarvan is men eens met Franco gaan 
spreken om te zien wat Spanje zou kunnen bijdra
gen voor de verdediging tegen mogelijke agressie. 
Daarbij sprak Acheson een woord, dat wij bij de . 
beoordeling van deze aangelegenheid wel zeer ter 
dege in onze gedachten moeten houden. Hij wees er 
namelijk op, dat het er bij een aanval op Europa 
om moet gaan om Europa te verdedigen, niet om 
het te bevrijden. Dat is een belangrijke zaak. Wij 
hebben vijf jaren van bezetting medegemaakt en 
werden daarna bevrijd. Wij weten dus wat bezet
ting betekent. Daarbij mogen wij wel veronderstel
len, dat een bezetting door Russen nog heel wat 
erger zou zijn. Er is dus voor ons alles aan gele
gen, dat inderdaad de Europese defensie zo is, dat 
Europa kan worden verdedigd. Is men het daar
over eens, dan zal men tot de conclusie moeten kG• 
men, dat daarvoor medewerking van Spanje, in 
enigerlei vorm, van grote betekenis is. Spanje be
hoeft daarvoor nog geen boezemvriend van ons te 
worden, zo min als Rusland dat was, toen wij daar
mede verbonden waren in de strijd tegen Duitsland 
en Italië, ea later nog Japan. Een samenwerking 
is echter mogelijk en moet onzes inziens worden 
aanvaard in het belang van de Westerse verdedi
ging. Daar gaat het op het ogenblik nu eenmaal 
om. 

( Jongeren en Parlement l 
Dinsdag 17 Juli heeft een groep jongeren, 
leden van de afdeling Dordrecht van de 
J.O.V.D., een bezoek gebracht aan de 
vergaderingen van de Tweede en Eerste 
Kamer. 
Het plan tot zulk bezoek was opgekomen 
na een interessante uiteenzetting, die mr. 
A. Stempels, de parlementaire redacteur 
van de N.R.C., in de afgelopen winter 
voor de Dordtse jongeren had gehouElen 
over de werkwijze van het parlement en 
waarin hi,i zulk een bezoek had aanbe
volen. 
Besloten is toen om eens een avondver
gadering te gaan bijwonen. Hetgeen dan 
vorige week Dimdag heeft plaats gehad. 
Het gezelschap van 25 J.O.V.D.-ers werd 
in het gebouw der Tweede Kamer ont
vangen in de fractiekamer van de V.V.D. 
door drs. Korthals, die voor een intro
ductie op de gereserveerde tribune zorg
de. Bij de sprekers, die het woord voer
den tijdens de aanwezigheid der J.O.V. 
D.-ers, was ook de heer Ritmeester. 
Na het bezoek in de vergaderzaal van de 
Tweede Kamer kwam men weer bijeen 
voor het gebruiken van een kop koffie in 
de fractiekamer. Bij deze ontvangst was 
ook mr. Stempels aanwezig. 
In het tweede gedeelte van de avond ging 
het gezelschap naar de Eerste Kamer. 
Daar was juist minister Mulderije aan het 
woord, terwijl minister Stikker naast 
dezen achter de ministertafel was ge
zeten. Verder werd nog het betoog van 
prof. Molenaar bij de algemene beschou
wingen over de begroting van Justitie 
aangehoord. 
Zo was het een waardevolle avond. 
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Liejtinck 
In "De Nieuwe Eeuw" lazen wij het 

volgende: 

,;Drie vooraanstaande leden van 
de R.v.d.A. reageerden, heet van de 
naald, iil een artikel in Het Vrije 
Volk op het ;,grote" belasting
dP.bat. Lieftinck, zeggen zij, wordt 
dagelijks met modder geworpen en 
zij vragen, of ooit een woord van 
waardering klonk 'van de zijde van 
het zogenaamd "denkend deel der 
natie'. 

Men zou kunnen opmerken dat het 
niet .de .slechtste vruchten zijn wa!lr
aan_ .. de, . wespen knagen, , ja .<lat 
Lieftinck èeri bepaald ,populair" 
minister is. Geen verstandig mens 
haalt het in zijn hoofd de heer Lief
tinek persoonlijk aan te kijken op 
wat hij in het regeringsteam aan 
maatregelen neemt of voorstelt. 
Dat men op zijn qui vive is, als 
het de minister Qetreft, vloeit 
voc;>rt uit ,de wetensc~ap, Qat hij 
l:>e.v'!alde . politieke avei-tuigingen 
koestert die ·men bestrijden 'moet. 
0verigens.' moet men zich· 'verbazen 
over de teer- en fijngevoeligheid 
die de socialisten plotseling aan 
de dag leggen. Vroeger waren zij 
zo niet, als men zich zijn jeugd her
innert. Van vervaardigers van 
"worgplaten" lijken zij witte
broodskinderen geworden, ·nu zij 
getracteerd worden zoals zij vroe
ger zelf tracteerden". 

Wij zouden aan dit stukje nog iets 
willen toevoegen. De zaak is ·namelijk 
zo, dat wanneer de socialisten nu in 
deze tegenwoordige tijd nog over hun 
tegenstanders spreken ook geen en
kele fijngevoeligheid in acht wordt 
genÓmen, Zi{ zijn zelf spoedig op de 
t~ntje~> getrapt wanneer niet ieder 
hli.chf .én waarderihg uitspreekt over 
w.~t .. hun vqprmálin~ü. pr~sterën. Maar 
w'<J.nriem- l}Ün cHtiek op anderen \veer
klink;t,. dan., ..... ja· dan ·zijn de 
V, V.D.'ers "muiters àah boord van het . 
scJ:iip van staai" in. ~e bri~f va'h de he
ren Burger, Vorrink en Donker. En· 
da,n reikt mr. Oud de hand aan elke 
politiekqieleidt tot: "Pluk dè armen, 
spaar de rijken": Ja dan .... · dan komt 
men van die zijde· toi terminologieën 
die .kwalijk ernstiger denkbaar zijn. 
Latei). wij . er verde.r dus bet zwijgen 
toe doen, maar ons voornemen Óok in 
he1; vervolg over ~e·.wéiaÜst'en te zeg
gen :Wat over hen gezegd moet wor
den. Dat achten wij in 's lands belang 
hard nod~g. Vooral als het over mr. 
Lieftinck gaat en diens mislukte poli
tiek. 

IHIIIIIIIIIHHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIHIIUIHIIHIIIIIHIIH 

AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Onze administratie is gaarne bereid 

met U te spreken over de mogelijk

heid van uitbreiding van onze lezers

kring. 
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Het Ontwerp-Winkelsluitingswet 
Nog verschillende vragen •• ZijD onbeantwoord 

I n het Nederlands Weekblad voor 
Kruidenierswaren heeft onze 

deskundige voor middenstandsaange: 
legenheqen, de heer Joh. G. H. Cor
nelissen, enige artikelen geschreven 
over het ontwerp-Winkelsluitingswet. 
Wij menen goed te doen onze lezers 
met de inzichten van de heer Corne
lissen in kennis te brengen. Het vol
gende is ontleend aan het eerste der 
twee artikelen. ..... 

Ruim een jaar geleden, aldus de 
heer Corrielissen op 1 Juni 1950, is 
dit nieuwe ontw~rp bij de Kamer in-i 
gediend, nadat verschillende voor
ontwerpen bij de diverse organisaties 
hadden gecirculeerd en men uiteinde
lijk tót de slot-conclusie was geko
men, dat het practisch onmogelijk ~s 
aan alle wensen van de groepen mt 
de middenstand tegemoet te komen. 

Wij hebben toen dan ook een ont
werp gekregen, dat op verschillende 
punten ernstig afwijkt van de ver
langens, welke door een gedeelte uit 
de middenstand naar voren waren ge
bracht. In de eerste plaats werden 
bepaalde onderdelen, van welke alge
meen de behoefte werd gevoeld, dat 
deze door een Rijkswet zouden wor
den geregeld, overgelaten aan lagere 
instanties c.q. aan de respectieve ge
meenteraden, terwijl andere verlan
gens, als b.v. een vacantieregeling, 
niet in het ontwerp voorkwamen. 

Het nieuwe ontwerp is toen in eer
ste instantie bekeken in de Vaste 
Commissie voor de Middenstand, wel
ke na een ernstige bestudering op 
verschillende punten tot een zeer af
wijkende conclusie kwam ten aan
zien van bepaalde artikelen. 

Het Voorlopig Verslag bevatte dan 
ook voorstellen aan de Ministers, wel
ke in beljj.ngrijke mate afweken van 
het oorspronkelijk ontwerp. 

Natuurlijk heeft dit alles tijd gl)
vergd, maar in de laatste week van 
de vorige maand is dan toch de Me• 
morie vart Antwoord verschenen op 
de opmerkingen van voornoemde 
Commissie en tevens een nota van 
wijzigingen. 

In deze Memorie van Antwoord 
wordt door de betrokken Ministers, 
n.l. die van Economische Zaken, Z.E. 
v. d. Brink, en de Minister zonder 
portefeuille, Z.E. Albregts, die het 
wetsontwerp wel zal moeten verde
digen, het volgende geantwoord: Ten 
eerste, dat over dit Winkelsluitings
antwerp ock nog overleg heeft plaats 
gevonden met de Beneluxlanden, 
maar dat toen werd geconstateerd, 
dat in België geen regelingen t.a.v. 
een winkelsluiting bestaan, alhoewel 
aan het Belgische Parlement wel een 
initiatief-voorstel in behandeling is 
gegeven, dat in beginsel overeenkomt 
met de Nederlandse regeling, maar 
in de uitvoering rni'1der ver gaat: 

Voorts vinden de Ministers het 
wenselijk; dat de nieuwe Winkelslui
tingswet zo soepel zal .zijn, dat on
gewenste concurrentie-verhoudingen 
in het grensgebied kunnen worden 
·voorkomen, een enigszins onbegrijpe
lijk standpunt, daar in het grensge
bied toch geen andere bepalingen 
kunnen gelden dan in het overige ge
deelte van het land. 

De Zondagsluliing 

Wat de sluiting gedurende de Zon
dagen betreft, in het voorstel komt 
geen verandering, zodat alle win
kels op Zondag gesloten zullen moe
ten zijn. Een uitzondering hierop 
wordt slechts gemaakt, wanneer bij
zondere plaatselijke omstandigheden 
aanleiding geven tot een herziening, 
zoals b.v. in bad- en seizoenplaatsen, 
waarbij dan ten overvloede nog wor
den. genoemd de zgn. "centrumge
meenten". Wat onder deze laatste 
wordt bedoeld, is schrijver dezes op 
het ogenblik nog niet bekend. 

De gewoonte, welke in het Zuiden 
van ons land bestaat, dat kerkgan
gers, die van grote afstanden komen, 
voor de aanvang van de dienst hun 
bestellingen kunnen opgeven, om 
deze boodschappen na de dienst op 
te halen, wil men blijven handhaven. 
Dit is op zich zelf onbegrijpelijk, daar 
het motief "ver-af wonen", gezien de 
intensieve verbindingen per auto-

busdiensten, nu toch niet meer kan 
gelden en het ondenkbaar is, dat deze 
bewoners uitsluitend des Zondags in 
het dorp komen. 

Als men deze uitzondering blijft 
handhaven, komt men toch wel in 
een zeer scheve positie tegenover het 
J ood~e deel van onze bevolking en 
de groep van Sabbatisten, die op Za
terdag ge~>loten wemen te zijn, maar 
daartegenover des Zondags verkoop
gelegenheid verlangen. De Regering 
en ook de grote meerderheid van de 
Commissie is hierop tegen, maar dan 
zullen toch ook andere uitzonderingen 
tot het uiterst beperkt dienen te blij
ven. 

Sluiting van cie winkels 
op werkdagen om 18 uur 

In tegenstelling met het oorspron
kelijk ontwerp, zijn de Ministers 
thans geheel meegegaan met het ad
vies van de Commissie, natuurlijk on
der voorbehoud, dat in bad- en sei
zoenplaatsen, in de grensstreken en 
in de forensenplaatsen, de mogelijk
heid tot afwijkingen open blijft. Is 
dit voor bad- en seizoenplaatsen te 
begrijpen, moeilijker wordt dit ten 
aanzien van grensstreken en foren
senplaatsen. Hierover zal dan zeker 
ook nog overleg moeten plaats vin
den, want anders wordt de avond
sluiting toch nog een paskwil. 

Natuurlijk moeten alle voorgestelde 
uitzonderings-maatregelen de goed
keuring hebben van elke gemeente op 
zich zel:l', de gemeenteraad, en boven
dien nog van de Kroon. Toch is men 
m.i. met het verlenen van ontheffing 
van de 6-uur sluiting wat ál te sàepél; 

De Ministers willen handhaven de 
mogelijkheid dat in een gemeente 
zonder goedkeuring van de Kroon het 
sluitingstijdstip voor één avond per 
week wordt bepaald op 22 uur (10 
uur 's avonds). 

In de bespreking van de Memorie 
van Antwoord is de Commissie voor 
de Middenstand gebleken, dat hierte
gen echter zeer ernstige bezwaren 
blijven bestaan. Men ziet in het alge
meen de noodzakelijkheid van een 
zgn. "Koop"-avond niet in, terwijl die 
ondernemers, die door de gesteldheid 
van hun zaak deze niet· geopend kun
nen houden zonder hulp van perso
neel dan in grote moeilijkheden zul
len komen door de Arbeidswet voor 
winkelpersoneel. 

Natuurlijk kàn men opmerken, dat 
m.~n niet verplicht is open te blijven, 
rHaar wij, practijkmensen, weten, dat 
hierin nu eenmaal de concurrentie 
een woordje meespreekt en het veel 
beter is, gezien de mindere nood
zakelijkheid van een koopavond, dat 
men hier~oor de gelegenheid ook niet 
gaat openen. 

Inmiddels is er van de zijde der si
garenwinkeliers nog een verzoek bin
nengekomen, dat, indien de landelijke 

. winkelsluiting. op 6 u1,1r 's avonds 
wordt gesteld, deze voor de sigaren
winkeliers dan op 7 uur wordt ge
bracht. Hiervoor zijn naar 't oordeel 
van de Middenstandscommissie wel 
gerede argumenten aan te,._ voeren, 
maar het moet toch in twijfel worden 
getrokken of men algemeen deze me
ning is toegedaan, temeer, daar hier 
de zgn. "rand"-bedrijven weer een 
grote rol gaan spelen, terwijl het na
tuurlijk ook niet denkbeeldig is, dat 
de nu nog bona fide sigarenwinke
liers, die zich uitsluitend bepaald 
hebben tot de verk.oop van artikelen 
uit eigen branche, dan in de verlei
ding zullen komen ook andere arti
kelen in hun assortiment op te ne
men. Begint men eenmaal uitzonde
ringen te maken, dan zullen de argu
menten, welke voor de Sigarenwinke
liers gelden, zeker ook kunnen wor
den aangevoerd door. b.v. banketbak
kers, chocolateriezaken e.d. 

SlulUnr gedurende een . 
halve werkdag per week 

In de vroegere voor-ontwerpen was 
de halve dag-sluiting verplicht ge
steld. Gezien de bezwaren hiertegen 
hebben de Ministers in het eerste ont
werp bepaald, dat de halve dag:slui
ting alleen kan worden afgekondigd 
op verzoek van het bedrijfsleven, 
plaatselijk te regelen bij gemeente-
verordelling. . 

inertegen heeft. de Commissie be
zwaren gemaakt en zij wenst een im
pératief voorschrii't inzake deze slui
ting. Wel wil men deze halve dag
sluiting uitsmeren over meer dagen 
en uren, n.l. Zaterdagmiddag, Maan
dagmorgen, Dinsdagmiddag of Woens
dagmiddag, al naar gelang de wensen 
uit het bedrijfsleven. 

Hiertegen blijven äe Ministers be
zwaren aanvoeren, zodat ook hierover 
nog wel een gedachtenwisseling zal 
moeten volgen, ook al omdat in de 
Middenstandscommissie van de Ka
mer speciaal de middenstandsverte
genwoordigers een plaats hebben, 
maar het in het geheel niet denkbeel
dig is, dat ook de vertegenwoordigers 
van de arbeiders uit de Kamer hierin 
een belangrijke stem zullen doen ho
ren in verband met de belangen van 
de werknemers. 

Persoonlijk ben ik van mening, dat 
de vrije middag zich een recht van 
bestaan heeft verworven, dat het pu
bliek er aan gewend is geraakt, dat 
door de werknemers deze wordt ge
apprecieerd, terwijl ook de onderne
mers deze zeker niet meer zouden 
willen missen. 

Helaas kan men dit niet overlaten 
aan persoonlijk initiatief en vrijwil
lige regelingen, omdat er nu eenmaal 
~ltijd .· mensen ... ~Jt".; di~ . tegen de;_, 
stroom op willen roe1en: · 

• • • 

T ot zover de heer Cornelissen. 
Het tweede artikel hopen wij· 

in het volgende nummer van ons blad 
op te nemer>. 

Afdeling~ nieuws 
Mr. VAN RIEL IN DORDT 

In verband met de belangrijkheid 
van het wetsontwerp inzake toezicht 
op het erediefwezen had het bestuur 
der afdeling Dordrecht gemeend een. 
bijeenkomst te moeten organiseren, 
waarin een gezaghebbend spreker dit 
gewichtige vraagstuk zou behandelen. 
Het bestuur heeft daartoe op Woens
dag 25 dezer een koffietafel belegd, 
waaraan mr. H. van Riel, vice-voor
zitter der partij, zijn visie op het pro
bleem heeft gegeven. Er was voor de 
rede van de heer van Riel een ver
heugende belangstelling uit de krin- · 
gen van het bedrijfsleven. De voorzit
ter der afdeling, de heer Jac. Haze
laar, sprak daarover in zijn welkomst
woord zijn grote vreugde uit. In het 
bijzonder zei de heer Hazelaar zich 
ook te verheugen over de aanwezig
heid van het Tweede Kamerlid drs·. 
Korthals. 

Mr. van Riel heeft het onderwerp 
op buitengewoon kundige en tevens 
zeer heldere wijze uiteengezet. De be
zwaren, die er tegen het wetsontwerp 
bestaan, heeft hij scherp geformu
Leerd, daarmede de behandeling van 
het onderwerp op hoog peil bren
gend. Verscheidene aanwezigen heb
ben hierna vragen gesteld, welke de 
heer van Riel gelegenheid gaven, ver• 
scheidene aspecten nog nader te be• 
spreken. De heer Hazelaar kon dan 

ook in zijn slotwoord verklaren, dat de 
bijeenkomst zeer geslaagd was. 
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Rechtsstaat 
\,Slot) 

W. ij geven thans in deze derde beschou~ 
wing over Andreas Brunners boek een 

beknopte samenvatting van hetgeen hij zegt 
over het delegatie~principe, dat'naar hij aan~ 
toont inhaerent is aan en consckwent voort~ 
vloeit uit het hiërarchische beginsel, waarop 
de totalitaire staat berust. 

Bij- dit stelsel kan geen sprake zijn van een 
staatsopbouw van onderen op. Terecht de~ 
finieer~ daarom Keisen het begrip ,.onder~ 
schikking'; aldus: ,.Het. wezen der onder
schikking bestaat in delegatie", d.w.z. in 
overdracht van bevoegdheid door een hogere 
instqntie aan een lagere. 

Beide beginselen ..- dat van de hiërarchie 
en dat van de delegatie ..- onderling verbon~ 
den houden ernstige gevaren in. Brunner 
noemt er vier: Ie. er ontstaat een formele 
rangordening, waaruit vaak materieel zeer 
belangrijke en gevaarlijke gevolgtrekkingen 
afgeleid worden; 2e. met het delegatieprinci~ 
pe wordt het hiërarchische dogma verbon
den dat alle recht beschouwd moet worden 
als van uit één bepaald punt gedelegeerd; 3e. 
men ontleent er een basis aan voor de stel
ling van het staatsabsolutisme, dat een recht 
slechts bestaat wanneer het positief~rechte
lijk verleend is (d.w.z. er zijn slechts afge
leide, geen oorspronkelijke rechten); 4e. de
ze theorie voert óf tot een wetenschappelijk 
onhoudbare verabsolutering van de ,.zelf
standige staat" öf tot oplossing van de be
grippen staat en positief recht. 

* * 

Wij kunnen. ,de schrijver niet op de voet 
volgen, waar hij dit alles riader adstru.:. 

eert. Wij volstaan met te vermelden, dat hij 
dit delegatiebeginsel als anti-liberaal en 
staatsabsolutistisch te enen male verwerpt, 
ook met het oog op he~ zich ontwikkelend 
volkenrecht. Keisen moge menen dat hij zich 
nog met recht tot de liberalen rekent, het 
gaat hem nergens om hetgeen toch het voor
naamste doel van het liberalisme is: de vrij· 
heid. De oude liberale staatsleer meende in 
haar geloof in de wet het heil gevonden te 
hebben, maar zij zag dat heil slechts hierin, 
dat de wet dan ook gerechtigheid scheppen 
zou. 

Men zal hier tenslotte moeten kiezen: óf 
een veelheid van tot beslissingen gerechtig~ 
den met als consekwentie de niet-beteken
baarheid der beslissingen öf beslissing door 
één enkele instantie met (althans theoretisch) 
volledige berekenbaarheid van de verwerke
lijking van het recht, autonomie of heterono
mie. 

Daar de hiërarchische organisatie krachtens 
haar wezen de volkomen planmatigheid 

personificeert, wordt binnen haar territoir 
iedere functie aan een of meer orgánen toe
gewezen. Waar niemand privaatrechtelijke 
handelingen kan ondernemen, is ook niemand 
,.privé-persoon" doch "orgaan" der van 
staatswege geschapen rechtsordening. 

De vraag is nu: wat komt er bij dit stel
sel van de mens terecht, waar elk orgaan 
ondergeschikt is aan een of meer hogere, .
niet slechts ten dele, maar absoluut ..- en dus 
steeds object is van het hogere orgaan onder 
welks gezag het valt. 

Een orgaan heeft geen eigen wil, umdat 
het geen zelfstandige beslissingen kan ne
men. Het kan niet handelend optreden, daar 
het slechts in beweging gebracht kan wor
den. Het is slechts een object - zij het een 
,.werkzaam" object - dat de hem toegestane 
rechten en de hem opgelegde plichten uit
oefent en nakomt. Zulk een object als sub.-

en totalitaire 
ject te beschouwen - laat staan als per
soon ..- ware een bespotting. Immers er is 
geen rechtspersoonlijkheid meer, daar aan dit 
begrip zijn wezenlijke inhoud ontnomen is. 
Aan de zo geconstrueerde ,.rechtspersoon
lijkheid" ontbreekt beslissingsbevoegdheid. 
De mens, verlaagd tot "werkzaam object" 
wordt tot staatsrobot. 

* * ' 
Dit is de fundamentele betekenis van de 

concentratie van iedere laatste, d.w.z. 
van iedere wezenlijke beslissingsbevoegdheid 
in de top van d.e hiërarchie. Zij heeft tot ge-

. volg dat er in de hiërarchische orde slechts 
één subject denkbaar is: de hoogste instantie. 
Dit is dan de ontmenselijking der menselijke 
ordening, die als doel der hiërarchie wordt 
verkondigd. 

Brunner - wij zeiden het reeds ..- laat 
niet na aan te tonen, dat de aan dit stelsel 
inhaerente tendenties werkzaam waren, lang 
voor er van totalitarisme in de zin gelijk wij 
dat heden ten dage kennen sprake was. We 
hebben het nu tot zijn volle omvang zien uit
groeien. In de scheiding van recht en ethiek 
- zo betoogt Brunner - en in het feit, dat 
men het onderscheid tussen dwang en 
macht niet meer erkent, het onderscheid dus 
tussen hetgeen ,.moet" e". hetgeen "behoort" 
(Kant) ligt de beslissende fout der nieuwere 
Duitse staats-rechtsleer die haar tot het hiër
archie-principe leidt. Juridisch betekent vrij
heid de bevoegdheid zelfstandige, eigene be
slissingen te nemen. Onvrijheid daarentegen 
is de plicht beslissingen, die genomen zijn; 
te voltrekken. Daarom staan wij inderdaad 
voor het alternatief . tussen de be.ide grond
axioma's: eenheid van beslissingsbevoegd"' 
heid en geen staatsrobots. 

'"' . 

H et behoeft nauwelijks betoog, dat de 
auteur zich bij de uiteenzetting van zijn 

juridische vrijheidsconstructie telkens en het 
daarmee onverbrekelijk verbonden verant
woordelijkheidsbesef ook op Kant beroept of 
elders aantoont, hoe van Kants filosofie uit 
de lijnen tot op onze tijd doorgetrokken moe
ten worden. Dat hij zich hierbij vaak moet 
keren tegen Hegelianen en neo-Kantianen 
kan geen verwondering wekken. Brunner 
laat duidelijk uitkomen, dat voor hem, als 
voor Kant de persoonlijkheids-ethiek niet be
tekent individualisme, subjectivisme of anar
chie. Kants categorische imperatief - aldus 
Brunner ..- luidt niet: ,.Handel zo als gij het 
goed acht" doch: ,.Handel zo, dat de maxime 
van uw wil te allen tijde als principe ener 
algemene wetgeving zou ku-nnen gelden" of: 
.. Handel zo dat gij de mensheid zowel in uw 
persoon als in de persoon van ieder ander 
altijd tegelijk als doel, nooit enkel als middel 
gebruikt". · 

;~ ~·· 

H et tweede deel van Brunners dissertatie 
·· · is aan problemen van meer practisch 
staatsbeleid gewijd, waarbij de schrijver niet 
nalaat er zijn Zwitserse landgenoten op te 
wijzen, dat ook in hun vaderland waakzaam
heid geboden is voor ieder, die staatkundige 
vrijheid als een hoog goèd erkent. Of daar 
dan niet alles ,.in orde" is? Geestig merkt 
de auteur op ,.vergeleken bij de totalitaire 
staten: ja; gemeten aan de eisen van de 
rechtsstaat: neen". Eenzelfde waarschuwing 
kan ook aan het adres van het Nederlandse 
volk gericht worden - nu ook hier gewor
steld wordt om een nieuwe opbouw van onze 
maatschappij, zowel op politiek en sociaal 
als op economisch terrein. 

Brunners boek getuigt van een zelfstandig, 
critisch 'denken. Het is daarom waard ernstig 
bestudeerd te worden door ieder die beseft, 
waar het in laatste instantie in onze huidige 
politiek om gaat. de R. 
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laatsten is hij een geval. 
Hier liggen ernstige problemen, die onze 

aandacht blijven houden. Evenals trouwens 
de grote vraagstukken op het ecm,on!ische 
vlak. De zich voortdurend wijzigend(' strcc
tuur vraagt een zich vQortdurend aanpassen
de economische politiek. Voor ons di~nt deze 
echter gebaseerd te blijven op een zo groot 
mogelijke kans voor de individuele, mens om 
zijn krachten en initiatieven te ontplooien. 

• • • 
Ernstig bezorgd maken wij ons over de 

ontwikkelingen . op internationaal ge.
bied. De Verenigde Staten voeren niet steeds 
een gelukkige politiek: Engeland schijnt de 
oude kracht kwijt. Die twee verstaan elka~t 
niet altijd goed. . , 

Dat Truman en Acheson dagelijks \\!a&.-, 
·schuwen tegen de dréigënde gevaren bewijst; 
dat Bevan veel aihihangers hèeft, die vinden 
dat het met de bewapening wél wat tnindçr 
kan. Alsof zelfs een wapenstilstand in Ko
rea iets verandert aan de voortdurende drei
gingen, die er thans zijn en ons juist dwingen 
ons tot het uiterste in te spannen om de W es
terse defensie op peil te krijgen. Zeker, er 
zijn lichtpunten. Het Schuman-plan maakt 
zeer goede kans tot verwerkelijking, maar 
met de oplossing van het vraagstuk der Duit
se herbewapening door ons ook met 
kracht voorgestaan - gaat het minder snel 
dan nodig is. Zojuist melden de bladen een 
zekere overeenstemming over een Europees 
leger. Men weet hoezeer wij daar voor zijn; 
wij betreuren het dan ook dat Nederlandaan 
de .besprekingen niet actief deelneemt. 

Is er dus in Europa voortgang met het 
samengaan, men moet niet onderschatten 
wat de roering in het Midden-Oosten bet~
kent. Er zijn thans diverse kruitvaten. Het 
Westen make haast met de deff>"c·~· 

Er is dus reden tot zorg. reden ook tot 

l. waakzaamheid. De grote problemen kun
nen wij niet beheersen; wij moeten doen wat 
onze hand te doen vindt. Wij. zetten onze 
strijd voort, daarbij machtige steun vindend 
in de grote vooruitgang, die onze partij heeft 
gemaakt. Na de vacantie zal dan de partij 
in al haar geledingen zich tot het uiter<;~·~ in
spannen om te strijden voor onze idealen, 
met als hoogtepunt de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer in 1952. Daarop gaat zich 
onmiddellijk na de vacantie ons aller aan ... 
dacht richten! K. 

Drie keer zs scheepsrecht 
M en kan niet zeggen, dat de Partij van de 

Arbeid erg gelukkig is met haar interpel
laties. Kort na het optreden van het nieuwe kabi
net hebben wij de interpellatie van de heer Neder
horst beleefd. De bedoeling daarvan was minister 
Van den Briok's politiek aan te vallen. Het succes 
was wel zéér verdrietig voor de interpellant en 
zijn fractie. Het Tweede Kamerlid Scheps zegt in 
een artikel in "Socialisme en Democratie", maand
blad Tan de Partij van de Arbeid, zelf, dat zij is 
mislukt, naar zijn mening ook mislukken moest. 

Enige maanden ia ter, in het hartje van de zomer,· 
lc""lt de tv,eede P.v.d.A.-er met een interpellatie. 
Dit,··•anl treedt het Kamerlid, Goedhilrt op. Hij 
r' ::ht zij_n pijlen op d.e activiteit vab. de stichting 
,.Door de Eeuwen .trouw"' en de bureaux der zo
genaamde republiek der Zuid-Molukken. Zwaar.' 
zet de heer Goedhart zijn interpellatie · op. Zij 
mondt uit in niet minder dan 17 vragen, alle zwaar 
van ernst. Er wordt in gesproken van conspiratie 
en dergelijke zwaarwichtige woorden. Maar dan 
spreekt minister Teulings het juiste woord door 
het een operette-conspiratie te noemen. Zo is het 
precies. Toen wij indertijd van de zaak hoorden 
hebben· wij er een artikeltje aan gewijd om er 
onze afkeuring over uit te spreken. Maar het is 
buiten proportie om hier een zo zwaarw'chti!1e in\. 
terpeliatie over te houden. Men kan het geheel 
toch waarlijk niet ernstig nemen en men moet er 
zeker niet aan meedoen om zo'n zaak nog op te 
gaan blazen en er een ernstig cachet aan te ge~ 
ven. 

Na ·het antwoord van de regering verliep het 
geheel dan ook gelijk de beruchte uitgaande nacht
kaars. De heer Goedhart mopperde wat na en 
verder liet de Kamer de heer Goedhart wEten, dat 
hij de plank had misgeslagen. Niemand bemoeide 
zich namelijk met het debat. Behalve dan de com· 
munist Wagenaar! 

Zo was ook de tweede interpellatie van de 
P.v.d.A. mislukt! En toen ging men welgemutst 
met vacantie. Na het reces krijgt men dan weer 
opnieuw gelegenheid een interpellatie aan te vra
gen. Drie keer is scheepsrecht. 
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SOCIALISTISCHE MINISTERS IN EEN 
NIET-SOCIALISTISCH I(ABINET? 
Het socialistisc.he 

• vraag In 
Tweede Kamerlid Scheps over 
~,Socialisme en Democratie" 

deze 

Een antwoord, . dat 
on~ a:andacht 

vraagt 

I n "Socialisme en Democratie", 
maandblad van de Partij van de 

Arbeid, komt een uiterst lezenswaar
dig artikel voor ·van de hand van het 
sócialistische Tweede Kamerlid J. H. 
Seheps. Het is opgenomen in het 
nummer van Juni van dat orgaan. 
Hij behandelt daarin de vraag: "So
cialistische ministers in een niet-so
cialistisch kabinet?" De wijze van 
beantwoording van deze vraag en het 
antwoord zelf lijken ons van genoeg
zaam belang om er de nodige aan
dacht in ons blad aan te besteden. 

De heer Scheps begint ·in zijn arti
kel met vast te stellen, dat de ge
schiedenis van het democratisch so
cialisme leert, dat de sociaal-demo
craten ,een lang proces van groei heb
ben ondergaan, alvorens dat pro
bleem op de juiste wijze te kunnen 
stellen. Hij wijst er ook op, dat de 
S<'ciaal-democratische voormannen er 
geheel verschillend over dachten. 

En dan zegt de heer Scheps vervol
gens letterlijk: 

"De vrienden, die vandaag alles 
zo precies weten, die hyper-gouver
nementeel door het politieke leven 
gaan, doen waarlijk goed de ge
schiedenis van de felle strijd van 
het jaar 1913 na te vorsen en vast 
te stellen, dat de S.D.A.P. dezer ja
ren maar niet zonder meer hare 
conclusie getrokken heeft. V oor ons 
is het belangrijk nu te twisten over 
de vraag of de socialisten alsdan 
hun kans, "de kans" van hun rode 
leven, hebben laten voorbijgaan en 
of de ontwikkeling beter geweest 
zoude ~jn, als. dr. D. Bos destijds 
drie socialistische ministers in een 
kabinet-Dr. Bos had zien zete
len, in plaats van het tot stand 
moeten zien komen van een kabi· 
net-mr. P. A. Cort van der Linden". 

Terug in de historie 
De lezer ziet, dat de heer Scheps 

zo enige tientallen van jaren te
rug gaat in de historie. Hij toont er 
in ieder geval mee aan, dat de vraag 
VOGr de socialisten geen nieuwe vraag 
is. Hij heeft verder de gelegenheid te 
herinneren aan het ideaal der oude 
soeielisten: 

,.Het socialisme was voor de oude 
socialisten een leer des heils. En 
het leger der sociaal-democraten, 
opmareherende in de oude S.D.A.P. 
was een leger des heils. De oude 
roeiaal-democraten geloofden, dat 
de kapitalistische wereld zou ver· 
gaan, dat de maatschappij der heer
sende klasse instorten zou en dat 
op de puinhopen van dm:e onderge
gane maatschappij een historisch 
daarvoor klaar gemaakte arbeiders
klasse zou staan, in staat en bereid 
om de macht over te nemen". 

De S.D.AP. is geboren uit een con
flict met de oude socialisten, maar 
een machtig stuk van die heilsver
wachting der oude socialisten werd 
echter in de S.D.A.P. meegedragen. 
Zeizeer was men ingesteld op die 
,;heilsverwachting" en zozeer was men 
erdoor met vreugde vervuld, dat het 
werk in openbare lichamen - ge
n.eenteraad, staten en parlement -
weinig belangstelling ondervond. 
Naarmate evenwel die heilsverwach
ting verzwakte, ging de instelling der 
socialisten zich verschuiven en kwa
men zij anders te staan tegenover die 
openbare lichamen. Aanvankelijk 
waardeerde men ze als organen van 
propagandistische betekenis. "Op dit 
aanvaarden is een positieve waarde
ring, een zien van de mogelijkheden, 

gevolgd". Vooral na 1914, want toen 
werd de "verwachting des heils" de 
'bodem ingeslagen. Een Internationale 
viel uiteen en puinhopen ontstonden, 
maar niet de puinhopen van een uit
eengeslagen kapitalistische maat
S<'happij. Toen kwam men helder tot 
het inzi,cht, dat het vervormingspro
ces der maatschappij niet mechanisch 
was, maar leiding moest ontvangen. 
De sociaal-democratie moest deze lei
ding ook geven. Dit ook omdat velen 
gingen inzien, "dat de verwachting 
des spoedig komenden heils werd be
schaamd" en dat men zich bij zijn 
werk op een nog blijvende kapitalis
tische wereld moest instellen. Zo
doende wierpen de socialisten zich 
"met hartstocht op het concrete en 
practische politieke werk in de raden 
der gemeenten, staten en parlement". 

Het verloren gaan der 
toekomstverwachting 
D e heer Scheps wijst er dan op, 

dat de · verwachting des heils 
dus verloren ging, maar er kwam 
geen nieuwe leer voor terug. "Het 
ene verloren, het andere nog niet ge
vonden hebbende, staat het democra
tisch socialisme en staan de demo· 
cratische socialisten in de crisis der 
verlatenheid". De losgeslagenen rich
ten zich.dan op de practische politiek 
Deze practici begeren dan zetels. Zij 
lopen echter ook het "gevaar van het 
drijven van politiek zonder enige ge
fundeerde verwachting des heils, Zij 
lopen ook heden het gevaar te veel 
te letten op het bezetten der zetels 
en te weinig te zien naar het geeste
lijke bestek der dingen". 

En dan zegt de heer Scheps als con
clusie van dit gedeelte van zijn be
toog: 

,.De Partij van de Arbeid, als 
partij van practisch afgestemde so· 
cialisten, loopt, meer dan de S.D. 
A.P. het gevaar de dingen uitslui
tend naar de practijk te bezien en 
de dingen te betrekken in de sfeer 
van de strijd om de macht. Daarbij 
moet zij bepaalde lieden naar de 
ogen zien en heeft zich te hoeden 
voor opstandige arbeiders en mop
perende middenstanders, om van 
pruilende coöperatoren hier maar 
niet te reppen". 

Zoeken naar een nieuwe lijn 
D e heer Scheps zoekt thans een 

oplossing, aanvaardbaar voor de 
oude socialisten, aanvaardbaar ook 
voor de practici. Hij zoekt ,.naar een 
nieuwe principiële lijn" en meent 
"deze , lijn door het woord "idealis
me" te hebben getrokken". Hij wij~t 
er dan op, dat het vormen van macht 
niet de enige factor is. De oude S.D. 
A.P. is zijns inziens in de oppositie 
"een machtig stuk constructieve wet
gevende kracht geweest". Momenteel 
overschat de partij echter het ver
krijgen van invloed en het bezetten 
van posten. "Men ziet alleen de voor 
de hand liggende successen; de groei
ende g.,.estelijke nadelen, het verlies 
aan idealisme, ziet men niet of niet 
voldoende". Het nalaten van vele 
dingen, het laten gaan van andere 
dingen, komt de P.v.d.A. op verlies 
te staan, vooral ,.verlies aan idealis
tische sfeer". De huidige socialistische 
ministers kunnen te weinig doen wat 
naar het oordeel van de schrijver ge
volg is van het ,.onder zulke slechte 
verhouding zitting nemen van socia
listische demoeraten in een zo ge
mengd Kabinet, dat de Kracht der 
roden breken kan". 

"De interpellatie drs. G, M. Ne
derhorst is daarvan een der duide
lijkste bewijzen geweest. Alle din
gen liggen hier voor de sociaal-de
mocratische fractie van de Tweede 
Kamer zwak. Eerst wordt een pro
gram aanvaard. Dat program heeft 

natuurlijk zijn consequenties. Zodra 
dit program zijn werk doet en dit 
werk zich gestalte geeft, komt deze 
fractie tot haar interpellatie. Deze 
interpellatie moest mislukken. Een 
kreupele maakt geen kans tot het 
wegdragen van de palm der over
winning in een wedstrijd om de 
prijs van het hardlopen. Terecht 
konden ministers en fracties tot de 
Partij van de Arbeid zeggen: wat 
nu? Hebt gij dit alles niet bedacht? 
Moest gij dit alles niet eerder be
dacht hebben? Onze ministers heb· 
ben in dit kabinet toch niet zonder 
overleg zitting genomen? Was dat 
overlc:g u onbekend?" 

Voor de heer Scheps moet het op
nemen van socialisten in een niet
socialistisch kabinet worden gesteld 
in bet licht van de vraag hoe dit so
cialistisch idealistisch kan worden 
doorstaan. "Het antwoord zal moeten 
weergeven, dat opname in een tijd, 
waarin enkele socialistische minis· 
ters revolutionnaire stuwkracht kun
nen geven, waardoor de mensen en 
de dingen als in een punt des tijds 
ztlllen veranderen, te aanvaarden is, 
doch dat het zitting nemen in een 
tijd van teruggang een zeer gevaar
lijke, meestal af te wijzen onderne
ming moet worden genoemd. De so
cialisten zullen hier niet revolution
neren, zij zullen veeleer door reac
tionnaire krachten worden meege
sleept. Aan dit effect hebben wij geen 
behoefte en om der wille van het ro
de ideaal zal dit deelnemen moeten 
worden afgewezen''. 

En nu het eonCI'ete 
van thana 

W ij gaven tot dusver 's heren 
Scheps opvattingen verkort 

weer, zonder commentaar onzerzijds. 
Het lijkt ons ·wel goed hier vast te 
stellen, dat 's heren Scheps uitgangs
JJUnt dus niet is: "wat vraagt het al
gemeen belang", maar "wat vraagt 
mijn rode ideaal". 

Welnu, na zijn stellingen te hebben 
betrokken komt de heer Scheps dan 
tot een beoordeling van de huidige 
situatie. Weliswaar ziet hij mr. Oud 
,,zeker niet onschuldig" aan het uit
breken van de kabinetscrisis in Ja
nuari j.l. maar "mr. Oud zou geen 
politieke glazen hebben kunnen in
gooien als prof. mr. C. Romme en de 
Katholieke Volkspartij deze baldadig
heid niet hadden toegelaten, ja ver
oorzaakt. Men kan mr. P. J. Oud niet 
kwalijk nemen, dat hij hoopt op de 
derde macht en hare werking. Dat 
mr. Oud op deze macht kan hopen, 
is te danken aan de houding van de 
Katholieke Volkspartij. Prof. Romme 
heeft, hij heeft daarvan in !Ie Volks
krant blijk gegeven, een hekel aan 
vleugels. Wij vragen in onze onnozel
heid: waarom heeft deze politicus een 
hekel aan vleugels? En waarom zou 
hij één vleugel, met welke men ze
k~r niet vliegen kan, willen hebben?" 

De kat van de Kinderdijk 
De verklaring ziet de heer Scheps 

"in het feit, dat prof. mr. C. 
Romme, het zij in eerbied getypt, ons 
altijd doet denken aan de kat van de 
Kinderdijk". ' 

De uitwerking, die de heer Scheps 
aan dit beeld geeft, laten wij hier 
letterlijk volgen. Hij schrijft dan: 

"De Jeschiedenis verhaalt ons im
mers hoe bij de overstroming des
tijds een wieg, een kind bevatten
de, op de woedende golven dreef en 
dat deze wieg, met haar kostbare 
last, behouden aankwam, als gevolg 
van het feit, dat een kat van de 
ene zijde van de dobberende wieg 
naar de andere zijde sprong en zo
doende het - behoudende - even
wicht bewaarde. Mogen wij de Ka
tholieke Volkspartij met de wieg 

vergelijken en prof. mr. Romme 
met de heen en weer springende 
kat? Wij hebben dan het beeld der 
vl~gels, het beeld dat prof. mr. 
Romme zo onaangenaam is, verme• 
den en hebben onze bezwaren te• 
gen het werk van deze politicus te .. 
vens symbolisch aangeduid. 

De Katholieke Volkspartij, in we
zen de vervormde, de verdoopte 
Rooms-Katholieke Staatspartij, is 
een katholieke, een confessionele 
partij. Moraal-philosophisch wordt 
zij gedragen door de (rooms) ka
tholieke moraal en de daarmede 
verbonden philosophie. Dat op een 
der lege stoelen in deze partij een 
niet-rooms katholiek zou gaan zit
ten, is wel uitgesloten. De Katho
lieke Volkspartij heeft twee rich· 
tingen (van vleugels spreken wij 
niet om prof. Romme's wil, wij mo
gen niemand onaangenaam zijn) en 
deze twee richtingen botsen op el
kaar. Soms springt de ene richting 
lustig rond in de kolommen van 
"De Tijd", soms dansen zij zelfs in 
l!e étalagekast van "de Volkskrant", 
De ene richting is "Lucaserende", 
de andere keert zich van de Luca
sisten af. Wanneer de regering ge
vormd wordt dor de Katholieke 

• Volkspartij en de P. v. d, A. heeft 
rie radicale vleugel veel kans in 
het bekende punt des tijds, te ~or· 
den· geradicaliseerd in socialistisch•! 
zin en practijk. Wanneer deze ra
dicalisering snel voortzet, springen 
de leden van de K.V.P., van de an
dere opvatting, op en verklaren, dat, 
zij zich de gevangenen voelen van 
de Partij van de Arbeid, alsmede, 
dat de Welters koren op hun mo· 
lens gedragen weten. Daarom 
springt de professor, als de kat van 
de wieg van de Kinderdijk, onop· 
houdelijk, in sneller wordend tem• 
po, heen en weer, willende, en dit 
is braaf van prof. mr. Romme, de 
wieg, genaamd de Katholieke 
Volkspartij, redden. Om eerlijk te 
zijn, de prof. heeft tot op heden èn 
wieg èn ltind (vorming van een 
partij op confessionele grondslag) 
gered. Zakelijk-persoonlijk gespro· 
ken moeten wij hem gelultwensen 
met het gevoerde beleid. Althans 
afgemeten naar het verkregen re
sultaat, Doch wij, rode stormvloed 
zijnde, kunnen dit gespring minder 
waarderen. Om der wille van de 
twee niet vliegende vleugels moet 
de Katholieke Volkspartij niet uit
sluitend met de P. v. d. A. regeren 

(Vervolg op pag. 7) 
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en heeft deze partij een christelijk
historische, een liberale en als het 
rt:ogelijk is een anti-revolutionnaire 
minister aan boord nodig. De Ka
tholieke Volkspartij kan alleen tot 
haar recht komen als zij een zeer 
brede ministeriële basis ziet gelegd. 
Om dat te bereiken offert zij veel 
op. Als het moet zelfs mr. Van 
Schaik. En het Departement van 
Justitie. Met de P. v. d. A. samen 
regeren is evenzeer nodig als het 
opnemen van Christelijk Ristori
schen en Liberalen in het Kabinet. 
'l'en einde - om een oude straf
term uit lang vervlogen tijden te 
gebruiken - "de dertelbeid des 
<P. v. d. A.) vlezes enigszins te le
ren temmen"! Die rode dertelbeid 
waardeert de leider van de Katho
lieke Volkspartij niet en zo hij, in 
ruimheid des harten, zelf veel ver
dragen kan weet hij toch precies 
hoeveel de Katholieke Volkspartij 
wel en niet verdragen kan. Daarom 
wijst hij het alleen samen zijn met 
de P. v. d. A. nadr-.1kkelijk af." 

In dit moeten afwijzen ziet de heer 
Scheps "prof. Rommes enige moge
lijkheid. Ouds kans en.... onze so
cialistische zwakheid. Rommes positie 
maakte hem krachteloos tegenover 
mr. Oud en onze fout is, dat wij prof. 
Romme de overwinning van de brede 
basis hebben laten behalen". 

Wat had de P.v·d.A. 
moeten doen? 

De vraag waarop het artikel van 
de heer Scheps uitloopt, is uiter

aard wat de P. v. d. A. had moeten 
doen. Volgens de heer Scheps had zij 
aan prof. Romme moeten zeggen, dat 
op de basis van vier partijen geen 
sterk kabinet tot stand kan komen. 
In tijden van teruggang als waarin 
wij thans leven, kan zulk een kabi
net niet tot kracht komen. En dan 
zegt hij verder letterlijk: 

,.Wij leven niet in de dagen, dat 
een doelbewuste rode groep de an
deren stuwen kan in radicaal so
cialistische richting. Wij hebben 
vandaag de mogelijkheid niet om 
de niet-socialistische ministers. en 
niet-socialisti >che groepen in korte 
spanne tijds te radicaliseren. Daar
om betalen wij heden de hoge tol 
aan de daad van mr. P. J. Oud, een 
daad, die in werkelijkheid tot een 
daad van prof. mr. C. Romme is 
geworden. 

Naar onze overtuiging had de 
Partij van de Arbeid de rekening 
van prof. mr. C. Romme niet moe
ten voldoen. Het had de kwijtbrief 
rustig onbetaald terug kunnen en 
moeten geven. Met al de nadelen 
aan dit voordeel verbonden. 

Deelnemen aan de regering heeft 
zijn risico's. Het niet deelnemen aan 
dE> regering heeft ook zijn risico's. 
De risico's moeten worden afgewo
gen en · verstaan dient te worden, 
dat de ene groep bepaalde risico's 
zwaarder laat wegen dan de ande· 
re groep. 

Eenmaal buiten de regering staan
de, zullen de gevolgen, die niet wei
nige zijn, moeten worden genomen. 
Waartoe wij bereid waren. Een
maal binnen de regering getreden 
zijnde, zullen de gevolgen ook ge
dragen moeten worden. Ook deze 
gevolgen zijn niet gering. Van de
ze gevolgen dragen wij de last, na'ar 
de solidariteit der dingen als lid 
van pártij en fractie mede. Met on
ze geestelijke instemming dragen 
wij deze allerminst. 

Ons hart blijft de felle komende 
vrije strijd der verkiezing begeren. 
De strijd om de meerderheid, lol! 
van de Katholieke Volkspartij, los 
van de -beperktheid der samenwer
king. Deze meerderheid zal alleen 
door een radicale doorbraak kun
nen worden verkregen. Onze poli
tiek in het heden zal deze toekomst 
J::ebben te zien. 

T ot zover de heer Scheps. Wij 
hebben zijn gedachten uitvoe

rig weergegeven omdat zij ons vaa 
belang leken voor onze lezers. Zij 
geven immers een aanwijzing om
trent de gedachten, die in de P. v. 
d. A. leven en voor de toekomstige 
ontwikkeling van de politieke ver
houdingen in ons land dus van be
lang kunnen zijn. 
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KONINKRIJK EN ZEEMACHT 
Een geschrift van gep.luit.- admiraal Heljrich, 

dat aanvulling behoeft*) 
n~ gepensionneerde luitenant-ad-

miraal Helfrich heeft het in een 
brochure, getiteld "Koninkrijk en 
Zeemacht", nogmaals opgenomen voor 
onze zeemacht. Op dit gebied ontplooit 
de heer Helfrich grote activiteit. Hij 
gebruikt de jaren van zijn pensioen 
om de strijd voor een goede marine 
voort te zetten. Wij waarderen dit in 
hem. 

De heer Helfrich bouwt zijn betoog 
rustig en logisch op. Hij begint met de 
lessen der historie, waarbij hij dan 
wijst op de betekenis onzer zeemacht 
in De Gouden Eeuw. In die tijd wer
den "doel en betekenis, tot glorie van 
de Nederlanders, goed begrepen", zo 
zegt hij: "De politiek-strategische juis
te conceptie vervaagde echter naar
mate de gevaren niet meer duidelijk 
voor ogen stonden. Marine en koop
vaardij gingen uit elkaar. De zuinig
heid ging de wijsheid hedreigen. De 
functie der oorlogsvloot werd in con
tinentaal-regionale richting beperkt. 
Totdat 't wereldrijk van de 20e eeuw, 
125 jaren na de Franse overheersing, 
op wrede wijze uit zijn ontwapenings
sJaap werd opgeschrikt. Tijdens de 
oorlog werd de ware functie van 
,.Zeemacht" wederom duidelijk. Koop
vaardij en Marine vonden elkaar te
rug. Men zag, dat de Nederlandse 
Staat in de wereld door deze beide 
elementen vertegenwoordigd bleef, of-· 
schoon het allergrootste deel van het 
grondgebied van het Koninkrijk der 
Nederlanden door de vijand was be
zet. Maar deze erkenning en dit in
zicht kwamen te laat". De schrijver 
stelt dan dat de Koninklijke Marine 
echter niet sterk genoeg was ,.om die 
politiek-strategische invloed uit te oe
fenen, nodig om de militaire bond
genootschappelijke waarde van ons 
Koninkrijk na de oorlog te doen gel
den". 

Thans zijn er weer nieuwe geva
ren voor onze zeemacht. In de eerste 
plaats ziet de heer Helfrich die in het 
Oost-Europese gevaar, dat met zich 
brengen kan dat alle middelen wor
den geconcentreerd "op continentale 
afweermiddelen, waarin voor de ma
rine geen plaats is". Dan is daar het 
gevaar, voortvloeiend uit de deplora· 
bele toestand van 's lands financiën, 
waardoor de neiging om ó.e marine 
ten bate van het leger te verzwakken 
zal toenemen. 

Verder noemt de schrijver dan het 
gevaar van buitenlandse druk om van 
de marine af te zien. Hij eindigt met 
een hartstochtelijk pleidooi voor de 
opbouw van een krachtige zeemacht. 

• • • 

H et pleidooi van de heer Helfrich 
is ons sympathiek. Wïe gevolgd 

heeft wat de woordvoerden van onze 
fracties enige malen bij de behande
ling van de begroting van marine heb
ben gezegd, weet dat ook onze fracties 
in het parlement een goede marine 
zeer ter harte gaat en dat onzerzijds 
met klem daa&voor is opgekomen. On
ze lezers zullen zich ook herinneren 
hoe onze woordvoerder destijds een 
fel protest heeft doen horen tegen het 
in het buitenland bestaande streven 
ons van de zee af te dringen en met 
klem heeft de heer Korthals ook zeer 
ernstig gewaarschuwd tegen het con
tinentale denken en tegen het verge
ten van onze belangen ter zee. Ver
der moeten wij zeggen, dat ook de 
sprekers van andere fracties met klem 
voor onze zeemacht zijn opgekomen 
en daarvoor ook> een open oor bij 
onze regering hebben gevonden. 

Hebben wij dus volle waardering 
voor het betoog van de heer Helfrich, 
onzes inziens heeft hij toch verzuimd 
ervan melding te maken, dat de op
vattingen die hij naar voren brengt, 
in het algemeen dan, in het parlement 
ook naar voren zijn gekomen. Uit de 
brochure zou men de indruk kunnen 
krijgen, dat de heer Helfrich is als 
een roepende in de woestijn. Zo is het 
nu bepaald niet. En gelukkig is het 
zo niet! Maar dan moet men ook voor
zichtig zijn met zijn schrijven. Want 
als de heer Helfrich de indruk wekt, 
dat wij hier in Nederland eigenlijk 
maar enkelingen kennen, die het be
lang der marine inzien, dan zal hij 
aan de buitenlanders, die ons gaarne 
van o=e marine af zouden zien - fi· 

guren als Connally bijvoorbeeld 
opnieuw moed geven hun aanval op 
onze marine te heropenen. Als het ze 
daar in Nederland toch niet veel sche
len kan - zo kunnen zij denken -
dan geven wij maar weer eens een 
stoot. 

Om deze reden is het, dat wij er 
naar aanleiding van het door admi
raal Helfrich geschrevene aan herin-

Een van onze nieuwe 
in aanbouw zijnde 
kruisers. 

neren dat in ons volk en in onze 
volksvertegenwoordiging het besef 
voor de noodzaak ener krachtige ma• 
rine ook zeer sterk leeft. Voor het 
overige waarderen wij het pleidooi 
van de admiraal ten zeerste. 

*) "Koninkrijk en Zeemacht", door C. 
E. L. Helfrich, luit.-admiraal b.d. Uitg. 
van de V;o,rlp~h .... rl~e Kring. 

WIE DE SCHOEN PAST .... 
Enige opmerkingen over de toestand 

In de detailhandel in schoenert 

D e moeilijkheden in het schoe
nenbedrijf hebben reeds heel 

wat pennen en monden in beweging 
gebracht. Kort geleden heeft de heer 
Ad. Vermeulen, secretaris van het 
N.V.V., het vraagstuk in zijn radio
praatje eveneens aangesneden. Naar 
zijn mening schuilt de oorzaak in 
een te veel aan schoenwinl{eis met 
een te lage omzet. Een jaaromzet 
van f 70.000 (dat betekent 15 paar 
schoenen van gemiddeld f 15 per 
dag) is het minimum voor een ren
dabel bedrijf, doch meer dan de helft 
van de Schoenwinkeliers haalt dit 
minimum niet; iets minder dan een 
kwart bereikt zelfs minder dan 
f 30.000. Zelfs wanneer· men van een 
paarprijs van f 20 uitgaat, bedraagt 
de dagomzet in' het laatstgenoemde 
geval niet meer dan 5 paren. Dat 
levert dus geen volledige dagtaak 
op. Deze onvoldoende bezetting moet 
dan leiden tot het verkopen van 
bijartikelen of het uitoefenen van een 
bijbaantje. De prijsvaststelling is 
dus niet de oorzaak en het is uit een 
oogpunt van algemeen belang niet 
verantwoord het publiek hogllre prij
zen te laten betalen om onvoldoende 
bezette schoenwinkels in het leven 
te houden. Er zijn ook door velen te 
grote voorraden aangelegd als een 
speculatie op verdere prijsstijgingen. 
Dientengevolge zijn er te veel onver
koopbare modellen. Er ia sprake van 
een verkeerde zakenpolitiek, aldus 
de heer Vermeulen. Het zou veel ver
standiger zijn, wanneer het gehele 
bedrijf zich ging toeleggen op het 
brengen van eenvoudig schoenwerk 
tegen lagere prijs, zonder in utility 
te vervallen, welke o.a. met het oog 
op de Belgische concurrentie met 
luxe-àrtikelen geen zin heeft. Hij 
meende, dat de textielhandel op de 
goede weg is door te trar:hten de 
omzet in het aantal stuks te hand
haven door het verkopen van goede 
en goedkope artikelen. Simplificatie 
wordt ons terecht door de Ameri
kaanse zakenwereld aanbevolen. 

• • • 
D eze beschouwing lijkt op het 

eerste gezicht plausibel, doch 
de heer Vermeulen heeft zich wel 
wat al te zeer met simplificatie be
zig gehouden. In de eerste plaats 
moet worden opgemerkt, dat de 
schoendetai!hanll.el sterk onderhevig 
is aan mode- en seizoensinvloeden. 
Men koopt als regel tweemaal per 
jaar in en moet zich dus op zo zui
ver mogelijke schattingen dekken 
voor de toekomstige vraag. Daarin 
zit reeds een belangrijk risico-ele
ment. Het damesschoeisel wordt 
sterk door de mode beïnvloed en 
wordt doorgaans meer op model en 
kleur dan op kwaliteit verkocht. 
Tenzij men het damespubliek tot het 
afnemen van standaardmodelle!1 zou 
weten te verplichten - en wie fiurft 
deze storm te trotseren? - valt er 
in deze sector aan vereenvoudiging 

niet te denken. Ook het mannelijke 
deel van de bevolking - zeker ook 
de arbeidersgroep gaat steecl$ 
hoger mode-eisen stellen, waaraan 
de winkelier op straife van verlies 
van klandizie heeft te voldoen. Al
leen in werk- en kinderschoeisel zou 
misschien iets te bereiken zijn. 

Wij herinneren eraan, dat minis
ter v. d. Brink verl-eden jaar een 
paar schoenen van eenvoudig, dege
lijk maaksel op de regeringstafel in 
de Tweede Kamer deponeerde en 
moest verklaren, dat het publiek er 
niet aan wou! Met deze ervaring 
voor ogen kan men het bedrijfsleven 
toch moeilijk tot het nemen van nog 
grotere risico's verplichten 

• • • 

E en groot deel van het Neder
landse volk is in de na-oorlog

se jaren door een zeer eenzijdige, om 
niet te zeggen misleidende, voorstel
ling omtrent zijn wezenlijke positie 
in de wereld in de waan gebracht, 
dat het op voet van welvaart kan 
leven en zich niets behoeft te ont
zeggen. Een dergelijke mentaliteit 
- waartegen ook de v~verengingen 
onvoldoende stelling hebben geno
men - is het grootste struikelblok 
voor elk streven naar een soberder 
leefwijze, 

In beginsel zullen wij ons zeker 
niet tegen het bevorderen van een 
meer rationele distributie verzetten, 
maar het zou van gebrel{ aan wer
kelijkheidszin getuigen, wanneer men 
met de heer Vermeulen zou aanne• 
men, dat alle schoenwinkels, die be• 
neden een jaaromzet van f 70.000 
blijven, geen bestaansmogelijkheid 
zouden hebben. :::>it is immers van 
tal van andere factoren, zoals de 
vestigingsplaats, de totale omzet
samenstelling en de aard van de 
zaak, afhankelijk. Zolang er voldoen
de concurrentie blijft, werkt het sa• 
neringsproces op natuurlijke wijze 
door. De door de schoenhandel ver• 
langde minimale bruto-winstmarges 
zijn gebaseerd op een algemeen ge
middelde en niet op de omzetten van 
de kleinste ondernemingen. ln zo• 
verre heeft de heer Vermeulen dan 
ook een eenzijdige voorstelling van 
zak~n gE>geven. Hij mag het overi
gens de kleine middenstanders n!et 
al te zeer euvel duiden, dat ool{ zij 
naar een zoveel mogelijk verzekerd 
bestaansminimum streven, want bij 
de vakverenigingspolitiek der laat• 
ste jaren is dat schering en inslag; 
hf't eenmaal opgeroepen nivellerings
streven dat zich steeds meer verwij
dert v;n beloninz naar prestatie, 
werkt als een sneeuwbal, die inmid
dels is aangegroeid tot een lawine, 
waaronder het laatste restje energie 
en veerkracht verpletterd dreigt te 
wo!'den. 

Daarom menen 
mogen z·eggen: 
past ...... " 

wij met recht te 
.,Wie de schoen 

L. 
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tie, welke minder kans maakte, in
trok ten behoeve van een motie van· 
prof. Molenaar, welke, na een kleine 
wijziging, luidde: "De Kamer spreekt 
als haar oordeel uit, dat de richtlij
nen voor de in het buitenland woon
achtige, vóór de oorlog met Duitsers 
gehuwde Nederlandse vrouwen, ook 
met andere factoren dan een positie
ve verdienste van de betrokkene voor 
de geallieerde zaak behoort te wor
den rekening gehouden". Deze motie 
werd aangenomen met 31 tegen 6 
stemmen. Tegen alleen de communis
ten en enige leden van de P.v.d.A.
fractie. 

Een motie-Ruys de Beerenbrouek 
ten behoeve van de Duitse grensboe
ren, welke door de minister sterk be
$treden was, werd aangenomen met 
21 tegen 16 stemmen. Tegen stemden 
met de P.v.d.A., C.P.N. en de C.H.
fractie de heren Molenaar en Wen
~elaar. De heer Louwes stemde met 
de anderen vóór 

B ij de behandeling van de begro
ting van Justitie, welke daarna 

volgde, heeft de Eerste Kamer grote 
beknoptheid betracht, daar zij zelf in 
tUdnood was geraakt en, zoals een 
der leden terecht opmerkte, de vol
gende begroting alweer vrijwel ge
heel zal zijn voorbereid. Prof. Mole
naar begroette de nieuwe minister, 
mr. Mulderije, met vertrouwen en 
beperkte zich eveneens tot enkele op
merkingen. Als voornaamste halen 
wij daaruit hetgeen onze geestver
want opmerkte naar aanleiding van 
het standpunt van de minister ter za
ke van de doodstraf en de hazard
spelen. Hij kon voor het principiële 
standpunt van de minister wel waar
dering hebben, maar verklaarde toch 
met nadruk, diens standpunt niet te 
delen. Maar daarvoor, zo zei de heer 
Molenaar, zijn wij dan ook lid van 
verschillende politieke partijen. Prof. 
Molenaar verklaarde intussen wel de 
indruk te hebben, dat ten aanzien 
van hazardspelen in ons volk, naast 
oprechte bedenkingen, toch ook vele 
geveinsde bezwaren bestaan. Ik heb, 
zo zei hij, herhaaldelijk tegenstanders 
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vàn hazardspelen aangetroffen, die 
niet schroomden een lot uit de loterij 
te nemen of te speculeren aan de 
beurs. Men moet die bezwaren ook 
niet overdrijven. Ik sta op het stand
punt, zo ging hij verder, dat men, 
waar de mens zondig is, veel beter 
doet ten aanzien van al deze onder
werpen een kanalisering en regle
mentering in het leven te roepen dan 
dàt men door een verbod de weg 
opent het clandestien te doen ver
richten. Spreker -vroeg zich af: is er 
nu werkelijk niet een regeling moge
lijk, die èn wat betreft de personen, 
die toegang krijgen, èn wat betreft de 
bedragen, die mogen worden ingezet, 
zodanig wordt geformuleerd, dat de 
overmatige bezwaren, die men van 
dit eenvoudige spel in de zomer in 
de kustplaatsen vreest, kunnen wor
den voorkomen? Onze woordvoerder 
pleitte er niet voor dit in het belang 
van Scheveningen te doen - hetgeen 
natuurlijk ook belangrijk is - maar 
omdat hij het eigenlijk zo overdre
ven vond dit spel te verhinderen, om 
dat een minderheid van ons volk er 

N.V. 
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bezwaar tegen heeft dit bescheiden 
spel voornamelijk in de zomer in de 
badplaatsen te spelen. 

Vermelden wij tot slot, dat prof. 
Molenaar er zijn verheugenis over 
uitsprak, dat in het algemeen de duur 
van de vacatures bij het notariaat 
met drie maanden is verkort. "Zo 
heeft men althans af en toe als Ka
merlid een zekere satisfactie van zijn 
optreden in het Parlement". Maar hij 
·verbond daaraan nog een wens: Zou 
de minister nu niet kunnen bevorde
r~n. dat notarissen, die hun ambt of 
niet meer of niet meer behoorlijk 
kunnen waarnemen, van hun ambt 
worden ontheven? Hij had hierover 
reeds herhaaldelijk gesproken en hij 
had de minister een lijstje gegeven 
van de notarissen, die of permanent 
of maandenlang hun functie niet uit
oefenen. Spr. vond dit_ een misstand. 
Het belemmert de opschuiving van 
candidaat-notarissen. Het is ook on
juist, dat dit euvel in de hand ge. 
werkt wordt door het voortdurend 
uitstellen van de pensioenregeling. 
waarop de oude notarissen zitten l(' 
wachten. 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

De Eerste Kamerverkiezing 
Derde Macht 

en de 

Winst voor V. V.D. en C.H. U. 

Dit jaar is de helft van de Leden van de 
Eerste Kamer, welke in 1948 was gekoA 

zen, aan de beurt van periodieke aftreding. 
De Leden,. welke gekozen waren in Groep 
II (Gelderland, Overijssel. Groningen en 
Drenthe) en die, welke gekozen waren in 
Groep IV (Zuid~Hollànd) treden in Septem~ 
ber af. Hoewel de verkiezing voor Leden 
van de Eerste Kamer over het algemeen wei
nig belangstelling trekt, was er ditmaal in de 
kring van de politici wel enige spanning, hoe 
de afloop van deze verkiezing zou zijn. De 
reden hiervoor was, dat inmiddels en wel in 
April van het vorig jaar de Provinciale Sta~ 
ten opnieuw gekozen waren en de leden van 
de Provinciale Staten het kiezerscorps vorA 
men voor de verkiezing van Leden van de 
Eerste Kamer. 

De verkiezingen voor de Provinciale Sta
ten in April 1950 hadden nogal wijzigingen 
in de samenstelling dier Staten gebracht. 
Wij herinneren eraan, dat de communisten 
toen 27 zetels hebben verloren ..- dat was 
bijna de helft van het aantal dat zij vóórdien 

bezetten ..- en dat de Volkskrimt, het or~ 

gaan van de Katholieke Arbeiders Bond, bo
ven haar artikel over de Proviflciale Staten
verkiezingen met vette letters gezet had: 
., Verras;ende winst voor V. V.D. en C.H.U." 
De V.V.D. won 12 zetels en kwam van 37 

op 49 en de C.H.U. won 9 zetels en kwam 

van 62 op 71. 

De volgende dag bracht de Nederlandse 
dagbladpers een blijkbaar van het A.N.P. af
komstig bericht, dat volgens zijn berekening 
de uitslag van de verkiezing voor de Pro

vinciale Staten geen wijziging zou brengen 
in de samenstelling van de Eerste Kamer, 
waarvan de helft der leden in 1951 aan de 
beurt van periodieke aftreding was. 

Blijkens de uitslag van de op Dinsdag 31 
Juli j.l. gehoude_n verkiezingen voor. Leden 
van de Eerste Kamer in de groepen 11 en IV 
is deze berekening niet uitgekomen. Uit de 
cijfers van deze verkiezing volgt, dat in de 
provincies qelderland, Overijssel, Groningen 
en Drenthe de communisten hun zetel verlie
zen aan de V.V.D. en dat in de provincie 
Zuid~Holland één van de drie aftredende leA 
den van de K.V.P. vervangen wordt door 

een lid van de C.H.U. · 
Bij een nadere beschouwing van de uitge

braèhte stemmen in de provincies Gelderland, 

Overijssel, Groningen en Drenthe blijkt, dat 
· alle leden van de Provinciale Staten, beho~ 
rende tot de Partij vàn de Arbeid, de Anti~ 
Revolutionaire Partij, de Communisten en de 
Staatkundig Gereformeerden hun stem op de 
eigen lijst hebben uitgebracht. In ieder van 
de vier genoemde provincies heeft echter 
naar moet worden aangenomen een lid van 
de C.H.U. zijn stem uitgebracht op de lijst 
van de V.V.D., die bovendien in Gelderland 
ook nog een stem van een lid van de K.V.P. 
moet hebben verkregen. Op deze wijze ,is de 
verkiezing van Mr. Dr. R. H. Baron de Vos 
van Steenwijk in plaats van het aftredende 

Mr. Dr. R. H. BARON DE VOS VAN 
STEENWIJK 

. '< 

\ •... onze nieuwe senator. . . . 1 

~-------------------/ 
communistische lid een feit geworden. 

Beziet men de cijfers van de uitgebrachte 
stemmen in de provincie Zuid~Holland, dan 
kan men constateren, dat de leden van dé 
A.R. partij, de Partij van de Arbeid, de 
C.P.N., de St. Gereformeerde Partij en de 
K.V.P. alle op hun eigen lijst gestemd heb~ 
ben. De lijst van de C.H.U. verkreeg echter 
drie stemmen meer dan het aantai C.H.~leden 
in de Provinciale Staten van Zuid~Holland 
bedraagt, terwijl de lijst van de V.V.D. twee 
stemmen minder verkreeg dan het aantal 
V.V.D. leden in de Provi:p,ciale Staten van 
Zuid-Holland. Blijkbaar hebben in de pro~ 
vincie Zuid-Holland twee leden van de 
V.V.D. hun stem uitgebracht op de lijst van 
de C.H.U., terwijl deze lijst ook de stem van 
het enige lid van de K.N.P. moet hebben 
verkregen. 

Het resultaat van deze gedeeltelijke ver-

nieuwing vat1 de Eerste Kamtr Is dus, dat de 
Eerste Kamer één lid van de C.P.N. en van 
de K.V.P. minder zal tellen en daartegenA 
over één lid van de C.H.U. en de V.V.D. 
meer. 

Wij geloven de plank niet mis te slaan, in
dien we uit de hierboven gegeven feiten de 
conclusie trekken, dat er tussen de leden van 
de Provinciale Staten van de C.H.U. en de 
V.V.D. een afspraak is gemaakt om elkaar 
over en weer in beide groepen van provin~ 
cies steun te verlenen en op deze wijze de 
verkiezing van een christelijk historicus en 
een liberaal te verzekeren in plaats van een 
katholiek en een co~munist: 

Het was in de jaarlijkse Algemene Ver
gadering van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie van 31 Maart 1950, dat Mr. Oud 
de suggestie deed van samenwerking, met 
volledig behoud van eigen beginsel, van de 
drie kleinere politieke groeperingen, nl. de 
A.R., de C.H.U. en de V.V.D. Veel is er 
sindsdiep over deze .. Derde Macht'' geschre~ 
ven en dit denkbeeld heeft ook reeds tot 
veel misverstand aanleiding gegeven. Wij 
menen echter, dat de samenwerking tussen 
de C.H.U. en de V.V.D., slechts twee groe~ 
pen van de Derde Macht, bij deze verkiezing 
voor Leden van de Eerste Kamer duidelijk 
aantoont, tot welke resultaten zulk een sa~ 
menwerking kan leiden. Wij zijn dus niet 
alleen dankbaar, dat door de verkiezing van 

de. heer De Vos van Steenwijk onze Eerste 
Kamerfractie versterking verkrijgt maar 
ook, dat deze• verkiezing aantoont, dat sa~ 
menwerking van zelfs maar twee groepen 

van de Derde Macht tot duidelijk aantoon
bare voordelen leidt. 

RUT GERS. 

AANSTAANDE WEEK 
18 AUGUSTUS 

verschijnen wij niet; daarna 
weer elke week. De beide, in 
Augustus niet verschenen num
mers worden "i·ngehaald'' 
door enige dikkere nummers 
vóór het einde van de jaargang· 
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* it•en * 
TWEEDE KAMER SLOOT HET PARLEMENTAIRE JAAR AF 

Assurantiebemiddelingsbedrij f Binnenschipperij Prof. Molenaar 

de West kreeg gelijk Verhoogde pensioenen Geschenk aan 

Europese Betalings Unie Doodgelopen interpellatie 

Presidiaal slotwoord 
Voor zover men dit niet reeds zelf begrepen of aan den lijve oRdervonden 

mocht hebben, heeft de voorzitter van de Tweede Kamer, dr. Korlenhorst, op 
de laatste dag voor het recès in zijn slotwoord met statistische cijfers onomsto
telijk aangetoond, dat de omvang der parlementaire werkzaamheden dit jaar 
wederom groter is geweest dan het vorige jaar. Het aantal gehouden verl!"a.dt>
ringen, waarvan bijna de helft ook des avonds werd voortgezet, zowel als het 
aantal pagina's der Handelingen (waarbij men met liet kleinere lettertype, 
vergeleken bij voor de oorlog, moet rekeniDg houden) :lijn daarvoor de bewij
zen. De andere wijze van vooronderzoek der begrotingen heeft bovendien nog 
weinig resultaten in de vorm van werkvermindering opgeleverd. Met instem
JDÏD( ook van orize fractie heef·t de Kamer in meerderheid eehter besloten, 
overeenkomstig het voorstel van dr. Kortenhorst deze proef nog voor één jaar 
voort te zetten, om dan een definitieve beslis&ing over eventuele wijziging van 
Jaet Reglement van Orde in deze zin te nemen. 

Na overneming door de minister 
van enige door de Commissie van 
Voorbereiding voorgestelde amende
menten, is het ontwerp zonder hoof
delijke stemming en met algemene 
stemmen aanvaard. 

* • * 
Met de" Wet Autovervoer Goede-

ren (W.A.G.) en de Wet Auto
vervoer Personen (W.A.P.) zal de Wet 
tot regeling van het vervoer van goe
deren met binnenschepen, waarvan 
het ontwerp in de Tweede Kamer 
werd behandeld, het vervoer hier te 
lande coördineren. In de gehele op
zet komt dit ontwerp dan ook over
een met de beide andere genoemde. 
Een vraag, waarover lang en breed is 
gediscussieerd, is, of deze ordening ook 
voor de Nederlandse schepen op het 
stroomgebied van de Rijn binnen Ne
derland kan gelden, daar voor de Rijn
vaart reeds i n.t e r na t i o na 1 e re
gels zijn neergelegd in de Acte van 
Mannheim. Een deskundige op dit 

N og enkele andere punten uit het 
presidiale slotwoord zijn het 

vermelden waard. In de eerste plaats 
bracht dr. Kortenhorst onder applaus 
van de Kamer hulde aan die leden 
der Kamer, die deel uitmaken van de 
parlementaire enquêtecommissie, voor 
het door hen gepresteerde werk. De 
boog blijkt echter wel wat al te strak 
gespannen te zijn geweest. De com
missieleden zijn niettemin bereid ge
bbven, het begonnen werk voort te 
zetten, "zij het ook enigszins inge
krompen en in meer redelijke vaart". 
In de tweede plaats deed dr. Kort~n
horst nog enige suggesties · voor de 
UJllliaanda GrOildwetliber:foieNDg, iua- .. 
gesties, die natuurlijk geheel voor zijn 
persoonlijke rekening blijven. Het wil
de hem nuttig voorkomen, de Grond
wet mede aldus te herzien, dat het 
budgetaire jaar niet meer zou samen
vallen met het kalenderjaar, maar bij
voorbeeld te doen lopen van 1 April 
tot 31 Maart, opdat het mogelijk zou 
worden, dat ook de Eerste Kamer 
zocg kan dragen op tijd de begrotings
wetten in het Staatsblad te brengen. 

Een andere suggestie was, dat h,et 
niet ondienstig zou zijn, net voór
schrift van artikel 108 der Grondwet, 
dat de Kamers noch afzonderlijk noch 
in verenigde vergadering mogen be
raadslagen of besluiten zo niet meer 
dan de helft der leden tegenwoordig 
is, in deze zin zou kunnen worden ge
wijzigd, dat de Kamers wèl kunnen 
beraadslagen en niet-materiële beslui
ten Jtunnen nemen met een aantal 
aanwezige leden, dat een weinig la
Jér ligt dan de helft. 

* * • 

In de laatste vergaderweek van de 
Kamer, welke - bij hQge uitzon

dering - des Maandagsavonds reeds 
begon en waarin de middagvergade
l'ingen alle volgende dagen ook des 
avonds werden voortgezet, is er nog 
hèel wat verzet. Zoveel, dat wij met 
een schematische aanduiding van de 
voornaamste onderwerpen moeten 
volstaan. Het ontwerp tot regeling 
van het assurantiebemiddelingsbedrijf 
werd door de heer Hofstra, van de 
P.v.d.A., dankbaar aangegrepen voor 
het étaleren van een bouquet socia
lis~sche dogmatiek. Hij betoogde, dat 
het verzekeringswezen rijp is voor so
cialisatie en vroeg daarom een staats
com~aie, em dit QJlderwerp - op 
korte termijn nog wel - in studie te 
nemen. Veel succes had hij daarmede 
vooralsnog niet. De Kamenneerder
beid gevoelde de:~:e behoefte uiteraard 
in het geheel niet en 's heren Hof
stra's ieestverwant in het Kabinet, 
minister Lieftinck, zag zich wel ge
noopt hem met een kluitje in het riet 
te sturen door de instelling van zulk 
een staatscommissie "op dit ogenblik 
minder opportuun" te noemen, aan
gezien hem tot dusverre niet van "een 
dergelijk meer algemeen verlangen in 
bredere groepen der bevolking" was 
1ebleken. 

J n een vrij uitvoerig en zeer hel-
der betoog heeft de heer Corne

lissen het V.V.D.-standpunt in deze 
belicht. De bescherming, welke men 
onder de assurantiebemiddelaars van 
een wettelijke regeling verwacht, 
heeft in hoofdzaak een tweeledige be
tekenis. Enerzijds wenst men een ze
kere sluiting van dit beroep, door het 
weren van niet-vakkundigen, ander
zijds beoogt men een sterkere positie 
ten opzichte van de·verzekeringsmaat
schappijen te verkrijgen. Bij het be
oordelen van dit vraagstuk bevindt 
men zich dus geheel in de sociaal
economische sfeer; in het bijzonder 
spe~ de assurantieverhoudingen en 
de beroepssartering een grote rol. 

* * * Û nze woordvoerder moest toege-
ven, dat er op dit gebied in de 

loop ·der jaren vele en zelfs ernstige 
misstanden zijn ontstaan en helaàs is 
er hier maar weinig initiatief te be
·speuren geweest om de gegroeide 
euvelen zelf langs organisatorische 
weg op te ruimen. Op deze grond ver
klaarde de heer Cornelissen, dat :Aijn 
fractie deze regeling als een tijdelijke 
regeling wilde aanvaarden, ervan uit
gaande dat de Regering er krachtig 
toe zou medewerken, dat deze mate
rie binnen afzienbare tijd op de 
grondslag van de wet op de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie, resp. 
van de Vestigingswet 1951, zo daaraan 
nog behoefte zou bestaan, zou worden 
geregeld. 

HOFSTRA 
.... bouquetje dogmatiek .... 

gebied had deze vraag in de N.R. Crt. 
met grote beslistheid ontkennend be
antwoord en verscheidene leden in de 
Kamer, onder wie ook onze V.V.D.
woordvoerder, de heer Ritmeester, 
bleken op dit standpunt te staan. Be
halve een belangrijke juridische vraag 
was het ook een vraag van praktisch 
belang, omdat, zoals de heer Ritmees
ter betoogde, de buitenlandse onder
nemers in het internationale vervoer 

DEZE BURGER 
ont'inoet altijd aardige mensen die "hallo!" zeggen en "welkom 
terug in het vaderland! Fijne vacantie gehad? Je vindt het 
zeker niet leuk alweer terug te zijn?" 

Hij moet dan steêvast antwoorden: ,,hallo! dank je wel. Fijne 
vacantie gehad, maar prêttig wee1· thuis te zijn. Da's immel'S 
altijd prettig, als thuis prettig is." · 

Op reis denkt deze burger altijd: als dit nou zo dóór kon gaan. 
Alt~jd dóó1·gaan. Allemaal vreemde landen zien. Do.or vTeemde 
steden dwalea. Elke drie dagen een vreemde stad. Van Damas
cus tot BaUimore, van Cano naar Upsl.awawa. Wat een leven! 
Mensen met fezzen, mensen met doeken, mensen zonder iets, 
mensen met pennen äoor d'r neus, met panterhuiden, met 
hoedjes met gleufjes. Groene geiten. Gele mieren, leeuwen. 
Blauwe ratelslangen. Fijn, denkt deze burger. En thuis de hele 
gang vol met brieven en kranten met de gemeente1·aad van Den 
Haag tot Munstergeleen. 

Totdat ge dan wèrkelijk in de trein naar huis zit. St. Quentin, 
Brussel, den Anvers, Roosendaal en het Damrak met alle torens 
links en rechts en je eigen trammetje-van-tingelingeling. 

Totdat je dan, vertederd, het welkomstblommetje van die lieve 
mensen bij de stapels kranten en brieven ziet staan. 

V e r t e d e r d is het woord. 
En alles doorgebladerd en bekeken en gelezen soms. 
En dan weer achter de schrijftafel met de potjes en de pan. 

netjes op hun plaats. 
De pen gevuld en op! te wapen! Voor Vrijheid en Democmtie. 
Ge hebt àl die dagen in de zon aan Vrijheid en Democratie 

niet gedacht. Foei-Foei! 
Zó maar, met een fez öp hadt ge nog honde1·d _jaay willen 

doorreizen. 
MaaT de VYijheid dan? En de Democratie? 
Gelukkig dat ge weer thuis zijt en met fraaie letteJ'S boven 

uw papier kunt schrijven: 
DEZE BURGER 

op de Nederlandse Rijn in feite be
voordeeld zullen worden boven de 
Nederlandse ondernemers van het 
vervoer op de Rijn binnen Nederland. 
Dat zou dus discriminatie van de Ne
del'landse Rijnschipperij betekenen. 

* * * 
Minister Wemmers, daarin krach-

tig bijgestaan vooral door de 
heer Schilthuis (Arb.), ontkende even 
hardnekkig, dat hier strijd met de 
P. ··~ van Mannheim zou zijn. Wa•r
se .. ijnlijk zal hier de rechter dus wel 
eens tot een uitspraak worden geroe
pen. De heer Algera (A.R.) heeft bij 
dit wetsontwerp nog een amendement 
ingediend om de vetladers geen 
plaats te geven in het bestuur der 
schippersbeurzen. Onze fractie heeft 
dit voorstel, evenals vrijwel de gehe
le overige Kamer, niet kunnen steu
nen. Zij achtte het logisch, dat, nu de 
verlader door de beurs een schipper 
krijgt aangewezen, de verladers ook 
behoorlijke invloed op deze regeling 
wordt gegeven. Het desbetreffende 
amendement werd verworpen met 46 
tegen 13 stemmen (vóór alleen de 
A.R. en de St. Geref.), waarna het 
ontwerp zonder hoofdelijke stemming 
werd aanvaard. De bijeenkomst, waar 
dit ontwerp was besproken, was tot 
kwart over één in de nacht voortge-
zet! · · 

S ommige lezers zullen zich wel
licht nog herinneren, dat wij 

ruim een jaar geleden (in ons blad 
van 7 en van 21 April 1950) uitvoe
rig hebben geschreven over een juri
disch geschil tussen onze geestver
want in de Eerste Kamer, prof. Mo
lenaar en minister Joekes over de 
vraag of een in Augustus 1949 bij Al
gemene Maatregel van Bestuur vast
gesteld Werktijdenbesluit voor koffie
huis-, hotel- en restaurantpersoneel 
niet in strijd was met de wet (n.l. ar
tikel 62 van de Arbeidswet). Prof. 
Molenaar was overtuigd van wel en 
hij wees er toen terecht op, dat het 
hier toch meer dan een uitsluitend 
juridische kwestie betrof, omdat in 
verband met mogelijke toepassing van 
eenzelfde systeem ook in andere ge
vallen een uitspraak hier ook prak
tisch dringend gewenst was. Te dien 
einde diende prof. Molenaar toen een 
motie van orde in, waarbij zou wor
den besloten een commissie van vijf 
leden uit qe Kamer in te stellen om 
over dit onderwerp te rapporteren. 

* * * 
Minister Joekes, die het stand-

punt Molenaar bestreed, was 
toch zo fair te verklaren, dat hij een 
onderzoek, ais door pn>f. Molenaar 
bedoeld, wel nuttig achtte. Niettemin 
verwierp de Eerste Kamer deze mo
tie met grote meerderheid. Dat was 
een weinig sympathiek en bij sommi
ge leden naar ons gevoelen door over
wegingen van kleine politiek ingege
ven besluit, waarop dan ook in bla
den als het Handelsblad, de· N.R. Crt. 
en de toenmalige Nieuwe Courant 
nogal critiek is geoefend. Wie een in 
geweten juiste zaak verdedigt, be
hoeft zich door zulke tegenslagen 
echter niet uit het veld te laten slaan. 
Daarvoor hoeft men bij een man als 
prof. Molenaar trouwens nooit bang 
te zijn. Men zal zich echter kunnen 
voorstellen, welk een veldoening het, 
gezien de boven geschetste gang van 
zaken, voor onze s-enator moet zijn 
geweest, dat minister Joekes nu na 
ernstige nadere overweging toch uit 
zichzelf met een wijziging van de Ar
beidswet 11H9 is gekomèn, waarbij de 
regeling van het K.B. nu toch, zoals 
prof. Molenaar had verlangd, in de 

(Vervolg op pag. 5) 



V&IJIDID EN DEMOCRATIE 

u.an WEEK to.t WEEK 

Op het nipper~je 
N iet iedereen is overtuigd van de noodzake-

lijkheid om bij de verkiezingen zo weinig 
mogelijk aan het toeval over te laten. Dit geldt 
in het bijzonder als het aantal kiezers gering is en 
het gewicht van de keuze groot is, zoals het geval 
is bij de verkiezing van leden van de Eerste Ka
mer. Bij een verkiezing wegens periodieke aftre
ding van de helft der leden, zoals op 31 Juli j.l. 
heeft plaats gehad, bestaat het kiezerscorps uit 
slechts 271 kiezers, de leden der Provinciale Sta
ten van Groningen, Overijssel, Drenthe, Gelder
land en Zuid-Holland. Van deze 271 pe1'8onen hangt 
de samenstelling van de helft van de Eerste Ka
mer af. Hun gezondheid is in de láatste dagen 
vóór de dag der stemming een zaak van 's Lands 
belang. Wegens ziekte heeft slechts één van de 271 
niet aan de stemming kunnen deelnemen. 

De anderen moeten echter zorgen op tijd voor de 
stemming aanwezig te zijn. Zij moeten vaak uit 
verschillende gemeenten in de provincie naar de 
provincie-hoofdplaats komen en dienen dan reke
ning te houden met alle mogelijkheden van ver
traging. Het is natuurlijk niet pleizierig om lang 
voor het begin van de vergadering reeds aanwezig 
te zijn en dan lang te moeten wachten, maar het 
is beter dan op het nippertje te komen met de 
kans om. . . . juist te laat te zijn. 

Dat het nemen van vi>Orzorgen om tijdig aan
wezig te zijn niet overbodig ia, leert ons het De
ventèr Dagblad van 1 Augustus j.l. waaruit wij bet 
hier volgend gedeelte van zijn verslag van de 
veFgadeFing van de PnJVin~iale Staten van de 
dag tevoFen oveFfiemen: 

"SI';\W~JN6 Jlli' Jlii; i'J.'A'f~W V4N OVEJUJ.f!fllV' 
Vijf K. V.P •• IsdeB WIU'eB &88li. 

/)1;1 Pf6v. Stat~t~< Ufln ()v~rüsf:!l kwamen 
Pin~àag Qtuie., vggrëitt~;~rschQ,fJ imn d.e CCJm
miNimf'is der l(:pninQi'lf., 11'. J, H. .Ridder de 
van cier .Seh4eren, bijeen. 
Qpwi~denà 10a~ het begin van de vergadtJ~ 

ri»fl· X4m;tand na de C!p!.n~iT!-Jl en lezing der 
1lQ~ulen f!QU d~ 11t~mmin(l phu1ts viTtden uoo" 
fif! Vf!fk.lf3îiing u«tl ~eden (ier Jj;er;~te .l(amef'. 
Edoch, niet minder dan vijf KV.P.-Staten
leden ontbraken op het appèl. Daar kon wel 
eens een Kame1'ç;ete~ op het spel staan. 

De heer Gribnau ging terstond op infgr
mMie uit 131l àe heer Nükamp informeerde 
intUilMen Qf vet'schuiving van (ie verkieajngen 
naar een later tijdstip mogelijk wa.11. ffet 
on~ken1l!ende knikje van de voorzitter lief 
geelt fwijfel over. 

Er WM hevige deining onder !:ie Staten
lelien, immnderheid bij de K.V.P.-:fractie. 

lntlu.t~en was van de stationschef· te Zwolle 
telefonisch berK:ht ontvangen, dat de trein 
uit Twenthe met 20 minuten vertraging was 
binnen fjekomen. Onmid.dell\ik chcarterden de 
heren i:ngelbe'l'tink, Ter Bekke, Bo.t~ch, Hem-
1rnfr en Schoorternmer, die de slachtoffer• 
VGn de vertraging waren, een taxi en op het 
moment dat de (lr#/ier de laatste zin van de 
notulen l«s, stapten de ontbrekende Stltttm
leden binnen, tot blijde verrossing en op
luchting van de K.V.P.-fractie. Onmiddetlijk 
daarna vond de stemming plaats. Alle 41 
Statenleden waren aanwezig en de stemmen 
werden over de volgende lijsten verdeeld: 
K.V.P. lijst 14, P.v.d.A. 1Z, C.H .. 7, A.R. S, 
V.V.D. 5, Comm. 3 en St. Geref. 1." 

Vredescomedie 
Zondag 15 Juli vond er te Amsterdàm een lan

delijke Vredesdemonstratie van de jeugd 
plaats, waaraan minstens evenveel ouderen als jon
geren deelnamen. 

"Communistisch" zegt U? Nou ja, er zullen wel 
communisten bij geweest zijn, maar dat is vanzelf
sprekend; communisten zijn nu eenmaal grote 
voorstanders van de vrede. 

Bij de optocht, welke niet bijzonder groot was, 
vielen ons enkele eigenaardigheden op. 

De Hollandse driekleur werd veelvuldig meege
dragen evenals de Amerikaanse vlag. Dan droeg 
men o.m. nog een bord mede waarop stond: "De 
leugens uft de leerboeken". Dat vinden we niet 
aardig tegenover Moskou. 

Verder trok het onze aandacht dat men allerlei 
zonderling cartonnen hoofddeksels droeg, terwijl 
velen een klein clownshoedje op het hoofd had
den zoals we die van de carnavalvierders kennen. 

Het was zeer symbolisch. Vredescomedie en an
ders niet. 

Vriendelijke hulde 
fl et blad Vrij Nederland vroeg om vernieuwing 

van het onderwijs. Wij willen verder niet in 
het desbetreffende artikel treden, maar er alleen 
op attenderen, dat de schrijver daarV00l' nodig 
acht: "visie". Dat is niets bijzonders. "Visie" is in de 
kringen .der "progressieven" een veel voorkomend • 
woord. Tevens is het een begrip - en in de ogen 
der "progressieven" een uitermate te waarderen 
begrip -, waarvan men het bezit gaarne voor 
zich zelf opeist. Overigens - het moet oo~ tot 
goed begrip van zaken worden gezegd - is iemand 
met "visie" in de ogen der "progressieven" een fi
guur van betekenis. Schermerhorn bijvoorbeeld 
had "visie". Een conservatief echter heeft die van 
nature niet. Die is daarvoor niet groot genoeg. In 
onze bescheidenheid hadden wij aan liberalen ook 

· nooit enige "visie" durven toedenken. Maar ziet, 
onze blik is verruimd; wij hebben het altijd ver
keerd gezien; in de ogen der "progressieven" zijn 
die liberalen blijkbaar zo gek nog niet. Luistet't 
namelijk naar hetgeen de schrijver zegt, wanneer 
hij heeft uiteengezet, dat wij "visie" nodig hebben 
bij de vernieuwing van het onderwijs. Dan zegt hij 
zo tnaar ineens, zo helemaal pardoes: 

"Visie, zoals Thorbecke toonde, toen hij de 
Hogere Burgerschool stichtte, de school die door 
baar grote bloei bewees, hoezeer zij voldeed aan 
de behoefte van dat ogenàiik. Sinds Thorbecke 
illl er ·~ v.v:anderd. Er is llind$dien veel gedok· 
ktr4 aan H.B.S. e IYmlllt!li.um ~tn de wttrold 
heeft een andeF gellicht gekr~t~ten. El' is opnleuw 
een 'fhel'b~e n~il!{ om een voFm vap. pn,der
WÜii te vindtm w•arin 4e belloette, nu van deJ:e 
tij@, ÎIJ Yiii!{OOl'UKt". 

Wij moeten zeggen g€troffen te liltin d.OQI' dli!ZII 

huid~ aan d~t!UI gl'ote liberaal door llitl!tl "progres
!!ieve" sehPijveF. Maar in ernst: wij waarderen het, 
Àélt de li!!hrüver ;~;ijn çerbied voor een liber11al 
Atilätllmlln. ni~ Ofldel' fit@elen of ban~n ateelçt. 
Dat llteeld llltl&r' gumtig af bij net artiltt~l, dat wij 
oruafigs ~azen iR ,.Het Vrije V()lk", ter geleg~n
h~id van het 100-j<iri!i{il ~staan van de Geme~nte
wet. In dat artikel kwam de naam van de schep
Ptll' .,'l'n~rll@elU!'' piet voor. Die grPOtht~i4 kotl lwt 
soeialistische dagblad niet I)Jlbrelli,flln. Pllarin 
spr~kt men liev~r over de "IJ!'tlfltheid" ttn dtt 
,,visie" van Scl\l:!rmePllorn en de Potnaltaten, wo~e 
diell!l beleid, tlel!\len cehad! 

Ieder aijn amaak! 

Staatsbedrijf 
Een op Woensdág namiddag omstreeks 5 uur 

uit Amersfoort naar 1Xm Haäg verzonden 
expresse-brief w~ op Ponderdag omstreeks 9 uur 
te bestemder plaatse afgeleverd, terwijl de gewone 
postbestelling reeds bad plaats gevonden en een 
niet per expresse verzonden brief reeds in cie bus 
lag. 

Het Staatsbedrijf van de P.T.T. vraagt voor ex
presse-stukken extra betaling, maar extra service 
verleent dit bedrijf blijkbaar niet. 

Het Staatsbedrijf van de P.T.T. schijnt niet te 
· bègrijpen. dat bet als Overheidsbedrijf in de eerste 
plaats de gemeenschap heeft te dienen en dat het 
hebben van een monopolie extra verantwoorde
lijkheid met zich brengt. 

Utopie? 
1 n Het Vrije Volk van 26 Juli vinden we een 

epistel naar aanleiding van een artikel in 
het Engelse weekblad "The Economist". 

H. V. V. bespreekt smalend een uitlating van 
genoemd weekblad, n.l. dat "het socialisme een 
groot prestige heeft als symbool voor een utopie". 
Vooral de uitdrukking "utopie", schijnt de redac
tie van H. V. V. te hinderen. 

We vragen ons echter af of het socialisme nog 
niet steeds een utopie ·is. In welk land wordt het 
socialisme tegenwoordig in de praktijk toegepast. 

Misschien wil één land ter wereld daarop aan
spraak maken t. w. Rusland, maar daarmede zal 
H. V. V., en o. i. terecht, niet gaame instemmen. 
. Zolang echter nog nergens ter wereld een socia
listische gemeenschap bestaat die het bewijs levert 
van de mogelijkheid van practische toepassing van 
de socialistische idee mag er met recht van utopie 
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Drs. Korthals is gedurende Augustus 
afwezig. Verzoeke correspondentie te 
richten tot het secretariaat der 
redactie. 

gesproken worden. Een land waar op ruime schaal 
nationalisaties worden toegepast en ·de sociale 
wetgeving wat meer uitgebouwd is, mag nog gee::~ 
aanspraak maken op socialistische staat. 

Overigens geven de landen waar de regering 
de socialistische weg inslaat, allerminst vertrotlr 
wen dat het doel bereikt zal worden. 

Lezen we niet in H. V. V. van 28 Juli, waari1 : 
de redactie zegt met jalouzie vervuld te zijn va1 · 
wege het feit dat Engeland een minister van Fi· 
nanciën bezit gelijk Gaitkell is, dat deze ministel 
aankondigt dat Engeland terug gaat naar de 
soberheidseconomie, en hebben we ook niet kun· 
nen lezen dat de kolenproductie onvoldoende is. 

Nog lezen wé dat in de eerste helft van dit jaar 
in Engeland ruim 1.2 millloen arbeidsdagen door 
stakingen ~erloren zijn gegaan tegen 588000 in 
dezelfde periode van het vorig jaar. 

Zo ge ziet lezer dit zijn alle geen bewijzen die 
de opvatting van de socialisten, dat het socialisme 
geen utopie is, kunnen versterken. Tenzij men in 
het feit dat vrijwel alle Engelsen met een staats
bril op de neus en een staatskunstgebit in de 
mond rondlopen, voldoende aanwijzbg vindt om 
het utopisch karakter aan de socialistische ge
dachte te ontner.nen. 

En ten slotte gaat John Bull zelf op staau
krukken naar zijn "paradijs". 

Wel wat overdreven 
D e Madrileense correspondent van de R.lt. 

Volkskrant deed in zijn blad de medetfellna, 
dat de onder cemuur &taande Spaanse pers meer 
vrijheid Vftll bewesintJ zou krij~ten. Er is een de· 
ereet Wl'acb.enen tot &fedeeltelijke. ophoUI.nc van 
dl! consuur en de blaclC!n krijpn een vrije l!Ono, 
waarln vorantwoo~elijke jouroalilten opbouwen· 
oe çriiiok on eigen maninpn mo1on loaen, ml\8 
de katboliok:e kerlc on bet ltaatlhÓotd durbulten 
wc;~rdon colaten. 111 hot nu oatet tl! v:raaen ot er 
nn de kAtholieke kork in dit katbolion land niet 
een 4ranl!l ,:ou kunnen uitlaan naar de <>verheid 
om zich van de de•e kerk: (mlt.-dora bet lltaatl
hoofd) baliehermende censuur te t~ntdmm? Zou do 
kitholit~ke kerk hllltcm ~nJ11 :deb daar .niet aah" 
ter kunnon stellen' Xn aou dat ook niot kunnon 
doen de katholieke jcmrnali3ttek in Nt!dorlancl, die 
mt~t .rr~Uslleid prott~at.ert te~ron dietat0\'tlll41 lei'O• 
geerde landen, waar hot atlt~ltabootd ru, katholioke 
kerk ~iet in de hem beschermende eensuur laat 
delen, integendeel? 

De eoFrespondent van de Volkskrant vertelt in 
1djn beschCJuwing voorts dat het Spaanse journa
listenool'pll door de ollllitandigheclen arm is, maw
lieel ·en geestelijk:. Wij zouden geneigd zijn door 
de omstandigheden de qualificatie journalist V(lOI.' 
de Spaanae ltran,tenumenstellera wel wat overd~
ven te vinden. 

Zachtkens voorbij gegaan 
A Ue dingen zijn betrekkelijk en daarom zal he\ 

voàl' de ]6\lrnalist van professie wel moei
lijk zijn geweest enkele opmerkin&en, welke de 
Grondwetscommissie maakt bij haar voorstel tot 
aanvulling van art. 7 del' Grondwet met een zno.. 
gelijkheid tot verbod van een bepaalde uitgave, 
niet in ruimer verband te ~ Deze commissie 
richt bij haar voorstel het oog vooral op subversie
ve activiteit en uitgaven, die deze activiteit be
drijven. "De lezers van dergelijke bladen nemen 
vrijwel nimmer kennis van andere beschouwin
gen" zo voert zij aan en ook zegt zij: ,,Zij krijgen 
een vertrokken beeld van de werkelijkheid". 

Deze motiveringen kunnen waarlijk niet allèëii 
van toepassing zijn op bladen met "subversieve 
activiteit". Het gros van de Nederlandse kranten
iezers leest slechts één dagblad en wie zou er 
voor in durven staan dat zij niet een vertrokken 
beeld kregen van de werkelijkheid? De politiek 
is de redacties binnengeslopen. Slechts enkele 
kranten geven van de vergaderingen van de Ka
mers der Staten-Generaal een objectief verslag. 
Zij blijven - o heerlijk excuus wegens plaatsge
brek - de voorkeur geven aan beschouwelijke 
verslagen. Twee bladen, een socialistisch en een 
rooms-katholiek, gaven zo'n verslag over de be· 
lastingdebatten in de Tweede Kamer onder vette 
koppen, waarin de mededeling "Lamentabele hou
ding der V.V.D." als trekkracht diende. Wij hebben 
deze beschouwingen geverifieerd met hetgeen van 
de zijde der V.V.D. bij deze debatten is betoogcl 
en laat ons het zacht uitdrukken: aan de portée 
van deze beschouwingen werd in deze beschou
welijke verslagen zachtkens voorbijgegaan. Dat 
is nu wel geen subversieve activiteit, maar eeD 
onvertrokken werkelijkheid is het ook weer niet 
Het is een onverschrokken iets anders. 
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Een man met vijf sterren schrijft zijn herinneringen 
En een gewone ·sóldaat kwam viool spelen . .... 

trokken frontgedeelte, neemt geen 
blad voor de mond, spaart zich ook 
zklf niet, maar schijnt toch tot de 
conclusie te komen, dat men nauwe
lijks anders had kunnen handelen, 
dan dit beroemde "Gecalculeerde ri
siko" van een Duitse manoeuvre in 
het, bijna van geallieerde troepen 
ontblote, terrein te nemen. Men mag 
constateren, .dat sommige vragen open 
blijven, bijvoorbeeld die, waarom de 

.llei lHO. Een slaake, smalle, ernstig kijkende, op een welwUiende school
meester. Jtjkende, man van middelbare leeftijd Btàpt voor een oud regerings
lehuw. In Washinrton · uü de overvolle ~us. Lieutenant kolonel Omar 
Braclley draagt .,urgerkleren. ook tijdens zijn we.rk in de legen,nuilitie
tleD&t. HU denkt aan de alarmerende berichten· Uit· Europa. Zullen de V .s. 
lbaas wederom In de 'OOrlog worden betrokken? Zal .oo.k voor hem de oUdé 
IIOidatelldroom, een veldco101118Jldo, in. vervulling gaan? Vijf jaren later. 
De overwl.mng In. Europa vindt generaal Bradley - vier ~~~rren - in het . 
11art vaa Dultslaad, aan de Elbe, in . contact met de 'Russen. als comman
daat van de grootate aranee In de Amerikaanse geschiedenis, de befaamde 
Ue Lepr,roep, hestaande .uit cJrle le.-rs. En heden,' bekleedt' )tij aiS ehef · 
'nll de , ltrie s&ann van de drie ·takken· vali de A~IQaQs.e •ijclkrachten de 
llleopte .UUalre flmetle: vijf sterren •bans. · 

Z ojuist heeft Bradley zijn oorlogs. 
berinneringen gepubliceerd.*> 

Het boek zou eigenlijk pas in de 
herfst verschijnen op een tijdstip, 
waarop· de .• auteur gehoopt had, niet 
meer in actieve dienst te zijn. Maar 
Korea heeft zijn pensioenplannen 
omver gewo»pen. Zo is dan de lange 
reeks van mémoires, die men overi
gens na de stortvloed van enkele ja
ren geleden reeds voor afgesloten had 
gehouden, met een bijzondere bijdra

. ge verrijkt - wat de boeken van mi
litairen betreft zeker zelfs met de 

r Omar N. Braclley is 58 jaar 
oud, zoon van een boer In Mls
souri. Opleiding In de Ameri
kaanse mlll&aire Academie 
West-Point. Gestadige carrière; 
tijdelij~ briga.dler-generaal in 
de Eerste Wereldoorlog, daar
na, tot de Tweedé U.kol. Beden 
generaal met vijf sterren. Be
faamd als schutter en honkbal
speler; zeer goede golfer; Rookt 
niet, drinkt ma.tig. Getrouwd 
met zijn jeugdliefde. Enthou
siaste grootvader. Rijdt zelf 
zijn vijf jaar oude auto; houdt 

· "intelligênce"-·afdeling van het 12de 
Leger tekort geschoten is. Dit treft 
speciaal Bradiey's verantwoordelijk
heid. 

o:,fL:'. '2RADLEY 
.... G.I.'s generaal. ... 

I ... 

belangrijkste. Het overtreft allen door 
warmte en afwezigheid van angstige, 
politieke beschroomdheid en onder
scheidt zich door wijsheid, klaarheid, 
openhartigheid - uit de mond van de 

. actieve Amerikaanse chef-staf tegen
over actieve generaals, zoals vooral 
Montgomery, soms bijna pikant aan
doende eerlijkheid en objectiviteit, 
kwaliteiten die deze weergaloze car
rière verklaren. ....... ~ 
D~ Amerikanen met hun voor
. liefde voor bijnamen hebben 

Bradley de "G.I's Gensal" gedoopt. 
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D e grote controverse met Mont
gomery, hier en reeds bij vroe

gere gelegenheden, is bijzonder inte
ressant, met opmerkelijke objectivi
teit en klaarheid voorgedragen. Nie
mand zal zich kunnen onttrekken aan 
de overtuigingskracht van Bradleys 
rapport over de aanvechtbare rol van 
Montgomery bij het weghalen van 
troepen der 12de legergroep en de du
bieuze publicaties over Montgomery's 
aandeel aan de eindelijke triomf over 
Von Rundstedt in de Ardennen. Dit 
hoofdstuk is slechts het laatste in. een 
l'eeks van geschillen met Montgome
ry. In Normandië was dan direct het Het is inderdaad een feit, dat de ge

neraal bij de troepen een heel bljion
dere P<l~"l&ëiteii- genoot, -waartoe in 
de eerste plaats zijn eenvoud en zijn 
menselijkheid hebben bijgedragen. 
Typisch voor hem is het voorwoord, 
een bijna klassiek te noemen stukje, 
belijdenis van een groot soldaat en 
mens. Hij draagt zijn boek erin op 
"aan die soidateri, die zich vaak ver
wonderd moeten hebben afgevraagd, 
waarom zij de weg moesten 0pgaan, 
w11arop men hen stuurde" .. De auteur 

'.heeft zich, zo neet het "verde;r . ;;l;lê
' !jverd, eerlijk en openhartig" te 
schrijven; waar thans het boek nog 
tijdens zijn actieve dienst verschijnt, 
beeft hij er toch niet aan gedacht het 
"te retoucheren om het smakelijker 
te maken". 

-- geval-Cáen, waar de Brit~é'n niet op
schoten en later het gat van Falaise 
niet sloten. Dan kwam de teleurstel
ling, toen Montgomery het niet klaar 
speelde, Antwerpen na de vlugge ver
overing ook als haven vrij te maken, 
door . de vertraging aan de Schelde
mond. 

Doordat Bradley · zeer spoedig van het 
. bureauwerk in Washington verlost 

werd en, snel in rang opklimmend, 
alle grote Westelijke campagnes -
Afrika; Sicilië, Italië, invasie - heeft 
meegemaakt, is het boek een zeer 
volledige strategische geschiedenis 
van de geallieerde veldtocht, vol le
vendigheid en aanschouwlijkheid, ge
zien van het hoofdkwartier te velde 
uit. Er komen geen geleerde en 
zwaartillende militair-wetenschappe
lijke uiteenzettingen in voor. Men be~ 
seft de enorme verantwoordelijkheid 
van. de legercommandant, die soms 
bliksemsvlug vèrreikende beslissin
gen moet nemen. Hij moet ook diplo
maat zijn, wanneer hij persoonlijke 

· r'ivaliteiten in de hogere commando
posten te vereffenen heeft. Soms moe
ten hoge officieren worden verwij
derd, zo in het destijds groot opzien 
barende geval van de generaals Allen 
en Roosevelt (verre neef van de pre
·Sident) die, beiden brillant en capa
bel, het met elkaar niet konden vin
den. 

V ele episoden komen in een 
nieuw licht te staan, en som

mige bladzijden leest men met be
klemming. De onzekerheid over het 
succes van de invasie was groter dan 
men tot nu toe heeft beseft. Daar 
was de volledige mislukking van de 
samenwerking met de Britse lucht
macht, zodat men landde "bijna vol
komen zonder oefening in de samen
werking tussen lucht en grond"! Of 
- ook een gevolg van foutieve liai
son - de tragische bombardementen, 
twee keer achter elkaar zelfs, die de 
eigen troepen bij Caen troffen. Of la
ter de bloedige gevechten om het bos 
van Hurtgen, die misschien hadden 
kunnen worden vermrl'den. 

Hier, bij de beschrijving van de 
laatste oorlogswinter, neemt natuur
lijk het Duitse verrassingsoffensief in 
de Ardennen van December 1944 gro
te ruimte in. Bradley, toen de bevel
vot'rende legercommandant in het be-

"Aan de glans \'an ,zijn lèiderschap ..... 
wordt afbreuk gedaan door zijn ken

. nelijke àarzellngèn om he~ uitél'llte 
uit elkè ove~ tè penen:.:: è'ti 
door zijn prlncipe om vooral voor een· 
wetenschappelijk zuivere frontlijn te 
zorgen, zelfs wanneer dat tempo 
kostte. . . . Sterfelijk even als wij an
deren màakte bij fouten .... " 

Wat Arnhem betreft, zo · merkt 
Bradley terecht op, was Montgomery 
juist weer te dapper. Bradley heeft 
de strategische conceptie van de actie 
om Arrihem nooit goedgekeurd, maar 
hij noemt haar · toch, een van de 
"meest gedurfde oorlogsoperaties" 
die, ware zij gelukt,' het snelle einde 
van de oorlog zpu hebben betekend. 

• • • 

Een grote rol speelt door het hele 
boek de meest flamboyante en 

theatrale generaal van 't Amerikaan
se leger: Patton. De scherpe critiek, 
die Bradley op zo vele eigenschappen 
van de onstuimige, ijdele, Wild-West
achtige Patton uitoefent, belet hem 

MONTGOMERY 
.... reeks geschillen . ... 

niet in hem een zeer groot soldaat te 
alle tijden, die met zijn vaak aan
vechtbare methoden, soms met bruut
heid, het onmogelijke van zijn man
nen wist gedaan te krijgen. Een citaat 
uit vele fantastische Pattonismen, dat 
iets huiveringswekkends heeft: ,.Laat 

mij naar Falaise gaan en wij zulJen 
de Engelsen in de zee terugdrijven 
voor een tweede Duinkerken" Men 
moet het overigens Patton hoog aan
rekenen, dat hij het sans rancune 
heeft ·aanvaardt, toen men Bradley 
tot zijn superieur maakte, die in de 
Afrikaanse campagne slechts een hem 
ondergeschikte corpscommandant was 
geweest. 

Voor Eisenhower beeft Bradley 
grote vriendschap en bewondering. 
Slechts is er soms, bij aile begrip voor 
de bovenmenselijke psychologische en 
dii>lomatieke moeilijkheden van de 
opperste commandant, een vleugje 
critiek: Eisenhower zou meer aan 
Montgomery en andere invloeden 
hebben toegegeven dan noodzakelijk 
was. Een karakteristieke opmerking: 
,.SBEAF was ,.eenvoudig pro-Briill". 

• • • 

D at generaal Marshall woorden 
van diepe verering en bewon

dering krijgt is overigens typisch, 
niet slechts voor Bradley maar voor 
alle mémoires, zo verschillend anders 
in mening en opzet. Een overtuigend 
bewijs voor de statuur, grootheid en 
persoonlijkheid van Marshall. 

Ook McArthurs naam treft men op 
verschUlende pla/ltsen_ . al wel met 
even rustige·· en zakelijke als uiterst 
negatieve beoordelingen - let wel, 
het boek is lang voor de recente ge
beurtenissen geschreve~. Het is niet 
verbazingwekkend dat Bradley niet 
met de extroverte generaal harmo
nieert. Eén citaat is bijzonder actueel 
omdat het generaal Collins betreft, 
thans chef-staf van het leger: ,.Collins 
ontdekte. . ... dat hij veel te jong voor 
de Paclfie was. Me.Arihur toen een 

·dappere -vk!r-en~zesdi'-Jarfce llad>,.._,. 
ver leeftijdsgenoten in zijn comman
do. Met 48 was Collins slechts een 
groentje ...• " 

• • • 

T enslotte de misschien meest 
charmante van Bradley's· ontel

bare anecdotes: 
Diner bij maarschalk Konjev na het 

eontact aan de Elbe. Een groep bal· 
Jerina's danst voor .de gasten. Bet zijn 
sterren van het befaamde Bolsjolthea• 
ter maar Konjev zegt met een non
eh~lante handbeweging ,.Och dat zijn 
maar een paar vrouwelijke soldaten'', 
Kort daarna een diner bij Bradley. 
Een gewone soldaat in uniform speelt 
viool en wekt door zijn kunst de 
geestdrift van Konjev. "Och, ISlecbtl 
een rewone G.L", revanchecri Brad• 
ley zich. Bij had met een speelaal 
vliegtuig Jascha Beifeb laten over• 
komen. 

Bradley heeft niet zoals gebruike· 
lijk een "ghostwriter" voor de lite• 
raire vormgeving ter hand genomen. 
Slechts zijn oude adjudant lt.kol. 
Chester Hansen heeft medegewerkt, 
vooral zijn dagboek voor détails ter 
beschikking gesteld. Het . boek draagt . 
dan ook op elke bladzijde de persoon· 
lijke stempel van Bradley zelf. Hier 
spreekt een groot veldheer, groot 
juist door zijn rustige kracht, eenvoud 
en beheerstheid. Wie verleden jaar 
het voorrecht had met de generaal bij 
zijn bezoek aan Nederland ook in 
persoonlijk contact te komen, vindt 
de sterke menselijke indruk van toen 
door het boek bevestigd. Europa kan 
zich geen beter Noord-Atlantische 
bevelhebber wensen - Bradleys be
noeming, wanneer Eisenhower vol
gend jaar candidaat voor president 
wordt, is immers vrijwel verzekerd. 

Dr. X. LANDSBERG 

*) A Soldiers Story, by Omar N. 
Bradley, New York 19Sl. Henri Ho1t 
& Co. 618 blz. $ 5.00. 
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MIDDENSTANDSVRAAGSTUKKEN 

Joh. Cornelissen neemt de winkelsluitingswet onder de loupe 
De mogelijkheid van vacantie zal moeten blijven 

In aansluiting op mijn overzicht van de vorige weèk,, ~~arin ik aan~ 
dacht. heb geschonken resp. aan de Zondagsluiting, de avondsluiting 
en de sluiting gedurende een halve werkdag per week, wil ik nu nog 
even ingaan op de andere bepalingen, welke in het nieuwe ontwerp 
"Regefing der Winkelsluiting", zullen worden opgenomen. In de eer~ 
ste plaats dan de· regeling van de markt~ en straathandel. De midden~ 
standscommissie, staat unaniem op het standpunt, dat, waar regelin~ 
gen worden getroffen voor de sluiting van de winkelzaken, de markt~ 
en straathandel hiervan niet mogen .worden uitgesloten • .Ten aanzien 
van de markthandel js m~n l?an mening, Jiit deze aan dezelfde uren 
gebonden zal dienen te worden als het winkelbedrijf, met uitzondering 
van de verplichte halvedag~sluiting. Het is moeilijk deze halvedag-
sluiting ook voor de markthandel. bindend te verklaren, omdat hier de 
verkoop van artikelen uit diverse branches plaats vindt en bovendien 
de markthandel nog blootstaat aan allerlei weersomstandigheden, 
waardoor op sommige dagen of gedeelten uan een dag uerkoopgelegen~ 
heid wordt gemist. 

De Straathandel 

D e straathandel kan niet als één 
geheel worden beschouwd en 

men moet hier dan ook verschil ma
ken tussen de vaste standplaats-hou
ders en de venters. Ook in verschil
lende gemeentelijke politie-verorde· 
ningen wordt hiermede rekening ge
houden en daarin maakt men even
~en!l ~r.àérs;:-kià tussen venters en de 
vaste standplaatshouders, ·dus zij, dÎ.è 
aan een vaste plaats zijn gebonden 
en daar dikwijls een soort noodwin
keltje in de vorm van een kraam heb
ben gebouwd, dat tegen slechte weers
omstandigheden beschutting biedt en 
zelfs verlicht en verwarmd kan wor
den. Zulk een verkoopgelegenheid 
staat dus gelijk met een winkel en 
voor deze moeten dan ook dezelfde 
beperkende bepalingen gelden. De 

JOH. CORNELISSEN 
.... met pen en loupe 

v~nters . en leurders daaren~egen, die zelfs een vereniging; waarin pl~. 1200 
Zich als verkoopplaat~ b~dH::nen van automaathouder~ zijn verenigd, die 
e~n handw~n~~ . .drww~~. mogen .... pleiten voor vrijheid van handelen. 
met all~en, gee!l vaste plaats .mnemen, · Toeh zullen, naar mijn mening, . deze . 
maar die~en ZlCh t':~kens te verplaat~ mensen weinig succes hebben, omdat 
s~n en ZIJn natuurhJ~ n:eer afhank~~ in .het. verleden is gebleken, dat het 
l~Jk van het weer. _Dit dien hoofde IS. onbeperkt navullen. van a\ltomaten 
men dan ook ge~eigd tegenover deze zonder bepaalde voorschriften een 
een soepele ho~~mg aan te nemen e~ ernstige ondermijning van de Winkel
het b.v. z_nog~~IJk te maken, dat ZIJ sluitingswet tot gevolg heeft en de 
n~g tot ~1terhJk .é.én uur na de ver· z.g. "wisselloketjes" zijn hiervan wel 
phchte wmkelslultmg met de verkoop het ergste voorbeeld. · · 
mogen doorgaan. 

Ten slotte moet zo mogelijk toch 
altijd de gelegenheid openblijven om 
snel bedervende etenswaren te rui
men, terwijl bovelidien voor de consu
ment de mogelijkheid moet openstaan 
zich van het hoognodige te voorzien. 

Uit de aard der zaak zullen er mid· 
denstanders. zijn, die tegen deze op• 
vatting en dus tegen deze uitzonde· 
ring bezwaren zullen maken, maar 
een alles regelende regeling, vol
komen ingesteld op eensluidende 
dwingende en bindende voorschriften 
is toch ook in deze niet verkieslijk. 

Verkoop per automaat 
E en algemeen naar voren ge- · 

Vacantie-regeling 

r 
rn ons vorige nummer hèbben 
wij het eerste artikel opge
nomen, dat onze midden
standsdeskundige in de Twee
de 1{amer, de heer. Joh. G •. 
H. Cornelissen, had geschre
ven in het Nederlands Week
blad voor Kruidenierswaren. 
Wij plaatsen nu het tweede 
artikel van de hand van de 
heer Cornelissen, verschenen 
in het zelfde weekblad. 

''----------------------------' 
de koper. als de verkoper strafbaar 
zijn. 

De Minister schijnt nog niet veel 
voor dit standpunt te gevoelen. Hij 
zegt woordelijk "dat hij het niet wen
selijk acht een nieuw strafbaar feit 
te creëren, waaraan èen gewoon bur
ger zich gemakkelijk schuldig kan 
maken", een overigens vrij ·zwak ar• 
gument, dat nooit te verdedigen valt, 
daar in honderd en één andere geval· 
len .dezt::iide omstandfgheden VbOrko
men, b.v. het fietsen zonder licht vlak 
na zonsondergang, het rijden met een 
defect achterlicht, het vergeten rich· 
ting aan te geven, het ondoordacht 

. uitkloppen van een matje bij het rei-
nigen van een trapportaal enz. In de 
regel gaat men bij een dergelijke 
overtreding ook op de bon. 

Aliemene opmerkiqen 
T ot slot nog enkele algemene op

merkingen. 
Het later openhouden van winkel· 

zakeri op bepaalde dagen, b.v. in de 
week voor · St. Nicólaas en voor de 
Kerstdagen, blijft ··geoorloofd. In de 
week, waarin een erkende christelijke 
feesidag valt of een nationale feest 
(gedenk)dag, zal ontheffing worden 
verleen4 van de verplichte middag-

Parlementaire flitsen 
<Vervolg van pag. 2).. 

wet werd opgenomen. En in antwoord 
op een speechje van onze geestver· 
wante mevr. Fortanier-de Wit erken
de de minister volmondig: "Inder
daad is de kritiek van de zijde van 
het lid van de Eerste Kamer de heer 
Molenaar, gericht op de Algemene 
Maatregel van .Bestuur van Augustus 
1949, waarin opnieuw werd vastge
steld het Werktijdenbesluit voor kof
fiehuis-, hotel· en l'èstaurantpersoneel, 
aanleiding geweest tot de indiening 
van het voorliggende wetsontwerp bij 

: de Kainer''. · 

'* * * brachte wens is - ook in vroe
ger jaren al - dat bij een nieuwe re
geling van de winkelsluiting aandacht 
zal· worden besteed· aan de verkoop 
per automaat, welke· hànd over hand 
toeneemt, helaas · met bilt gevolg dat 
ook de onduiking van de Winkelslui
tingswet in zeer ergerlijke mate toe
neemt. Het is daarom toe te juichen, 
dat in het nieuwe ontwerp de verkoop 
per automaat gekoppeld wordt aan 
een sluitingsuur, waarbij het de eige
naar van de automaat geoorloofd is 
deze op het sluitingsuur nog éénmaal 
geheel te vullen, doch daarna mag 
geen bijvulling meer plaats vinden. 
Om controle hierop mogelijk te ma
ken wordt dan tevens bepaald, dàt 
vanaf een nader vast te stellen da
tum, welke wellicht same!l valt met 
de invoering van de nieUW-:! Winkel
sluitingswet, alleen nog gebruik zal 
mogen worden gemaakt van automa
ten, welke uitsluitend aan de straat
zijde kunnen worden bijgevuld. In de 
practijk komt dit dus hierop neer, dat 
automaten, welke vanuit een winkel 
of magazijn kunnen worden gevuld, 
niet meer, althans na het sluitingsuur, 
gebruikt mogen worden. 

I n de. oorspronkelijke voorontwer
pen was een verplichte vacantie

regeling voor de ondernemers opgeno
men. De talloze bezwaren, welke hier
tegen naar voren zijn gekomen, heeft 
de Minister er toe gebracht in het de
finitieve ontwerp deze bepalingen te 
laten vervallen. De meningen of het 
al of niet gewenst is een verplièhte 
vacantie in te voeren, waren in de 
winkeliersstand zeer verdeeld. Onjuist 
is m.i. de stelling in de Memorie van 
Antwoord, dat alleen kapitaalkracht1· 
ge ondernemers zouden prijsstellen op 
een vacanÜeregeling. En al moet ik 
toegeven, dat niet alle· winkeliers, ge
zien de dalende omze.tten vari de laat-
ste tijd, een verplichte väcantierege~ E. en woord vim waardering kon 
ling voorstaan, toèq zal de mogelijk· mevrouw Fortanier-de Wit . ook · 

Ook hiertegen worden uit de aard 
der zaak nog bezwaren geopperd. 
Ben ik goed ingelicht, dan bestaat er 

beid tot het nemen van.· vàcantie moe• doen horen· bij de behandeling van 
ten blijveni. zij. h~ dari :middels g~-- :bet ontwerp tot verhoging van <over
meentelijke·verorcl4mingen, als uit een. '·'heids)pensioerien met een toeslag en 

. bepaalde branche de· overgrote meer• van de kindertoelagewet voor gepen-
derbeid op dit · terrein een regeling sioimeerden. Mijn fractie, zo verklaar-
wenst, eventueel mèt de clausule dat de zij, heeft met instemming dit out-
de enkelingen, diè hieraan ·niet willen w8rp kunnen begroeten, omdat het 
meewerken, hiertoe worden verplicht. · enerzijds tegemoet komt aan de noden 

De strafbaarstelling 
van de koper 
V an vele zijden is de laatste tijd 

de wens naar voren gekomen, 
dat bij een nieuwe regeling van de 
Winkelsluitingswet men ook eens het 
feit onder de loupe zal nemen, dat bij 
een overtreding eigenlijk twee schul
digen zijn, n.l. de ondernemer, die na 
het sluitingsuur het publiek nog in de 
gelegenheid stelt te kopen, en in de 
tweede plaats het publiek, dat van 
de~e· gelegenheid gebruik maakt, ja, 
in vele gevallen zelfs de aanstichter 
is door pressie op de ondernemer uit 
te oefenen. Het is daarom niet zo gek 
om in het vervolg te bepalen, dat bij 
een geconstateerde overtreding zowel 

van de laagstgepensionneerden (waar-
. voor tijdens de vergadering bij nota 
van wijziging nog enige verbetering 
werd aangebracht) en anderzijds 
meer rekening houdt met de belangen 
van de hoger gepensionneerden dan 
tot dusverre is gebeurd. Wij zijn het 
met de minister eens, dat het systeem 
van een gelijke bijslag aan alle ge
pensionneerden niet langer in de hui
dige vorm moest worden gehandhaafd, 
omdat de nivellerende werking te 
groot moest worden geacht. Nogmaals 
wees onze woordvoerder echter op de 
begrijpelijke ontevredenheid over het 
grote verschil in het maxim!lm van 
de "oude" en de "nieuwe" weduwen
pensioenen. Zij herhaalde dan ook, 
dat er haars inziens voor de Pensioen
commissie-Van Poelje aanleiding is, 
de mogelijkheid te overwegen om voor 
de weduwen ~ speciale Pensioenwet 

sluiting, hetgeen dus betekent, dat, 
in tegenstelling met hetgeen wij dè 
laatste jaren hebben meegemaakt, ri\i· 
ook in gemeenten, waarin de Dins,; 

· dagmiddag als een verplichte slui.., 
tingsmiddag was . aangewezen en me4 
dus ook verplicht was die middèg na 
Pasen en Pinksteren.te sluiten, dit zal 
komen te vervallen. 

De verkopers van consumptie-ijs 
:tullen· in het· algemeen geen hindet 
ondervinden vàn de 'Sluitingsbèpltliri• 
gen en dit geldt ook voor hen, die uit• 
sluitend· "patates frites" ·verkopen. 
Ook dè daarbij behorende artikelen 
als zout, mosterd; tomatensaus en· 
mayonnaise vallen onder de onthef· 
fing. Evenwel niet croquetjes, gehakt. · 
ballen e.d. 

Een ander punt 

E en ander gewichtig punt, althans 
voor de grote steden, is de be

paling, dat het na de inwerkingtre
ding van de nieuwe wet ook niet meer 

·geoorloofd zal zijn op tentoonstellin-
gen, fancy-fairs e.d. na het. sluitings
uur alle mngéUjke artikelen te verko
pen. ·Ditzelfde standpunt wordt niet 
ingenomen ten aanzien van de veilin
gen, welke ook al weer in de grote 
plaatsen dikwijls in de avonduren 
worden gehouden en waarfègen cie ' 
bona fide winkeliers grote bezwaren 
hebben. Hierin zal de Minister dan 
ook nog wel veel tegenstand van de 
diverse fraèties ondervindim. 

Mocht het mogeÜjk zijn het nieuwe 
Ontwerp Winkelsluitingswef nog deze 
zomer in de· Tweede. eri Eerste Kamer 
behandeld te krijgen, d;m zal het toch 
nog voorja.ar· 1952 worden, ·eer deze 
wet in werking kan trèdén;'Olridat na· 

· aanneming door. de ·beide Kàmers de 
gemeentelijke .. insta.nties de gelegen• 
beid moeten hebbèn de plaatselijke· 
vel'ordeningen aan de nieuwe wet·aan 
te passen en hiervoor is een tijd van 
9 maanden vastgesteld. 

te ontwerpen, waarin oude en nieuwe 
pensioenen elkaar meer benaderen; · 
Dit kan misschien, door de fatale da· 
turn van 1 Januari 1947 in de bepalin· 
gen van de weduwenpensioenen geen 
rol meer te doen spelen. 

E en derde bezwaar, welke de 
V.V.D.-fractie zeer sterk voelt, 

is de houding, die de minister aan· 
neemt ten aanzien van een extra-bij• 
slag voor de onderwij;;ers, die gepen
stonneerd zijn v66r de salarisverho· 
ging van Juli 1947. Ook dit ontwerp 
werd tenslotte z.h.s. aangenomen,. Het· 
zelfde . geldt voor het met applaus na . 
eeri hartelijk speechje van de heer 
Verhoeven (K.V.P.) nameris de Com• 

. missie van Rapporteiil'!f '-aángenomen 
voorstel tot aanbieding van een ge
schenk: aan Suriname en. aan de · Ne· 
dedandse Antjllèn voor !lari ~ns land 

· eri · volk in moeilijke ·omstandigheden 
verleende huJ.P en v~r· het;· öntwerp 
tot goedkeuring 'vlin' het Ot>' ~19 ··sep
tember 1950 te Par.ijs ondertekende 
verdrag inzake oprichting ener Euro• 
pese Betalings Unie. Bij laatstg'enoemtl 
ontwerp vroègèn de communisten 
aantekening van hun tegenstem. 

E en volkomen doodgelopen inter• 
pellatie van de heer Goedhart 

(Arb.) betreffende de activiteit van 
de Stichting .,Door de Eeuwen Trouw", 
waaraan, afgezien van de communis 
ten, door geen der andere Kamerle
den werd deelgenomen en waarbij ook 
door de interpellant geen enkele mo• 
tie werd ingediend, vormde eindelijk 
dan toch het slot van de werkzaam• 
heden voor het zittingsjaar 1950-51. 
Van het "afscheidswoord" van dr. 
Kortenhorst hebben wij boveri reeds 
melding gemaakt. De Tweede Kamer 
zal nu (onvoorziene omstandigheden 
voorbehouden) alleen nog maar voor 
de formele sluiting op de Zaterdag, 
voorafgaande aan de derde Dinsdag 
in September, in het openbaar wor
den bijeengeroepen. 

·'· 
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Grote woorden naar aanleiding van een "vies" woord 
I n Vrij Nederland van 14 Juli die het Westen daaruit heeft te trek

schreef de heer Van Randwijk een· ken. 
artikel, waarbij hij als uitgangspunt 
koos een ietwat paradoxe uitspraak 
van The New Statesman and Nation: 
.,Peace has ceased to be a dirty word" 
Het Engelse weekblad bedoelde dat 
het woord "vrede" weer met vreugde 
genoemd mag worden en geen ge
dachten van .,fellow-travellership" op
roept, sinds van communistische zijde 
het denkbeeld werd gelanceerd, wa
penstilstandsbesprekingen op Korea te 
openen en de Westerse mogendheden 
daamp ingingen. 

• • • 
V an Randwijks artikel zal op de 

oppervlakkige toeschouwer mis
schien de indruk maken, ingegeven 
te zijn door een , weidse visie. Het 
ademt de geest die we nu uit "progres
sieve" kringen reeds lang kennen: de 
Oosterse wereld is fn één geweldige 
revolte en het Westen snapt daarvan 
- uitgezonderd wij progressieven na
tuurlijk - niets. Het Westen moet 
zich uit Azië terugtrekken om het al
leen hulpvaardig tegemoet te komen 
in zijn fenomenale ontwikkeling. 

1\fissdlien zou men als enig nieuw 
gezichtspunt in bedoeld a~;tikel kun
nen aanmerken, dat de heer Van 
Randwijk er ditmaal een schepje op
legt, dat zijn betoog niet indrukwek
kender of overtuigender maakt. Hij 
erkent bijv. de mogelijkheid, dat 
Noord- en Zuid-Korea elkaar bij het 
terugtrekken van vreemde troepen op
nieuw te lijf zullen gaan en zou daar
over slechts "bijBa ietwat cynisch" 
willen zeggen: dan hebben ze tenmin
ste de lol dat ze het zelf doen. En 
wat de uitspeaak van het Haagse Hof 
van Internationale Justitie betreft, 
verklaart Van Randwijk geheel en al 
aan de kant van Perzië te staan. Om 
hiermee te besluiten: waar zelfs het 
"progressieve" Parool de eisen die de 
~ 

Noord-Koreanen zouden kunnen stel
len "ver-gaande" eisen noemt, daar 
zegt Van Randwijk dat hem die eisen 
reëel schijnen en de enige mogelijk
heid om het Koreaanse probleem op te 
lossen. 

.. . . 
De heer Van Randwijk betoogt-

voor ons gevoel te allen over
vloede - dat ons Westerse juridische 
denken in het zich wijzigende Oosterse 
wereldbeeld met zijn verbijsterend 
tempo niets goeds kan uitrichten. Wij 
zouden dit tot op zekere hoogte met 
hem eens kunnen zijn, ma,.r een an
dere kwestie is of er geen normen 
zijn, die in acht genomen :.:~ehoren te 
worden en waarover men het in West 
en Oost eens moet zijn, wil men tot 
enige regeling van welk conflict in 
onze tijd ook komen. 
"Een wijs man" moge in Het Parool de 
boude bewering poneren: "Met com
munisten kan men alleen, indien men 
hen van tevoren verpletterend versla
gen heeft, een behoorlijke overeen
komst sluiten", die onze ergernis mis
schien in even sterke mate. opwekt als 
die van de heer Van Randwijk, hier
mede is Rusland niet gel!!isculpeerd 
voorzover het de eindeloze pogingen, 
van het Westen uit ORdernomen om 
tot definitief overleg te kemen 
frusteert. de R. 

Men kan de paradox waarderen en 
er in dit geval toch ernstige bezwa
ren. tegen hebben. Vr'ède is, zeker in 
dez'e kwarteeuw, voor het gevoel van 
alle weldenkenden het meest begeerde 
goed. Maar deze kwarteeuw heeft ons 
helaas ook geleerd, èlat een vrede tot 
elke prijs te duur gekocht kan zijn. 
Het woord vrede heeft, nu als steeds 
een bekorende en weldadige klank, 
maar wij weten, helaas, van "vretles" 
die millioenen tot wanhoop hebben 
gebracht en bronnen van ellende wor
den. En wij weten van op ware vrede 
gerichte besprekingen, die tot in het 
eindeloze gerekt en gesaboteerd wer
den (Parijs en naar thans weer te vre
zen staat Kaesong> zodat het oude 
woord "zij roepen vrede, vrede, maar 
het ü geen 'tnàe" l'lie\IWtl ·~ hoive• 
riQ~Wt~DMtl ~ bftft IO~Il· 

Wij wUlt~ft ma1u· -~,l'!ll; ~ ia ver· 
scl\U van ~ tMf(~lij~ av{lf df! 
vrllll Q( kt!t }lUJ@iscb~ v~~ ~a~e 
wapo.~4 op lfgrq, vplcioenfle 
~ ·Om te eoJlllt!J.teren, dat vreëe fteen 
,.vies" woel.'à meer is. Al aal elk wel
denkend mens zijn lf8daet.ten, aün 
hoGP, aün iftlipaftl\IDi ~P wa..,aqbUge 
vrede gericltt fi~qij~n, ~ ~m al 41lll' 
rèd@fl@~ W~&ftier~ WÜ ~ p&FOO~ll Yal\ 
Th@ N~w ~tit~m•m · mMr 1mti~· 

Een stap, • 
lD de goede richtin.g 

Q@lij~ iM!Ild. lij i!! voor de Ptl~~ 
v~ 1\ioow~\t ~çnts qpifi4irlg vqor 
een ~ouwl,n,l over t• «!fttwik'keümg 
de''~ lR ~W en ever 48 leeaen 

-Atdeltngiial~uws 
WELKOM BltE~JLEN! 

Na vele jaren, waarin er nauwelijks 
contact was met de V.V.D., is men te 
Breu11elen tot de oprtebting van een 
pla.t.elijke afdeUAI van onze partij 
gekomen. :len voorlopig bamur is ft!· 
vormd, dat Jft September zal worden 
vervangen dOor een ofticieel gekozen 
bestuur. 

Het oprichten van de afdeling Breu
kéMil il bet rea\llW.at van twee uit• 
stelleDd feallia_. contact-avvnden, 
die ià .. llfplöpm ~ 
zija lebttMká. Op 'IMiáe avolilden bfift 
het Twee4e lt~ êta. H. A. ltórl
hala W 'WCIOI'd gevoud. Op deskun
dige ea boeieDele wijze heeft de heer 
Jt~ een aantal vaa de belang· 
rijlalte aduele pelitieke probl~en 
aan een :udere bescbouwiD& ender· 
worpen, waarbij llij gelegenheid had 
de. practische politiek der V.VD. te 
toetsen aan onze beginselen. Beide 
verpderin:gen waren daardoor zeer 
interessant. Zij droegen ook een ge
animeerd karakter waartoe, behalve 
door de spreker, ook zeer veel werd 
bijgedragen door het feit, dat er ge
legenheid was tot het stellen van vra
geD, Waarvan veleQ. gebruik maakt~n. 
Was de eerste avObd van meer alge
mene aard en bedoeld als kennisma
king met de V.V.D., de tweede bijeen
komst, welke werd gehouden op 27 
Juli j.l., was gericht op het "thuis-" 
en samenbrengen van de V.V.D.-sym
pathiserenden én werd dus in meer 
epgere kring gehouden. 

Het is opmerkelijk, dat Bratkelen 
In staat is geweest midden in de va
cantietijd, op een prachtige zomer· 
avond, een twintigtal nieuwe leden en 
abonnees op te brengen. Dat is een 
prachtig resultaat, dat ter navolging 
moge strekken. Het is een bewijs ook 
hoezeer de belangstelling voor onze 
partij en voor onze beginselen nog 
steeds groeiende is. Het is ook een 
bewijs voor de activiteit van het co
mité van voorbereiding, dat zich te 
Breukelen had gevestigd. Drs. Kort· 
hals heeft dit comité voor zijn activi
teit dan ook 11:eer hartelijk dank ge
zegd. 

Enile we•en leleden had ik bet 
YOOl'l"@f.ltit in dit .blad te ftlQMen 

scl\füven PV~ de wenselijkheid om 
in ülll! liltul te Wfllnf'!fl tot een verla
ging van de !lie,sgerel!htigde leeftijd 
van 23 tot 21 jaar. 

Ik mocht hierop en~e reacties ont
vangen, Z!>wel iJiatemJB~e ~}S afwij• 
zende. . · 
41}~ Wi~ 2!Ü 61Wll ~liJaJnj Etl 

VOl'~en het bewij&, qt tf b8.1ang
stelUftl 'VflQf ._ WUI è@statat 

ne tUaa*ommW!ie tet flerii!tening 
deF (}r-@nElwet lw~ J\\1 een tussen• 
tijQ!! r{l!lPOl't ~ta!l all.~. q@ K9Rif\Sin 
aang~!l:)oqeq, Wl\~in ~n~ele VÇl(lr qe 
jon~eren ~çier pns ~eer belanl;lfl.ilte 
wij:z;~ings-voorstellen zijn 9pgeno
men. 

Het is missehien niet overbodig er 
op te wij~en, dat 'ii't n.og maar voor
stellen zijn, waarvan we de eventuele 
aanneminl nog zWlen mee\ea afwach
ten. 

Toch geven ze wel aan, dat ook in 
de Staten-Generaal reeds een pogen 
vaU waar te neme», om in àe door 
mij bèpleite richtina te pan, en ~~;o
ter aandeel aan cie jonaeren te' aeven 
in de praktiscbe politiek. 

• • • 
Hel rapport omvat _o.m. bet voor· 

ltel om de minimum-leeftijd. 
ve« :bet paMleve Jdesreeht te verla
gen tot 23 jaar. Anneming van dit 
voorstel zal tot gevolg hebben, dat nu 
ook i~ in de 1e en vooral in de 
2e Kamer zullen kunnen komen. 

Tot dusver moesten dil parlements
leden minstens 30 jaar, statenleden 
minstens 25 jaar en gemeenteraadsle
den ten minste 23 jaar oud zijn. 

Van een even groot belang is in dit 
verband zeker ook het voorstel om 
het aantal kamerleden met 50% uit te 
breiden. 

Een normale schatting zou voor on
ze partij een te verwachten zetelaan
t·~ in de 2e Kamer geven van 12-13 
zetels. 

Hier ligt, naast een verbetering van 
de fractiesamenstelling, door het ope
nen van de mogelijkheid om meer ex
perts op te kunnen nemen, een belang
rijke, anders gerichte, kans: opname 
van een zeer jeugdig lid. 

• * * 
Z eker, er zijn wel een aantal be

zwaren te noemen, b.v.: 
1. Dit lid zal niet ervaren genoeg 

kunnen zijn in de politiek zelf, en er 
zullen in de partij in ieder geval wel 
ouderen zijn met betere antecedenten. 

2. Hij zal misschien pas afgestu
deerd zijn. 

3. Hij heeft misschien nog niet zo'n 
op ervaring gebaseerde politieke over· 
tuiging en gaat meer a·· op "fe~ling". 

Hier staan echter grote voordelen 
tegenover; 

1. ftij b.o«t nt!l Mn natuur""' ~n 
jeugqif tl\thOiolllium•· 

2. lUi 'kem* uit •n ~n·varinl de n~
den, w~~ O.JI: tetlaebt@n van de 
jeugtj van na de (tQflftl. 

3. lUi Dil ttn aUmulaN aijn Yftm' 
de jongere kiezers, om op onze partij 
te stemmen, omdat zij weten, dat hun 
belángen nq 8Qk daadwill'ltelijk de 
aandacht krijgen, waarop zij recht 
hebb&a. 

4. :mi tlfihr\ hier lli'ft -.eh• ltler• 
seha81, en aal liilafdOOl' in ataat 11ijn 
de oudere politici QP te velgen, wan~ 
neer de<ie enae ffal!tie JU!len- gaan 
verlaten. COe gemhldelde leeftijd in 
onze fractie ligt wel erg haag). 

* * .. 
V ooral het O{lqer 3 ienoemd~ kan 

m.i. een grote fll"<!.P!Igal'\qisti
sche waarde hebben voor de verkie
zingen in 1952. 

Hier geldt: jongere en oudere V.V. 
D.-ers, let op Uw Saeck! 

De ~rales kunaen nu nog in 
September probeten utt hun ltrinr ge. 
schikte ;)OilPfllll uaar voren te bren- -
gen, en ze alsaog op ct. ~CIIIlijat 
pl=tlen. 

Het H.B. en de verltieziDIIJraad 
(hoevft'l :iODieren ziüen daar nu in?) 
hebben dan de plicht onze partij een 
voorsprOJl& te &eftll. en een verkieS· 
bare plaats te adviHren voer . m'll 
jetJPiee eanàiclaat, en dairtmé4e te
vens te bewijzen, dat het liberaHsme, 
heden ten da8e bellebaallUl in de 
V.VD., noc springlevend is. en ROS 
lang niet uitsterft, zoaiiJ sommige 
"vooruitstrevende" andersdenkenden 
nog wel eens bewerea, ot althaos zeg. 
gen te denken. 

...... 
E en ding hoop ik nu maar, en 

wel, dat de voorstellen van de 
commissie zullen worden aangenomen 
op deze punten, en dan reeds in 1952 
in toepassing kunnen worden ge
bracht. 

De mogelijkheid van een verwer
ping mag m.i. echter geen aanleiding 
voor onze partij vormen, om dan nog 
maar liever even ,af te wachten. 

Immers, gaat de verlaging van leef
tijd onverhoopt niet door, dan verval
len de gestelde candidaten automa
tisch. 

Afwachten geeft echter een grote 
kans op te laat komen, zodat anderen 
de eer voor zich kunnen opeisen het 
eerst de goede stap te hebben gedaan. 

Denkt U overigens maar eens aan 
het door iedereen aanvaarden van een 
jeugdige koning, indien de toestand 
daartoe aanleiding geeft. 

Wij kunnen nu een voorsprong krij
gen, het hangt alleen nog maar af van 
de V.V.D.-leden en besturen zelf! 

P.C. Boevé. 
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De Nazi-geest in 
Zuid-Ajrika is 

niet dood 
Men schrijft ons: 

Op 21 Juni 1951 verscheen in het 
Zuid-Afrikaanse dagblad "Die Bur
ger" een ingezonden stuk van een 
zekere heer A. J. C. Volskenk in de 
rubriek· ,,Menings van ons lesers", 
luidende als volgt 

111 DH die Manier om difo 
Duitliers if! Hanteer': 

Die jongste teregstelling in 
Duitsland grief iny tot in my siel 
en vervul my met diepe teleur· ' 
stelling oor die rol wat die Ame· 
rikaners in hul sogenaamde ?·eg
verdigheid speel. Op 7 Junie het 
hierdie baanbrekers en liefheb
bers van die geregtigheid hul 
jongste flater begaan deur sewe 
D-.itsers na die galg te stuur, 

. drie jaar nadat huiZe skuldig be
vind was op aanklagte van mis
dade teen die memheid. Op my 
beurt sou ek liewer sê: ,,omdat 
hulle hul vaderland nie wou ver• 
raai en oorloop na Amerikaanse 
en Engelse leërs nie." 

Op 16 Oktober 1946 u tien 
Duitse leiers tereggenel en die 
Duitse Slagtt!Tsmek voltooi. Von 
Ribbentrop het. uitgeroep: "God 
~d Duitalcnul! N11 llurrte wem is 
44t .Duitalftnd ttJnnn•t av eenJleid 
cmtdek, d4t 'n '""'band tusaeft 
Ooate en Weste IJ~tfl.fleoacm wttt'd, 
eil dat _ V?'ede fiP atmle m1111 
hee1'1·" Dit. wqa ciie ~l en der· 
wenaw6orfie vtm die leiet>a \lfln 
'n t1olk Wfti m~tfl'l' dieael:fde dade 
in die OO'!'Iag gepleeg ket a• hul 
veM'nlgen. J'Jl. ia Jhutl~Jnd w.ie 
'l'tleth besi.g om die Wester-.e tJOI• 
k.fl OJI ie hfln!J in 311 leoue ooj'lOII 
?lte? la dit die wvae waa?eP e~u 
en• .Qvitae tNtlip ~· tUtder fpeJe 
I:Mft Ptl flM H HpR ..... 4UI' 
KPmmu'!liame? 

~Ie vrees, vir hierdie beakaafde 
dude Vl't.n AmeMk-a aal hv nog 
<luur b~t~tal. --. (VePkart.) 

Commentaar a:p l!it fFaaie stukje 
beheeft :feitelijk niet te woPden .e
lev.erà; het veroordeelt zieh :aelf. 
Sleeht& dient seeonstateerd de ont
stellende mentaliteit van de:ae heer 
VolalEenk die zieh zo tet in :M,Jn ziel 
gegriefd gevoelt emdat lieven Duitse 
nazi-misdadigers hun g~eeh1e fitrat 
niet ontgingen. Over bet afgrijselijke 
leed dat zij tal van memen hebben 
aangedaan en over de afsehuwwek· 
kende daden waaraan zij zich hebben 
schuldig gemaakt, bekommert ~ 
heer V. zich bUjkbaar niet. Daarcwer 
is bij vermoedelijk niet tot in zijn 
fi:jn·besnaarde zteJ ~efd. Een 
aperte dombeid is overigens de me
mna van de heer V. dat deze misda· 
digers zijn tereebtgesteld omdat zi1 
hUn. vaderland niet wilden verraden 
en niet naar de Amerikanen en Zn· 
&eisen wilden overlopen. Hoe IernaM 
zo iets. kan beweren. ia eenYoudtC 
verbijsterend. Over de rest van dit 
mooie stulQe - dat blijkens aanteke
ning door de redactie van ,,Die Bul'• 
ger" is. bekort (wie ·weet wat we an
ders nog meer ,.genoten" zouden 
hebben) - zullen wij maar zwijgen. 

Zuid-Afrika heeft (gelukkig voor 
land en volk) geen bezetting gekend. 
Ware dit wèl het geval geweest, mis. 
schien zou dan zelfs de heer V. een 
andere opinie huldigen. Het zou ten
minste voor hem te hopen zijn. 

~~ 
C'(llE M&O ... ~ 

STALEN MEUBELEN 
.,GISO"·LAMPEN 
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Copie voo1· deze rubriek te 
-eenden ruut.r: Me:iuffr. Joh. H. 
Sp1·inger, Alexanderstraat 16, 
Haarlem. 

()esters en 

wastnachines 
Hebt U zich verdiept in de de-

batten in de Tweede Kamer 
over de wijziging van de Omzet
belasting, of behoren de Hande
lingen tot Uw dagelijkse lectuur? 
Dan kunt U het volgende rustig 
overslaan, want het is aan die 
Handelingen ontleend. 

De omzetbelasting is een belas
ting met een zeer gecompliceerd 
tarief, waar alleen ingewijden in 
thuis zijn. 

Betalen uiteindelijk, doen na
tuurlijk weer wij, o'nvermijdelijke 
slaèhtoffers van de fiscus al heb
ben wij daar in dit gevai meestal 
niet onmiddellijk erg in. · 

Gewoonlijk beseffen wij ook 
niet, dat het slachtofferschap v11n 
deze belasting nu eens niet altijd 
onvermijdelijk is; dat wij onze bij
drage zelf in de hand nebben. 

Tal van goederen, die in het 
dagelijks leven onontbeerlijk zijn, 
zijn n.l. vrijgesteld, b.v. aardappe
len, brood, 1}1elk en nog veel meer, 
en andere zijn maar heel laag be
last. 

Er is echter ook een lange lijst 
van weelde-goederen, die veel ho
ger belast worden: 15 of 30 %. Eu 

·daar rijst de vraag: wat zijn weel
de-artikelen? Wat is luxe? 

Hier kun je eindeloos over 
debatteren. Wat de een lux.e 

vindt, acht de ander onontbeerlijk; 
wat onder sommige omstandighe·· 
den noodzakelijk is, is in andere 
onnodige weelde. Wat vroeger de 
luxe van enkelen was, is later een 
le·.rensbehoefte van velen. Hoe is 
hier een maatstaf aan te leggen? 

Geen wonder dat er in de Han
delingen kolommen vol staan over 
dit onderwerp, temeer waar ver
schillende sprekers ook het belang 
in het geding brachten van diege~ 
nen, die in de betreffende branche 
hun brood verdienen, en bena
deeld zullen worden door geringe
re afzet van hoog belaste artike
len, of daling van hun winstmarge\ 
als zij de Omzetbelasting niet wil
len doorberekenen. 

Een kleine bloemlezing uit de 
artikelen, die ter spJ.·ake kwamen: 
kano's, stokken voor blinden, de 
gesproken briefplaat (alle drie 
door de heer Ritmeester genoemd l, 
eau de cologne, oesters en zalm 
(terwille van de vissers). 

Verder de ijsjes, die belast zij.r1 
met het tussentarief dat de mini~
ter wilde verhogen van 6 % op 
7 %, waartegen de he<>r Cm·nelis
sen terwille van de middenstan
ders opkwam. 

Wat v0oral de huisvrouwen zal 
interesseren was 'n amen<lements
voor.stel, mede-ondertekend door 
de heer Ritmeester, om electrische 
wasmachines niet op te nemen on
der de weelde-artikelen (belast
baar met 15 %). Hier hebben we 
weer dezel:kle vraag: wat is luxe? 

1 s het weelde, de was thvis te 
doen, al is· het met een elec

trische machine? 
Merkwaardig is het, dat de 

vrouwelijke Kamerleden hier niet 
eensgezind over waren. 

Blijkens de Handelingen hebben 
zij er in het openbaar niet over 
gesproken, maar misschien wel 

achter de schermen? In elk geval 
waren mevr. Fortanier-De Wit en 
mej. Tendeloo (P.v.d.A.) vóór dit 
amendement, en gunnen zij de 
buisvrouwen haar electrische was
machine niet duurder dan nodig 
is, terwijl mej. Nolte en mej. 
Klom pé (beiden K.V.P.) en jonkvr. 
Wttewaall van Stoetwegen (C.H. 
U.) zo'n ding blijkbaar luxe vin
den en van mening zijn, dat de 
buismoeders haar gezinswas maar 
letterlijk eigenhandig -in de was
tobbe moeten behandelen. 

Het amendement werd verwor
pen. 

Dus wij weten: eleetrische was
machines zijn voortaan weelde
artikelen. 

J. H.S. 

Wie kunnen 
wij candidaat 
stellen? 

Naar aanleiding van een ontvan
gen brief willen wij hier een ant
woord op bovenstaande vraag gE

ven; een antwoord, dat zeer kort 
kan zijn: iedereen, die wij geschikt 
achten voor e<>n zetel in de 2e Ka
mer, en die aan de wettelijke eisen 
voldoet. 

Het schijnt echter dat een der
gelijke ruime mogelijkheid sommi
gen ongeloofwaardig voorkomt. -
Waarom? 

De 2e Kamer is de vertegenwoor
diging van ons hele volk, en wij 
kiezen de leden ervan niet volgens 
het districten-stelsel. Dat wil zeg
gen dat het kamerlid A niet door 
een bepaald district aangewezen 
wordt en niet uitsluitend dat be
paalde district vertegenwoordigt. 

Wij hebben dus de keus tussen 
enige millioenen Nederlanders, die 
minstens dertig jaar oud zijn en 
niet van het passieve kiesrecht uit
gesloten, en wij kiezen daaruit 
uiteraard diegenen, die onze geest
verwanten zijn, en die volgens ons 
de voor een kamerlid gewenste 
eigenschappen bezitten. 

Waar zij wonen dat doet er niet 
toe. Texel kan gerust iemand uit 
Heerlen noemen, of Groningen ie
manct uit Zeeland. In de practijk 
zal men wel beginnen met in de 
eigen omgeving uit te kijken, want 
daar kent men de mensen het best, 
maar als men iemand uit een an
dere centrale graag in de Kamer 
zou zien, waarom zou men die dan 
niet voorstellen? 

Een ander misverstand is, dat de 
zittende Kamerleden niet candi
daat gesteld behoeven te worden. 
De gehele 2e Kamer moet echter 
in 1952 opnieuw gekozen worden; 
wij moeten opnieuw de fractie aan
wijzen, die volgens onze beginse-·. 
len de belangen van het land zal 

behartigen; wij moeten dus op
nieuw aangeven hoe deze fractie 

samengesteld zal zijn. 
Wanne.er wij waardering hebben 

voor diegenen, die 4 jaar lang hard 
voor ons hebben gewerkt, en er
varing hebben opgedaan in deze 
moeilijke taak, dan zullen wij hun 
zelter opnieuw kiezen. Hebben w.ij 
die waardering niet: tja, !jan stel
len wij hun niet weer candidaat. 

Dat is misschien niet zo prettig 
voor het aftredende kamerlid in 
kwestie, maar persoonlijke gevoe
lens mogen bij de Kamerverkiezin
gen geen rol spelen. 

Het gaat om het belang van het 
land, niet om de aangelegenheden 
van personen. J. H. S. 
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Mr. van Riel sprak • 
ID Voorburg 

J uist voor de vacanties hield de 
afdeling Voorburg een openbare 

vergadering. De voorzitter sprak in 
zijn openingswoord er zijn voldoening 
over uit dat, ondanks het mooie zo
merweer, zovelen van hun belang
stelling blijk gaven om de causerie 
van de ondervoorzitter der partij over 
"De toestand van Nederland" aan te 
horen. Allereerst behandelde spreker 
het bevolkingsprobleem en de vele 
consequenties die daarmede verband 
houden. Veel partijen denken hier
over geheel anders dan de V.V.D. en 
de heer Van Riel noemde in dit ver
band het amendement van Mevr. For
tanier-de Wit een belangrijke stap in 
de goede richting. Vervolgens werd 
de buitènlándse politiek onder de lou
pe genomen en op de noodzakelijk
heid van de verhoogde defensie-in
spanningen gewezen. De economische 
toestand van ons land is zonder meer 
slecht. Onze schuldenlast is enorm. 
De financiële verhouding met het bui
tenland geeft grote zorgen, zodat ook 
de Benelux niet op gang kan komen. 
Spreker wees er weer op, dat Neder
land gedurende 6 jaar te veel heeft 
uitgegeven en dat iedereÉm steeds ho
gere eisen aan het leven stelt. Ten
slotte gaf spreker een duidelijk 

r 

overzicht over de nieuwe bankwet. 
Zijns inziens vergeet de Reg<Wring te 
veel, dat wij heus niet allemaal ar
beiders zijn en dat er nog vele maat
schappelijke groepen zijn die hun 
waarde hebben maar ook hun rech
ten. Het gaat in de eerste plaats om 
een zuiver rechtsbegrip. Na een kor
te pauze maakten velen van de gele
genheid gebruik om de heer Van Riel 
vragen te stellen. Spreker wist ieder 
tot tevredenllélid van antwoord te die
nen. De eenvoudige en toch zo duide
lijke en huiselijke manier van behan
delen van deze moeilijke problemen 
schonk de vergadering grote voldoe
ning. Ter vergadering gaven zich 
nieuwe leden op en ftank zij een zeer 
uitvoerig verslag in het plaatsetijk 
blad komen er nog steeds nieuwe aan
meldingen binnen. Het afdelingsbe
stuur prijst zich gelukkig de heer 
Van Riel in haar midden te ,hebben 
gehad. Dat bekwame sprekers voor 
de leden lezingen houden is een goed 
ding. Een openbare vergadering, die 
belangstelling trekt buiten onze eigen 
kring, brengt resultaten. Resultaten 
die bij de komende verkiezingen ze. 
telwinst zullen brengen. Roert de 
trom! 

N. V. Staaldraadkabel· ea Herculestouwfabriek 

voorheelt 

]. C. DEN HAAN 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Het Plan-Hutten: 
· · ~ -;Eèn zware -taak voOr de school 

D e door de Minister van Onderwijs, K. en 
W. bij de Tweede Kamer ingediende 

nota inzake een hervorming van ons onder~ 
wijs, is bedoeld als een leidraad voor een 
geleidelijke vernieuwing en tevens als grond~ 
slag voor een bespreking in en buiten de 
Staten~Generaal. De tijd voor de nodige 
wetsontwerpen acht men eerst gekomen als 
de gedachtenvorming voltooid is. Verwacht 
mag worden, dat het plan in brede kring de 
pennen in beweging zal zetten! Het plan~ 
Rutten is in feite een radicale hervorming 
van ons onderwijs op basis van de practijk; 
Reeds jaren achtereen is in velerlei toon~ 
aarden geklaagd over de verstarring in ons 
onderwijsstelsel, dat ten achter is gebleven 
bij de ontwikkeling van ons maatschappelijk 
bestel. In het kamp der vernieuwers leefde 
en leeft nog de overtuiging dat de school 
van :hans wortelt in opvattingen, die aan het 
begin dezer eeuw nog kracht en gezag had~ 
'den, maar in de huidige situatie niet meer 
kunnen dienen als voedingsbron. Geklaagd 
is over de klassikale school met het vele huis~ 
werk, de strenge lesrooster, het zitten~blij~ 

ven. de "doorsnee~leerling", de dril~metho~ 
den. en nog talrijke andere feilen. Fel is 
geageerd tegen de rapporten, h2t inpompen 
van kennis, die voor de verdere ontwikkeling 
geen functionele waarde heeft, tegen het feit 
bovenal, dat in de school met het klassikale 
stelsel geen voldoende aandacht geschonken 
wordt of kàn worden aan de individuele 
vorming der leerlingen. Luider klonk de roep~ 
stem om meer aand~cht voor de vorming der 
persoonlijkheid in en door de gemeenschap. 
Men vindt de ·school van thans te veel ge~ 
richt op het aanbrengen van kennis en te 
weinig op de opvoeding van de jonge mens 
tot een goed lid der samenleving. 

Deze tekortkomingen gelden het lager, het 
uitgebreid lager en het M.O. en V.H.O. 

en tot op zekere hoogte ook het Hoger On~ 
derwijs. Laten we onmiddellijk opmerken. 
dat véél tekortkomingen breed werden uitge
meten. Nieuwe opvattingen vinden in ons 
traditioneel en ietwat conservatief aangelegd 
volk, vooral als het zaken van onderwijs en 
opvoeding betreffen, wE"erstand en om die 
te breken, hebben de vern'ieuwers niet zelden 
hun toevlucht gezocht in overdrijving van 
wat ze meenden te moeten bestr:jden en het 
kan niemand verbazen, dat dit in het andere 
kamp verzet en wrevel heeft verwekt. Boven
dien: de "oude" school, zoals sommige ver
nieuwers die met graagte schilderen, begint 
tot de zeldzaamheden te behoren. Er is in 
de laatste jaren reeds veel ve.randerd en ze
ker t.a.v. de gemeenschapsvorming, waaraan 
ook in de bestaande klassikale school wel 
zorg besteed wordt door die leerkrachten, 

die zèlf niet van het leven vervreemdden. 

Het is nog te vroeg om een juist oordeel te 
geven over het plan~Rutten, maar dit kan 

al dadelijk opgemerkt worden: de voornaam
ste punten zullen in de kringen van hen, die 

van de ideeën der doldriftige vernieuwers 

weinig wilden weten, niet de reactie teweeg 

brengen, welke de afbrekers van het he~ 

staande deden. Dit is o.i. een zeer belangrijk 
punt. Het plan~Rutten geeft een wel~over~ 

wogen richting aan en dwingt voor~ en te~ 

genstanders der vernieuwing tot een bestu~ 

dering van het vraagstuk op een niveau, dat 
we totnogtoe misten. 

Naar onze mening moet als het meest aan~ 

trekkelijke in de ingediende nota de practische 
gerichtheid gezien worden. Te veel en te 

dikwijls waren~n zijn de voorstellen tot ver~ 
nieuwing van ons onderwijs bureau-werk en 
een vermeien in wat zou moeten zijn. 

* * * 

Het was maar al te dikwijls ook een dok
teren aan het bestaande, een proberen 

Angei~Saksische en andere elementen in te 
voegen. zonder het probleem in zijn geheel 

MINISTER RUTTEN 

..... wel overwogen· . .... 

aah te pakken. Wat is er, om slechts een 
voorbeeld te noemen, geschreven en gespro~ 
ken over het V.G.L.O. (voortgezet gewoon 
lager onderwijs), dat niemand bevredigt en 
waarvoor een goede vormgeving nog altijd 
ontbreekt. Het plan~Rutten brengt o.i. de 
juiste oplossing: na de kleuterschool de basis~ 
school van 6 leèrjaren en daarna de ver
schillende schooltypen welke de best denk
bare kansen bieden, dat een jongen of meisje 
onderwijs ontvangt in overeenstemming met 
aanleg en geschiktheid en waarbij overscha
kelen van de ene op de andere richting steeds 
mogelijk blijft zonder al te veel tijdverlies. D,~ 
oude indeling: L.O .. M.O. en H.O. vervalt 
en er komt voor in de plaats kleuter-onder
wijs, Basis~onderwijs. Voortgezet onderwijs, 

• 
Wetenschappelijk onderwijs. De U.L.O. gaat 

verdwijnen en wordt vervangen door E.V.O. 

(Eenvoudig Voortgezet Onderwijs) en een 

4-jarige Algemene Middelbare School. 

Er is gedacht aan een Algemene Middel~ 
bare School met technisch karakter. Het 

voorbereidend hoger onde~ijs zal onder~ 

scheiden worden in een moderne sociaal~eco~ 

nomische en een klassieke richting. Gestreefd 
wordt naar groter verscheidenheid in diplo~ 
ma's, met wat zeer belangrijk is ~ doelmatiger 

examens. Bijzondere aandacht heeft de steeds 
groter wordende vraag naar bekwame vak~ 

lieden en semi~technische krachten. Het 
strenge klassikale stelsel wordt losgelaten en 
aanbevolen wordt het werken in ploegjes 
leerlingen van gelijke intelligentie. Kortom, 

het hele plan ademt een vernieuwings-opvat~ 
ting op basis van de practijk. 

We zijn overtuigd, d.,>t· er c.cs hee1 v:0.t 

water door de Rijn zal vloeien, aleer deze 
voorstellen wèt zullen zijn, doch dat er nu 
eindelijk eens een naar alle kanten overwo~ 

gen hervormingsplan ter discussie aan de 

Nederlandse samenleving wordt voorgelegd, 
is van niet te onderschatten betekenis. Voor 

de voorstanders van openbaar onderwijs 
wordt het intussen dringend tijd, dat zij met 
de grootst mogelijke kracht strevlj!n naar een 

snelle oplossing van het probleem van de 
beheersvorm der Openbare School. 

Het plan-Rutten laat sterk de opvoedend~ 
taak van de school naar voren komen. 

Het opvoedend element heeft in het onderwijs 

der komende school een grotere plaats gekre~ 

gen. Naast het gezin zal de school de jeugd 
moeten vormen tot goede leden van de maat~ 

schappij. Een zware taak voor de school! 
Een opdracht, welke ze alleen behoorlijk 

zal kunnen vervullen, als ze zich gedragen 

weet door de ouders. Geen opvoeding en 
vorming tot goede staatsburgers(esse-n) iser 

mogelijk. als niet voortdurend school en gezin 
samenwerken en elkaar aanvullen. Dit- sa

menwerken en aanvullen zal dan de meeste 
vruchten afwerpen, als de school in al haa.L' 
zorgen en moeilijkheden, zich steeds wenden 
kan tot hen, die het wèl met haar menen. 

v.M. 
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EERSTE KAMER DOOK LAATSTE ZITTINGSMAAND 
NOG IN BEGROTINGSARBEID 

Oorlog en Marine - Onderwijs, Kunsten en W eterJschappen 
Allerlei tegenwerkende omstandigheden zijn er de oorzaak vol\~ dat 
de begrotingsarbeid van de Komers dit zittin!lsja•r later 9~11'eecJ 
kwam don ooit, Zo heeft de Eerste Kamer in de maand, voorafgaon
de aan die, waorop de nieuwe hegroting (voor 1952) zal worden 
ingediend, de laatste begrotingen voor 1951 nog in behandeling 
moeten nemen. Het .)Voren die van Oorlog en Marine, van Onderwijs, 
lf. en W. en van Uniesaken en Overzeese Rijksdelen, Deze w~k 
sullen wij onn actnelacht wijden aan de behondeling van Oorlog, 
Mcuine en Onchrwijs, om de vQigende week on!le reeks voor di.t pQr
lementaire jaar af te sluiten met de begroting van Uniesaken en 
Ov-erzeese Rijks.clelen en de behandeling van de belastingontwerpen. 
Zowel bij. Oorlog en Marine als. bij Onderwijs was mr. We n de I a a r 
de woordvoerder van onze fractie, naast wie de heer L o u w e s 
bij Onderwijs nog een pleidooi hield voor een speciaal onderwerp: 
een leerstoel in het Nedersaksisch aan de Universiteit van Gronin
gen. 

D e heer Wendelaar kon er in het 
begin van zijn rede terecht op 

wijzen, dat er bij Oorlog en Marine 
sedert verleden jaar omstreeks dezelf
de tijd heel wat veranderd was. Mr. 
Schokking was vervangen door mr. 
s' Jacob en die had op zijn beurt na 
betrekkelijk korte tijd weer plaats 
moeten maken voor ir. Staf. Mr. 
Fockema Andreae had zich niet op
nieuw als staatssecretaris beschikbaar 
gesteld en sedert :k;ort was mr. Kra
nenburg als nieuwe staatssecretaris 
opgetreden. En tenslo.tt.e W<IS g~neraal · 
Kruls ;üs hoogte legerleider vervan
gen door generaal Hasselman. Wat de 
personen betreft was dus alleen 
staatssecretaris Moorman gebleven. 
Het gevolg van deze mutaties was, dat 
de begroting, welk:e thl;lns behandeld 
werd, was samengesteld onder leiding 
van minister S.cbo1drdng, daarna ge
wi~igd door minister s' Jacob en ten
slot.te werd zij nu verdedigd door mi
nister Staf. B,ovendien kon de heer 
Wendelaar nog vaststellen, dat bij het 
optreden van het nieuwe Kabinet de 
begrotingen met belangrijke bedragen 
waren verhoogd, en dat de minister 
in de Memorie van Antwoord alsnog 
op enkele punten zeer belangrijke ver
beteringen had aangebracht. Het was 
op grond van al deze overwegingen, 
dat de heer Wendelaar zich maar los
maakte van de oorspronkelijke begro
ting en als basis voor hetgeen hij nog 
zeggen wilde nam de Defensienota, 
de discussies in de Tweede Kamer en 
~. Memorie van Antwoord aan de 
Eerste Kamer. 

• * * 

0 nze woordvoerder begon zijn Qe
schouwingen daarover met een 

woord van oprechte waardering voor 
hetgeen onze militairen doen in Korea. 
Wederom is gebleken, hetgeen in de 
loop van onze geschiedenis altijd weer 
naar voren is gekomen, n.l. dat Ne
derland voortreffelijke soldaten ople
Vert. De betekenis van hetgeen daar 
geschiedt is boven~n van 'Principiële 
betekenis: Hier wordt de basis gelegd 
v,0or het optreden van een interna
tionale macht in dienst van de Ver
enigde Naties. 

Bij de beoordeling, in hoeverre de 
in de begroting gevraagde personele 
en financiële offers gerechtvaardigd 
zijn, moet men - het kan niet anders 
- uitgaan van de Russische dreiging, 
en de dientengevolge onafwijsbare 
noodzaak om ons in West-Europa te 
zamen met de Ver. Staten nauw aan• 
een te sluiten. Het is daarom een feit 
van betekenis, dat er in de Atlantische 
verdediging meer tekening begint te 
komen en dat de West-Europese de
fensieve kracht begint te groeien. Ver
leden jaar omstreeks deze tijd was er 
nog vrijwel niets, thans ,is er iets en 
de hoop schijnt gewettigd, dat er het 
volgende jaar iets van betekenis zal 
zijn. 

f.< * * 
1 nternationaal is de vraag aan de 

orde, in hoeverre en op welke wij
ze Duitse troepen aan de verdediging 

van West-Europa deel moeten nemen. 
De heer Wendelaar aarzelde geen 
ogenblik om deze vraag bevestigend 
te beantwoorden, maar hij moest toe
geven, dat Duitsland ons dat stand
punt niet gemakkelijk maakt. Een ka
rakter van een volk verandert nog 
moeilijker dan dat van de individuele 
mens. Reeds Tacitus, zo merkte de 
heer Wendelaar op, schijnt geschreven 
te hebben, dat de Bataven leven vo.or 
de vrijheid, de Galliërs voor de roem 
en de Teutonen voor de macht. Als 
~et karakter van de Duitsers reeds 
ten tijde van Tacitus zo belust op 
macht was en dat, naar wij allen maar 
al te goed weten, tot in onze eeuw zo 
gebleven is, dan wanhoopte spl". aan 
verandering in de naaste toekomst. En 
desniettemin zag hij geen andere mo
gelijkheid voor een krachtig Europees 
leger, dat de Russen een tijdig halt 
kan toeroepen, dan met opneming van 
Duitse eenheden. Ook in de kwestie 
van de Amerikaanse samenwerking 
met Franco-Spanje mogen de - ove
rigens wel begrijpelijke - gevoelsar
gumenten niet het enige en laatste 
woord zijn. Men bedenke wel goed, dat 
ons aller veiligheid, vrijheid en leven 
hier in Nederland en in het overige 
West-Europa kunnen komen af te 
hangen van de vraag bijvoorbeeld of 
Amerika elders dan in Engeland en 
Frankrijk een startplaats voor zijn 
atoombommenwerpers heeft. 

Mr. W. C. WENDELAAR 
.... reeds T acitus ... 

wlt nu onze eigen nationale In-

spanning in de Atlantische ver• 
dediging betreft. hebben WIJ IU8 in 
Nededand het gevoel, dat wij thans 
het uiterste doen. De reconstructie van 
het Kabinet heeft hier heilzame ge
volgen geuad. Dit nieuwe Kabinet 
maakt het zijn minister van Oorlog 
en Vftn Marine heel wat geJlUl,kkE'!lijker 
dan het v~~ie het ;zijn voorganger 
deed. Als gevolg eensdeels van onze 
thans duidelijk gebleken wil het ui
tel·ste te doen, maar andersdeels zeker 
ook als gevolg van het vertrouwen, 
dat de nieuwe minister zowel hier te 
lande als in het buitenland door zijn 
persoonlijk op'·,reden heeft weten te 
wekken, is er ook een verbe~erjng in 
de internationale waardering te onzen 
aanzien gekomen. In onze plannen 
komt nu eindelijk lijn: zij nemen vaste 
vorm aan. Bij de Marine was het reeds 
eerder zo en leger en luchtmacht zijn 
nu gevolgd. Maar deze plannen - de 
heer Wendelaar legde daar nog eens 
de nadruk op - kunnen toch alleen 
slagen bij krachtige hulp uit Amerika. 

* * • Z Ljn aandacht daarna wijdend aan 
; elk der drie delen van om;e 

krijgsmacht, kon de heer Wendelaar 
er zijn vreugde over uitspreken, dat 

~ DEZE BURGER 
is bizonde1· diep getroffen geweest door een klein berichtje uit 
Suriname; dat slechts in één of twee van de vele dagbladen 
stond, die hij pleegt te lezen. 

De andere ç.ouranten vonden het blijkbaar niet belangrijk ge
noeg om het hun lezers mee te delen. 

Hoe dom! \Vant dat kleine berichtje was bizonder belangrijk, 
omdat het een fel licht werpt op wat er i11. de Sm·i11aarnse ge
moederen leeft. Dikwijls zijn juist kleine berichtjes zéér be
langrijk voo1· wie lezen kunnen. Want voor dézen zijn zij het 
handschrift aan de wand. 

Dat berichtje uit Suriname vertelde aUéén maar, dat ze in 
Suriname zeggen: wanneer Nederlandse mariniers· in ons land 
worden gestationeerd en ons de eigen landsverdediging niet 
wordt toevertrouwd, dan moet U dat dankbaarheids-monument, 
dat U hier wilt oprichten, maar houden; de tijd is voorbij dat 
dergelijke geschenken indruk op ons maakten. 

Leest U het maar eens goed over. 
En beseft wat zulk een klein berichtje betekent, gij lezers 

van dit blad en g~j 1·edacties die r!'" "1'(>1 rwv1aatst hebt! 
Beseft het goed en minimaliseert het niet! 
Zo'n monument is bovendien een colLeCtief eeTbewijs en 

collectieve eerbew~izen zijn altijd van een bizonder holle en 
onpersoonlijke symboliek, waar vrijwel niemand individueel 
trots op, of verheugd om is - of kàn zijn. 

Wat in Suriname gezegd is, is nauwelijks hoffelijk, maar het 
is zéér veelzeggend. 

Men kan natuurlijk in Den Haag zijn schoude1·s erover op
halen en men kan doen of zijn neus bloedt. 

En àls het monument er toch komt, dan zullen wij prachtige 
verslagen van prachtige redevoeringen kTijgen die door prach
tige heren bij de onthulling prachtig w01·den uitgesproken. 

Jawèl. ... 
U kunt dan nog véél méér vertellen aan 
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de bondgenoten ons belang bij de ver
dediging ter zee hebben aanvaard. Wij 
zullen ons nooit mogen laten a ·,\,·in
gen van onze taak, om onze b<o' .{en 
ter zee zelf mede te verdedigen. ·.vat 
de luchtmacht aangaat interesseerde 
onze woordvoerder in het bijzonder ' 
de vraag of onze vliegvelden in het 
Westen des lands wel voor straaljagers 
geschikt zijn, waaraan hij een woord 
van waardering tqevoegde voor de 
prestaties onzer vliegeniers, zoals zij 
deze op het I.L.S.Y. nog eens hebben 
getoond. 

Zeer uitvoerig pleitte de heer 
. Wendela<1r vervolgens voor een 

zo ruim mogelijke inschakeling van 
de Nederlandse industrie voor de aan
maak van hetgeen onze krijgsmacht 
nodig heeft en hij kwam daarbij nog
maals te spreken over de weinige 
p,restaties, welke de Artillerie-Inrich
tingen tot nu toe hebben geleverd. Het 
drama dier inrichtingen, waarover de 
heer Wendelaar <1l meer gesprol';en 
heeft, nam hij zeer hoog op en hij 
vroeg zich zelfs af of er eigenlijk 
geen aanleiding was tot het instellen 
van een enquête om de schuldigen aan 
het povere result<1at bij deze inrich
tingen aan de kaak: te stellen. Onder
tussen deden zowel minister Staf als 
staatssecretaris Kranenburg thans zeer 
positieve mededelingen omtrent een 
opvoering van de productie aldaar. 
Het laatste woord zal hier echter ze
ker nog niet ge::;prokeJ;J. zijn; o.a. zal 
daarover bij de behandelin,g van het 
toegezegde wetsontwerp betreffende 
de Artillerie-Inrichtingen nog wel iets 
te zeggen zijn. 

• • * 

Van Oorlog naar Onderwijs en 
aangelegen,heden van cuHuur, 

oudheid:k;unde en natuurbescherming 
is een hele overgang. Er was een tijd, 
dat met het tegenover elkander plaat
sen van Oorlog en Onderwijs nogal 
eens de nodige demagogie werd ge
pleegd,. Sedert de gewijzigde houding 
van de socialisten is daarin echter ge
lukkig veel verandering gekomen. 
Ook in socialistische kringen begrijpt 
men thans, dat zonder persoonlijke en 
financiële offers voor een krachtige 
militaire verdediging ook alle pogin
gen tot handhaving of verbetering van 
het peil van ons onderwijs en onze 
West-Europese cultuur wel bij voor
baat konden worden opgegeven. 

* * * 
N iettemin zal ieder weldenkend 

mens moeten betreuren, dat bij
voorl;>eeld voor tle bellartiging van de 
belangen van oudheidkunde en na
tuurbescherming slechts één post, van 
f 125.000, op de Kapitaalsdienst kan 
voorkomen. De heer Wendelaar wilde 
noch hier noch in andere gevallen op 
verhoging aandringen, maar het was 
toch goed, dat hij voor de toekomst 
toch nog eens de aandacht vestigde 
op de in beginsel onvoldoende zm·g op 
de:j:e geb~eden. Des te meer reden is 
er nu echter om uiterst zuinig om te 
gaan met de cultuurschatten, welke 
wij uit het verleden nog bezitten. In 
dit verband drong de heer Wendelaar 
met klem aan op maatregelen ter voor
koming, dat door onvoorzichtige lood
gieters als bij de brand in Willemstad 
mon~enten verloren gaan. 

* * * 
Van communistische zijde was er

op gewezen, dat de overheid niet 
genoeg doet voor de kunst. De heer 
Wendelaar wilde dat aanvullen met 
de stelling, d,at de overheid dat ook 
eigenlijk niet m o e t doen. Op dit 
ogenblik kan dat nu eenmaal niet 
anders; op het ogenblik verkeren wij 
in de noodzakelijkheid, dat de over
heid moet ingrijjen, omdat particulie
ren niet genoeg voor de kunst kunnen 
doen. Maar vroeger deden particulie
ren dit wel en dat was zijns inziens 
ook de aangewezen weg. Als men na-

(vervolg op pag. 6) 



\-'RI.JIIEID EN DEMOCRATIE 

ruut WEEK to.t WEEK 

0, die Uilenspiegel .... 
Û p de brede markt van tijdschriften en week-

bladen is sinds korte tijd een nieuw week
blad verschenen: "Uilenspiegel" genaamd. Nu is 
het uiteraard niet mogelijk noch wenselijk in ons 
weekblad elk ander weekblad, dat verschijnt te 
signaleren, aan te kondigen of te bespreken. Maar 
in dit geval menen wij dat wel te moeten doen 
voor één keer, opdat door onze waarschuwing an
deren gewaarschuwd worden en dat verder mon
deling doorgeven, zodat een ieder kan weten, 
waaraan hij met deze Uilenspiegel toe is. 

Deze Uilenspiegel, die nogal listig is opgezet, is 
een comm\}nistische Uilenspiegel, al is dat voor de 
argeloze lezer niet zq aanstonds_ te merken. Want 
èr staan: plaatjes in over vacantie aan het sttafi'a, 
verhaaltjes als b.v. over Àfivauna in cie regen, 
filmbesprekingen, rubriek over kamer- en tuin
planten, over reizen en trekken, vacantielekker
nijen, knippatronen, sport en dergelijke. Het lijkt 
dus een gewoon onschuldig ontspanhingsweekblad, 
ingesteld op de belangstelling van de brede massa. 
Maar deze Uilenspiegel is minder onschuldig als 
deze opsomming zou doen vermoeden. Men krijgt 
reeds enige vermoedens over de sfeer, waarin dit 
weekblad wordt geredigeerd, als men leest, dat het 
een uitgave is, die zijn adres heeft in het gebouw 
Felix Meritis aan de Keizersgracht te Amsterdam. 
in welk pand ook de redactiebureaux van De 
Waarheid, het communistische dagblad zijn geves
tigd. Maar als men dan in de rubriek de Klinkaard 
een vrij grof stuk leest over het feit, dat aan ·prin
ses Margaret van Engeland bij haar meerderjarig
worden een jaargeld is toegekend en als dat stuk
je dan eindigt met de volgende woorden: "zolang 
we met regeringen zitten die in geen tientallen 
jaren kans zien om wetten te maken voor àllen 
die met hàrd werken veràiend hebben niet in nood 
te zijh, als je het van recht en regering hebben 
moet, ben je nog lahg niet jarig", dan komt de 
commt.ülistische sfeer ál duidelijker om de hoek 
kijkèn. En dat gaät óp ahdefe plaatsèh, zij het 
wat öfigerii.èrkt voór de ài:geloze lezer, net :zo. 
Want Wie vei:Wàcht àls hij een artikel leest over 
dansende kinderen, aanstonds, dat hier èómrriuhis
tische proj;)agal:td·a gêrrülllkt worà.t. Eh toch is dàt 
zo. Wllht het attikel vóert de lézer aanstonds ffleè 
naa:t: het 13ólsjói Thèll:ter ih ·Moskóu. Wîlt U Wè
ten, wát hêt Bólsjói 'I'heater preèles is? Dat R:uht 
u ïn dát àrtilf:e1 ifi Uilt!tispiegel ftiet lezen, maar 
wel-:ifi hèt iflfoi'tnatlèbUUët!.n, ·a-at dê ~wje\-ai'fi
bassáàe lh Ofl.s 1äfl:èi uitgerlt en waar 'over àät 
thealêt il.fu. het ~olg@fidl! ge~hl'èven werd: ,;dé 
Sowjèi-mêfiSèh Wêfisefi het Miieètiêt vàn het ~ls
joi Theater in talloze begroetingen W!'à.ere Wl!
cessen toe bij zijn schep~nde werk en de succes
volle vervulling van de historische taken, die het 
door de Partij, de Sowjet-Regering en kameraad 
Stalin zijn gesteld". En als men dan in de rubriek 
Uilevier, bedoeld als een imitatie van de Kleine 
Krant o.m. deze "grapjes" leest: voor de vacantie: 
"Liever een halve stTaaljager in de lucht, dan een 
hele gulden in de beurs! kostelijk geschreven 
boe~je met bijdragen van vele gepensionneerde 
opper-officieren, onverwoestbaar gebonden in een 
granaathuls", dan weet men het wel, uit welke 
wind de hoek waait. De echte Tijl Uilenspiegel 
wordt door deze communistische mantel-Uilen- -
spiegel geen eer aangedaan, integendeel. En het is 
goed, dat men in brede kring gewaarschuwd is 
tegen deze nieuwe methode, waarmede de com
munisten pogen in ruimere kring dan alleen tllie 
van hun partijgenoten invloed te verkrijgen. 

Rlrlttstoot (l) 
H ~ doet de rechlsc~pen bm·ger goed, wanne:r 

zo nu -en dan bhjkt, dat <er nog rechters m 
Den Baag zijn, die ~ok de (Werheid ~ 'lie vingel'S 
weten te tikken. Een spreltend. voo~ld levert W 
arreSt van 'de :A:oge Raad van i2 Juni inzake de 
bedrijfsrechtspraak. Het is -de laatste jaren ge
woonte gewöl'den, dat in ondenlémèirs-ovel'eell
komsten tevens -de berechting van ~vertrediggen 
wordt geregeld en meestal wordt daartoe een 
scheidsgerecht, dus niet de gewone rechter, aan
gewezen. Men meent n.l. dat rechtspraak door des
kundigen beter en vlugger werkt dan die door de 
rechterlijke macht. Er zijn ondernemers-overeen
komsten algemeen verbindend verklaard, waarin 
de eigen bedrijfsrechtspraak bij uitsluiting van de 
normale is voorgeschreven. Dit betekent dus, dat 
()ok de z.g. buitenstaanders, die geen partij zijn bij 
de overeenkomst, aan de rechtspraak van het 
scheidsgerecht zijn onderworpen, zelfs indien zij 
daartegen overwegend bezwaar .hebben. De Hoge 
Raad heeft nu de verbindendverklaring van zoda
nige regeling in strijd geoordeeld met artikel 163 
van de Grondwet, dat bepaalt, dat niemand tegen 
zijn wil mag worden afgetrokken van de rechter, 
die de wet hem toekent. Een dergelijke verbindend
verklaring is dus door de overheid in strijd met 
de Grondwet geschied en zelf onverbindend. Dit 
arrest is uit een oogpunt van goede rechtsbedeling 
ongetwijfeld 'toe te juichen, omdat bij gebreke 
aan ·een nadere wettelijke regeling van c~e bedri.ifs· 
rechtspraak niet '\l'oldoende ·zekerheid omtrent de 
onpartijdigheid van het geheel -of gedeeltelijk uit 
bedrijfsgenoten samengestelde scheidsgerecht be
staat. 

Rechtstaat (11) 
W j hebben onlangs melding gemaakt van het 

conflict, dat enige tijd geleden tussen de ge
organiseerde Schoenwinkeliers en het Directoraat
Generaal van de Prijzen over de margeregeling in 
deze branche is gerezen. De detaillisten betoogden, 
dat de toegestane bruto-winstmarges onvoldoende 
waren, hetgeén van de andere zijde werd betwist. 

De minister zonder portefeuille prof. dr. A. H. 
M. Albregts besloot toen deze twistvraag aan een 
kleine commissie ter bestudering voor te leggen 
en hij benoemde daarin een hoogleraar in de be· 
drijfshuishoudkunde, een hoofdambtenaar van het 
Directoraat-Generaal en de directeur van het Eco-
~-omisèh 'ltl:stituut voor de Middenstand. Reeds en

.- "kétè 'i'lageh nätta't hè\ rapport was uitgebriÎ.cht werd 
d'e l:haTgeregeling Vtror schoenen ingetrokken 'en de 
algemene Prijl':enbeschikking Handelsmarges 1951 
op dit artikel van to<epassing verklaard, waardoor 
betere aanpassing aan de kostprijs-fluctuaties mo
gelijk is. Het onderzoek had uitgewezen, dat de 
alleenwerkende schoenwinkelier, die een jaarom
zet van circa 2250 paren schoeisel behaalt, met in
begrip van de rente over het geïnvesteerde eigen 
kapitaal een gemiddeld inkomen van slechts 2335 
gulden kan verwerven, indien de bestreden mar
geregeling wordt toegepast tegen 3027 gulden, wan
neer dit niet het geval is. Het is duidelijk, dat zo
danige aderlating uit sociaal oogpunt onverdedig-
baar zou zijn. -

Het heeft in middenstandskringen voldoening 
gewekt, dat de minister zonder aanzien des per
soons het onredelijke prijsvoorschrift buiten wer
king heeft gesteld. Bovendien wordt daardoor de 
verdedigers van de rechtstaat een hart onder de 
riem gestoken. 

Sociale verzorging van 
zelfstandigen 

Eni'ge maanden geleden heeft Mr. N. H. van 
· Es\reld, voorzitt-er van de Raad van Arbeid 

te Rottefdafn, in een vergadering van de Lande
lijke Midd'enstándscommissie van de V.V.D. een 
inleiding over de sociale verzorging van zelfstan
digen gehouden. De genomen èondusies gaven de 
cotntnissie aanleiding tot nadere bestudering van 
dit problèem te besluiten. Zij stelde daartoe een 
!Nbéórnmissie in, waarvan de heer van Esveld het 
vöót'zittersèhap hèeft willen aanvaarden. Zij is 
vêrdet Stltnmtgésteld uit personen, die de praktijk 
Väfi bèt mi'ddeh§taildsleven uit ervaring kennen 
E!fi tile tiit hoofde van hun werkkring studie vim 
-de mlc!:dèî'látäfidsvta-agstukken maken. 

In een -dezer dagen te 's-Gravenhage be1ègde 
vergadering werd de sub-commissie door Mr. J. 
Rutgers, voorzitter der L.M.C. en algemeen secre
taris der partij, mede namens het hoofdbestuur ge
ïnstalleerd, waarna de werkzaamheden een aan
vang namen. 

De subcommissie zal het op prijs stellen, indien 
partijleden, die over het door haar in studie geno
men onderwerp opmerkingen wensen te maken of 
beschouwingen willen leveren, deze vóór 1 Octo
ber a.s. tot het partijsecretariaat willen richten, 
zo tnogelijk in vijfvoud. Hierbij dient te worden 
aaugetekend, dat men aanleiding vond eerst de 
ouderdomsverzorging aan de orde te stellen. 

Bedrij f'srechtspraak 
Nu de floge Raad heeft uitgemaakt, dat bui-

tenstaanders tegen hun wil niet aan een op 
eel'l overeenkomst berustende beàrijfsrec'htSI,'mlak 
kunnen worden onderworpen - ook niet, wanneer 
IDilks door algemeen verbindendverklaring van ho
gerhand wordt opgelegd - wordt de vraag, of hèt 
wenselijk is een wettelijke regeling van de be
diijfsrech'tspraak tot stand te li>rengen, actueel. 
Daardoor zouden toch de -gevolgen van dit arrest 
op regelma'ti~ wijze kunnen worden -endervan
gen. 

In het bedrljfsleven wordt deze vraag ciVer bet 
algemeen bevestigend beantwoord en wij zouden 
deze wens kunnen ondersteunen, wanneer het mo
gelijk zou blijken voldoende waarborgen voor onaf
hankelijkheid naast deskundigheid en een korte, 
goedkope procedure te scheppen. 

Onlwrlrenbaar veranderd 
Napoleon ITI, die in Duitsland de werking van 

hypotheek-instituten had leren kennen, heeft 
in FrankTijk maatregelen tot het verschaffen van 
hypothecair crediet sterk bevorderd. Nadat in 1853 
een drietal instellingen waren opgericht, werden 
dez-e drie jaar later tot één enkele, te Parijs geves
tigde instellinr verenigd, welke de naam kreeg 
Credit Foncier de France. De regering benoemde 
het bestuur. Behalve tal van priviléges kreeg de 
instelling een tnonopolie voor vijf en twintig ja
ren. Het is niet verlengd, maar toch blijven door
lopen. 

In 1909 is opgericht de Société Foncière du Nord 
de la France, -gevestigd t-e Rijssel. Deze instelling 
gera11kte 2eer in trek en ging flink vooruit. 

Deze concurrentie verdroot de regering. Zij ver
hoogde in 1921 het registratierecht ep de lloor 
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laatstgenoemde instelling uitgegeven cédules hypo
thécaires van Ph% op 3%, toen deze kosten-ver
hoging niet afschrikte, werd dit recht in 1924 ver
hoogd tot 3.6%; en toen dit nog niet hielp in 1925 
op 6%. Hierdoor moest het bedrijf liquideren en 
was de regering een concurrent kwijt. 

De invloed van de regering (en de politiek!) op 
de bedrijfsvoering van de Credit Foncier de Fran
ce, wordt tevens duidelijk uit het volgend-e. 

Oorspronkelijk was het bedrijf opgericht tot het 
verstrekken van hypothecair crediet; vandaar de 
naam. Maar men ging het bedrijf bovendien met 
allerlei andere bemoeiingen belasten, o.a. met be
langen bij grondexploitatie ondernemingen; met 
financieringen in Algiers (1880), in Tunis (1909), 
in Marokko (1920) en in alle Franse koloniën en 
gebieden onder Frans protectoraat (1929). 

Hoezeer dit bedrijf onder regeringsinvloed is 
veranderd, blijkt ook hieruit, dat zijn bemoeiingen, 
behalve het verlenen van eerste hypotheken en 
het (tot ongeveer gelijk totaal bedrag) uitgeven 
van "obligations foncières•· of ,.lettres de gage", bo
vendien zijn gaan omvatten: 

1. het verschafl'en (namens de _staat) van gelden 
voor drainage van landerijen; 
2. het uitlenen - na uitgifte van "obligations com
munales" ~ van gelden aan departementen, ge
meenten en vakverenigingen; 

3. het uitlenen van gelden aan gasthuizen, ka
mers van koophandel, kerkelijke of openbare in
stellingen en banken van lening; 

4. het uitbetalen (wet 1919) aan de gemeenten, 
die direct van de oorlog te lijden hebben gehad, 
van de sommen, welke haar als voorschot of als 
oorlogsbijdrage zijn toegekend; (tot ten hoogste 
300 millioen francs); 

5. het verlenen (twee wetten van 1929) zowel 
van "prêtsfonciers" als van "prêts communaux" 
aan alle Franse koloniën en in alle gebieden onder 
Frans protectoraat; 

6. het verstrekken (in 1930) van scheepshypothe
ken. 

En mogelijk thans nog meer. Het vermelde is 
reeds voldoende om te doen zien hoe het bedrijf, 

-dat nu nog ,.Crediet Foncier de France" heet, onder 
regeringsinvloed op onherkenbare wijze is ver· 
anderd. 

Winst en investering 
0 nder bovenstaande titel treffen we in Het 

Vrije Volk ván 14 Aug. èèn hOofdartikel àllh 
waarin een artikel vàh drs. J. Goedhart in :Elcönö
misch-Statistische Berichten béstredên wordt. Wij 
willen in deze discussie alszodanig niet treden, 
maai' wel in verband daarmede enige opmerkingen 
maken. 

Van de zijde vàh de P.v.d.A. en het N.V.V. wor~ 
dèh Delaugrijke bt!drijfsi'è!!Ultatèh mét vèttè lettM's 
onaer de aandacht vtm á-e lèzers gebraéht -êh ftik• 
wijls van commentaar voöfzten. 

Daarom mag er wel eens op gewezen worden d.àt 
niet -s-lles goud is -wat er blinkt. Afgezien van hét 
feit dat er nog wel eens teleurstellende resült'iilen 
in het bedrijf voorkomen is er ook veel risico, zo 
b.v. in cultuur-ondernemingen. 

Ook wat het bedrag aan uitgekeerd -dividend be
treft dient er rekening mede te worden gelmu&en 
dat de aandelen voor de oorlog met waardevol 

_ geld werden betaald en de aan dividend uitgekeer
de guldens veel minder koopkracht hebben. 

De arbeiderslonen hebben deze waardevermin
dering reeds ingehaald. 
N~g dient er rekening mede te worden gehou

den dat vele aandelen een waardeafschrijving héb· 
ben ondergaan, zodat een aandeel dat destijds W 
25% werd afgeschreven en thans 8% uitkeert, de 
aandeelhouder in feite 2% oplevert. Afgezien neg 
van het blijvende verlies door afschrijving. 

Ook de vermogensbelasting, welke onlangs wef.ti. 
verhoogd drukt zwaar op het bezit. 

Ten slotte willen we nog vermelden dat de 
Beer Evert Vermeer, voor de Vara-microfoon ·Otel; 
is me toch maar een .gerief ·steeds op deze ~ 
geheel luisterend Nederland te kunnen bereikeut 
naar aanleiding van ,het artikel ,,De verwor,penea 
der aarde" in dit blad ,tJeaamde .äat ,de -arbeide&'S· 
klasse er materiaal zo op vooruit is gegaan. 

De zucht om propagandistische munt uit deze 
realiteit te slaan, ontnam hem de gelegenheid -de 
arbeidersklasse als de steeds gedupeerde volksgroev 
voor te stellen. 

Op het Algemeen Secretariaat van 
de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie, wordt tegen 1 Oct. a.s. 
of eerder gevraagd een 

SECRETARESSE 
met middelbare schoolopleiding en 
ervaring als steno-typiste. 

Brieven met uitvoerige inlichtingen -ea 
verlangd salaris te richten aan het :Al
gemeen Secretariaat van de V. V. D., 
Koninginnegracht 6-1 te •s-Gravenh&p. 
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Gelijk 

} n het laatst verschenen nummer 
van V.V.D. lees ik, op pag. 3 

(Vredescomedie) de uitdrukking Hol
landse Driekleur. Ik vraag mij af -
Is dit juist? Ik voor mij meen, dat 
zulks Nederlandse moet wezen. 
Bolsward L. KINSMA 

Dat menen wij óók. Redactie. 

"Deze staatkunde 
is verward" 

(Ingezonden) 

D e progressieve na-oorlogse staat
kunde is in wezen verward en 

dientengevolge laten de internationa
le_ verhoudingen alles te wensen over. 
De staatkunde is verward omdat in 
theorie wordt gestreefd naar harmo
nische en vreedzame verhoudingen, 
terwiJl in de praktijk intensief wordt 
gewerkt aan verscherping van de in
te:rnationale geschillen. Enige voor
bèelden ter illustratie. Ingevolge 
protocol ontvangt de staatsman StaJin op zijn verjaardag fraai :klinkende 
gelukwensen van de Westerse autori
teiten. Desalniettemin schroomt de
zelfde Westerse bureaucratie niet de 
communist Stalin te beschimpen 
waar en wanneer zulks mogelijk is. 
Kort geleden zond de president der 
Ver. Staten aan zijn Russische colle
ga een resolutie van het Amerikaanse 
Congres, waarin de vriendschappelij
kè gevoelens der Ver. Staten jegens 
alle landen, inclusief de Sovjet, wer
den bevestigd. Maar enige dagen later 
beschuldigt president Truman het 
communisme van niet minder dan 
chantage. De Amerikaanse minister 
van Buitenlandse Zaken, Acheson, 
kwalificeert de z.g. Sovjet vredespro
paganda als een gevaarlijk wiegelied
je, terwijl in Korea wapenstilstand
besprekingen plaats vinden. In een 
politie~e :r;ede daagt de Britse minis
ter Shi.u,\'{ell Stalin uit tot een be· 
sprekirig met leidênde W.esterse 
sUjatslieden, met de opmerking· dat, 
indien Stalin eerlijk mee wil doen 
aan een vreedzame oplossing er nog 
hoop voor de wereld is. De Britse 
rode minister veronderstelt dus bij 
voorbaat oneerlijkheid; merkwaardi
ge staatkunde. Het politieke en stra
tegische Westerse pers- en radiQ
ili"euws brengt dageliJks berichten in
zake scherpe en agressieve critiek, 
welke de ontelbare hoge en lagere 
officiële figuren over het communis• 
me uitstorten. 

• * • 

Het spreekt vanzelf dat een zo
- danig staatkundig dualisme -

dat enerzijds protocolaire vormen in 
acht neemt, doch anderzijds, via een 
officiële reeks van politieke, diplo
maiieke en strategische beschuldigin· 
gen de atmosfeer verbittert - nim
mer tot internationale ontspanning 
kan voeren. De obsessie van ergernis 
en maèhteloosheid heeft de Westerse 
g~sten · blijkbaar zo verward, dat 
deze tegenstrijdige · staatkunde • · als 
normaal' ·en· constructief wordt be
sqhouwd, · met het onvermijdelijke ge
"Vblg, , ~t. dEl spanningen ._ toenemen. 
~t tijdige en objectieve erkenning 
v~ de Sovjet als een der grootmach
ten in het politieke wereldgebeuren, 
gepaard met doeltreffende voorzorgs
maatregelen, vreedzamer gevolgen 
zouden hebben gehad, dan de einde-. 
loie en eentonige-reeks· van·-officiële· 
schimpscheuten, behoeft nauwelijks 
betoog. Het is 1n confesso, dat de 
Sovjets, evenals Hitler's nationaal
socialisme en Mussolini's fascisme, in 
hoofdzaak verantwoordelijk zijn voor 
de heersende internationale cacopho
nle. Maar het getuigt allerminst van 
vooruitziende staatkundige wijsheid, 
dat deze agressieve systematiek klak
lteloos wordt nagebootst. .... 
D e feilen en de gevaren van het 

communisme adverteren zich
l':elve op overtuigende wijze. De Wes
terse staatkunde zal aan stijl en doel
matigheid winnen indien haar poli
tiek en strategie zich voltrekken in 
een waardiger sfeer van grootmoedi
ge vastberadenheid. Gedurende de 
progressieve na-oorlogse periode is 
in het uiterst delicate en gevaarlijke 
complex van staatkundige tegenstel
lingen teveel gesproken, doch te wei
nig vooruitgezien en derhalve ook te 
weinig gepresteerd. M.a.w. wordt het 

tijd, dat de officiële Westerse aan
dacht zich beperkt tot louter con
structieve arbeid, en geen kostbare 
tijd meer wordt verspild aan de 
averechtse moderne staatkundige 
routine van onwaardige, nutteloze en 
verbitterende scheldpartijen. 

• • • 
Het getuigt van een ernstig staat-

. kundig mankement, dat het 
onze samenleving na twee wereld
oorlogen niet is gelukt het internatio
nale gesprek op zakelijke en con
structieye toon te voeren. Vandaag 
heeft de staatkunde de plicht tegen
stellingen op te lossen, die leven en 
welzijn van de gehele maatschappij 
raken. De geestesgesteldheid waarin 
deze gigantische opdracht wordt uit
gevoerd is bindend voor de resulta
ten. Een constitutionele gedachten
wisseling, die ontaardt in kijfpartijen 
bewijst, dat de heersende geestesge
steldheid ongeschikt is voor de ernst 
en de omvang der problemen. Verbe
tering en ontspanning van de inter
nationale atmosfeer eisen een andere 
toon dan wederzijdse beschuldigin
gen. Indien het jongste Russische 
voorstel voor een vijfmogendheden
conferentie geen andere constitutio
nele reacties veroorzaakt dan de ge
bruikelijke weinig constructieve ha
telijkheden, dan wordt nogmaals be
wezen dat de Grote Drie, Vier of Vijf 
niet in grote stijl kunnen denken. 

Reeds eerder werd in deze kolom
men*) gesteld, dat naar gelang de 
internationale zaken in een dwang
buis georganiseerd worden .van su
per en supra-organen, de internatio
nale spanning zal toenemen, gelijk de 
jammerlijke gang van zaken sedert 
1945 bewijst. Wellicht kan de Neder
landse minister van Buitenlandse 
Zaken er toe bijdragen de toon van 
het internationale gesprek te zuive
ren. Dit zou inderdaad grote staat
kunde zijn _van het kleine Nederland. 
Den Haag E. H. 

*) V. & D. 16/12'50 Beschuldi
gingspoliti~k. 

Wat ons over
komen is 

(Ingezonden) 
Y sç!:.ëëei in rttimmer 110 over ef· 

ficit!nte distributie. Een duidelijk 
voorbeeld van wat hieruit kan voort
komen lijkt mij de_ volgende ware his
torie. 

Onze bakker kwam de laatste tijd 
eerst tussen een uur en half twee. 
Ernstige klachten, dat op deze manier 
vader en de schoolgaande kinderen 
niet behoorlijk konden koffiedrinken, 
hadden geen gevolg. De rondgaande 
bediende zat omstreek~ half een in 
een café zijn boterham te eten; hier
voor moest toch óók tijd zijn. Daarna 
kwam hij in onze buurt. 

Toen zijn wij (twee weken gele
den) van bakker veranderd! En .... 
nu komt in eens de oude bakkerij 
weer aan,_ doordat .een andere knecht 
tegen elf uur per bakfiets komt rond
brengen, Dit kan. wèl nu hij klanten 
gaat verliezen. 

Wat hadden wij moeten doen, wan
neer er geen vrijheid van keuze was 
geweest? A. v. L. 

Verlaging van de 
kiesp;erechtigde 

leeftijd 
(Ingezonden) 

De heer P. C. Boevé poneert in een 
ingezonden stuk in "Vrijheid en De
mocratie" van 2 Juni 1951, blz. 6/7, 
de stelling, dat gebleken zou zijn, dat 
in kringen van de V.V.D. een groot 
aantal voorstanders van verlaging 
van de kiesgerechtigde leeftijd van 
23 tot 21 jaar gevonden kan worden. 
Deze stelling lijkt niet juist. 

Bij de wet van 1 Maart 1946, Staats· 
blad nr. G 41, is de kiesgerechtigde 
leeftijd van 25 jaar verlaagd tot 23 
jaar. Blijkens de beraadslaging over 
het ontwerp van wet in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal was mr. 
W. C. Wendelaar daarover helemaal 
niet enthousiast <Handelingen 1945-
1946, blz. 498). Mr. A. G. A. Ridder 
van Rappard in de Eerste Kamer 
noemde zich zelfs een groot tegen• 
stander van de verlaging van de kies
gerechtigde leeftijd. Naar zijn menilig 

is een persoon op 23-jarige leeftijd 
nog niet geschikt het kiesrecht uit te 
oefenen; op die leeftijd kan men nog 
onvoldoende overzien, - welke alge
mene vraagstukken in het staatkun
dige leven aan de orde moeten wor
den gesteld (Handelingen 1945-1946, 
blz. 33). 

Op grond van deze uitlatingen valt 
lliet te verwachten, dat de V.V.D. 
voorstander zou zijn van een verdere 
verlaging van de kiesgerechtigde 
leeftijd tot slechts 21 jaar. Wie meer
derjarig wordt, mag in en buiten 
rechte privaatrechtelijke rechtshan
delingen op eigen naam verrichten. 
Maar daarmede is hij naar mijn oor
deel nog geenszins oud en wijs ge
noeg om mede te beslissen, volgens 
welke beginselen het land bestuurd 
moet worden. 

Mr. J. W. VAN DER ZANDEN 
Wassenaar. 

.Nogmaals N.S. 
degradatie 

<Ingezonden) 
Geachte Redactie, 
Het in het nummer van 21 Juli j.l. 

in Uw weekblad onder het opschrift 
"Nog eens N.S. Degradatie" opgeno
men schrijven van de zijde der Ne· 
derlandse Spoorwegen deed Uwe Re· 
dactie tot de conclusie komen dat nu 
achteraf onjuist blijkt te zijn hetgeen 
door de Officier van Justitie is ge
zegd. 

Dat in het algemeen het vooruitlo
pen op een rechterlijk vonnis terecht 
niet wenselijk wordt geacht is inder
daad neergelegd in het art. 141 A.R. 
Dienst. Echter was i.c. de administra
tieve beslissing wèl voorafgegaan aan 
de rechterlijke uitspraak en juist naar 
aanleiding van het verweer van de 
van schuldmisdrijf verdachte spoor
wegman, dat hem voor zijn nalatig
heid reeds een straf was opgelegd heb 
ik, de betrokken Officier van Justitie 
zijnde, mijn mening daarover ge:uit. 
Ik heb gezegd het vooruitlopen op de 
rechterlijke uiispràak te betrèut'eri en 
mijn vêrheugenis er over uitgespro
ken dat betrokkene van zijn discipli· 
naire straf in hoger beroep was ge
gaan, opdat die fout hersteld zou kun
nen worden1 d~.~rtij !n het midden la
tende wie die fout moest worden aan
gerekend. De beide vormen van be
straffing zijn door mij dan ook niet 
verward, omdat deze niet te verwar
ren zijn, en ik heh een vo~---~--·ing dan 
ook geenszins kunnen erkennen. 

Alzo is door mij in dezen geen on
juiste uitlating gedaan. 

Waar door U het wederhoor is toe
gepast ten opzichte van de N.S., doch 
nog niet ten aanzien van het O.M. 
moge ik U beleefd verzoeken ook dit 
schrijven wel te willen plaatsen in 
Uw weekblad. 

Hoogachtend, 
B. van der Burg. 

Nieuw Guinea in de 
wereld 
(Ingezonden) . 

M et belangstelling en instemming 
hebben velen hier kennis geno· 

men van het entrefilet in Uw nummer 
van 12 ~ei j.l., waarin op de strate
gische betekenis van Nieuw-Guinea 
werd gewezen. Het zij mij veroorloofd 
in aansluiting daarop nog een enkele 
opmerking te maken. 

De internationale verhoudingen 
hebben zich allengs zodanig toège.: 
spitst, dat West-Europa - en zeker 
Nederland! - àlle zeilen moet bijzet
ten, om niet door de enorme -massa 
van de Sovjet-Unie en haar half- of 
geheel Aziatische achterban te wor
den weggedrukt. - Engeland, vooruit
ziend als steeds, bouwt reeds nu -
zij het zoveel mogelijk "geluidloos" 
- aan een nieuw belangengebied in 
Afrika, ter wille waarvan de Brit 
"thuis" beperkingen en lasten draagt, 
waarvoor de Nederlander nog terug
schrikt. Londen houdt er rekening 
mee, dat het rode Moskou de politiek· 
dogmatische doelstelling der "wereld· 
revolutie" zoekt te realiseren in de 
vorm van een finale botsing tussen, 
grof gezegd, het "blanke" Westen en 
de gekleurde volken der wereld. -
Het lijkt dringend nodig, de sterke 
stukken, waarover het We!'ten in dit 
fatale schaakspel nog kan beschik
ken, tijdig - dus reeds nu - in po• 
sitie te brengen en te beveiligen. 

r 
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Eén van die stukken is ongetwij· 
feld Nieuw-Guinea. Dit verklaart ook 
goeddeels de welwillende houding, 
vooral in Australië, doch minder luid
ruchtig ook te Washington, jegens een 
voortduren van Nederlands souverei
niteit over Westelijk Nieuw Guinea, 
alsook zekere recente economische in· 
teressen, welke men aan Australische 
zijde t.a.v. dit gebied kan constate· 
ren. 

Tegen deze achtergrond past, naar 
het voorkomt, een krachtig beleid tot 
verdere openlegging en economische 
verheffing van Nieuw-Guinea. Men 
zij niet àl te beducht, om deswege 
in bepaalde landen - en door som
migen in Nederlandse kring - voor 
"koloniaar• of "neo-koloniaal'' te wor· 
den uitgekreten. 

Immers: deze economische openleg
ging moge voor de veelal nog zeer 
archaïsche autochthone samenleving 
in Nieuw-Guinea de confrontatie be· 
tekenen met een "nieuwe wereld", 
waarmede ingrijpende cultuurverari· 
deringen zullen moeten samengaan, 
een feit is evènzeer, dat de Papoea 
zèlf, voor zover hij reeds qyer deze 
dm~ vérmM te denken, deze con• 
~rontatie wenst. De (dunne) intellec• 
tuele bovenlaag der autoebthonen 
stuurt welbewust naar een verinniging 
van het contact met het We~ten en 
naar verbreding der aanrakingsvlak• 
ken tussen de autochtone samenleving 
en deze "nieuwe wereld", waarin men, 

. met een tot hoger sociaal en econo
misch peil geheven volk en land, wil 
worden opgenomen. De "zuigkracht" 
van moderne cultuur, van nieuwe ma• 
teriële mogelijkheden, doet zich ge .. 
voelen, vooreerst nog in hoofdzaak in 
de Noordelijke kuststreken, doch al• 
lengs ook in het binnenland van 
Nieuw-Guinea. 

De Papoea-intellectueel begrijpt en 
gevoelt, dat zijn volk alléén die ont• 
moeting met het Westen niet kan 
doorstaan. Hij verwacht daarom van 
Nederland en de ij'ederlanders steun 
en leiding: door hen wil hij op zoda• 
nige wijze in de structuur en de ver• 
eisten van moderner maatschappij• 
vormen worden binnengeleid, dat hem 
de geestelijke verwerking daarvan, de 
harmonische accaparering in ket stel• 
sel van zijn adat, zonder te grote PsY• 
chische schokwerking mogelijk worde. 

De intellectuele autoebthoon be• 
seft, dat Nederland, zolang het de 
verantwoordelijkheid voor het wel• 
zijn van N.G. behoudt, bij de ontplooi· 
ing van zijn land voordelen kan heb• 
ben, omdat het daardoor sterker kan 
komen te staan in internationaal-eco• 
nomisch opzicht. Maar hij ziet daar• 
naast eveneens de grote voordelen 
voor de eigen samenleving door het 
economisch sterker worden van zijn 
land, waardoor gelegenheid ontstaat 
tot intensiever onderwijs, hygiënische 
en sociale verbetering, voortschrijden
de ontplooiing en verheffing der Pa
poea-bevolking. 

Ook deze aspecten mogen, dunkt 
mij, in Nederland tot gereder besluit• 
vorming en bewuster activiteit ten 
aanzien van Nieuw-Guinea opwekken. 
Waarbij nog komt, dat anderen wel• 
licht vaardiger dan wij de consequen• 
ties zouden kunnen trekken uit de 
mogelijkheden, die dit gebied bevat, 
en die wij aarzelend ongebruikt la• 
ten. 
Hollandia, Juli 1951. 

P.A. WANSINK. 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Nogmaals: Kant, Locke en_ 
het liberalisme 
D e heer G. A. de Ridder voorziet 

mijn ingezonden in dit blad 
met een onderschrift, dat volkomen 
voorbijgaat aan de zaak zelve. Ik zal 
hieronder trachten toe te lichten, 
waarom de kwestie, die de heer De 
Ridder te Woudschoten met betrek
king tot de beweerde Kantiaanse wor
tel van het liberalisme te berde heeft 
gebracht, voor onze partij van groot, 
misschien van beslissend belang is, 
indien zij het recht wil behouden, zich 
·.Jp liberale beginselen te beroepen. 

Kant heeft het zedelijk oordeel wel
bewust onttrokken aan de empirie en 
het alleen en uitsluitend gegrondvest 
op een. principieel niet-waarneembare 
"kern" ·van ons Ik. Deze kern noem
de hij het "intelligibele" wezen van 
de mens en hij beschouwde het als 
de eigenlijke zetel van de menselijke 
vrijheid, omdat het in het Kantiaan
se stelsel alleen gebonden is door re
delijke geboden, die het intelligibele 
wezen zich zelf oplegt. De gelijkstel
ling van redelijkheid en zedelijkheid 
gaat bij Kant zo ver, dat zelfs de nei
ging om uit liefde of vriendschap het 
goede te doen in zijn stelsel niet wordt 
geduld als bron van zedelijk hande
len.· Kant's mening, dat de "goede ge
zindheid", voortspruitend uit het in
telligibele wezen van de mens, het 

Vakbekwaamheid 
M ijn zoon volgt een cursus 

- een speciale cursus -
die opleidt tot Ambtenaar in 
Algemene Dienst bij Publiek
rechtelijke Bedrijfsorganisa
ties. H~j beweert, dat daar 
een toekomst in zit. Ze krij
gen dam· onderricht in het 
opstellen van Verordeningen, 
Voorschrliften, Advie:zen met 
Algemene Strekking, en der
gelijke. 

·Bij·· een 1:mumgs· gehouden· 
tuss~ntijds overqanjl~exame~ 
-· rets fUMen Cànclidaats en 
doctoraal in, geloof ik -
moesten de studenten een·. 
"Richtlijn" concipiëren, waar
in aan de boeren wordt mee
gedeeld, dat gewassen eieren 
onder de prijsbeheersing val
len. Na behoorlijk lang te 
hebben nagedacht, levert 
mijn zoon de volgende tekst 
in: - "Gewassen eieren val
len onder de prijsbeheer
sing". 
De leraar (de jongelui zeg
gen: professor, maar ik ge
loof niet dat die titel wette
lijk reeds is vastgesteld) 
fronst z'n wenkbrauwen. 
"Helemaal onvoldoBnde, Jan
sen", zegt hij, "dat wordt 
niets met jou! Wie heeft iets 
beters geschreven? Jij, Pie
tersen?" 
Pietersen springt op, en leest 
voor: 
~,Met uitzondering van de ge
vallen, omschreven in alinea 
ti van paragraaf 14 van lid 
312 ter van de A.V.P.P. XIV 
worden de producten van de 
producten van het Algemene 
Productschap Pluimvee, hier
~nder nader aan te duiden 
als eieren van leggende kip
pen, indien en voor zoverre 
in· gereinigde toestand ver-

. kerende - in welke gerei
nigde toestand zij gebracht 
zullen kunnen zijn dooT 
onderdompeling in of over
stroming dooT vloeistoffen 
waaTonder begTepen water 
en/of chemische zuiverings
middelen 'fm/of andere hulp
en bijstoffen als bedoeld in 
artikel 5 van ••.• " 
"Uitstekend, Pietersen, houd 
maar op!", roept de profes
sor enthousiast, "dàt is wat 
ze nodig hebben in Den 
Haag!'' 
'n Beetje sneu voor m?Jn 
zoon, maar de professor zat 
wet gelijk hebben •••• 

Jansen Sr. 
(Uit "The Poultryman" doM 
Landbouw-WeTeldnieuws). 

enige absoluut goede is in deze "radi
caal boze" wereld, trekt een schei
dingswand op tussen de redelijke ze
deleer en de praktijk. Want de prak
tijk doorkruist de "zelf-wetgeving" 
van de rede, omdat de praktijk nu 
eenmaal te maken heeft met on-rede
lijke factoren, die uitdrukking vinden 
in de toe te passen middelen en ge
stelde doeleinden. Dit is het beroem
de Kantiaanse leerstuk van de "auto
nomie van de rede" versus "hetero
nomie" van (practische) doeleinden. 

Tegenover dit rationeel-theoretische 
systeem van Kant staat een geheel an
dere zienswijze van Locke. De Engel· 
se wijsgeer hèeft het ook wel over de 
rede, maar hij bedoelt daarmee steeds 
het redelijk doen, en niet een abstract 
rede-wezen. In politicis bestrijdt 
Locke de goddelijke oorsprong van het 
koningsschap, dat in zijn tijd als dek
mantel moest dienen voor willekeur. 
Om tegen die willekeur gewapend te 
zijn, stelt hij een staats-inrichting 
voor, die te grote opeenhoping van 
macht in één hand moet verhoeden. 
Het door Locke geformuleerde, zij het 
niet van hem afkomstige, doeltreffen
de stelsel van "checks and balances" 
vindt zijn bekroning in streng door
gevoerde scheiding van wetgevende, 
uitvoerende en rechterlijke macht. La
ter zou dit beginsel door Montesquieu 
in Frankrijk en zo over het vaste
land van Europa verspreid worden, 
waar het prompt in strijd kwam met 
de denkbeelden van de clerus, die zijn 
"Esprit des Lois" op de Index plaat
ste. 

Deze korte aanduidingen zijn geen 
tekeningen in wit en zwart, waar Kant 
het zwarte en Locke het witte voor
stellen. Want het Kantiaanse stelsel 
had de verdienste, dat het de ogen 
opende voor veel wat verkeerd was 
in de scholastische zedeleer. Maar de 
constructie van Kant bleef practisch 
zonder effect, omdat die constructie 
te formeel en daardoor te leeg is. Een 
vaJLde grqndstellingen v:ap. Kant was 
trouwens dat 4e wijsbegeçrt~. çr al~ 
leen toe ~an dienen, "vergissingen te 
vermijden", maar daarmee is nog niets 
gedaan in positieve zin. 

Daar komt nog bij, dat de Duitsers 
van die tijd een nogal burgerlijk en 
goedaardig volk waren, vergeleken bij 
de woeste en onbetrouwbare bewo
ners van de Britse eilanden. Een trac
taat over de eeuwige vrede, dat Kant 
schreef, zou in Engeland weinig af
trek hebben gevonden. Kant en Locke 
waren zuivere vertegenwoordigers van 
hun volksaard, en het verwondert ons 
niet, dat Locke de slavernij als een 
gegeven feit aanvaardt en het doden 
uit noodweer uitstrekt tot bedreiging 
van de eigendom. 

Met de inborst van Kant en Locke 
hebben wij overigens niet te maken, 
wèl met hun politieke methode-leer. 
En dan blijkt, dat deze gegrond is op 
twee geheel verschillende opvattingen 
van vrijheid. Denkt Kant bij vrijheid 
aan het dogma van de rede, die zich 
zelf wetten stelt, Loeke's vrijheicts
idee is zuiver practisch.' Kant ver
brijzelde enkele scholastische dogma's 
maar hij stelde er zijn eigen dogma 
voor in de plaats. Locke werd niet 
gedreven door behoefte aan theoreti· 
seren; Hij kwam op tegen pogingen 
om door middel van het koningsschap . 
druk uit te oefenen op de burgerij. 
Het was hem niet genoeg, de godde
lijke afkomst van koningen en daar• 
mee hun vermeend recht op onder
drukking van hun onderdanen ad ab• 
surdum te voeren, - vergelijk hier
mee de serviele houding van Kant 
tegenover de Pruisische koning -, 
maar Locke was bovendien erop be· 
dacht, paal en perk te stellen aan 
machtswellust, indien de onderdanen 
het bestuur in eigen hand zouden ne
men. In het Nederland van deze da
gen, met Lieftirrek als zelf-aangestelde 
financiële monarch "par droit de 
génie" (naar eigen opvatting), van 
administratieve rechtspraak over bur
gers en administratieve regeling van 
van het ondergaan van straf, lijkt mij 
Loeke's politieke methode-leer altijd 
nog van eminent belang voor verde
diging van burgerlijke vrijheden en 
daarmede het eigenlijke uitgangspunt 
voor de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie. 

HERMAN MEYER. 
Enschede, Juli 1951 

Copie voor deze rubriek te 
zenden naar: Mejuff1·. Joh. H. 
Springer, Alexanderst1·aat 16, 
Haarlem. 

GELIJK LOON VOOR . 
GELIJKE AR.BEID 

De ILO, Internationale Arbeids 
(Labour) Organisatie van de Ver
enigde Naties, heeft zich uitgespro
ken voor het beginsel van gelijk 
loon voor mannen en vrouwen Pij 
gelijkwaardige, arbeid. Dat was 
reeds in een vorige zitting gebeurd, 
maar dezen zomer is daaromtrent 
een "conventie" opgesteld, die aan 
de leden der V.N. ter ratificatie zai 
worden voorgelegd. Neemt men 
haar aan, dan "Verbindt men zich 
tiaardoor haar bepalingen uit te 
voeren. Aldus wil men komen van 
het beginsel tot ûe praktijk, 

Nu staan de Nederlandse vrou
wen er in <iit opzicht niet slecht 
voor - althans in sommige groepen 
Het komt bij niemand op, dat he~ 
salaris van een onderwijzeres, amb
tenares of lerares lager zou zijn 
dan dat van haar mannelijke colle
ga's. In vele West-Europese lan
den is dat nog wel het geval. Dat 
wil niet zeggen, dat vrouwelijl~:o 
en mannelijke ambtenaren hier te 
lande werkelijk gelijk staan: 
veelal verloopt de promotie voor 
de vrouw trager, zodat ze juist 
een of twee salarisklassen achter 
is, alleen bij zuiver periodieke 
verhogingen komt dat natuurlijk 
niet voor. Bij de promotie zijn 
zoveel onmeetbare factoren in 't 
spel, dat geen internationale con
ventie er iets aan kan doen; dát 
ltan ~neen verandérên door· een 
veranderde instelling van de pu
blieke mening. - Een taak als
nog voor c:ms! 

D e onderhavige conventie heeft 
wel in de eerste plaats het 

oog op de z.g.n. loonarbeide:t;s. 
Voor de staat als werkgever zal 
zij niet van grote betekenis zijn, 
maar wèl voor het particuliere 
bedrijfsleven. Evenwel ook dáár 
worden de lonen van hoger hand 
geregeld en heeft Nederland de 
Conventie geratificeerd, dan zal 

het College van Rijksbemidde· 
laars (of zijn opvolger) haar toe 
moeten passen. 

Om tot ratificatie te komen, zul 
ze in de Kamers worden behan
deld, daarom willen we er hier 
even bij stilstaan. 

Te Genève was de Nederlandse 
delegatie verdeeld: alle vertegen
woordigers van werknemerszijde 
stemden voor, die der werkgevers 
tegen. 

Men zou geneigd zijn te zeg• 
gen "Welk een juist begrip voor 
de ·nieuwe ·verhoudingen biJ cle 

(Wij hebben in Woudschoten duide
lijk te verstaan gegeven, dat er -
ook naar onze mening - vele wegen 
zijn, die tot Liberalisme leiden. We 
hebben daar zelfs de naam van Locke 
met ere vermeld en gezegd, dat de. ons 
toegemeten tijd het ons ontllogelijk 
maakte, op de wijsgerige grondslagen 
van het Liberalisme zo diep in te 
gaan als in het verband van ons be~ 
toog wenselijk was. 

Dat wij over Kant ietwat breedvoe
riger uitwijdden, vond zijn verklaring 
in de omstandigheid, dat de vraag 
naar de verhouding tussen vrijheid en 
verantwoordelijkheid in onze dagen 
toch wel uitermate actueel mag heten 
en op dit punt komen we met Kant, 
die toch wel de autonomie van de 
menselijke geest het eerst en het meest 
principieel indiceerde, verder dan met 
een der aan hem voorafgaande filoso
fen. 

De heer Meyer moge van oordeel 
zijn, dat Kants constructie, als te for
meel, practisch zonder effect bleef, wij 
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ene groep, wdk een benep;:n 
egoïsme bij de anderen: altljd 
bang ·voor hogere lonen!" 

Wacht even: de vakverenigm
gen hE·bben sinds lang ingezien, 
dat lager loon aan vrouwen yoor 
gelijkwaardige arbeid, de mannen 
blootstelt aan oneerlijke concur• 
rentie op de arbeidsmarkt. Zij 
voelen dit ·gebruik inderdaad als 
onbillijk; onbillijk namelijk te
genover de man, Zeer terecht 
stemden zij voor de Conventie, 
maar bijzondere verdienste steekt 
daar niet in. 

D e werkgevers stemden tegen; 
reeds verleden jaar hebben 

zij hun bezwaren uiteengezet. We 
willen er daarvan hier een nader 
bezien, omdat het o.i. met de al
gemene loonpolitiek samenhangt. 
Betoogd werd, dat een vrouw m 
de meeste gevallen een dure ar
beidskracht blijft, omdat zij bij 
huwelijk de loondienst vaarwel 
pleegt te zeggen; zij beschouv;t 
het werk in fabriek, kantoor óf 
winkel als iets tijdelijks, is min
der geneigd moeilijkheden te 
aanvaarden, wisselt makkelijker 
van betrekking dan de jonge man 
en werkt ook afgezien daarvan 
slechts een gering aantal jaren. 
De tijd, die nodig is voor scholing 
en aanpassing in 't bedrijf is dus 
naar verhouding veel meer. 

Was er nu in de lonen een re· 
delijke progressie, zodat nieuw· 
aangenomen en nog onervaren ar· 
beidskrachten in 't algemeen be
langrijk lager werden betaald en 
een "vol" loon pas werd bereikt 
omstreeks de huwelijksleeftijd (of 
eerder bij volwaardige prestatie) 
- dan zou dit alles niet zoveel 
bezwaar opleveren. Maar ieder 
weet, dat de heden gevolgde 
loonpolitiek meebrengt, dat de 
progressie na het allereerste \:le· 
gin gering is d.w.z. de jeugdige 
arbeider bereikt reeds vroeg een , 
hoge plaats op de loonschaal en I 
dat de individuële prestatie g<:en 
invloed mag hebben. Daardoor 
wordt ip 't eeval van Ïeugát~ 
mannelijke en vrouweliJke ar
beidskrachten de "gelijkheid" tot 
een ongelijkheid. 
Zo brengt df.o sociale loonpolitiek 
de werkgevers tot een schijnbaar 
anti-feministische houding. 

Bet beginsel van gelijk loon 
voor gelijkwaardige arbeid 
juichen we van harte toe en 
we hopen en verwachten dat 
de Kamers de Conventie zul
len ratificeren. Maar dan 
moeten deze overwegingen 
toch nog wel e(•ns even in he& 
licht worden gesteld en we 
moeten ons wèl realiseren, dat 
zij van vrouweustandpunt ge• 
zien, bij deze loonpolitiek, wel 
eens kon werken als een boe· 
merang. De meiSJes zullen 
worden teruggedrongen naar 

die beroepen, waarvoor men 
geen jonge mannen kan ge
bruiken of kan krijgen en 
daarbuiten zullen ze alleen 
worden aangenomen in tijdeQ 
van gebrek aan arbeidskr~h
ten: In spin ... ;.. uit spuit! 

M •. HARTGERINK-KOOMANS. 

zijn van mening, dat elm wijsgerig 
stelsel waaraan wij zo concrete en 
actuele begrippen als de rechtsstaat 
en de menselijke waardigheid dan• 
ken, gezien .mag worden als een van 
de belangrijkste bijdragen tot wat wij 
nog steeds onze Westerse cultuur noe
men. - de R.). 

~ ~Ma&~' 
STALEN MEUBELEN 

"GISO"·LAMPEN 
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DE DINGEN DEZER DAGEN 
Antwoordman 
Rondom de door de A.V.R.O. uitgezonden ru-

briek, "De Antwoordman", is via een publi
catie in de Volkskrant heel wat deining ontstaan. 
Het ·kan goed zijn hierbij even stil te blijven staan, 
omdat hiermee willens en wetens politieke pro
blemen zijn opgeworpen. De Volkskrant dan heeft 
beweerd, dat de gegevens voor deze uitzendingen 
werden verstrekt door een Amerikaans bureau, dat 
handelt in opdracht van de Marshall-organisátie. 
Het blad vindt dit niet in de haak, omdat aldus 
via een Nederlandse zender propaganda door en 
voor een buitenlandse mogendheid zou worden 
gemtrakt. Wij leven gelukkig in een democratische 
staat en 'öP grond van dit feit, kan het .worden toe
gejtitcht, üat ct'itiek ook, ih ·'dêze vrij :kon worden 
geuit. Dit alles neemt evenwel niet weg, dát de 
Volkskrant het wel wat te ver heeft gezocht. Im
mers het blad zal moeilijk kunnen ontkennen, dat 
het ook zelf wat de voorlichting aan zijn lezers 
betr'éft \taak is aangewezen op buitenlandse bron
nen. Wij denken in dit verband in het bijzonder 
aqn d~ ~dienst van de United States , Information 
Sèrvice, waaraan het herhaaldelijk berichten 6nt
leen1:. De V o1kskt'aht is, gelijk ieder ander dagblad 
i~ cJrts land· volltomen vrij deze Amerikaanse pers
b~richten al dan niet ter kennis van ons volk te 
brengen. Precies zo is het gesteld met de rubriek 
van de A.V.R.O., de Antwoordman, waarvoor de 
gègevens inderdaad van buitenaf komen, doch het 
is tenslotte de A.V.R.O. zelf, die bepaalt, welke vra
gen al dan niet worden uitgezonden. Kennelijk 
naar aanleiding van de publicaties in de Volks
krant heeft de E.C.A. thans haar medewerking 
aan geneemd programma beëindigd. De formule
ring "medewerking" onderstreept nog eens nadruk.
kèlijk, dat de zelfstandigheid van de A.V.R.O. in 
deze niet werd aangetast. De Volkskrant heeft 
dan ook in haar ijver de Nederlandse democdttie 
en onafhli.hltelijkheid te verdedigen haar doel ón
gétWijfèld voor<bijgestreefd. Niettemin heeft het 
blad inmiddels het "succes" geboekt, dat liet er 
vermoedelijk van heeft verwacht, t.w. dat de E.C.A. 
zich officieel heeft teruggetrokken. De A.V.It.O. 
zal het programma evenwel voortzetten, waàl'trtee 
een "incident" is gesloten, dat wij niêt altdèrs 
kuntien betitelen d!m een stor'in in een glas Wà
ter, waarvan de proporties erger zijn aangèélikt 
dan in overeenstemming Wits met de belàngèn die 
er V'öor ons volk mee zijn gemoeid. 

4•btenmij (l) 
WT ij schreven het reeds meermalen op deze 
,V plaats, dat wij er waarlijk geen genoegen in 

. scheppen, onaangename staaltjes van ambtenarij 
aan het daglicht prijs te geven. Verheugend is 

, daarentegen, dat indien wij hiertoe genoodzaakt 
waren, vele malen bericht van de betreffende of
ficii!le instanties 'bij ons binnenkwam, waaruit 
bleek, dat aan het gesignaleerde geval de nodig~ 
almdacht werd beSteed en er naar werd gestreefd 
d'e misstand in 'bet vervolg niet meer te laten voor
komen. Wellicht moge het hiernavolgende voor de 
belastingdienSt eèn u-anspoTing zijn haar conttole
rende ambtenaren, v.oor zo ver nodig, er op te 
Wij~n. qat· zij 'een ;dienende functie hebben en dat 
zij \TOora1 •in: ~chologisch opzicht er goed aan 
·doen de belastingbetaler niet onnodig tegen zich 
in bet harbas 'te j&geb. Wij werden door het na
vollrende voorval ·nu niet bepaald ·aangenaam ge
troffen. lh •t!etl bepaald <bedrijf kwam enige weken 
geleden l!en arnbtömlar de omzetbelasting controle
ten. De mnblenaar ·introduceerde zich met de 
metèdelt!@, ·ttat <de br-anche van het bedrijf waar 
hij lflu, bitmen ~. !bertl_ \"olkomen vreemd was, 
vadaar ~ lbij 'Hn vrij uitveerig verhoor uitlokte 
op .... elke wij2e· :llu 1Jl'Wies aken in deze branche 
wel'ilen -~. !Siertegèn ·zou men weinig be
:twlltlr kulîRi!ft 'hètiben, inctien het inderdli\ad juist 
was, dat de tftllbtenaar zich -op een nieuw tert'eirt 
begaf. Acliteraf b1ee1t dit -allenninst waar te zijn. 
Integendeel, later liet de ambtenaar zich zelf ont
vallen, llat 1rl:i a1 "!m'en ·'1Wó'htereeh dezelfde soort 
zaken bezocht en deze ook kende. Wij vragen ons 
af, waarom deze ambtenaar deze rol speelde. Dit 

is een houding, die niet reëel is waarbij men zich 
niet kan onttrekken aan de indruk, dat hij zich 
schuldig maakt aan een wijze van ,.uithoren" die 
niet door de beugel kan. 

Ambtenarij (11) 
ln het verloop van het onderzoek bleek al spoe-

dig, dat de ambtenaar het met enige betaalde 
aanslagen niet eens was. waarbij hij mededeelde 
tot navordering te zullen overgaan. De zakenman 
in kwestie betwistte de ambtenaar dit recht aller
minst, doch zeide hem op gemoedelijke toon, dat 
hij dan meteen in beroep zou gaan bij de inspecteur 
en zo mogelijk bij de tariefcommissie. Het debat 
.hieromtrent had overigens een zeer vriendschap
pelijk vet'loop, doch wie schetst de verbazing van 
onze zakenman toen hij enige weken 'hierna een 
navordering kreeg, die was gebaseerd op volko
men foutieve cijfers. Zonder nader overleg te ple
gen had de ambtenaar cijfers uit de boeken over
genomen, die kant noch wal raakten, waarmede 
hij een geheel verkeerde basis voor zijn navorde
ring had gekozen. Buitendien was de naam van 
de zaak ook nog verwisseld met die van een col
lega branche-genoot. Wij vragen ons af, of het niet 
op de weg van de ambtenaar had gelegen van te 
voren de zakenman er van in kennis te stellen 
over welke perioden en op grond van welke cijfers 
hij zijn navordering baseerde. Dit zou de zaken
man en vooral ook het Rijk veel onnodige tijd en 
moeite hebben bespaard. Immers, aan de hand van 
zijn boeken kan de zakenman makkelijk aantonen, 
dat de gekozen grondslag geheel foutief is. Dit 
betekent terugwijzing van de hele zaak door de in
specteur naar de desbetreffende ambtenaar. Nieu
we controle, nieuw geschrijf, nieuwe formaliteiten, 
kortom vermorsing van kostbare tijd. Wij laten nu 
de psychologische kant van het vraagstuk nu maar 
verder buiten beschouwing. In elk geval mag toch 
worden verwacht, dat een ambtenaar in 's Rijks 
dienst er nfèt met zijn muts naar gooit. Wij blij
ven er van overtuigd, dat dergelijke dingen in 
het pàrticuliere bedrijf minder voorkomen en 
mocht dit al het geval zijn, dat sneller maatregelen 
wórden genomen om dergelijke misstanden uit de 
weg te ruimen, dan in het bovengenoemde geval. 
Wéllicht kan de fiscus er tijn voordeel mee doen. 

Béro~ring 

l
. n de kringen van de Katholi'èke Volkspattij ont

bl'eèkt het de laatste \1jd fiièt äah èen ~e~e 
deii\ing. Wij sehrijven dit 'zekM' hiêt Uit lt!étlVêf'
maalt. Met· kän met anderS t>f in eèn g!'óle 'lt(iütt@:~ 
pattij moeten de meningsverschillen af en tm! 4!éns 
openlijk naar voren komen. Wa-re. dit niet het-geval 
dan zou een politieke beweging e1s zodanig ten 
dode zijn opgeschreven. Merkwaardig is echter, dat 
de eritiek die de laatste tijd in de boezem van· de 
K.V.P. waarneembaar is, niet alleen komt van de 
zijde der werkgevers, doch ook van de zijde van 
de middenstand. Dit werd onlangs zeer ·duidelijk 
merkbaar op een vergadering van de Katholieke 
Middenstandsvereniging in Amsterdam, waar de 
heer de Jong, voorzitter van de Katholieke Schoen
winkeliers in felle bewoordingen het regeringsbe
leid critiseerde en sprak over "koude sanering en 
socialisatie". Hij was van mening, dat een sociaal
economische orde op christelijke grondslag ver was 
te zoeken en dat de Staat trad in de rechten van 
de mens. Zonder de betrokkenen in bedrijf en 
ambacht te hol'.en, aldus zeide de heer de Jong, 
worden maatregelen genomen, zoals een dictator 
dat doet: praten jullie maar, wij beslissen z6. ·spr. 
vermaande de K.V.P. te tonen, dat de bescherming 
van de middenstand meer is, dan een door haar 
·gevoerde leus. "&regering moet durven regeren", 
aldus was zijn oordeel, ,)en een .prof. Brouwers, 
die als ·een waar dictator de koers vaart van de 
op verscherpin'g van de klassenstrijd uitzijnde so
cialisten, wegsaneren". Voorwaar, geen gemoede· 
lijke uitspraak. Nu ligt het allerminst in onze be
doeling ons intens te gaan bemoeien met de ·poli
tieke gedragslijn die de K.V.P. beeft -te voeren. 
Doch, het beleid van de K.V.P. na de bevrijding 
doèt ons wel ae vraag stellen, of zij riiet wat al te 
veel aan de socialistische politiek tegemoet komt. 

Voor de gehele politieke constellatie in ons ~and 
zou het dan ook wenselijk zijn, dat de K.V.P. de 
vele critische stemmen die zij in eigen gelederen 
kan beluisteren. het nodige gehoor verleende. 

Woorden 
De socialisten in ons land, maar vooral ook in 

Engeland worden maar niet moe hun volge
lingen het sprookje van de nationalisatie in te 
prenten. Het kan inmiddels nuttig zijn eens na te 
gaan, hoe het met de belangen van de arbeidets 
is gesteld als het sprookje werkelijkheid wordt. 
Engeland verstrekt ons daarvoor voldoende gege
vens, doch die zijn van dien aard, dat men zou 
wensen, d~:tt zij up voldoende uitgebreide schaal 
'békend werden, opdat de arbeiders werkelijk ·eens 
zouden weten, tot welke consequenties de natio
nalisatie leidt. Zo was de toestand in de Britse 
gas-industrieën vóór de nationalisatie aldus, dat de 
arbeiders niet alleen het recht van medezeggen
schap hadden, doch eveneens in de winst deelden. 
Toen deze bedrijven werden genationaliseerd, be
sliste de Engelse regering, dat gedurende een over· 
gangstijd van twee jaar zou worden beslist in hoe
verre bovengenoemde toestand voor de arbeiders 
zou kunnen worden gehandhaafd. Een in de ogen 
van een waar socialist, een overigens bedenkelijke 
overweging. Immers, zijn het niet steeds de so
cialisten geweest die de mond vol hadden over 
medezeggenschap, enz.? Welnu, toen de twee over
gangsjaren voorbij waren, maakte de regering be
kend, dat zowel de medezeggenschap als de winst
deling werden opgeheven. In de plaats hiervan 
kwam een regeling, op grond waarvan de arbN
ders, die vóór de nationalisatie in deze industrieën 
werkten, gedurende vijf jaar een toeslag op· hèt 
loon zouden kdjgen, die was gebaseerd op de 
daarvóór uitgekeerde winstdeling. De nieuw aan
gestelde arbeidets werden van deze "voorkeurs
regeling" echter uitgestoten. Ziedaar, de natiöna
lisatie in de practijk. :!!:en leerzaam Vóor'bèe1il, 
waarvan niet in een te grote kring van ons volk 
kan worden kennis genomen. 

Liquiditëit 
1Li''irt1ster Lieftinck heeft vlot gereageerd op e~n 
llt.l Adi'êS Van 'tie cömmissie väfi ()véî'lèg Vàfi dê 

ïïitddeftl9tàfldsvaltcentralen, dat aàn hem werd !lfé· 
i'lèht 'int!t het oóg op de verwachte opeenvolging 
der belastingaanslagen. Het stemt tot tevi'ederiheid 
te kunnen constateren, dat de minister de nodige 
soepel}leid heeft getoond met betrekking tot de 
aanslagregeling al is deze soepelheid nu ook weer 
niet zo, dat men luide vreugdekreten hierover 
kan doen laten horen. In elk geval heeft de minis
ter de toezegging gedaan, dat, indien door een toe
vallig samenvallen van de betalingstermijnen van 
verschillende aanslagen op een bepaald tijdstip 
liquiditeitsmoeilijkheden zouden ontstaan, enige 
verschuiving van de betaaldagen bij wijze van een 
kort uitstel kan worden verleend.· Hier raakt de 
minister mèteen de kern waar de zaak om draalt, 
N.l. één van de grootste moeilijkheden waarmee 
het zakenleven op het ogenblik heeft te kampen, is 
wel het gebrek aan voldoende kasmiddelen. Het is 
een typisch euvel van deze tijd, dat helaas voort
rolt als een sneeuwbal, omdat de een de ander op 
betaling laat wachten. Het is van het grootste be· 
lang, dat bij de , belastingheffing met deze ernstige 
factor rekening wordt gehouden. Niet alleen om 
te voor'komen, iat -de middenSt~d in de grootSte 
moefiijkheèlèn lcom.t te verkeren, -maar ook om le 
voorkomen, dat ·de . fiscus in toenemende mate zijn 
vorderingen als oninbaar zàl moeten afsChrijvea. 
Een rustig -en verstandig beleid, waarbij plaat~; 

zal 2ijn voor het nodige rustige overleg, kan hier 
heel wat ongelukken voorkomen. 

.~ftits-
(Vervolg van 'Pag. 2). 
gaat wat l,larticulieren in Anisterdam 
bijvoorbeéld hebben gedaan voor de 
totstandkoming van het Concertge
bouworkest, zal men toch moeten er
keRnen, dat hier iets bewonderens
walirdigs is gewrocht. Wat ae radio 
betreft maakte de heer Wendelaar te
recht bezwaren tegen politieke aanval
len op hen, die zièh langs dezel'fde weg 
niet kunnen verdedigen. OOk hier 
inoet gelden: wees een heer in het 
vetkeer. En een heer vált niemand 
!lan, die zich niet verdedigen kan. 

De heer Wendelaar noemde de radio 
een prachtig wapen in de strijd tot 
verheffing van de cultuur en zij wordt 
daartoe gelukkig veel gebruikt, maar 
lang niet altijd. Zo was de heer Wen
delaar van mening, dat op muzikaal 
gebied zeker nog veel te wensen blijft. 

zowel voorstanders van het openbaar 
als van het bijzonder onderwijs van 
mening Zijn, dat er nog steeds enkele 
punten zijn, waarop de gelijkstelling 
nog niet goed tot haar recht komt. Is 
het nu, zo vroeg hij, niet mogelijk om 
die punten, die aan het beginsel niet 
afdoen, maar die over en weer prik
kelend werken, nader te regelen? Ten 
aanzien van de salariëring van de 
leraren verheugde het onze woord
voerder, dat hun aanspraken zullen 
worden behandeld in een sub-commis
sie van het georganiseerd overleg. Als 
dat, zo zei hij, nu maar geen vertra
gini geeft, want als er één categorie 
van ambtenaren is, die het in finan
cieel opzicht moeilijk heeft, is het toch 
wel die van de leraren. 

dan we'ét men, dat het Nederlands ,op. 
talloze manieren gésbhrev-en is -en kan' 
worden, maar dat het toch àl:tijd mooi 
blijft. Bij de -spellingskwestie -heeft 
men echter ook de buigings-n afge
schaft en nu schijn( bij velen de me
ning post te vatten, dat met de bui
gings-n ook de geslachten vervallen 
zijn. Dat is natuurlijk dwaasheid en 
overal (in boeken, tijdschriften, kran
ten, zelfs in officiële stukken, zoals 
de heer Wendelaar aantoonde) komt 
men nu afschuwelijkheden tegen als: 
"der oorlog", "der boekhandel", e.d. 
Er is zelfs een boek verschenen, dat 
tot titel draagt: "Sporen der ijstijd" . . .. 
Een eerste vereiste is dus zeker, 

dat het onderwijs in de Neder
landse taal wordt verbeterd. Daarnaast 
is het van betekenis, dat de kinderen 
zo vroeg mogelijk beginnen met het 
aanleren van op zijn minst één vreem
de taal. Aan het slot van zijn rede 
sloot de heer Wendelaar zich nog eens 
met nadruk aan bij de vroeger reeds 
door onze geestverwant ptof. ·Mole-

naar ontwikkelde ernstige bezwaren 
tegèn het sySteem, aat bij het Hoger 
Onderwijs beurzen en toel4gen later 
moetea worden terugbetaald. Spr. had 
in Den Haag zelf enige jaren gezeten 
in de commissie tot het toekennen 
van beurzen en bij· die gelegenheid 
had hij uit -eigen ervaring kunnen na
gaan, hoe bezwaarlijk het voor de jon
gelui is, na voltooiing van hun stu
dies en bij intrede van wat men bij 
die gelegenheid dus met 1'eCht de "kil
le maatschappij" kan noemen, nog de 
kosten terug te betalen, die zij in hun 
studietijd hebben gemaakt. .. .. .. 

Zoals in het begin reeds vermeld, 
hield de heer Louwes daarne

vens nog een uitvoerig en krachtig 
pleidooi voor het instellen van een 
leerstoel in het Nedersaksisch aan de 
Universiteit te Groningen. Hij schetste 
daarbij de grote betekenis van onze 
volkstalen en van de Nedersaksische 
volkscultuur in het bijzonder, zoals 
deze in Groningen en in een zeer ·uit
gestrekt gebied in Duitsland nog leeft. 

• * • Bij Onderwijs wees de heer Wen
delaar er op, dat, zoals ook 'in 

de Tweede Kamer nog was gebleken, 

• • • 
Grote zorgen maakte onze woord-

voerder zich over de kennis van 
de Nederlandse taal bij het jonge ge
slacht. OVer tle eigenlijke spellings
kwestie had spr. zich nooit erg druk 
gemaakt. Wanneer men veel oud-Ne
derlandse literatuur heeft gelezen, 



'111-lJJlEID EN DEMOCRATIE 

EERLIJK OPDEI,EN 
QP de Highschool (H.B.S.) 

te Y anken, in de staat 
N ew-Y ork, gaf de leraar in 
economie en geschiedenis 'n 
proefwerk. De leraar, Tho
mas J. Shelly, nam 't proef
werk mee naar huis en gaf 
het de volgende morgen weer 
terug met de beoordelende 
cijfers. 
De jongelui begrepen er niet 
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Frank Rijsdijk's 
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SCHEEPSSLOOPERIJ 

HANDEL •n 
e Oud i.Jzer, 
e Nieuv, IJze.r, 
e Bruikl'aar IJzer, enz. 

veel van. Een jongmens, dat 
weinig fouten had gemaakt, 
zag onder zijn werk staan 
8 - 3 = 5. Een ander, die 
wist, dat hij slecht werk had 
gemaakt, zag er onder de 
rode cijfers 3 + 2 = 5. Zo 
ging het maar door. Alle 
jongelui hadden een 5 voor 
hun werk gekregen. 
Toen hield de leraar Shelly 
een toespraakje, dat neer 
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~5 AUGUSTUS 1951 - FAG. 7 -kwam op het volgende: Som
mige socialisten vinden, dat 
elkeen naar zijn beste krach
ten aan het welzijn van de 
maatschappij moet bijdragen 
en dat allen hun beloningen 
moeten delen. Velen voelen 
voor dat systeem en nu heb 
ik het eens toegepast. Zo zie 
je hoe mooi en gemakkelUk 
het leven wordt, als we zo 
opdelen. (Uit "Succes") 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Dodendans der· Duitse Democratie 
Dr. Dittrichs boek ,.Hitlers weg naar de 

macht", dat wij elders in dit blad nadoc 
aankondigen, geeft ons aanleiding tot enkele 
opmerkingen te dezer plaatse. Want wel is 
het de sinistere figuur van Von Papen, die 
in laatste instantie de republiek van Weimar 
- of wat daarvan in 1932 nog was overge~ 
bleven - stormrijp maakte voor de befaamde 
.,machtsovername" in 1933, maar ook Von 
Papens activiteit kon slechts gedijen op de 
rotte bodem ener vergaande democratie. En 
daar thans, twintig jaar later, de positie der 
democratie ook buiten de ciclevant autori~ 
taire staten - om van de communistische 
niet te spreken! - bedenkelijk zwakke steeën 
toont, kan het voor de aanhangers der ware 
democratie zijn nut hebben, enkele aspecten 
van het falen der W eimar~republiek af zon~ 
derlijk te belichten. Deze republiek - Ditt~ 
rich herinnert er terecht aan! -kon niet aan~ 
knopen bij een traditie. V oor het republi~ 
keins~democratisch bestel, aldus de auteur, 
kwam het er dus op aan, of het dit gebrek 
aan traditie en geërfde autoriteit zou kun~ 
nen compenseren door de steun en het ver~ 
trouwen van die brede lagen van het Duitse 
volk. die tevoren niet· aan bod·.~w4i;en geko
men: de kleine burgerij, de boeren, de arbei~ 
ders. Niet aan bod gekomen waren - zo 
voegen wij eraan toe - ondanks het feit, dat 
het algemeen kiesrecht, in veler ogen toets~ 
steen van democratisch bestel. sinds tiental~ 
len jaren in het monarchale Duitsland func~ 
tionneerde. 

• * • A anclacht verdient in dit verband al dade-
lijk een opmerking die Dr. Dittrich reeds 

op pagina 3 van zijn studie maakt over de 
gevolgen van het stelsel der evenredige ver~ 
tegenwoordiging, eens als het panacee der 
democratie begroet. Dit, zoals hij het noemt, 
onzalige stelsel, dat het contact tussen de 
kiezers en hun vertegenwoordigers deed ver~ 
laren gaan, 9ntzield~ het parlement en ver"' 
ving de dem6cratie door de anonieme oligar~ 
chie der partijen. Hij laat daarop volgen, dat 
de snelle opeenvolging van verkiezingen bo
vendien apathie in het kiezerscorps verwekte. 

Ook deze apathie is in Duitsland voor de 
democratie dodelijk gebleken. Het is goed 
dit te bedenken, waar ook te onzent zich he~ 
den ten dage symptomen van deze kwaal 
maar al te duidelijk voordoen, zij het dat de 
apathie hier minder aan de veelvuldigheid 
van verkiezingen te wijten is dan aan een in 
wezen voor de democratie veel gevaarlijker 
omstandigheid: het onbestemde gevoel bij de 
massa, dat het parlement - en .. de" politiek 
als geheel ~ ten slotte toch maar weinig uit~ 
richten, en niet opgewassen schijnen tegen de 
enorme moeilijkheden, waarvoor de wereld
crisis ze plaatst, terwijl dan bovendien juist 
weer ten gevolge van het stelsel der even
redige vertegenwoordiging er bij elke verkie
zing slechts weinig wezenlijks in de nationale 
politieke situatie verandert. 

* * * J n het Duitsland van Weimar hing - even-
als te onzent thans - veel, zo niet alles, 

af van de twee dominerende partijen, de 
rooms~katholieke en de socialistische. Van 
eerstgenoemde was Brüning de leider. Een 
door ieder gerespecteerd man, maar daarom 
nog geen groot staatsman. Dittrich - erken
nende dat Brüning wel enkele resultaten 
heeft weten te bereiken - waarschuwt: hier~ 
uit te concluderen, dat Brüning dus in een 

Spiegel voor het heden 
kalmere tijd grotere dingen zou hebben tot 
stand gebracht, lijkt ons echter gevaarlijk; 
ons inziens moet men zijn bekwaamheden 
niet overschatten ... In ieder geval overwogen 
de passiva verre de activa, zelfs zodanig, dat 
menig beschouwer de activa niet eens heeft 
opgemerkt". Weinig gunstiger is schrijvers 
oordeel over de bestuurscapaciteiten en het 
karakter van de leidende figuren der sociaal~ 
democratie, Braun, Severing e.a. In het alge
meen constateert hij trouwens een .. werke~ 
lijk schrikbarend gebrek" aan leiders van 
formaat en hij .noemt de dood van de bekwa~ 
me (liberale) leider van Duitslands buiten
landse politiek Dr. Stresemann een zeer groot 
verlies voor de Duitse democratie. 

Ook het hier gesignaleerde schrikbarende 
gemis aan leiders van formaat doet zich in 
onze dagen in onze democratie vaak maar al 
te pijnlijk gevoelen. De vraag werpt zich op, 
of ook dit niet méér samenhangt met heel de 
problematiek der democratie dan men door
gaans erkennen wil. 

• • • 
Wat het socialisme betreft wijst de schrij-

ver erop, dat in de laatste decenniën 
voor de oorlog ( 1911) het Duitse proleta
riaat als het meest ontwikkelde van Europa 
gold, het was zelfbewust, bovendien uitste
kend georganiseerd en de sociaal-democrati
sche partij, die het vertegenwoordigde, wa3 
de meest principiële tegenstandster van het 
oude (Keizerlijke) bestel, dat in 1918 ineen
gestort was. 

Zoals het Britse parlement terecht .. the 
mother of parliaments" genoemd wordt, zo 
mocht de Duitse sociaal~democratie de leer~ 
en kweekschool van het Europese socialisme 
genoemd worden. Marx en Engels, Kautzky 
en Bernstein en zovele andere Duitse theo
retici gaven het zijn principiële fundering. 
Singer .en Bebel maakten .. de" partij organi~ · 
satorisch tot het voorbeeld, dat vooral ook 
hier te lande navolgenswaardig werd bevon~ 
den. 

Dat dit Duitse socialisme een reus op 
lemen voeten was, trad niet eerst na het 
ontstaan der Weimar~republiek aan het licht. 
Dr. Dittrich herinnert eraan, dat het zich in 
November 1918 in een periode van diepe in
terne crisis bevond, die het reeds tijdens de 
eerste wereldoorlog was ingetreden. De 
kwestie van het al dan niet stemmen voor de· 
oorlogscredieten had een scheuring veroor
zaakt, waardoor tegenover de meerderheids~ 
partij een partij van onafhankeliiken (de 
U.S.P.D.) was komen te staan. Wij zien 
deze splitsing ietwat anders dan de schrij
ver, n.l. minder incidenteel. De eigenlijke 
crisis in het socialisme dateert van Bern
steins revisionisme, de kwestie van de oor
logscredieten was slechts een actueel symp
toom van de tegenstelling, die het Duitse 
socialisme reeds lang innerlijk verscheurde. 

De tijdens de oorlog tot werkelijkheid ge~ 
worden organisatorische klove werd - naar 
de schrijver doet uitkomen - verbreed en 
verdiept door de Russische revolutie, die bo
vendien nog de uitwerking 'had, dat de reële 
vraagstukken van de dag door irreële doel~ 
stellingen werden verdrongen of verduisterd. 
Wij hier herinneren ons maar al te veel. hoe 
ook te onzent het socialisme in '1 7 en '18 
door de gebeurtenissen in Rusland werd mee
gesleept. Lezing of herlezing van hetgeen 
Het Volk in die maanden aan opwindende 

lectuur ten oeste gaf ware voor velen in onze 
dagen heilzaam! 

• * • 
Het uiterst geperfectioneerde partij~appa~ 

raat - ook hier te lande nog de kracht 
en de trots van het socialisme - werd het 
Duitse na 1918 noodlottig. Dr. Dittrich zegt 
het op pagina 90 van zijn boek in een enkele 
zin aldus: .. Wat de S.P.O. en de vakvereni.
gingen betreft, dit waren logge, door en door 
verbureaucratiseerde lichamen, die niet in 
staat waren op een energieke wijze op de 
ontwikkeling te reageren". 

Dit is een zaak die allereerst het socialisme 
zelf raakt en die voor de huidige tijdsomstan.
digheden niet van overwegend belang is, al 
zal wie uit het oogpunt van landsbelang de 
socialistische tactiek beoordeelt er wel steeds 
rekening mee moeten houden, dat deze ook 
nu, ook ten onzent voor een belangrijk deel 
bepaald wordt door deze twee vragen: hoe 
houden wij het partij-apparaat het best in 
stand en hoe baten wij de - officieel niet 
meer bestaande - verhouding tussen partij 
en vakbeweging het besfe uit ten profijte van 
eerstgenoemd socialisme? 

* • • V an actueel belang is het wel in Dr. Ditt• 
richs werk aangegeven te zien, hoe de 

rooms~rode samenwerking in de Weimar .. 
republiek - baars ondanks - de weg voor 
Hitier heeft gebaand. Immers de schrijver 
verklaart het eens te zijn met Heidens oor
deel over de regering Brüning: .. Brüning is 
een wonderbaarlijk voorloper, die voor de 
komende Hitier de onaangenaamste proble• 
men bij voorbaat oplost; hij verscherpt door 
zijn deflatiepolitiek de economische crisis en 
prikkelt zo. de ontevredenheid, hij weet ge• 
daan te krijgen dat het buitenland de herstel· 
betalingen annuleert,· hetgeen anders de eer• 
ste gevaarlijke taak van een kabinet-Hitler 
zou zijn. En vóór alles: Brüning vernietigt de 
democratie, zonder zelf een houdbare dicta• 
tuur te scheppen. Een padvinder en wegbe~ 
reider voor zijn vijand". 

In Weimar~Duitsland was het de protec• 
tionistische politiek, die de ontwrichting de1 
natuurlijke verhoudingen tussen de verschil· 
lende takken van de productie bewerkte. 
Thans en te onzent heeft de .. geleide econo.
mie" eenzelfde tendens. 

In Weimar-Duitsland was het Schacht -
thans adviseur van de Indonesische regering! 
- die de middenstand volkomen verproleta"' 
riseerde. Onze huidige regeringspolitiek 
werkt zulk een algemene verproletarisering 
in de hand, waarvan Dr. Oittrich zegt: "deze 
rampzalige verarming en declassering ver~ 
oorzaakten dat deze machtige, maar politiek 
onervaren volksgroep ui~ haar geestelijk 
evenwicht werd gestoten. Dientengevolge 
werd de kleine burgerij na 1923 de massale 
basis van de verschillende reactionnaire en 
rechts-radicale stromingen, een logisch ge .. 
volg van het feit, dat de liberalen en sociaal
democraten zich met "het systeem" hadden 
vereenzelvigd''. 

Wie ook dit in zijn consekwenties goed be.
grijpt zal ook verstaan, waarom de Neder.
landse liberalen anno 1951 zich bij voortdu
ring principieel kantel). tegen een financieel 
en economisch beleid, dàt, vindt het voort.
gang, in ons land onafwendbaar zal leiden 
tot catastrofen als Duitsland na Weimar 
moest ondergaan en over heel de wereld uit.
stortte. G. A. DE RIDDER. 
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Eerste Kamer vestigde een "laagterecord'', 
maar voerde de arbeidsproductiviteit op 

Begrotingen van Unie-aangelegenheden, 
van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen en van Financiën, zomede het zestal .fiscale 

ontwerpen vormden de slotstukken van de senatoriale arbeid 

Wij leven in een tijd van records en onze Komers zouden geen goede 
volksvettesenwoordisers zijn, wonneer zij daar - op hoor wijn -
óok niet clon meededen en aan het einde van een werkjaar niet 
spe.-rden naar al dan niet beltaalde of geiHaken records. Dr. Korten
horst en mr. Jonkman zijn voor hun parlementaire slotwoord dan 
ook ijverig gCion zoeken in dese richting en ziedaar de verrouing: 
beide Kamers bleken· haar eigen record te hebben gebroken. Maar 
wie nog steeds sou willen volhouden, dat de Eerde Kamer in feite 
een copie is van de Tweede Kamer, ziet ook bij deze gelegenheid 
die verkeerde mening weer eens gelogenstraft. Want terwijl dr. Kor
tenhorst kon melding maken van een hoogterecord, zowel wat het 
aantal vergaderingen, van zijn Kamer als wat het aantal pagina's 
der Handelingen betreft, kon nu. Jonkman voor het afgelopen parle
mentaire jaar juist gewagen van. . . . een laagterecord. De Eerste 
Kenner had dit jaar slechts 48 vergaderingen gehouden, tegen 58 
in het vorige jaar. In 1946/47 waren het er ook precies 58 geweest 
en in 1938/39 (het laatste normale jaar ovóór de oorlog) 59. Had 
de Kamer in 1949/50 in die 58 vergaderingen echter slec:hts 914 
pagina's van de Handelingen weten te vullen, de 48 overgaderingen 
van het thans geëindigde parlementaire jaar leverden niet minder 
don 960 pagina's op, Mr. Jonkman stelde dan ook met voldoening 
vost: "Oit betekent dus een zeer behoorlijk aantal pagina's, dus, in 
de stijl van tegenwoordig gesproken: een hoge arbeidsproductiviteit. 
Wij vormen een deel van het "Parlelftent''. In het "parler" komt 
oue arbeidJproductiviteit tot uiting. Desolniettemi11 ia er besui11igd 
op de kosten, die te onzen bate op de begroting drukken voor reia-
en verblijfkosten". . 

heer de President, of U hebt gezien, 
dat deze oud-minister zich een dezer 
dagen op de bont heeft geslagen en 
heeft uitgeroepen; ik ben een van de 
grondleggers geweest van de Unie
gedachte. Dat zegt deze oud-minister 
op een ogenblik, waarop iedereen ziet, 
wat de Unie is en wat er is overge
bleven van de plannen. het Konin• 
krijk der Nederlanden te hervormen". 

• • • 
Met nadruk wees prof. Molenaar 

er nog eens op, dat een van de 
bèlangrijkste punten van de R.T.C.
overeenkomsten, n.l. dat betreffende 
het zelfbeschikkingsrecht, door 'Indo
nesië niet is nagekomen en hij be· 
treurde wel zeer het ontwijkende 
antwoord van de minister op de 
vraag of van onze kant bij de komen
de besprekingen over een eventuele 
herziening der R.T.C.-overeenkomsten 
dit onderwerp thans aan de orde zou 
worden gesteld. Wat deden wij, zo 
vroeg prof. Molenaar, ter effectuering 
van het zelfbeschikkingsrecht, zoals 
dat in de overeenkomsten was neer
gelegd en waarom hebben wij dit ge
schilpunt niet aan het Unie-hof voor
gewgÇ. w .. t de incidenten met de 
Ambonezen betreft merkte de neet 
Molenaar op: Wij kunnen de houding 
van de Regering tegenover onruststo
kers volkomen billijken, maar tege
lijk uitspreken, dat de kwestie van 
het zelfbeschikkingsrecht, d.w.z. de 
plaats, die de Ambonezen en de ove
rige bewoners van de Zuid-Molukken 
in de Indi~>ehe Archipel moeten inne· 
men, door het voorgevallene niet van 
de baan is." 

De begrotingen van Unie-aange
legenheden en van Uniezaken 

en Overzeese Rijluldelen (in feite één 
begroting, maar alduil in tweeën ge
splitst), de begroting van Financiën 
en de zes fiseale ontwerpen ter dek
kin« van f 245 mlll1oen e:x:tra-defen- · 
Biekosten VOJ'fl)den <!e voornaamste 
slDtstukken van de $enatoriale arbeid 
van dit jaar. Minister Peters is als 
bewlindsman een nieuweling, zodat 
onze woordvoerder, prof. Molenaar, 
uiteraard moeit verklaren, dienj; da· 
d4m te 2;ullen afwachten. Hij kon ech· 
tel' niet ver;~:wijgen, dat de Memorie 
van Antwoord van de minister hem 
ha:!l teleurge!teld. Hij had er een per
soonlijke toon in gemist; :z:ij bl!vatte 
teveel gemeenplaatsen. Dat de beer 
Götzen (zij het dan nu als staatsse
cretaris) zijn plaats wederom acbter 
de Regeringstafel had ingenomen, 
kon onze woordvoerder waarderen. 
Prof. Molenaar begon ditmaal met 'n 
aantal opmerkingen over de West. De 
voornaamste daarvan betrof de kwe,s
tie van de vervanging van de land· 
macht in Suriname door mariniers. 

· Over de kwestie zelf wi.lde de heer 
Molenaar niet oordelen, maar even
als zijn voorganger op het spreekge
stoelte de heer De Dreu (Arb.), had 
hij ~eeht zeer veel eritiek · op het 
:r.tt, dat tot d.ez:e belangrijke wijûging 
W.i overgegaan zonder enig overleg 
met Suriname. Prof. Molenaar achtte 
dat een grote psychologische fout (het 
heeft dan ook veel ontevredenheid 
in SuriiUlme gewekt) en bij de replie
ken bleek, dat ook dl! vertegenwoor·· 
diger van Suriname hier te lande niet 
op de in art. 8 der Interimregeling 
cm11chreven wijze in de zaak was ge
kend. Wij moeten hier, ter vermijding 
van misverstand, aan toevoegen, dat 
dit geen fout is geweest van minister 
Peters, maar nog van diens voorgan
ger, minister Van Maarseveen. Het 
antwoord van minister Peters in dit 
opzicht was gelukkig duidelijk. Hij 
staat op het standpunt, dat er beter 
te veel dan te weinig overleg in deze 
zaken kan zijn en hij deed de positie
ve toezegging, dat hij in deze voort
durend dili&ent zou ûjn. 

• • • 
K omend tot Indonesië, vormde 

het streven naar een herzie
ning der Unie natuurlijk het voor-

naamste onderwerp van besprektng. 
Prof. Molenaar herhaalde hier het
geen hij een vorige keer al eens ge
;:;egd had: Deze Unie heeft voor mif 
geen andere waarde dan die, welke 
Indonesië en Nederland er zelf aan 
toekennen. Men kan het ook anders 
zeggen; Als Indonesië niet oprecht 
en zonder overdreven gevoeligheden 
met Nederland in de Unie wil samen
werken, is een Unie op papier niets 
waard. "Dan kan men" - zo ging 
prof. Molenaar woordelijk verder -
"h..ar niet in stand houden, ook niet, 
omdat een oud-minister, die ons be
kend is vanwege de praatjes, die hlj 
op de brug, op het vliegveld in en 
aan het ziekbed van IndonE!fii~ hield, 
dat zou betreuren. l:k weet niet, Mijn-

• • • 
N a uitvoerig te hebben stilge

staan bij de uitvoering van de 
Garantiewet en de kwestie van de 
Indische Pensioenfondsen, betoogde 
spr. wat Nieuw-Guinea aangaat, dat 
wij de souvereiniteit over dat gebied 
zullen moeten aanhouden gedurende 
de tijd, dat de bevolking van Nieu:v
Guinea haar eigen wil niet kan mt-

DEZE BURGER 
moest niets hebben van alle borduurderijen OP. 't schip?reuk
(b)roddellapje van die àndere Burger, maar·btJ alle antt-com
mentaar was een juweeltje van Vrij Nederland .... 

Ge weet toch, dat Vrij Nederland een democratisch week
bl.dd is? 

Ge weet toch, dat het Pé-van-de-A van zijn politiek geloof 
is, vrienden? . 

Welaan dan .... da.ar gaan wij.... democraten.... roote 
rakkers. . . . strijders voo·r de vrijheid. . . . weet gij nog? 

Welaan dan, Vrij Nederland vond die commentaar op .de 
schipbreuk zó naar. . . . het vindt de pers gezakt tot akeltg
laag peH (en nu ga ik woordelijk citeren): 

Tot het peil, dat ons zeggen doet: eens waren wij tegen het 
wetsontwerp op de jotllrnalistieke verantwoordelijl>:heid, omdat, 
meenden wij, de Nederlandse pers haar eigen verantwoordelijl~held 
wel kende en daar door gPen overheid aan herinnerd hoefde te 
worden. Na Iwt Asmodee-g-p,.;chr\jf rondom het ongeluk in de 
Scheveningsc haven, zijn wU bereid ons vcrzet tegen dat wets
ontwerp op te geven, ja zelfs op verscherping der wet aan te 
dringen. 

Wannee1· ge er nog aan mocht hebben getwijfeld: Ziethier de 
pé-van-de-a-democ1·atie ten voeten uit. 

Doen onze tegenstanders iets dat ons tegenstaat: wèg met de 
Grondrechten! wèg met de grondslagen der Democratie! 

En Vrij Nederland had nog wel zo'n prachtige diep-en-diep 
principiële plaat, toen Argentinië's Peron zich aan de Prensa 
vergreep, op de zelfde gronden waarop Vrij Nederland zich 
aan de persvrijheid zou willen vergrijpen als het daar de kans 
toe kreeg. 

Is het eigenlijk niet om te huilen?, vraagt 
DEZE BURGER. 

spreken. Met betrekking tot de zo be
langrijke economi~>ehe samenwerking 
tussen Nederland en IndonE!!ië sprak 
prof. Moknaar er zijn voldoening 
over uit. dat er ook mannen in Indo
nesië zijn; die inzien, dat het zo niet 
langer gaat. Voor economische sa
menwerking is een essentiële noodza
kelijkheid, dat de mensen er kunnen 
werken, met andere woorden, dat er 
orde en rust in Indonesië heersen. 
Wat die veiligheid op de ondernemin
gen betreft, vestigde o~ woordvoer
der nog de aandacht op een uitlating 
van de heer Alberdingk Thym, die, 
namens de Senembah Mij. sprekende, 
heeft gezegd, dat de Deli-tabakscul
tuur in zeer korte tijd is vervallen 
van een eertijds welvarende cultuur 
tot een noodlijdend bedrijf, waarvan 
de voortzetting economi~>eh niet meer 
verantwoord is te achten. 

• • • 
H et is, zo zei prof. Molenaar in 

dit verband, onze hoop, dat er 
van de samenwerking tussen Indone
sië en Nederland iets terecht komt, 
maar wanneer die Nederlandse voor
vechters in Indonesië, mensen, die 
ondanks alle moeilijkheden het toch 
nog uitzingen, 'fn bun Yèilithei.d wor• 
den bedreigd, wanneer rechtszeker
heid, behoorlijke huisvesting, medi
sche hulp, enz. ontbreken, dan kan 
men over die economi~>ehe samenwer
king wel idealistisch spreken, maar 
dan slaat dat toch bijronder slecht op 
de feitelijke toestand, waarin mensen, 
die terecht bepaalde minimum-eisen 
aan het leven stellen, daar leven en 
werken. 

• • • 
B ij de algemene beschouwingen 

over de begroting van Finan· 
ciën oefende prof. Molenaar, die ook 
hier de voornaamste woordvoerder 
van onze fractie was, vporal scherpe 
critiek op 's ministers weigering 
(naar het heette op grond van het 
landsbelang) om het destijds opge· 
stelde plan tot sanering van de beta
lingsbalans aan de Kamers over te 
leggen. Wij moeten, zo zei de h~r 
Molenaar, toch volledig over de ?asls 
en de achtergrond van het Regermgs
beleid worden ingelicht. Gebeurt dit 
niet, dan kunnen wij er wel van af
zien, onze taak in de Kamers uit te 
oefenen en redevoeringen als deze 
voor te bereiden. 

• •• 
E rnstige woorden sprak onze 

geestverwant ook over het kas
tekort en de inflatoire tendenzen, die 
in onze monetaire positie werkzaam 
zijn. Aan de hand van voorbeelden en 
cijfers uit het verleden toonde prof. 
Molenaar aan, dat niet in de eerste 
plaats het beroep van het bedrijfsle· 
ven op de banken het nodig maakte 
in te grijpen, maar dat de hoofdoor
zaak is te zoeken bij de Staat, die on· 
danks onze waarschuwingen maar 
voort is gegaan door vermeerdering 
van de vlottende middelen zijn uitga
ven te financieren. Wanneer wij na
gaan, zo was hier de conclusie van 
onze geestverwant, in welke mate 
geldcreatie heeft plaats gehad door 
banken en door de overheid zelf, dan 
moet men in het licht van de cijfers, 
die ik noemde, de vinger richten naar 
de Staat. 

• • • 
K omend tot de financiële ontwer• • 

pen, die in deze Kamer gelijk
tijdig met de begroting aan de orde 
waren gesteld, kon prof. Molenaar 
verklaren: Wij juichen het initiatief 
van de Regering om er toe te gera• 

<Vervolg op pag. 5). 



\'RUHEID EN DEMOCRATIE 

u.an WEEK tot WEEK 

Spionnage (I) 

D~ze week werd ons land opgeschrikt door het 
bekend worden van een ernstig geval van 

spionnage, althans ernstige verdenking daarom
trent. Een Hagenaar zit thans in arrest, die ervan 
wordt verdacht pogingen in het werk te hebben 
gesteld, Nederlandse militaire geheimen aan een 
vreemde mogendheid te verkopen. Het geheel krijgt 
een des te erger karakter nu bekend is geworden, 
dat de gearresteerde werkzaam was in een Haagse 
industrie, waar in het kader van de Noord-Atlan
tische oorlogsproductie een bepaald soort landmijn 
wordt vervaardigd. Naar het schijnt heeft de ver
dachte van de positie die hij in dit bedrijf innam, 
op een ernstige wijze misbruik gemaakt. Nu kan 
men met betrekking tot deze arrestatie allereerst 
de zonzijde zien, door te constateren hoe gelukkig 
het is, dat de politie van een en ander lucht heeft 
gekregen en met succes heeft weten op te treden. 
Anderzijds moet men echter gevolgtrekkingen ma
ken, die verre van aangenaam zijn en die wijzen 
op een schromelijke nalatigheid van hen die belast 
zijn met het in dienst nemen en controleren van 
het personeel, dat in de bovengenoemde Haagse 
industrie werkzaam is. Immers, naar thans blijkt, 
was de gearresteerde geen onbekende van de poli
tie en had hij reeds een vonnis achter de rug we
gens medeplichtigheid aan een internationale valse 
bankbiljettenaffaire, waarvan hij verleden jaar 
vrijkwam. Het is ons onbegrijpelijk, dat iemand 
met dergelijke antecedenten een plaats weet te 
krijgen in een Nederlandse industrie, die zich met 
opdrachten van militaire aard belast. 

Spionnage (ll) 
zijn de berichten juist, die met betrekking tot 

deze spionnageaffaire in omloop zijn, dan 
zouden eveneens latere waarschuwingen, die aan 
bepaalde autoriteiten zouden zijn gegeven in ver
band met bepaalde gedragingen van de thans ge
arresteerde, volkomen zijn genegeerd. Deze waar
schuwingen zouden er op hebben geduid, dat de 
nu gearresteerde tijdens zijn werkzaamheden in 
de meer genoemde Haagse industrie, contact zocht 
met internationale spionnagekringen. Het gevolg 
van een en ander was, dat de verdachte rustig met 
zijn verraderswerk kon doorgaan. Wij vragen ons 
af, wie voor een dergelijke nalatigheid verantwoor
delijk moet worden gesteld. Het zou dringend ge
wenst zijn, dat hieromtrent spoedig een diepgaand 
onderzoek werd ingesteld. Het gaat hier om zeer 
grote nationale en mede daardoor om internatio
nale belangen, die niet gedogen, dat zij ·worden 
geschaad door slapheid of slordigheid van wie dan_ 
ook. Met spanning en belangstelling wachten wij 
het resultaat van een dergelijk onderzoek af. Moge 
dit inciden~ inmiddels een ernstige waarschuwing 
zijn, dat Nederland ook op het terrein van de 
mogelijkheid der spionnage geen onbewoond eiland 
is en dat oppassen ter dege is geboden. Zeker, 
men kan niet achter alle geheimen komen. Maar 
het zou toch wel droevig zijn, indien ons land 
een operatieterrein voor spionnen zou kunnen 
worden louter door schromelijke nalatigheid en 
onverschilligheid van hen, die voor het toezicht 
Op het doen en laten met betrekking tot de oor
logsproductie aamprak-elijk zijn. 

Harde hand 
Met betrekking tot de malversaties, die onla~ 

in ons land bij de luchtmacht zijn gepleegd, 
heeft de minister van Oorlog, ir. Staf, geen halve 
maatregelen genomen. Zeer terecht heeft hij een 
aantal firma's, die met steekpenningen hebben ge
werkt, op de zwalte lijst geplaatst. Wij kunnen 
dit krachtige optreden van de minister ten zeerste 
toejuichen, omdat hieruit diudeJijk blijkt, dat àeze 
bewindsman bet met het begrip "gezag" ernstig 
neemt. Een aangenaam geluid, waarvan wij de 
laatste tijd moesten Yl'ezen, dat het in ona land 
geheel was verstomd. Door de genomen maatrege
len heeft de minister duidelijk doen blijken van 
oordeel te zijn, dat de fabrikanten die zich hebben 
misdragen, minstens even schuldig moeten worden 
geacht, als de bij de malversaties betrokken mili
tairen. Moge deze harde, maar daarom niet min
der noodzakelijke maatregel, een inleiding vormen 
voor ons huidige kabinet de teugels blijvend strak 
te houden, opdat ons volk weer vertrouwd worde 
met het ge:zagsbegrip, dat voor een ware demoera
tiache samenleving onontbeerlijk is. f,.an zachte 
heelmeesters hebben wij waarlijk geen be-hoefte. 

lammer (1) 
D e burgemeester van Enschede, de heer Van 

Veen, heeft zich dezer dagen bij de opening 
van de industrie- en landbouwtentoonstelling F.F., 
in scherpe bewoordingen uitgelaten over het feit, 
dat de Regering niet de moeite had genomen, bij 
deze plechtigheia aanwezig te zijn. De motivering 
van de Regering voor haar negatieve houding 
scheen opgesloten te liggen in de bewoording, dat 
zij zich "afzijdig wil houden van exposities van 
niet meer dan plaatselijk of gewestelijk belang". 
Hierop werd door de burgemeester van Enschede 

in we1mg vriendelijke woorden gereageerd door 
het uitspreken van de veronderstelling, dat "mis
schien nationale tentoonstellingen alleen die zijn, 
waarbij de Regering bijdraagt in het tekort". Felle, 
maar overigens zeer begrijpelijke woorden. Later 
leefde er in Enschede weer wat hoop, toen minis
ter Joekes onverwacht op de expositie verscheen. 
Deze hoop werd evenwel weer spoedig de bodem 
ingeslagen, toen deze bewindsman liet weten, dat 
zijn bezoek "onofficieel en toevallig" was geweest. 
Door een later afgelegde verklaring van de direc
teur-generaal van de Middenstand, dr. Groeneveld 
Meyer - die kennelijk de onaangename taak had 
de fout der regering weer in orde te maken -
werd de zaak nog ingewikkelder. Immers, deze 
verklaarde, "dat de afwezigheid van een Regerings
vertegenwoordiger bij de opening van de tentoon
stelling F.F. te Enschede op een misverstand be
rustte". Volgens latere informaties :wu de heer 
Groeneveld- Meyer ten huize van de burgemeester 
van Enschede besprekingen hebben gevoerd, om de 
gevolgen van het misverstand uit de weg te ruimen. 
· Tot zover in hPt k<>!"t rle feH<>"1. 

] ammer ( l.t / 

W ij kunnen niet anders zeggen, dan dat wij de 
bovengeschetste gang van zaken betreuren en 

dat de oplossing door de Regering te elfder ure 
gevonden, weinig elegant moet worden genoemd. 
Wij hebben er reeds eerder op deze plaats de aan
dacht gevestigd op het feit, dat de Regering met 
de divene streekbelangen in ons land veel te wei
nig rekening houdt. Het is te enen male onjuist, 
slechts het Westen als het belangrijkste economi
sche en culturele centrum van ons land te zien. 
Het is van Den Haag principieel fout, slechts dat
gene belangrijk te achten, wat zich in haar onmid
dellijke omgeving afspeelt. Fout niet alleen op 
economische, maar vooral ook op psychologische 
gronden. Meer zal de Regering ons land moeten 
zien als een eenheid. Buitendien zal men in Den 
Haag niet voorbij mogen gaan aan het wel zeer 
belangrijke feit, dat het juist onze gewesten zijn, 
die al hun krachten geven om, vooral ten aanzien 
van de zo noodzakelijke industrialisatie, belangrij
ke resultaten te bereiken. Moge het jongste inci
dent in Enschede een belangrijke les zijn en moge 
de Regering in het vervolg van een meer wijs 
beleid getuigen als het er om gaat datgene wat 
in onze gewesten leeft en streeft te onderkennen 
en te waarderen. 

Zelfs van het goede teveel? 
De Labour-minister Stokes is van zijn mis

lukte missie naar Perzië in zijn Londense 
Labour-paradijs teruggekeerd. 

Volgens een mededeling in De Volkskrant van 
25 dezer verklaarde zijne rode Excellentie bij zijn 
aankomst op het vliegveld: 

"Het komt me voor, dat de mensen acht eT 
de schermen in Perzië, die de nationalisatie tot 
eLke prijs willen doorzetten, teveel gelezen 
hebben in de boeken van Marx en Lenin en 
te weinig practijk hebben." 

Wij dachten in onze onnozelheid dat Labour in 
Engeland en het socialisme in heel het W e1;ten 
ook socialiseert wat het maar kan en ...... dat de 
lectuur van Marx de neiging daartoe bij hen in 
sterke :mate heeft opgewekt. Daar schijnt ons 
Lenin niet eens bij nodig. 

Mr. Stoket, die als Labour-man tegen nationa
lisatie geen enkel bezwaar kan hebben, vindt haar 
in Perzië minder oppcrtuun. Natuurlijk Riet omdat 
de aandelen van de Anglo-Iranian zich voor de 
helft .in handen van de Britse Labour-regering be· 
vinden, doch uitsluitend uit ll)eC).elijden met :l.i.jn 
rode broeders in Perzië. "Bijna niemand van de 
mensen met wie ik sprak, heeft de ra:l'finaderijen 
in Abadan ge2ien en bijna niemand schijnt enig 
idee te hebben van de problemen, waarvoor hij ge
steld zal worden als men een zo omvangrijke orga
nisatie moet besturen", zo sprak hij. 

Gelukkig voor de Labour-man, dat er nu acht 
Engelse oorlogsschepen, waaronder een kruiser en 
vier torpedojagers in de nabijheid van het eiland 
van Ahadan voor anker liggen, klaar om op te 
stomen, zodra er een beroep op hen wordt ge-
daan ...... door het Britse Labour-kabinet. 

Of de Perzische rode broeders dit 6ók zo ple
zierig vinden? 

Defensie-studiecentrum 

0. p velerlei gebied zijn wij ten aanzien van de 
maatregelen en omstandigheden, waarin on

ze defensie verkeert, nog steeds bezorgd. Wij heb
ben daarover bij herhaling ons oordeel uitgespro
ken en onze critiek niet onder stoelen of banken 
gestoken. Daarom doet het ons genoegen, als wij 
thans onze warme instemming eens kunnen betui
gen met een maatregel, welke ten aanzien van 
onze defensie is genomen. Wij hebben hierbij op het 
oog de oprichting van een Defensie-studiecentrum, 
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Prinses Wilhelmina 
zs 71 jaar 

Het oude-r worden is een kunst. En het 
geeft een beeld van hen of haar, die 

deze kunst verstaat. En zo voortreffelijk 
als ;tij in een lange reeks van vele tien
tallen jaren de kunst van het leiding 
geven, van het regeren, van het staan aan 
het hoofd van de Nederlandse Staat ver
staan heeft, zo verstaat Prinses Wilhel
mina ook de kunst van het ouder worden. 
Zij, die op 31 Augustus 71 jaar is gewor
den, op de dag, die bij velen nog in hun 
herinnering leeft als "Koninginnedag", 
zij leeft temidden van het Nederlandse 
volk, teruggetrokken, zich bezig houdend 
met haar geliefde kunst, het schildeTen, 
belangstelLend in het leven van haar 
kinderen en kleinkinderen en slechts van 
tijd tot tijd zich uitend, als er een bood
schap van bijzondere aard te geven is 
aan het Nederlandse volk, of aan andere 
volkeren. Zo heeft zij haar plaats ge
kozen temidden van ons volk, na een 
leven vol plichtsbet'l'achting, van nooit 
ontzien, waar het bet·rof het opkomen 
voor de belangen van ons volk. En dat 
volk heeft dat niet vergeten. De vlaggen 
en de oranje wimpels op de 3lste Augus
tus hebben het getoond, hoe diep de ge
negenheid voor Prinses WHhèlmina, ook 
nu zij zich teruggetrokken heeft van de 
leiding van de staatszaken bij ons volk 
gebleven is. Bij ons volk, waar zij zich 
thuis voeU en thuis weet. De dichter Jan 
Prins heeft het zo treffend gezegd in een 

· gedicht bij haar terugkomst in ons land: 
"hoe vaak niet zaten we om Uw 

stemgeluid gedoken, 
hoog en Zaag, arm en rijk, 

jong en oud, groot en klein, 
en eern:, dat wederom Gij ons hebt 

toege$p'TOke1h 
hebt Ge dat wOOTd gezegd: 

als ik weeT thuis zal zijn .•.. ., 
Dat is gelukkig gebeurd, na vijj jaren 

scheiding, die een stempel hebben ge
drukt op ons tJo1k en op Haar, die in den 
vreemde zat. Moge zij nog vete jaren in 
dat "thuu" gelukkig leven, temidden t>an 
het Nederlandse volk, dat haar zozeer 

\.. hoogacht. 

waar hogere ambtenaren, opper., vlag- en hoofd· 
officieren, alsmede niet-ambteliju personen, die 
op economilfCh of sociaal terrein betrokken zijn 
bij d~ landl'detenste, :tullen worden voorbereid 
voor het beutten van leldeode tunetiet in ctie or
ganen, welke belast zijn met de voorbereiding en 
zo nodig de uitvoering van de landldeien.ie. Der
gelijke instituten bmaan reeds in Engeland, Frank
rijk, de Verenigde Staten en Zweden. Wij achten 
het een gelukkig feit dat de leiding van dit defen• 
sie-studiecentrum wordt toevertrouwd aan een on
zer bekwaamste officieren, de luitenant-generaal 
Calmeyer, oud-plaat.t;vervangend chef van de Ge
nerale Staf, die ook internationaal een zeer goede 
naam heeft. Wij achten het tevens een gelukkig 
feit, dat er op het terrein van de wetenschappe
lijke defensie-vorming een centralisatie plaats 
heeft, want met dit studiecentrum zullen tevens 
in de Nieuwe Frederikskazerne in Den Haag wor
den ondergebracht de Hogere Krijgsschooi, de 
Luchtmachtstafschool en de Marine stafcursus. 
Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen, dat 
thans een brede algemene wetenschal}pelijke op
leiding op militair terrein wordt voorbereid, welke 
een der eerste vereisten is en waarbij -ons land, 
gezien het feit, dat vele Nederlanders zich zowel 
in het Engels, Frans en het Duits kunnen uitdruk
ken, nog een belangrijke rol kan spelen in de or
ganisatie van de N.A.T.O. door het ter beschikking 
stellen yan liaison-officieren, die op knoopfunc· 
ties belangrijke rollen kunnen vervullen. 
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Arht boeken over Rusland 

HET REGIME STAAT STERK DOOR 
ZIJN VERSCHRII(KELIJI(E METHODEN 

1erreur, dodendans en lfugen 
Onophoudelijk maalt de molen door. Torenhoog stapelen de producten 
zich op - en veel kaf is bij het koren ook. Wij bedoelen de literaire 
molen en wel speciaal die voor boeken over Rusland. Meer nog dan 
op O?tS continent zijn het in Amerika verschenen boeken, die, telkens 
.opnieuw, de verschillende aspecte;n van het Russische raadsel belichten. 
Dtmr zijn me: Z'!Daarwichtige . 'IJ]etenschappelijk~theoretische folianten die 
het probleem historisch, sociologisch of economisch aanpakken, de meer 
oppervlaklçigè en speculatieve beschouwingen van journalisten en poli
tici, de. meestql hartstochtelijk bewogen verhalen à la "ik heb het zelf 
beleefd" van gevluchte Russen (naar het eerste voorbeeld, het befaamde 
'boék van Kravchenko) en tenslotte een reeks boeken over het alle

.. 4a:4gse lev~ in het Rusland van heden, geschreven door diplomaten of 
jownmlisten behorend tot het handjevol buitenlanders die nog in Rusland 
(d.w.z. in Moskou) mogen leven. Dit laatste soort is soms het meest 
illust1'atieve en aanschouwelijke door de concrete ideeën van de Rus
sische mèns en zijn omstandigheden, ofschoon (of misschien juist: om
dat?). de auteurs zuiver vertellen zonder veel theorieën en . generalisatie. 
Uiteraard is echter ook hun perspectief zeer beperkt omdat de getole
reerde. buitenlander in Moskou eigenlijk een gevangene is, die zich 
slechts in een kleine cirkel mag bewegen, waarin de buitenlandse am
bassade~· en een of ander duur luxe-hotel voor vreemdelingen zich be-

. vinden. Contact met Russische mensen is er thans helemaal niet meer 
(de paar zorgvuldig op partij-discipline gezeefde ambtenaren uitgezon
derd, die men in de kantooruren op de departementen spreekt). In de 
eerste na-oorlogse jaren ·was dat iets beter; toen was de periode van 
:~chijnbaar bondgenootschap uit de oorlog nog niet volledig geliquideerd. 
De meer gedetailleerde berichten dateren dan ook uit deze tijd, zoals 
het zeer leesbare boek van de toenmàlige Engelse militaire attaché, 
generaal-majoor Richard Rilton 1). 

Nooit zonder de MJl D 

H ilton is een verwoede wande-
laar, een gewoonte die hij ook 

in Moskou niet aflegde. Zo.veel moge
gelijk pMgde hij zijn geliefkoosde 
sport te combineren met ontdekkings
reisjes in het onbekende Rusland. Hij 
wist natuurlijk dat hij daardoor ver
wikkelingen riskeerde - en hij kreeg 
ze onophoudelijk. De vreemdeling in 
Moskou, kan immers geen stap ver
zet.ten zonder. een . "schaduw" . van 
MV:Q-agenten de geheime staatspoli
tie. De· ·meest groteske scènes ont-

. stonden, vooral doordat de agenten 
, de _ b~lachelijke fictie ophielden, als 
waren zij onschuldige wandelaars. 
Eenmaal speelde een agent, die Hil· 
toi')S l;le~k aan een armzalig. dorpje 
wou ~~Je.tten V~Qr ·. boer en hitste de 
bevolking tegen de "vreemde spion" 
op, zodat hij mishandeld werd en 
vluchten moest. Een· . andere keer 
bleet HUtons ·auto in de sneeuw ste
ken, maar · die van zijn achtervolgers 
ook. Op zijn voorstel hielp men el
kaar bij het vrijmaken van de wa
gens, waarbij de agenten toch maar 
voor gewone burgers bleven spelen. 

·In 1947 werd hij wegens verboden 
totograferen gearresteerd, hoewel hij 
niet eens een fototoestel had. Zijn di
'Ploinatieke onschendbaarheid redde 
hèm. 
~aar HÜton hield vol. Vaak slaag

de hij el-in, afgelegen voorsteden van 
Moskou eri de krottenbuurten te be
zoeken, wat speciaal verboden was. 
De ·ellende die hij vond was bijna on
.Qe~çprij~el.ijk . .'l;o.t oveJ" de enkels ver· 
~iilld men er in vuilnis en menselîjke 
uitwel'liselen. 

Macht en sterkte der MVD zijn 
bijna ongelofelijk. Hilton becijfert de 
actievé, militair getrainde en zelfs 
van grote wapens voorziene leden op 
600.000 man, die een gevechtsklaar le
ger vormen en zonder meer elke op
stand onmiddellijk kunnen onder
drukken en ook met succes tegen een 
revolte van het gewone leger zouden 
kunnen optreden. Hierbij komen dan 
nog vele honderdduizenden leden die 
volgens het beproefde schema als de 
alom tegenwoordige ogen en · oren 
van de MVD fungeren; die derhalve 
een organisatie van meer dan een 
millioen mensen is. Elke revolutie 
tegen het regime is van te voren ge
doemd - tenzij, zo mediteert Hilton, 
eens de grote speciale privileges van 
de MVD-mensen, soldij en bijzondere 
rantsoenen moeten worden ingetrok
ken. 

Het verhaal is onopgesmukt. De 
auteur beschikt niet slechts over de 
goede eigenschappen, die een getrain
de Engelse officier tot een objectieve 
waarnemer maken, maar bezit ook 
grondige historische . kennis, heeft zijn 
Marx. en Lenin gelezen en spreekt 
goed Russisch. 

Oppervlakkig en amusant 

0 ppervlakkiger. maar ook met 
veel typische flitsen en boven

dien buitengewoon amusante lectuur 
is het boek van een ander officier, die 
.later beroepsdiplomaat werd, de 
Amerikaan Ch. W. Thayer 2). Hij 
heeft acht jaren, in de oorlog en daar
na, in Rusland geleefd. Zoals prac
tisch allen die het Russische volk 
kennen houdt hij van de Russische 
mens ook al veroordeelt hij het sy
steem in al zijn vertakkingen. Als 
liaison-officier kende hij iedereen, 
van Wisjinski (met wie hij eens in 
een vliegtuig een rondje gèzellig 
bokste) via de bekende gèlieraals tot 
gewone burgers toe. 

Thayer is een geboren verteller die 
zijn ontelbare avonturen smakelijk 
opdist. Neem bijvoorbeeld zijn rap
port Qver de evacuatie van Moskou, 
toen de Duitsers tot op 40 km. waren 
genaderd. Honderden diplomaten za
ten in een trein zonder voedsel, bijna 
in het vuurbereik, om tenslotte in 
Kuibishev te belanden, waar midden 
in deze dagen van hoogste nood. spoe
dig weer een soort luxueus leven te 
vinden was, met opera en ballet om 
de andere dag. Of het verhaal van de · 
baby-beer die de met alle hoge orden 
bezaaide nieuwe gala-uniform van 
generaal J egorev op een officieel 
diner van boven naar beneden be
vuilde. Tussen al zulke aardigheden 
in treft men dan steeds weer pakken
de en typerende schetsjes van men
sen en toestanden. 

"Ik was spionne 
voor Stal in·' 

Heel anders, grimmig, soms wreed, 
daarbij prijzenswaardig vrij 

van generalisaties en moraliserende 
analyses is een merkwaardig boek, 
geschreven door een Russische, thans 
door huwelijk met een Engelse diplo
maat, Engelse schrijfster, Nora Kor-

als systeem 
zhenko--Murray, dochter van een 
chef der MVD in het Russische minis
terie van Buitenlandse Zaken 3). Haar 
vader onderging het noodlot van zo
vele leden der bolsjewistische élite: 
hij, de gevreesde ·poli_tie-chef, zuive
raar en liquidator werd, bij· de komst 
van Molotov (in de plaats van Litvi
nov) zèlf geliquideerd. Oude vrien
den van haar familie hielpen haar, 
zodat zij zelf voor deportatie of dood 
gespaard bleef. Haar leven werd vei
liger, doch nooit vrij van terreur, 
toen zij tenslotte zich bereid vond 
spionne te worden, namelijk vriend
schappelijk met de internationale 
diplomaten om te gaan, die in het 
hotel Metropole woonden en verkeer
den, en staatsgeheimen van hen los 
te krijgen. Zij trouwde de Britse 
luchtvaart-attaché die zij aanvanke· 
lijk had bespionneerd. Dank zij de 
periode van tijdelijke wapenbroeder
schap in de oorlog, krijgt zij na het 
ingrijpen van hoge functionarissen in 
beide kampen tenslotte zelfs permis
sie om haar man naar Engeland te 
volgen; men herinnert zich misschien 
deze nogal opzienbarende gebeurte
nissen, kort na de oorlog. 

Het boek draagt de onmiskenbare 
stempel van waarachtigheid, hoewel 
de atmosfeer van intrigue, terreur en 
onophoudelijk levensgevaar soms bij
na te romantisch en filmachtig aan
doet. Maar juist in deze intieme beel
den van de "hoge kringen" der kleine, 
almachtige kliek in Moskou ligt zijn 
waarde. · 

1'erreur en dodendans 

De heerschappij van de terreur, 
meer onpersoonlijk en histo

risch bekeken, is het onderwerp van 
twee verdienstelijke werken. Joseph 
Bornstein 1 ), auteur van ,,The politics 
of Murder" is door zijn Europese 
achtergrond en zijn persoonlijke on
dervindingen met de rechtse en link
se totalitaire systemen bijzonder· be
voegd. Er is, gezien, zijn kalme voor
treffelijk gedocumenteerde werkwij
ze, niet de minste reden sommige van 
zijn sensationeel aandoende stellingen 
te betwijfelen, bijvoorbeeld deze: dat 
Lenin niet een natuurlijke dood is ge
storven, doch op instigatie van Stalin 
door een arts vermoord werd, nadat 
hij twee beroertes had overleefd. Zeer 
belangrijk zijn ook zijn beschouwin
gen over de moord op Trotsky en in 
samenhang hiermede de taktieken 
vàn · de geheime politie. Het even-

eens wetenschappelijk-objectieve 
boek van Beek en Goodiri 6 ) vult dit 
aan met gedetailleerde studies over 
de techniek der Russen bij het ver
krijgen van de beruchte bekentenis
sen in politieke processen. Juist wan
neer de vervloekte methodes van 
moord en marteling koel en kalm 

_worden onderzocht, beseft men hun 
betekenis. 

Leugen als systeem 

E en ander aspect van de volledi
ge afwezigheid van ethische 

maatstaven is de systematische leu
gen. Dat komt voortreffelijk naar vo
ren in de imponerend gedocumenteer
de studie over deze technieken bij de 
Russische propaganda in woord en 
beeld door prof. Barghoorn 6). Niets 
eenvoudiger dan verleugende mani
pulaties met begrippen als: vrede, 
vrijheid en democratie. Wie de Rus
sische problemen grondig wil bestu
deren zal aan dit boek en aan twee 
andere streng wetenschappelijke stu
dies7), B), bijzonder veel hebben. 
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Plaatsgebrek verbiedt nader er in te 
treden. 

Een algemene opmerking tenslotte. 
Eén conclusie kan men uit al deze 
uiteenlopende boeken, en nog zo veel 
andere hier niet besprokene, trekken: 
de uiterlijke machtsmiddelen van het 
Russische regime zijn zo sterk, dat 
iedere idee van de mogelijkheid ener 
succesrijke contra-revolutie afgewe• 

. zen moet worden. Maar het Kremlin 
heeft één zwakte: het Russische volk 
zelf, dat hermetisch afgesloten blijft 
van de waarheid. Er blijft voor het 
Westen, afgezien natuurlijk van de 
noodzakelijkheid een onoverwinnelijk 
verdedigingssysteem te bouwen, slechts 
het offensieve wapen der verspreiding 
van de waarheid. De kunstmatige 
ideologie van het communisme kan 
slechts door een nog dynamischer 
.,tdeolog~ van-, 4em~ratische vrijheid 
worden bevochten. 

Dr. K. LANDSBERG 

1 ) Military Attaché in Moskou 
by R. HiZton, Beacon Press, Boston, 
232 blz., $ 2.75. 

2 ) Bears in the Caviar, by Ch. 
W. Thayer, Lippincott & Co., Phi
ladelphia, 303 blz., $ 3.50. 

3 ) I spied for Stalin, by Nora 
Murray, Wilfred Funk, New-York, 
256 blz., $ 3.00. 

•) The politics of murder, by 
J oseph Bornstein, W. Sloane Ass., 
New-York, 295 blz., $ 4.00. 

5 ) Russian Purge and the ex
traction of confession, by F. Beek 
and E. Goodin, Viking Press, New
York, 277 blz., $ 3.50. 

6 ) The Sovjet Image of the 
U.S.A., by F. Barghoorn Harcourt, 
Brace & Co., New-York, 297 blz., 
' 4.00. 

7 ) The Bolshevik Revolution by 
E. H. Carr Macmillan & Co., New
York, 430 blz., $ 5.00. 

") The New Sovjet Empire, by 
D. J. Dallin, Yale University Press, 
New-Haven, 210 blz., $ 3.75. 

Allen in 1951 verschenen. 

DE E.B. U. 

Tot dusver heeft de Euro
pese Betalingsunie veel bij
gedragen tot het op gang 
brengen van het economische 
verkeer tussen de landen van 
West-Europa. Wat de unie 
echter niet heeft gekund, 
was het tot stand brengen 
van een toestand van even
wicht. Hoe technisch geper
fectioneerd een regeling van 
het betalingsverkeer ook is, 
men zal er nooit een structu
rele verstoring van het even
wicht mede kunnen herstel
len. De vrijmaking van het 
handelsverkeer tussen de lan
den heeft waarschijnZijk zelfs 
tengevolge gehad, dat de 
reeds aanwezige verstoring 
van het evenwicht nog dui
delijker naar voren is getre
den. 

(Nieuwe Rotterd. Courant) 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Persoonlijkheid en samenlevint{: 

DE ZEl,FVOLDANE LIBERAAL 
BESTAAT NIET MEER 

Voor onze beginselen zqn velen 
Opzettelijk kiezen WIJ m de aanhef van deze bijdrage het begrip persoonlijk
beid, inplaats van de term individu. Maar al te zeer is men geneigd de mense
lijke persoonlijkheid. op één lijn te stellen met individualiteit en verliest men 
het grote verschil tussen deze twee begrippen uit het oog. Over dit grote onder
~eheid zijn behartenswaardige dingen geschreven door de Franse wijsgeer 
Jacques Maritain'), na de bevrijding door de progressieven zo gaarne misbruikt 
ter verbreiding van het z.g.n. "personalistisch socialisme". Over dit personalisme 
hoort men intussen niet veel meer en door de socialistische scherpslijpende 
theoretici schijnt Maritain geheel vergeten te zijn. Wellicht omdat deze bij nader 
inzien toch niet in het socialisme past? Wat betreft het gesignaleerde onder-
9Cheid, ook wij prefereren uiteraard iemand die een persoonlijkheid is, boven 
iemand die niet meer is dan een "individu". Het laatste woord zelfs heeft reeds 
zonder meer een veel minder sympathieke klank dan het eerste. De huidige 
politiek vrijzinnigdenkende Nederlander wil geen individu (meer) zijn zonder 
meer. Met alle waardering en strijdbaarheid voor de vrijheid van "het individu" 
gaat de strijd thans ( en dient deze momenteel meer dan ooit te zijn) hoofdza
kelijk om de erkenning en de waardering der menselijke persoonlijkheid als 
zodanig. Van oudsher is ons axioma geweest, dat de erkenning der menselijke 
waardigheid slechts door het verkeer van de mens als persoonlijkheid in de 
samenleving tot uiting kwam. De van oudsher zo gewilde veroordeling der 
"liberalen" als "individualisten" boven alles, met miskenning van elk algemeen 
belang, is een, hoezeer ook verstarde, historische onwaarheid. 

D e liberalen behoeven zich dit 
verwijt in geen enkel opzicht 

aan te trekken. Als de onvoorwaarde
lijke erkenning der menselijke per
soonlijkheid in- en door wisselwer
king met de maatschappij, een libe
raal conservatisme zou zijn, mocht 
men ook vele Kathol!ieken die bij 
Thomas van Aquino zweren ook het 
epitheton "liberaal" toedienen. (In
derdaad zijn er bij de Katholieken in 
deze zin meer ,liberalen", dan de so
cialiserende kringen der K.V.P. en 
K.A.B. wel waar willen hebben! Men 
denke aan het recente, uiteraard weer 
bijtijds, zoals goede Katholieken be
taamt, bijgelegde "schisma", dat prof. 
Duynstee in de politieke Katholieke 
sector dreigde teweeg te brengen) 
Noch door de vroegere liberalen, noch 

·door de huidige politiek vrijzinnig 
denkenden is ooit een verwaarlozing 
van de belangen der maatschappelijke 
samenleving gepropageerd. Veeleer 
het tegendeel. Slechts met deze modi
ficatie echter, dat ook de maatschap
pij het best gediend is met de erken
ning der menselijke persoonlijkheid 
en met het openstellen van alle mo
gelijkheden voor de ontplooiing daar
van. Pas een waarachtige menselijke 
samenleving als de persoonlijkheid 
ten volle erkend wordt en ontplooid 
kan worden, en omgekeerd pas ware 
persoonlijkheid door verkeer in · en 
met de samenleving. .... 

Het is merkwaardig hoe vaak 
men door de actualiteit ge

dwongen kan worden zich te bezin
nen op zijn principiële uitgangspun
ten. Want hoewel op het eerste ge
zicht misschien niet voor de hand lig
gend, zal de correlatie van het voor
afgaande met hetgeen er momenteel 

Parlementaire flitsen 
(Vervolg_ van pag. 2). 

ken, dat ons land zich bij de verdedi
ging tegen een eventuele agressie in 
West-Europees verband opofferingen 
getroost, toe. Voor ons geldt: si vis 
pacem, para bello. Wij zijn ook be
reid de middelen te voteren, die daaJ;"
voor nodig zijn en de gedachte om 
ongeveer f 245 millioen uit tijdelijke 
belastingverhogingen te halen, zijn 
wij in het licht van die bereidverkla
ring ook geneigd te aanvaarden. 

• • • 
In de eerste plaats sluit dit echter 

in, dat de Regering niet m e e r 
van de Kamers kan verlangen dan 
medewerking om· die f 245 millioen 
binnen te krijgen. M.a.w. wanneer het 
in totaal uit de belastingvoorstellen 
verkregene hoger zou zijn dan dat 
bedrag, zou dit totaal n i et mogen 
worden gehandhaafd. In dit verband 
vroeg en verkreeg - voor zover mi
nister Lieftirrek eventuele opvolgers 
kon binden - prof. Molenaar in ver
band met de extra-verhoging van het 
voorgestelde tarief der Vennoot
schapsbelasting, de verzekering van 

om ons heen gebeurt, duidelijk wor
den voor degene die, zoals wij ons 
verbeelden gedaan te hebben, een open 
oog en. oor heeft gehad voor wat er in 
de jongste maanden in en buiten het 
parlement ten beste is gegeven. Node
loos om in het geheugen te brengen 
hoe wij vrijzinnigen in het parlement 
en zelfs door enige parlementariërs in 
buiten- en onparlementaire schriftu
ren, tijdens en na de geruchtmakende 
debatten zijn afgeschilderd als lieden, 
die het schip van Staat willen laten 

Door Mr. Dr. 
C. Berkhouwer 

ALKMAAR ________________ J 

stranden etc. (als wij ons niet ver· 
gissen o.a. ook door iemand die on· 
langs strandde met een echt, overi· 
gens nogal "kapitalistisch" aandoend 
schip). Slogans als "pluk de armen", 
"spaar de rijken" moesten opgeld 
doen, daar waar slechts gepoogd 
werd· om een al te ver doorgevoerde 
nivelleringspolitiek in te dammen, 
met alle erkenning voor het overige 
van wat gevorderd werd door het 
staatsbelang, in casu de defensie· 
voorzieningen. 

* • • 

T ijdens deze debatten is weer 
eens een socialistisch stokpaard 

ten tonele gevoerd, n.l. de belasting
heffing ten dienste van inkomsten- en 
vermogensoverhevel!ïng, bij het be
rijden waarvan . minister Lieftinck 
zich weer eens een volbloed socialist 

de minister, dat- hij, "op grond van 
de wijze van totstandkoming van 
deze verhoging van de Vennoot
schapsbelasting en op grond van de 
bezwaren, die ook ik (aldus de mi
nister) erken, als de opbrengst van 
het thans voorgestelde complex van 
maatregelen zou meevallen, een even
tuele verlaging van de Vennoot
schapsbelasting zeker zou rekenen tot 
een van de verlagingen, die het meest 
in aanmerking komen". 

• • • 
In de tweede plaats kon boven-

vermelde bereidverklaring uiter
aard niet insluiten, dat onze fractie 
nu ook elke wijze, om tot de op
brengst van die f 245 millioen te ko
men, moest goedkeuren. En met na
me had zij overwegende bezwaren 
tegen de extra-belasting op de winst 
van natuurlijke personen. Zij achtte 
deze een verkapte wederinstelling 
van de juist afgeschafte onderne
mingsbelasting en in haar werking 
hoogst eenzijdig en onbillijk. Prof. 
Molenaar trachtte nog tot een con
structieve oplossing te komen, door 
de minister te vragen: Als de Eerste 
Kamer dit voorstel verwerpt, maar 
met de aanwijzing erbij, in welke 
richting zij een oplossing wil (n.l. in 

rqp geworden 
heeft betoond. Wij voor ons· zouden 
ons vooral daarom met hand en tand 
tegen zodanig belastingstelsel willen 
verzetten, omdat ook dit weer een 
van de methoden is äie eigen zijn 
aan het ons ·•an alle zijden omklem
mende collectivisatie- en nivellerings
proces. Indirect leidt ook dit systeem 
weer tot ,.gelijkschakeling" en tot 
beloning der luiheid. Door "overhe· 
veling" krijgt men immers toch wat 
men nodig heeft. De vlijtige wordt 
dubbel belast: eerst om op te bren
gen wat de Staat realiter nodig 
heeft, daarna om bij te dragen aan 
de overheveling. Via . overheveling 
gaat het naar gelijkschakeling en als 
ieder en alle gelijk is, zal men plotse
ling ontdekken dat het met de vrij
heid gedaan is. Complete gelijkscha
keling werpt de vrijheid overboord. 

:, .. 

Van de andere zijde van het, ons 
politieke leven ondanks alles 

nog altijd beheersende verbond, heb
ben wij andersluidende klanken kun
nen horen, geluiden waarover men 
zich, ongeacht de herkomst, slechts 
kan verheugen. Wij doelen hier o.a. 
op de bijdrage die de St. Adelhert
Vereniging der Katholieke intellec
tuelen, heeft geleverd ter herdenking 
van de encyclieken Rerum Novarum 
en Quadragesima Anno, in de vorm 
van een verhandeling door prof. mr. 
dr. Th. Keulemans over: "Het pro
bleem der standen in de huidige sa
menleving" 2). 

Men vindt in dit geschrift een 
prachtige verdediging van het recht 
van ieder mens, van hoog tot laàg, op 
erkeiming van· zijn persoonlijkheid en 
waardigheid als mens. Snobisme van 
de witte boord over de overall is uif 
den boze, doch gelijkschakeling daar
van is weer iets anders. Zouden wij 
de regel van Rerum Novarum in par. 
14: "Vooreerst diene te worden vast
gesteld dat men de mens moet ne
men, zoals hij is; in de burgerlijke 
maatschappij kan het laagste niet aan 
het hoogste gelijk worden", niet als 
zuiver "liberaal'' beginsel dienen aan 
te merken. Wij . voor ons zelf mènen 
dit niet te moeten betwijfelen. Het 
ware te hopen, dat het geschetste be
ginsel niet alleen in de wereld der 
Katholieke intellectuelen, doch ook in 
de boezem van de K.A.B. levende 
werkelijkheid was. Want hoezeer 
handelend vanuit tegenovergesteld 
beginsel, de practische politiek van 
N.V.V. en K.A.B. verschilt niet veel. 
Zolang dit zo blijft, zal er voor ons 
nog veel te doen blijven. Ons eerste 
nabije doel zal de op handen zijnde 
verkiezingen moeten . betreffen. Er is 

de richting van het onder druk van 
de minister in de Tweede Kamer ver
worpen amendement-Van den · Heu
vel), is de m,inister dan bereid te be
vorderen, dat een nieuw ontwerp 1n 
deze geest worde ingediend? Minis
ter Lieftirrek wees dit echter vierkant 
af en zo zat er ook voor onze Eerste
Kamerfractie niet anders op, dan haar 
stem tegen dit ontwerp tot wijziging 
van de Inkomstenbelasting, enz. uit 
te brengen. Het werd nu aangenomen 
met 25 tegen 12 stemmen. Tegen 
sternden met onze V.V.D.-fractie de 
A.R. en de C.P.N. Tot veler verbazing 
en in afwijking van ·de verdeelde 
stemming in de Tweede Kamer, stem
den de C.H. in de Eerste Kamer on
verdeeld vóór dit en alle andere fjs
cale ontwerpen. 

• • • 
Het wetsontwerp tot verhoging 

van de Vennootschapsbelasting 
werd aangenomen met 36 tegen 2 
stemmen. Tegen alleen de heren 
Kraaijvanger en Regout (beiden 
K.V.P.). De ontwerpen tot: Wijziging 
van de Omzetbelasting; verhoging 
van de Motorrijtuigenbelasting; ver
hoging van het tarief der Vermogens
belasting en wijziging en aanvulling 
van de Successiewet werden vervol-
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in deze rubriek reeds een lans ge
broken voor een militant liberalisme. 
Daar is meer dan ooit reden voor. Wij 
vleien ons met de overtuiging dat in 
onze gelederen een grotere strijdbaar
heid heerst dan vroeger wel eens het 
geval was. 

* * * 
D e liberale ,.bourgeois satisfait" 

bestaat niet meer. (Waarmee 
zou men overigens tevreden moeten 
ûjn?) Wij geloven dat er momenteel 
meer socialisten zijn met "satisfactie". 
Indien zelfs een oud-resident eerst lid 
van de P.v.d.A. wordt en daarna bur
gerneester Oèt wel, wij leggen hier 
geen enkel verband tussen) dan is er 
met beiden iets niet in orde. Reeds 
dit voorjaar zijn wij er op uitgetrok
ken om de burgers de ogen te doen 
opengaan, toen het zo verguisde 
"klapperpistool" van Oud z~.>'n eff.ec
tieve uitwerking bleek te hebbeb.. Wij 
zullen ons ·opnieuw aan moeten gor
den voor de politieke strijd. "Gemak
kelijk zal men het ons niet maken. 
Eén ding is echter zeker: voor. onze 
beginselen zijn velen door de jongste 
ervaringen rijp geworden. Laten wij 
onze volle persoonlijkheid inzetten 
en laten gelden als degenen, aan wie 
door de ontwaakten kan worden toe~ 
vertrouwd de Nederlandse samenle
ving te behoeden voor een ve~der
gaand ontbindingspr{)ces van collecti
visatie en nivellering. 

1
) Men leze: "Le personne et 

Ie bien commun", b.v. pag. 36: ,;Ik 
ben individu voor wat betreft.. de 

·materie, en persoon(lijkheid) voot 
wat betreft de geest". Voor zo
verre individualisme slechts mate
rialistisch gericht is, is het histo
risch materialisme dus eerder in
dividualistisch, in de ongunstige 
geciteerde vorm dan personalis
tisch. 

2 ) De lectuur hiervan zij iedef' 
ten zeerste aanbevolen. Men vindt 
hierin menig punt van aanknoping 
bij onze principes, hoewel vanuit 
een geheel ander uitgangspunt ko
mende. 

Op het Algemeen Secretariaat 
van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie wordt tegen 1 
Oct. a.s. ef eerder gevraagd .een 

SECRETARESSE·. 
met middelbare schoole»pleldinc 
en el"Vàrlnr als s~no~Îypistë. · · 

' ;· 

Brieven met uitvoerige irilich
tingen en· verlangd salaris te 
richten aan het Algemeen 
Secretariaat van de V.V.D., 
Koninginnegracht 61 te 's-Gra• 
verihage. 

gens zonder hoofdelijke stemming 
aanvaard, met dien verstande, dat 
onze V.V.D.-fractie aantekening ver
kreeg, dat zij geacht wilde worden te 
hebben gestemd tegen deze· verhoging 
van de Vermogensbelasting en dat de 
C.P.N. hetzelfde vroeg met betrek
king tot .~e Omzetbelastjng~ O_ndahks 
zeer ernstige bezwáren tegèn ' laatst
genoemde belastingverhoging, heeft 
onze Eerste-Kamerfractie haar stem 
daar tenslotte toch niet aan wiilen 
onthouden. 

* * • 
T ot slot zij nog vermeld, dat de 

·· heer Louwes bij de algemene 
beschouwingen over de begroting nog 
ernstige bezwaren )leeft ingebracht 
tegen de bestaande grondbelasting en 
nog meer tegen de opeenten daarop. 
Daarnevens bepleitte hij nog een 
overbrenging van de Staatslandbouw
bedrijven van Financiën (Domeinen) 
naar Landbouw, vroeg hij meer aan
dacht voor de landbouwbelangen van 
het eiland Schiermonnikoog, dat nu 
geen eigendom meer is van de Duitse 
graven van Bernsdorff, maar Staats
bezit is geworden en richtte hij zich 
tegen de destijds in de Groningse 
Koningin Emma-polder gepleegde 
"administratieve land roof". 
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De terin~ naar de 
. 

nenng 

ONS VOLK ZAL ER WEER BOVENOP KOMEN 
Maar wij moeten -bij de ne_ring beginnen 

Tot de in het brandpunt staande vraagstukken behoren die der Open
bare Financiën. Wij lezen in de dagbladen over een Europese Betalings
unie, waarin wij blijkbaar moeilijk mee kunnen komen, over een Bene
lux, die haar voltooiïng niet kan vinden door een "gat" in onze beta
lingsbalans, over de noodzaak van industrialisatie, gevolgd door de nood
zaak de industrialisatie te beperken, over de gulden regel de begroting 
in evenwicht te houden,- en de gulden regel om dit niet te doen, over de 
dwingende noodzaak de staatsschuld te conrotideren- en de onmogelijk"' 
heid hiervan, dat het mij verwondert, dat onze burgerij (met uitzon
dering van een handjevol vakmensen), voor wie dit alles en het vele, 
dat niet is opgesomd, toch abacadabra moet zijn, niet in felle ingezonden 
srtukken om tekst en uitleg vraagt. Men zou een dergelijke belangstelling 
te meer mogen verwachten, aangezien de kranten niet nalaten de som
berste voorBpellingen te doen in het geval het ene of het andere niet 
wordt verwezenlijkt. Hier Btaan wij, bij één van de fundamentele moei
lijkheden voor een waarachtige democratie. Wil een democratie ·geen 
schijn maar wezen zijn dan is het noodzakelijk, dat de burgerij de grote 
problemen in hun essentie begrijpt, waardoor zij in staat is een eigen 
oordeel te vellen. 

Gelukkig zijn vele problemen, 
waarvan uitwerking en uitvoe

l"ing deksels lastig zijn, in hun essen
tie eenvoudig. Neem eens de vraag 
of wij ons hoge militaire uitgaven 
moeten getroosten. Ieder Nederlander 
kan deze vraag beantwoorden door 
uit te gaan van de internationale ver
houdingen, zoals hij deze ziet, en de 
voor- en nadelen af te wegen. Voor 
een bewijs van deze stelling verwijs 
ik naar het aardige boekje "Peace 
can be won" van de vroegere admini
strateur van het Marshall-plan, Paul 
.G. Hoffman; van dit boekje zegt Ge
neraal Eisenhower, dat de leek het 
evengoed als de expert kan begrijpen. 

Het terrein van de Openbare Finan
ciën is helaas niet zo eenvoudig. Hier 
!tomen economische, sociale, psycho
logische, technische, st!lfttsreehtelijke 
en administratief-rechtelijke aspec
ten tezamen, waardoor het bij uitstek 
een terrein van vakgeleerden schijnt. 
Toch geloof ik, dat het zelfs op dit 
gebied mogelijk moet zijn, de burge· 
rij tot eigen oordeel te bekwamen en 
in dit licht verzoek ik U dit artikel, 
dat slechts een enkel kantje van het 
totaal der problemen zal behandelen, 
dan ook te zien. 

D e leer der Openbare Financiën 
is enerzijds een analytische we· 

tenschap waarin koel wetelllJChappe
lijk, zonder. bepaalde vóóroordelen de 
verschijnselen bestudeerd worden, die 
het gevolg zijn van de financierings· 
handelingen van de overhéldsorganen, 
anderzijds wordt zij gehanteerd om 
bepaalde gewenste resultaten in het 
leven te roepen, b.v. het ~erwezen
lijken van sociale gerechtigheid; als 
zodanig heeft zij een normatieve taak. 

Het is duidelijk dat de verschillen
de polttJeke partijen van· mening ver· 
ecbillen om,rent de omvang der nor
matieve taak, het zou theoretisch 
echter mogelijk moeten zijn tot een
heid van opvatting te komen bij de 
zuivere analyse. Pogingen in deze 
richting worden helaas te weinig ge
daan, wel 2;iet men herhaaldelijk, dat 
de wetenschap door de levensbe
schouwing terzijde wordt gesteld, een 
methode, die m.i. ten stelligste. moet 
worden afgekeurd. Wanneer wij ons 
uiteraard op basis van de hedendaag
llè wetenschap stellen, moet ik er wel 
voor waarschuwen, dat de theorie van 
de openbare financiën een zeer jeug
dige is, waardoor met grote wijsheid 
en voorzicbtilheid de vele, vaak 
uiterst eenzijdige tbeorieim tegemoet
getreden moeten worden. 

Laten wij nu eens . trachten een 
paar actuele punten zuiver constate· 
rend als waren wij toesehouwers te 
onderzoeken en onze levensbeschou· 
wing. voor ons te houden. 

• • • 
Er is een tekort op onze beta-

lingsbalans, dit wil dus zeggen, 
dat wij als volk meer aan het buiten
land moeten betalen, dan het buiten
land aan ons, uit hoofde van import 
en export van goederen, het diensten
verkeer en kapitaalopbrengsten 1). 
Nederland wordt in de Europese Be-

talingsunie dan ook als een debiteur
land, in tegenstelling tot b.v. België, 
dat een crediteurland is, aangemerkt. 
Nu is een dergelijke situatie overko
melijk als zij een tijdelijke is, op de 
duur kan zij vanzelfsprekend niet 
bestendigd worden 2 ). 

Men hoort wel zeggen, dat wij onze 
betalingsbalans niet sluitend kunnen 
krijgen omdat wij zo verarmd zijn. 
Dit is maar gedeeltelijk waar: voor 
een arm volk is het niet anders dan 
voor een arme particulier: het moet 
de tering naar de nering zetten. 

Wanneer een burger in ;::ijn 
par~iculiere huishouding moet 
bezuinigen, zal hij enerzijds zijn 
regelmatige uitgaven verminde
ren, and.erzijds afzien van grot~. 
incidenteel voorkomende, uit
gaven, zoals b.v. het kopen van 
een radiotoestel. Een volk dat in 
zijn volkshuishouding de tering 
naar de nering zet, moet even
eens zijn bestedingen beperken, 
zowel de consumptie als de in
vesteringen. Nu betekent het 
niet kopen van een radiotoestel 
voor een particulier slechts zich
zelf en de zijnen wat genot ont
zeggen; voor een zakenman be
tekent het niet kopen van een 
machine voor zijn bedrijf veelal 
afzien van in de toekomst te ma
ken winst. Om deze redenen 
moet men, wanneer men oog 
voor de toekomst heeft, voor
zichtig zijn met het beperken 
van de investeringen, geboden is 
het afremmen van alle niet pro
ductieve investeringen, de wel 
productieve hoogstens in zoverre 
dit voo.r het sluitend maken van 
de betalingsbalans beslist ver
eist is. Ons volk mag er dus niet 
mee volstaan de tering naar de 
nering te zetten, het · moet er 
bovendien op bedacht zijn, de 
bestaande nering te handhaven 
en uit te breiden. 

* ... 

A lvorena met U te gaan bezien 
waar onze conclusie in baar 

uitwerking toe voert, wijs ik er op, 
dat onze volkslndshoudûlr in ver
scbillende soorten buishoudingen zo
als gezins-, bedrijfs.. en overheids
buishoudingen kan worden . verdeeld. 
Deze huishoudingen hebben naar hun 
aard een verschillende taak, hetwelk 
tot gevolg heeft, dat de maatregelen 
die genomen moeten worden voor de 
verschillende huishoudingen kunnen 
variëren. Daarnaast is het duidelijk 
dat een regel die voor alle huishou
dingen geldt, in haar toepassing naar 
de aard der huishouding zal verschil
len. 

Om met het laatste te beginnen: 
zuinigheid is voor iedere huishouding 
het parool, voor een gezinshuishou
ding wil dit voornamelijk zeggen: be
perk Uw consumptie, voor een be
drijfshuishouding: wees efficient, zo
wel in Uw werkmethoden als in de 
volledige aanwending. van Uw ar
beidspotentieel en wees zuinig met 
Uw materiaal en bedrijfsmiddelen, 

voor de overheidshuishouding geldt 
hetzelfde als voor een bedrijfshuis
houding, terwijl er hier in het bijzon
der op dient te worden gelet, dat 
geen taken worden verricht die niet 
strikt noodzakelijk zijn. 

* • • 
L aten wij nu eens onderzoeken 

tot welke maatregelen wij, uit
gaande van onze conclusie, voor de 
verschillende huishoudingen komen. 
Een beperking der consumptie heeft 
voornamelijk gevolgen voor de ge• 
zinshuishoudingen. De consumptie 
móet uit het inkomen geschieden, 
vandaar dat het nodig is het inkomen 
te drukken. Ik wijs erop, dat het in 
het bijzonder de lagere inkomens zijn, 
die geheel in de consumptieve sfeer 
vallen. Wil men daarom een .serieuze 
poging doen om de consumptie te be
perken, dan dient deze beperking ook 
bij de lagere inkomens plaats te vin
den. In hoeverre dit sociaal gerecht
vaardigd is, wil ik hier, aangezien ik 
het normatieve terrein niet zou be
treden, buiten beschouwing laten. 

Het buitenland zal onze goederen 
en diensten slechts accepteren, indien 
w kunnen concurreren op de wereld
markt. Hierom is het voor alles nodig 
de kostprijs der goederen laag te hou
den. Wanneer het inkomen laag ge
houden wordt en het prijs- en loon
niveau in ons land van die aard is, 
dat wij met het buitenland kunnen 
concurreren, zal de export toe-, de 
import afnemen, m.a.w., de betalings
balans zal zich in gunstige zin ont· 
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wikkelen. Dit zal duidelijk zijn, wan
neer men bedenkt, dat de in Neder
land geproduceerde goederen èn 
moeilijker in Nederland afzet kunnen 
vinden <verminderd inkomen) èn ge
wild zijn op de wereldmarkt (lage 
kostprijs), terwijl de buitenlandse 
goederen moeilijker afzet zullen vin
den in Nederland (lage inkomens en 
hogere kostprijs). 

Om de nering uit te breiden moe· 
ten maatregelen genomen worden, die 
de bedrijfabuishoudingen in de sele· 
genbeid stellen de hoopte productie 
te seheppen en verantwoord te inves
teren. Zowel het beperken der inko
mens om de consumptie te drukken 
als het activeren der productie zal 
mede door bela&tinpaatuselen moe
ten geecbieden. 

• • • 
T ot op dit moment beb ik over-

heicishuishouding (rijks-, pro
vincie- en gemeente-huiahoudingen, 
enz.) nog niet aan een beacbouwing 
onderworpen, terwijl juiat hier be
langrijke maatregelen senomen die
nen te worden. Laten wij deze stelling 
eens op haar waarheid toetsen. 

Vroeger en ook thans wordt wel 
geleerd, dat de overheidsuitgaven 
consumptief zijn. Anderen nemen hier
tegen stelling, door deze zonder meer 
als productief aan te merken. Om 
deze verwarring te begrijpen en een 
eigen standpunt in te nemen, het vol
gende: De overheidsuitgaven kunnen 
wij onderscheiden in die, waar geen 
en waar wel een prestatie tegenover 
staat. De eerste doet de overheid op 
grond van bep1}alde sociale desidera
ta, als voorbeefd noem ik vergoedin
gen voor oorlogsschade, uitkeringen 
op grond van de Noodwet-Drees, sub
sidies, welke uitkeringen geheel con
sumptief zijn. Tegenover de uitgaven, 
die de overheid voor eigen dienst 
doet, staan wèl prestati~s. wanneer 
b.v. een ambtenaar beloond wordt, 
staat tegenover de uitgave van de 

overheid een dienstverlening van deze 
ambtenaar. Het is niet juist de dienst 
van de ambtenaar zonder meer als 
improductief te kwalificeren, hij is 
het slechts als ·de dienst evengoed 
achterwege had kunnen blijven. Hier 
stuiten wij op één van de meest es-

. sentiële vraagstukken, nJ. die van de 
omvang van de staatstaak. Helaas 
wordt ook deze vraag geheel van uit 
de levensbeschouwing en te weinig 
van uit de analyse benaderd. 

Analyserend constateren wij, dat 
de overheld zeer veel zorg ~eedt 
en daardoor vele krachten tot zien 
trekt om tot een in uiterste details 
gaande gewenste verdeling van ba· 
ten en lasten te geraken. Uitraande 
van onze tegenwoordire armoede 
moet het echter van groter belang 
worden geacht naar opheffinr uit 
onze armoede daD naar een relijke 
verdeling hiervan te streven. 

•• < 

H et voorgaande is naar ik aan-
neem voldoende (hier valt veel 

meer over te zeggen) om in te zien, 
dat de overheid haar taak tot het 
uiterste moet beperken. Als recht
streeks gevolg zullen velen, die thans 
in een "consumptieve" sfeer werken 
naar de productie gedreven worden 
of om ons geijkte begrip te gebruiken, 
zal de nering worden uitgebreid. 

Tenslotte vestig ik er Uw aandacht 
op, dat juist de staat, provincies en 
gemeenten uiteraard de organen zijn, 
welke zich het meest aan niet direct 
productieve investeringen zullen te 
buiten gaan. Denk b.v. eens aan hui-

. ;o:enbouw, sportvelden, plantsoenen, 
enz. .Hoewel ons allen dergelijke in
vesteringen sympatltiek zullen Zijn, 
is ook op dit terrein helaas het zetten 
van de tering naar de nering geboden. 

Het leidt naar mijn idee geen twij
fel, dat ons volk er weer bovenop zal 
komen. De Hollandse geest is nuchter 
genoeg om de feiten onder ogen te 
durven zien. Dit zal er voor ons op 
neerkomen, dat wij even als onze 
voorvaderen deden, met de nering 
moeten beginnen. 

1 ) De waarde van de goederen 
en diensten, die wij aan het bui
tenland leveren en het buitenland 
aan ons, is afhankelijk van de 
prijsverhoudingen op de wereld
markt. Dit is de verklaring van 't 
feit, dat Nederland als grondstof
arm land door de enorme prijsstij
ging nà Korea in een bijzonder 
ongumtige positie ktD4m te ver
keren, hetgeen het tekort op de 
betalingsbalans mede 'Cergrootte. 

') Terwille van de volledigheid 
wijs ik er op, dat betalingen van 
en aan het buitenland ook uit 
transacties, die in de vermogens
sfeer plaats vinden, kunnen voort
vloeien. NaMt afloui~-verplich
tingen van uitstaande eredieten 
noem ik in het bijzonder de plaats 
gevonden hebbende liquidatie van 
effectenbezit in het buitenland en 
de door de overheid ontvangen 
schenkingen (E.C.A.-hulp). Hoewel 
deze betalingen voor het grootste 
belang zijn voor een beschouwing 
v4n de betalingsbalans, kan ik mij 
voor bovenstezand betoog tot de 
z.g.n. lopende rekening beperken. 

(d\SPJ:~ 
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HITLERS WEG NAAR 
DE MACHT 

Dr. Z. R. Dittrich: Hitlers weg 
naar de macht; de regering
Van Papen, N.V. A. Oosthoeks 
Uitg, Mij., Utrecht 1951. 

D e schrijver van dit boek is ge
boren te Bratlslawa en moest 

na de bekende staatsgreep te Praag 
in 1948 zijn vaderland verlaten. Hij 
kwam als balling naar Nederland, 
waar hij aan de Utrechtse hogeschool 
zijn studie kon voortzetten. Op 12 
Juli promoveerde hij tot doctor in de 
letteren en wijJ!begeerte op een proef
schift, dat thans tn boekvorm is uit
gekomen. 

Het "voorwoord" is - wonderlij
kerwijze - van zijn uitgever, die het 
noodzakelijk en nuttig acht, dat wij 
ons spiegelen aan het tafereel dat 
door de spiegel in de hand van Dr. 
Dittrich wordt weerkaatst. ,.De ver
houdingen - zegt hij - mogen dan 
anders liggen dan in het Duitsland 
van 1932, in wezen is er een sterke 
overeenkomst tussen wat toen is ge
schied en wat wij nu nog dagelijks om 
ons heen kunnen aanschouwen". 

Wij zijn het hiermee volmaakt eens, 
doch kunnen toch niet nalaten op te 
merken, dat het ons in 't algemeen 
niet navolgenswaardig voorkomt dat 
de toekomstige lezer zich nu juist 
door de uitgever moet laten verzeke
ren, dat "wie ogen heeft om te zien 
en oren om te horen" de les der his
torie, die de lezer in het boek wordt 
voorgezet, goed in zich op dient te 
nemen. 

Overigens: voor de uitgave niets dan 
lof. Wij willen onzerzijds de uitgever 

.DOM 
<Ingezond:m) H et is wel .een zonderlinge toe-

stand in de Radio-wereld, ge
bouwd op vier zuilen van schijngra
niet. Immers deze vier zuilen blij
ken nlet sterk genoeg te zijn om 
die Radio-·dereld te torsen. Una
niem een zeldzaam verschijnsel 
in deze verdeelde wereld - wordt 
ingezien dat er een 5de zuil bij moet 
komen. Noch in de Radio-w~reld, 
noch in onze ondermaanse wereld ont
moet het tegenspraak, dat de V.P.R.O. 
als vijfde zuil onontbeerlijk is. Niets 
zou natuurlijker zijn, dan aan deze 
5de zuil een goede fundering te ge
ven door van Rijkswege "officieel" 
toezegging te doen, dat de V.P.R.O. 
ongestoord in de aether mag blijven. 
Doch de wijze ministerraad, waarvan 
Piet de geldzak bewaart, denkt er 
anders over. Deze raad eist niet, dat 
de V.P.R.O. beschikt over een vol
doend aantal leden en een kundig be
stuur, maar dreigt met een wets
"ontwerp", waarin zal worden opgeno
men, dat als op het programmablad 
"Vrije Geluiden" niet minstens 100.000 
abonnementen à f 10.- per jaar zijn 
genomen, dat dan deze vijfde zuil zal 
worden gesloopt en de Vrijzinnig 
Christelijke omroep verdwijhen moet. 

Wat is nu de consequentie van dit 
dreigement? Honderden- worden nu 
aan het werk gezet om in ons arme 
landje dit miljoen bijeen te zamelen, 
zonder dat enige noodzaak aanwezig 
is. Men poogt nu abonné's op" andere 
omroepbladen te bewegen hun abon
nement op te zeggen en daartoe zich 
aan te schaffen Vrije Geluiden - of 
anders twee omroepprogramma's te 
nemen. De wereld wordt er heus niet 
beter op of er nog meer papier wordt 
verknoeid aan Radio programma's en 
talloze millioenen guldens worden uit
gegeven aan abonnementen op al die 
verschillende omroepgidsen, ·die uit 
de aard een zelfde inhoud zullen moe
ten bezittellil, behoudens dan enkele 
artikelen, die bijgevoegd worden om 
het verschil te accentueren. 

Hoeveel eenvoudiger en goedkoper 
zou het niet zijn, dat het 1edenaantal 
der omroepverenigingen maatstaf zou 
zijn voor het verdelen der zenduren, 
waarbij vanzelfsprekend een minimum 
aantal aanwi.fsbaar moet zijn. 

Op deze manier wordt er een no
deloze belasting gelegd op de Neder
landse burgerij, die niet in de staats
kas terecht komt, maar verdwijnt in 
de zakken van papierfabrikanten en 
drukkerijen. 

Dom! L. 

gaarne verzekeren, dat hij o.i. een 
goed werk gedaan heeft door aan de
ze studie groter publiciteit te geven 
dan zij als dissertatie alleen verkregen 
zou hebben. 

In Hdst. I Epiloog en Proloog, zet de 
schr. uiteen, waarom de Duitse repu
bUek faalde en hoe er dan achter de 
coulissen een felle strijd wordt ge
voerd, waarin met name generaal von 
Schleicher een dubbele rol speelt en 
die ertoe leidt, dat Brüning, de rijks
kanselier ten val wordt gebracht. De 
eigenlijke ontslag-scène - het onder
houd tuaen Brünin~ en de misleide, 
aftandse von Hindenburg is één van 
de vele passa-ges, die dit wetenschap
pelijke werk zo prettig leesbaar ma
ken. Wij nemen haar als specimen 
over: 

,De Rijkskanselier, die nog 
steeds geen gevaar (het ontslag 
dat hem reeds boven het hoofd 
hing, de R.) vermoedde, lichtte 
het grijze staatshoofd over de 
toestand in en las hem de voor
bereide noodwetten voor. Plot
seling werd zijn exposé door 
deze vraag onderbroken: "Men 
heeft mij gezegd, dat deze de
creten ook een bolsjewistisch 
plan voor de kolonisatie bevat
ten?" Brüning antwoordde niet, 
maar zette zijn referaat voort. 
Toen hij bij de financiële kwes
ties was aangekomen, werd hij 
door Van Hindenburg opnieuw 
geïnterrumpeerd: "0, U spreekt 
over de financiën? Ik dacht, dat 
slechts de bolsjewieken zulke 
dingen deden!" De rijkskanselier 
deed opnieuw, alsof hij niets 
hoorde en probeerde verder te 
gaan. Maar toen werd hij door 
de grijsaard direct aangespro
ken: "Waarlijk, mijnheer de 
Kanselier, dàt moet ophouden, 
die bolsjewistische wetten over 
de inkomsten en de kolonisatie. 
Die twee syndicalisten moeten 
de regering verlaten!" Brüning 
keek verbaasd naar de president 
die voortging: "Ik heb het ove; 
U en Stegerwald." 

* • • 

N a Brüning treedt Franz von Pa-
pen als kanselier op. Zijn rege

ringsperiode is het onderwerp van de 
volgende hoofdstukken. Von Papen, 
intrigant in het kwadraat vindt zijn 
tegenspelers in von Schleicher, Goe
ring en Hitler. Hij is hun allen in de 
kunst van het intrigeren de baas, maar 
moet het spel verliezen, omdat de om
standigheden fataliter leiden naar het 
Hitler-régime, dat hij hoopt te voor
komen en toch mede helpt voorberei
den. 

Het is deze ontwikkeling - niet zo
zeer Von Papens als wel Duitslands 
en de wereld tragedie - die in Ditt-· 
richs boek met grote kennis van za
ken wordt beschreven op een wijze, 
die zijn boek niet alleen zeer leesbaar 
maar ook zeer leerzaam maakt. 

Wij bevelen het gaarne ter lezing 
aan want. . . . de uitgever hééft gelijk: 
Dr. Dittrich houdt ons, voorstanders 
der ~emocratie, een spiegel voor, 
waann we wel moeten kijken, willen 
we onze democratie niet :mdermaal 
zien verzanden in een rampzalig 
autoritarisme. 

En: wij zien belangstellend uit naar 
het vervolg, dat de schrijver als twee
de deel van zijn werk in het vooruit-
zicht stelt. de R. 

f DE RAAD VAN EUROPA \ 

De Europeanen moeten naast 
iedere internationale politieke 
actie, die- hen tweemaal per 
jaar doet beven door hun be
staan, een moedige federale 
Europese daad stellen. Het 
scheppen van de Raad van 
Europa was zo'n daad. Laat 
men er zich echter voor hoe
den hierop als op een "his
torische" daad "terug" te 
zien. 
Die daad was juist voor een 
half jaar genoeg. Het komt 
er op aan wat men met de 
Raad doet. 

\ (Nieuw-Europa) 

~-----------------

Copie voor deze rubriek te 
<:enden naar: Mejuffr. Joh. H. 
Springer, Alexanderstraat 16, 
Haarlem. 

ER ZIJN NOG 
MOGELIJKHEDEN 

De Verkiezingsraad bestaat uit: 
le. de leden van het Hoofdbesiuur; 
2e. de V.V.D.-leden van de le Ka

mer. (Niet die van de 2e Kamer, 
want daar gaat het immers 
juist om); 

3e. afgevaardigden der Centrales 
(of plaatsvervangers). De mees
te Centrales zullen wel in de 
eerste helft van September ver
gaderen. Zij moeten nl. vóór 15. 
September een candidatenlijst 
naar volgorde van voorkeur in
dienen bij het Hoofdbestuur. 

4e. vijftien door de Partijraad aan
gewezen leden. Hierbij Is ge
zorgd voor representatie van 
verschillende groepen kiezers. 

4 • • 

Het duurt nog een poosje voor 
de Verkiezingsraad gaat ver

gaderen: op zijn vroegst op 11 No
vember. De leden hebben dan ruim 
drie weken gelegenheid gehad het 
voorlopig ontwerp te bestuderen, 
dat het Hoofdbestuur hun toe
stuurt, van candidatenlijsten voor 
de verschillende kieskringen of 
combinaties daarvan. Ook de Cen
trales en de afdelingen kunnen 
over dit ontwerp het hunne zeg
gen. Na overweging van dit alles 
en ook van de opmerkingen in ei
gen boezem, stelt de Verkiezings
raad zelf een schema vast van de 
candidatenlijsten, waar de leden 
een paar weken later, 25 November 
of kort er na, nog eens over pra
ten, om het schema van de candi
datenlijsten in de al of niet ge-

Er • 
IS een 

• • 
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combineerde kieskringen dan voor
lopig vast te stellen. 

Voorlopig, want de Algemene 
Vergadering in Januari heeft het 
laatste woord. 

Maar niet het allerlaatste, want 
als door ontbreken van een be
reidverklaring een candidaat ge
schrapt moet worden, heeft de Ver
kiezingsraad de bevoegdheid op 
voorstel van het H.B. de candida
tenlijsten nu eindelijk werkelijk 
definitief vast te stellen. 

••• 
De Verkiezingsraad heeft dus 

een belangrijke functie bij de 
verkiezingen; het is daarom goed, 
dat die op zo brede wijze is samen
gesteld en alle geledingen er in 
vertegenwoordigd zijn. Wat de 
vrouwen betreft, voor de categorie 
Huisvrouwen heeft er in zitting 
Mevr. A. H. Spanjaard-Stein, Kor
tenburg 5 te Renkum, en voor de 
categorie Werkende vrouwen.Mevr. 
Mr. M. A. J. Kramer-de Mentbon 
Bake, Baronielaan 44 in Breda. 

Als U iets op Uw hart hebt over 
de candidaten, wendt U dan tot 
haar. U kunt haar eventueel ook 
nog candidaten voorstellen, die nog 
niet op de groslijst staan. Maar be
ter is het in het laatste geval, dat 
U daarmee niet wacht tot de Ver
kiezingsraad, maar U (alleen of sa
men met anderen) wendt tot het 
Hoofdbestuur, dat immers het 
voorlopig ontwerp samenstelt. 

• • • 
Zeg nu niet: als ïemand niet op 

de eerste groslijst staat, wordt 
later toch geen aandacht meer ge
schonken aan een aanbeveling. 

Een goed gemotiveerd voorstel 
zal zeker serieus overwogen wor

oden. Misschien is zo'n nieuwe can
didaat b.v. een "missing link". Het 
gaat niet alleen om de afzonder
lijke personen, het gaat ook om de 
fractie als geheel, waarin goede sa
menwerking en arbeidsverdeling 
mogelijk moeten zijn en die niet 
eenzijdig mag zijn samengesteld. 

Wij kunnen en moeten allemaal 
meewerken onze vertegenwoordi
ging in de 2e Kamer zo sterk mo
gelijk te maken, niet alleen quan
titatief, maar ook qualitatief. 

Nu hebben wij daartoe nog gele-
genheid. J. H. S. 

belangrijke 
behaald! overwinning 

H et vraagstuk van gelijk loon voor richting van de I.A.O. in 1919. Men 
gelijke arbeid is tijdens de laat- vindt er o.a. de volgende opmerkin

ste Internationale Arbeids-conferentie gen: 
ten tweede male behandeld, eerst in 
een speciale Commissie en daarna in 
de plénière zitting van de conferen
tie. Op 29 Juni nam de conferentie, 
met 105 stemmen vóór en 33 tegen, 
een conventie aan, gebaseerd op het 
principe van gelijk loon voor gelijke 
arbeid van mannen en vrouwen. Aan 
deze conventie is een "Recommanda
tie" verbonden die de wijze van toe
passing van dit principe regelt. 

Alle arbeidersgedelegeerden en bij
na alle regerings-gedelegeerden stem
den vóór deze conventie; Zuid-Afrika 
was het enige land dat tegen stemde; 
Nederland en Groot-Bittannië onthiel
den zich. De zeer grote meerderheid 
der werkgevers stemden tegen een 

Conventie. 
Dit besluit van de 34e Internationale 

Arbeidsconferentie betekent de over
winning van een belangrijk principe, 
waar grote vrouwen organisaties, zo
als de Internationale Vrouwenraad, 
gedurende een halve eeuw voor ge
ijverd hebben. 

Het pas verschenen Jaarverslag van 
de Internationale Arbeidsorganisatie 
vermeldt de actie van het Intern. Ar
beidsbureau gedurende de laatste ja
ren inzake gelijkheid van loon. Het 
Rapport legt verder de nadruk op de 
ingrijpende verbetering der arbeids
condities voor vrouwen sedert de op-

"In het begin, was de wet
geving voora~ op bescherming 
van de arbeidste'rs gericht. He
den wordt in de meeste geïn
dustrialiseerde landen aangeno
men, dat de vrouwen daadwer
kelijk deel uit maken van de 
arbeidsmarkt. Vrouwen syndica
ten en beroepsorganisaties heb
ben zich uitgebreid . .. ·. In bijna. 
alle geïndustrialiseerde landen 
l«tnnen thans de vrouwen hun 
belangen doen gelden. Allerlei 
voorschriften verminderen de 
gevaren aan sommige beroepen 
verbonden, de arbeidsduur is 
korter, de werkplaatsen zijn in 
het algemeen schoner en gezon
d€1' en de bijstand van sociale 
diensten van allerlei aard is over 
't algemeen groter dan zulks 
25 jaar geleden in welk land 
ook het geval was." 

Het Rapport zegt tevens, dat de in 
1919 aangenomen conventie i.z. Moe
derschaps-verzekering op de conferen
tie van 1952 herzien zal worden, met 
het d9el deze bescherming meer uit 
te breiden en doeltreffender te maken, 
vooral op medisch gebied. 
Genève. 

L. C. A. van Eeghen. 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

.HET GAAT OM PRINCIPES 
De metamorfosen, die het socialisme in de 

laatste tientallen jaren heeft ondergaan, 
hebben het zowel voor vele van zijn huidige 
aanhangers als voor zijn tegenstanders wèl
haast onherkenbaar gemaakt. De vraag, wat 
socialisme naar zijn wezen is en op welk 
einddoel zijn activiteit gericht is, schijnt ter
nauwernood meer voor beantwoording vat
baar. Erger: die vraag schijnt velen nauwe
lijks van belang te zijn, nademaal socialisme 
weinig meer dan een bepaalde vorm .- neen, 
de enige vorm .- van progressiviteit zou be
tekenen. Wat we dan onder dat begrip .. pro
gressiviteit" hebben te verstaan en waartoe 
zij tenslotte moet leiden, ziedaar vragen, 
waarover we ons maar niet al te veel moeten 
bekommeren. We schrijden maar lustig en 
rustig voort op de weg der .. progressiviteit" 
en de maatschappelijke ontwikkelingsgang 
zal te zijner tijd vanzelf wel leren, waar we 
uitkomen. 

Het hedendaagse socialisme, zóafs hïer te 
lande in de P.v.d.A. belichaamd, is immers 
.,ondogmatisch" geworden! En ook met deze 
term is weinig te beginnen, wanneer men een 
beweging op haar principes en haar doelstel
lingen beoordelen wil. Voeg daarbij de om
standigheid, da.t een heirleger van welgestelde 
en o zo achtenswaardige en rustige dames 
en heren, humanisten en christenen, zich 
onder de vaan van dit ondogmatische socia
lisme keurig voortbeweegt en het wordt U 
duidelijk, dat ge bij het horen van het woord 
.,socialisme" iedere gedachte aan omwente
ling van ons maatsc~appelijk bestel gerust 
kunt uitbannen. 't Is heus alleen maar een 
kwestie van progressiviteit, of ge U bij het 
socialisme zult aansluiten of niet. Zijt ge pro
gressief, dan hebt ge Uw plaats in de brede 
rijen van het democratisch socialisme in te 
nemen. Doet ge dit niet, dan zijt ge conserva
tief, reactionnair of nog erger ...... liberaal. 

• • • 

M et deze vlotte voorstelling van zaken gaat 
• een ander verschijnsel gepaard: de op-

vallende ontstentenis van principiële gedach
tenontwikkeling in de socialistische propa
ganda. Wie geregeld de korte stukjes leest 
die in het tegenwoordige "Het Vrije Volk" 
in de plaats getreden zijn van de hoofdarti
kelen, waarop het vroegere dagblad der Ar
beiderspartij zijn lezers placht te vergasten, 
begrijpt wat wij bedoelen. Ze zijn vrijwel zon
der uitzondering op het actuele·gericht onder 
het verzwegen motto "de partij heeft altijd 
gelijk" en ze zullen propagandistisch gezien 
en op korte termijn, voor de partij hun waar
de hebben, ze vertonen echter van principiële 
bezinning maar uiterst zelden een spoor, ge
heel afgestemd als ze zijn op de ,.progressivi
teit" die klaarblijkelijk in onze dagen het 
socialist-zijn moet bepalen. · 

En waar men in een weekblad als Paraat 

tot principiële probleemstelling komt, daar 
openbaren zich onmiddellijk tegenstellingen, 
die de partij in haar huidige fase noodwen
dig naast elkaar moet laten bestaan, maar die 
voor wie het socialisme theoretisch heeft be
studeerd toch wel heel duidelijk wijzen op 
fundamentele verschillen van inzicht, niet 
slechts omtrent de taktiek, doch wel degelijk 
aangaande het wezen van het socialisme, on
de»zijn hedendaagse aanhang, verschillen die 
op den duur evenzeer tot splitsing zullen 
leiden als een halve eeu~ geleden het revi
sionnisme de eerste principiële breuk veroor
zaakte in wat tot dan toe werd beschouwd 
als de internationale socialistische eenheid. 

In de doorgaans veel lezenswaardiger, wijl 
principiëler, beschouwingen in het van de 
partij onafhankelijke weekblad De Vlam tre
den deze tegenstellingen nog veel duidelijker 
aan het licht. 

• • • 

W ij schrijven hier ter plaatse over . deze 
, dingen niet, omdat wij ons in deze te

genstelli~gen verheugen, doch veeleer hier
om, dat wij het uit het oogpunt van algemeen 
belang noodlottig achten, dat het socialisme 
door maar al te velen als een .. ondogmatisch" 
verschijnsel wordt gezien, welks pro en con
tra door een vaag gevoel van .. progressivi
teit" zou worden beheerst. 

De invloed, door socialisten in heel West
Europa op het regeringsbeleid uitgeoefend, 
is zó groot, dat men zich waarlijk wel reken
schap mag geven van de toch zeker beslis
sende vraag: wat is en wat wil het socialisme, 
principieel naar zijn wezen? 

* * • 

B eginselverklaringen, gelijk ze hier te lan-
de kort na de bevrijding werden opge-

steld, hebben in dit opzicht slechts betrekke
lijke waarde. Geen redelijk mens zal er bijv. 
aan twijfelen, dat de stichters van de P.v.d.A. 
hun eerlijke overtuiging uitspraken, toen zij 
verklaarden onder een democratisch-socialis
tische maatschappij te verstaan wat dienaan
gaande in artikel I van hun beginselprogram 
is gezegd, o.a. een samenleving op de grond
slag van geestelijke en staatkundige vrijheid, 
.doordrongen van de eerbiediging van de me
demens en gekenmerkt door een democrati
sche gezindheid in het gehele volksleven, die 
de opbloei van het persoonlijk en gemeen
schapsleven mogelijk maakt. Van belang is 
slechts, of een socialistisch geordende maat
schappij met die vrijheid en die eerbiediging 
verenigbaar is. 

Geen redelijk mens zal eraan twijfelen, dat 
bedoelde stichters een economisch bestel zon
der klassentegenstellingen voor ogen zweef
de. De vraag is slechts, of een socialistisch 
geordende maatschappij voor klassentegen
stellingen geen plaats meer laat. 

Alweer: niet voor twijfel vatbaar is, dat de 

• 

P.v.d.A. een maatschappelijke structuur wil 
met verscheidenheid van geledingen en func
ties, met een eigen verantwoordelijkheid voor 
alle organen enz., en waarin karakter en be
kwaamheid het richtsnoer zijn bij het bezet
ten van leidende posities. De vraag is alleen 
of een socialistisch geordende maatschappij 
die verscheidenheid van geledirgen en func .. 
ties, die eigen verantwoordelijkheid voor alle 
organen zou gedogen, om maar niet te spre .. 
ken van het drijfzand der subjectiviteit, waar .. 
in men terecht komt, als de beoordeling naar 
karakter en bekwaamheid aan de orde komt. 
In het Duitsland van Weimar kwam .- naar 
wij onze lezers de vorige week aan de hand 
van Dittrich's boek "Hitlers weg naar de 
macht" aantoonden .- in de op zichzelf inte .. 
gere figuren van Brüning, Braun, Severing 
het element karakter en bekwa.amheid nu niet 
op verbluffende wijze tot uitdrukking! 

• • • 

M et beginselverklaringen - willen wij maar 
zeggen - komen we op deze punten 

niet heel ver. Of: zullen er vele niet-commu .. 
nisten gevonden worden, die het met de ver .. 
zekering in de beginselverklaring der Com .. 
munistische Partij van Nederland eens zijn, 
dat deze partij zich de erfgename voelt van 
Erasmus, Spinoza en Hugo de Groot en dat 
zij het is, die de strijd der liberalen onder 
Thorbecke voortzet? 

Wie het socialisme in zijn tendenties wil 
begrijpen - en daarnaar alleen kan beoor
deeld worden of men zich tot zijn aanhan
gers of tot zijn tegenstanders wil rekenen .
zal d;eper moeten graven. Dan humers zal 
hij tot de ontdekking komen, dat socialisme 
niet synoniem is met ·progressiviteit, die im
mers niets anders betekent dan politieke acti .. 
viteit in vooruitstrevende zin. Hij zal veeleer 
ontdekken, dat socialisme is een activiteit, ge
richt door de begeerte, een socialistische 
maatschappij te stichten, wat iets gans anders 
is, reeds omdat z~lk een maatschappij een 
statisch verschijnsel zou zijn, dat noodwen .. 
dig de kiem der verstarring in zich draagt en 
zich dus - kwam zij tot stand .- als het 
tegendeel van progressief zou ontpoppen. 

Om dit in zijn consekwenties te begrijpen, 
moet men het begrip socialisme naar zijn we
zen definiëren. Dit wil zeggen: men moet zich 
op het wezen van het socialisme bezinnen, 
het zien, ook in zijn tegenstelling tot andere 
politieke systemen, het beoordelen naar de 
principes, waardoor het wordt beheerst. 

Dit doet Dr. K. R. Popper in zijn stan
daardwerk .. De Vrije Samenleving en haar 
vijanden", waaraan wij enige maanden gele .. 
den een beschouwing wijdden. In een vol .. 
gend artikel willen wij enkele onderdelen 
daarvan bespreken, die in het kader van het 
bovenstaande van belang zijn. 

G. A. DE RIDDER. 
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Dichter bij de Bron van Alle Zijn 
De milliarden zijn zinloos als ge DIT niet overweegt 

IJ'/ ie er enige weken "uit" was, dat wil zeggen: ver van krant etz 
»' radio genieten mocht van de stilte, die er tussen de ranke, hoog~ 

opgaande dennen of boven de uitgestrekte heide hing, dichter bij de 
Bron Van Alle Z!jn en verder van alle gerucht van vernietiging en 
duisternis leven mocht, komt op een dag weer voor het feit te staan 
te moeten terugkereh in dt wl!hteling tian het leven van ná met al zijn 
beslommeringen, zorgen, angsten en opdrachten. Thuis neemt hij de 
kranten van de afgelopen weken door en bemerkt, dat tijdens zijn 
vertoeven in die andere wereld de wereld, waarin hij het grootste deel 
van zijn leven doorbrengt nog steeds hetzelfde beeld vertoont. Er zijn 
verscheidene verkeersongelukken gebeurd, overstromingen vonden 
plamts, bekenden en onbekenden hebben de vreugde van een familie~ 
gebeurtenis gevierd of werden in rouw gedompeld, tentoonstellingen 
werden geopend of gesloten, er werden wat landgenoten gedecoreerd, 
btiinden kwamen voor erl de misdaad ging rustig voort, Kaesong staat 
nog altijd met Perzië in het centrum der belangstelling, kortom hij 
is weer zo "bij". 
Het leven gaat snel en toch valt het ieder jaar weer op, hoe gauw men 
tegenwoordig, dank zij de kranten en weekbladen weer, .,bij" is na de 
vacantie. Maar één belangrijke winst kan de vacantie de vacantieganger 
gebracht hebben: -het kan zijn, dat zijn verblijf in "de wereld van het 
zwijgen" hem gevoerd heeft tot een diepere bezinning. Het is zeer wel 
mogelijk, dat het leven van alle dag hem zo ver van de oerbron had 
afgevoerd, dat het bestaan daarvan hem nauwelijks meer bekend was. 
Dat de levensachtergrond weggevallen was en het leven slechts ver~ 
liep tussen een automatisch opgaan in het werk en slapen. Misschien 
heeft hij alles op zich laten toekomen, zonder tot de dingen zelf te zijn 
gegaan, heeft hij zich verbeeld te leven, terwijl hij in wezen geleefd 
werd. 
Dit kan nu anders worden, als de vacantie wat voor hem geweest is. 
Hij vangt dan aan met z é l f te leven: hij bezint zich op wat rondom 
hem gebeurt of niét plaats grijpt. 

De crisis in de 
wereld 

De wereld maakt een crisis door, 
Wie zou het kunnen ontkennen. 

De volken bewapenen zich en niemand 
wil oorlog, doch allen beschuldigen 
de anderen, dat zij Uit zijn op het ver
wekken vàn een wereldbtand. De tot 
bezinning gekome~ mens overweegt, 
dat geen macht de machtsproblemen 
kunnen oplossen, dat zelfs de weten
schap daartoe niet in staat is en het 
mensdom, overgelaten aan zichzelf, 
zijn ondergang alleen maar bespoedigt 
wanneer de"machtsmiddelen toenemen, 
de wetenschap groter vlucht krijgt, 
terwijl de diepe achtergrond des le
vens verwaarloosd wordt. 

Het is geen nieuwe waarheid, die 
· met deze wqorden verko!]-digd wordt: 

Zij is zo oud also het leven der mens
heid zelf. Zij is telkens weer verge
ten en moest even zo dikwijls weer 

in de herinnering worden terugge
bracht op straffe van onnoemelijk leed 
der millioenen ..... . 

Al de gevaren, voortvloeiende uit 
de toeneming der machtsmiddelen en 
hunne verschrikkingen enerzijds en 
de nog altijd maar voortgaande ont
wikkeling van de wetenschap, die de 
middelen tot verderf in het leven riep 
en roept, anderzijds, zijn klein en on
beduidend vergeleken bij dat ene, 
grote gevaar, dat een op Christelijke 
grondslagen opgebouwde Europese sa
menleving bedreigt, nl. het teloor 
gaan bij ontelbaren van de overtui
ging, dat de zaak van God en de men
sen één en dezelfde is, nu en altijd. 
Waar wanhoop en onverschilligheid 
heersen, de vlucht in het leven en er 
uit als middelen te baat genomen wor
den om rust te vinden en vergetel
heid, daar is het gevaar, dat we hier 
noemden, reeds realiteit geworden. 
Daar verricht het al zijn ontbindende 
en ondermijnende kracht en begint 
reeds de zelfvernietiging van Europa. 

Zinloze milHarden 
D e bewapening en het mobiel ma-

ken en houden der legers bren
gen de volken in Europa tot aan de 
grert! van het · óhtnogelijk-méer-te•fi
hancièren, doch geen weldenkènd 
mens denkt er aan zich als schaap ter 
slachting te laten voeren zolang er 
nog middelen zijn tot verdediging. 
Maar de milHarden hebben geen zin, 
als niet tegelijkertijd in iedere Euro
peaan het besef groeit en versterkt, 
dat dit alles opgebracht moet worden 
om "een menselijke en christelijke be
schaving, die met eindeloos geduld 
werd opgebouwd", te verdedigen 
(Kardinaal Lienard). · 

Wellicht heeft de eenvoudige va
cantie-ganger dit overdacht, toen hij 
door de dennenbossen wandelde, over 
de stille heide doolde, in zijn bootje 
eenzaam op het meer dobberde, met 
boven zich de onmetelijke ruimte van 
het heelal en om zich veen de spre
kende stilte. of toen Aij uren achtereen 
aan de waterkant zat, starend naar de 
verre horizonten van het mooie Hol
landse land. Zeker is het wellicht, dat 
deze gedachten niet ontsproten bij 
hen, die de stilte van het land niet 
verdragen konden en haar verdreven 
met het lawaai en het leven, dat ze 
wilden ontvluchten, maar toch weer 
meenamen op hun tocht. 

Verzwakking en ondermijning van 
cultuur en beschaving zullen .elk volk 
een des te gemakkelijker prooi doen 
zijn van wie het met de meest moder
ne machtsmiddelen aanvalt. Al weer 
geen nieuwe waarheid, maar een door 
de historie der eeuwen bevestigde uit
spraak. 

Het is daarom, dat we onze stem 
moeten blijven verheffen, wanneer het 
er om gaat de cultuurgronden van ons 
volk te beschermen tegen ondergang 
en veï·waarlozing. Het is daarom ook, 
dat we moeten blijven waarschuwen 
tegen een zuinigheid, die de wijsheid 
zal bedriegen, als voor onderwijs en 
cultuur de handen op de beurs wor
den gehouden. 

Versobering en 
stimulering 

G een volk en zeker niet het volk, 
dat in eeuwenlange strijd tegen 

wi~: het zijn zelfstandigheid wilden 
beroven en de erfvijand, het water, 
al zijn krachten mobiliseerde, mag 
zich veroorloven de aandacht voor de 
cultuur te laten verflauwen. 

Wel is het noodzakelijk, dat in tij
den, als we nu beleven, met de grootst 

mogelijke zorg toezicht gehouden 
wordt op een doelmatige besteding 
van de gelden voor de instandhouding 
en verheffing van het culturele le
ven der natie. Een zuinig en verstan
dig beheer kan groter effect teweeg 
bren;en, dan éèil met kwistige hand 
gevoêrde subsidie- en geef-maar-uit
politiek. In menig gezin leidde ver
sobering en bezuiniging tot stimule- , 
ring van krachten, welke voorheen in 
ruste bleven en bleek na enige tijd, 
dat het rendement van het kleiner 
uitgegeven bedrag niet geringer, doch 
eerder hoger was dan vroeger bij h~t 
meer bestede. Bezuiniging, die tot ver
hoogde inspanning en verstattdiger be
leid voert, is winst voor Overheld en 
volk. Maar dat geldt voor alle gebie
den, waarop de Overheid haar gelden 
te verdelen heeft. 

Belangrijker meestal dan de gelden, 
die door onverantwoordelijke diena
ren der Overheid op onjuiste wijze 
worden besteed, is het feit, dat een 
dergelijke handelwijze anderen de ge
legenheid biedt het er ook maar eens 
op ie wagen, om nog maar te zwijgen 
van de omstandigheid, dat dergelijke 
verkwistingen van Overheidsgelden 
voor degenen, die er op uit zijn he' 
gezag der Overheld te ondermijnen, 
koren op hun molen is. 

Ontevredener terug oe mens, die, op welke wijze dan 
ook, tot bezinning komt, de le

vensachtergrond van zijn bestaan weer 
hervindt, keert terug in het leven om 
met nieuwe kracht de moeilijkheden 
aan te pakken. Dat is voor tallozen de 
grote winst van de vacantie, een winst 
ten slotte, die ook ten goede komt aan 
de gemeenschap in haar geheel, om
dat ze telkenjare als het ware op
nieuw injecties ontvangt. Doch voor 
wie de vacantie slechts een verande
ring van decor, maar niet van toneel 
betekende, was de winst nihil of was 
er zelfs sprake van een verlies. Hij 
keetde ontevredener terug. 

Het probleem van de vacantie-beste
ding is, gezien uit het gezichtspunt 
van geestelijke winst voor individu en 
gemeenschap, ongetwijfeld een van de 
'belangrijkste der maatschappelijke 
vraagstukken. Het is niet op te lossen 
met een betere vacantie-spreiding, 
meer recreatie-terreinen en natuur
schoon, hoe ontzaglijk belangrijk dat 
alles ook is. Het gaat om meer: de 
mens zonder werkelijkheid moet leren 
de weg te vinden, die hem weer tot de 
bewustwording van zijn levensachter
grond brengt. Hij moet gaan beseffen, 
dat de zaak van God en de mens één 
en dezelfde is. <Dawson). v. M. 

Rode brillen satie te verkrijgen voor de stijging van de kosten 
van het levensonderhoud. 

vaardige gang van zaken. Deze zaak lijkt ons nog 
steeds ernstig en belangtijlt genoeg om haar se
rieus te onderzoeken en er niet gerings~rattend 
aan voorbij te gaan. Blijkbaar is "De Volkskrant" 
deze mening niet toegedaan en zij spreekt in haar 
berichtgeving hieromtrent over een "drama wel
ke in een comedie" verkeert. Het blad drijft met 
de hele spionnage-affaire min of meer de spot en 
wijst haar lezers er op, "dat er van een verkocht 
geheim geen sprake is" en "dat de autoriteiten 
binnenskamers de affaire niet hoog nemen", het
geen het bl~d schijnt te onderschrijven en te ver
dedigen. Welnu, wij zijn een geheel andere mening 
toegedaan. Laten wij vooropstellen, dat wij van 
harte hopen, dat "De Volkskrant" gelijk heeft. Dit 
is evenwel nog geen reden aan dit geval zo lucht
hartig voorbij te gaan. In deze zaken dient ulfs 
het minst erge vcrgrijp ernstig te worden onder
zocht. Het gaat niet aan de veiligheid van onze 
natie te veronachtzamen, door schijnbaar onbe
langrijke vergrijpen tegen haar bestaan te baga
telliseren. Buitendien moet men niet vergeten, dat 
een ernstig onderzoek in deze een sterk preventle
ve werking kan hebben, waarbij wij tot onze 
lijfspreuk nemen, dat voorkomen beter is dan ge· 
nezen. Valt de uitslag van het onderzoek mee, 
welnu, dan des te beter, doch men onderschatte 
het gevaar, vooral in deze tijd, niet. Door aldus te 
handelen volgt men de tactiek van de struisvogel 
en daar zijn helaas al heel wat groepen en landen 
aan ten gronde gegaan. Vandaar dat wij onze eis 
tot een spoedig en energiek onderzoek naar de 
Haagse spionnage-affaire blijven handhaven, waar• 
bij wij van mening zijn, dat het zeer noodzakelijk 
is, dat "de autoriteiten binnenskamers" de zaak 
wel hoog nemen. 

· E r zijn verschlllende rode brillen waardoor de 
s);>rekers van de P.v.d.A. en het N.V.V. kijlten, 

wanneer zij voor de Vara-microfoon zitten. 
Eén er van is de officiële, dat is het ding dat de 

heer Evert Vermeer elke Woensdagavond op z'n 
neus zet. Verder zitten Vrijdags- en Zaterdags
avonds _de. here,n. Vetmeulen en Voskuyl de jong
stè gebeurtenissen verkeerd te' bekijken, door het 
door hun rode bril te bezien. 

:Zo was het dan ook weer Vrijdag de 24ste Aug., 
toen de heer Vermeuten een aanvankelijk zoet
sappig begonnen redevoering op ophitserige wijze 
met allerlei knalvuurwerk, als donderbussen, be
eindigde. 

Het ging over de huurprijsverhoging van nieuwe 
woningen in verband met de rentestijging. Natuur
lijk kregen de geldschieters de schuld. Dat er 
goedkoper dan momenteel geld te lenen w.as ge
weest wanneer minister Lieftinck op het juiste 
ogenblik het tarief niet te laag gt!houden had, 
werd vanzelfsprekend verzwegen. Ook de verho
ging van de brandstoffenprijzen werd ter sprake 
gebracht en de minister die· dit goedgekeurd had, 
kreeg er heftig van langs. Dat kan rustig gebeu
ren. Minister van den Brink is geen P.v.d.A.-man 
dus daar kan heftig tegen te keer gegaan wor
den. Niet zo bij de huurverhoging. De ministers die 
hierbij betrokken zijn, Mr. In 't Veld en Prof. Lief
tinck, zijn van de P.v.d.A., die moeten dus ge
spaard blijven en daarom maar een andere zon
debok gezocht, in dit geval de geldgevers. 

In beide gevallen was de C"onclusie van de heer 
Vermeulen: de werknemer dient volled1ge compen-

Bij loonsverhoging gaan èn op de brandstoffen 
èn op de woningbouw nieuwe lasten drukken. 

Voor het bouwen zullen de grondstoffen, als
mede de transportkosten enz. hoger worden. 

Verder niet het minst door verhoging van de lo
nen van de bouwvakarbeiders. Dit zal opnieuw 
tot hogere huren moeten leiden. 

Zal de heer Vermeulen dan de oorzaak bij de 
arbeiders zoeken, gelijk nu de geldschietets de 
schuld krijgen? 

En zullen op grond van de hogere huren, dan 
weder de lonen moeten worden verhoogd? 

Verder zouden we willen vragen, wanneer door 
verlaging van de kosten van levensonderhoud op 
een ander gebied de werknemer in een iets gun
stiger positie komt, zal de heer Vermeulen dan 
een pleidooi houden voor verlaging van de lonen en 
kan men zoiets door een rode bril niet waarne
men? 

Die rode brillen toch ..... . 

Spionnage 
ne vorige maal ~praken wij op deze plaats 

onze ongerustheid uit over de onlangs in 
Den Haag aan het licht getreden spionnage-affaire, 
waarbij wij de nadruk legden op het feit, dat bij 
de betrokken industrie toch wel zeer lichtvaardig 
was te werk gegaan met betrekking tot de selectie 
van het aangenomen personeel. Wij spraken daar
bij tevens de wens uit, dat een ernstig onderzoek 
zou worden ingesteld naar deze wel zeer licht-



l"RIJIIEID EN DEMOORATIE 

U-Cln WEEK tot WEEK 
Het eerstgeboorterecht 
De Partij van de Arbeid doet den volke kond, 

dat .zij de eerste politieke partij is, die er 
een middenstandsprogramma op na houdt. 

Wij hebben ons over die mededeling, welke de
zer dagen nog eens in de Middenstandsuitzending 
van de V.A.R.A. met bijzondere ophef werd her
haald, lichtelijk verwonderd, oq1dat wij ons menen 
te herinneren, dat de K.V.P. reeds gedurende enige 
jaren een miQ.qenstands.-paragraaf in haar program 
heeft staan en de V.V.D. daarin, in het voetspoor 
van de Partij van de Vrijheid, evenmin is achter
gebleven, Het door de Algemene Vergadering van 
pnze partij in het voorjaar van dit jaar definitief 
vastgestelde Werkprogram bevat een hoofdstuk 
Y!ln 14 punten, dat geheel 1!.;1:1} cle middenstand is 
gewijd. _ . 

Wij zijn dus zo vrij in twijfel te trekken, dat de 
P.v.d.A. rechtmatige aanspraak op het eerstgeboor
terecht kan doen gelden. Nu zou dat allermiD.st een 
wereldschokkende kwestie kunnen worden ge
noemd, ware het niet, dat men het van socialis
tische zijde wil doen voorkomen, dat de P.v.d.A. 
hier de burgerlijke partijen een voorbeeld van wel
overwogen zorg voor de middenstand heeft gege
ven. De radiospreker ging zelfs zo ver, dat hij be
weerde, dat de middenstand alleen van het demo
cratisch socialisme genezing van zijn kwalen heeft 
te verwachten en dat de andere partijen slechts 
lapmiddelen hebben aan te bieden. In de geleide 
economie ;~:ou de panacée voor het verwerven van 
bestaans;~:ekerheid worden verkregen, terwijl van 
het liberaal-economische stelsel slechts bestendi
ging van allerlei narigheid moet worden verwacht. 
Wij vinden deze beweringen nog al aanmatigend 
en misleidend, vooral wanneer men bedenkt, dat 
de door de overheid gevoerde middenstandspoli
tiek, die een waarlijk constructieve bijdrage tot 
de oplossing van de meest essentiële middenstands
problemen levert, door een grote meerderheid van 
de Staten-Generaal en door de landelijke midden
standsbonden wordt geschraagd. Het van socialis
tische zijde bij voortduring gevoerde pleidooi voor 
toepassing van het behoefte-element vindt in die 
kring terecht geen steun en dit is nu juist het 
meest markante punt van het onderhavige mid
denstandsprogram. Wij geloven dan ook niet, dat 
de middenstanders bij de komende verkiezingen 
veel neiging zullen vertonen om zich door derge
lijke onvruehtbare denkbeelden naar het socialis
tische kamp te laten lokken. 

Rood perspectief 
wat de middenstand in werkelijkheid van het 

socialisme te verwachten heeft wordt duide
lijk, wanneer men in het linkse weekblad "De 
Vlam" leest wat in die kring als toekomstbeeld 
voor ogen staat. Wij lazen o.a.: 

"Het distributie-apparaat, zoals het thans nog 
bestaat, is een instituut uit de oude doos. Het zal 
moeten verdwijnen en vervangen moeten worden 
door een rationeler. Natuurlijk zal een dergelijk 
proces grondige opruiming houden onder de mid
denstand in die zin, dat tal van in feite overtollige 
en improductieve bedrijven zullen moeten worden 
opgedoekt. Daardoor zal ruimte vrijkomen, c,laar
door zullen er mensen vrijkomen en daardoor zul
len de totaalkosten van de verbruiksgoederen wor
den verlaagd. Wij zijn er ons van bewust, dat deze 
groep daardoor zal "deklasseren", dat wil zeggen, 
in het proletariaat terecht zal komen. Maar dit is 
een natuurlijk, door de voortgang van de techniek 
bepaald ontwikkelingsproces. Wij begrijpen ook, 
dat deze groep vooralsnog politiek gesproken, niet 
de kant van het socialisme, doch die van de reac
tie, in bepaalde omstandigheden zelfs die van het 
neo-fassisme zal kiezen. Dat kan voor een socialis
tische partij echter nooit aanleiding zijh, zich te
gen een progressieve ontwikkeling te verzetten 
door te pogen, met kunstmiddelen·een tot verdwij
nen gedoemde sociale laag in stand·te houden".· 

Degenen, die het rode middenstandsprogram zo 
bewieroken, zullen het wel niet prettig vinden, dat 
"De Vlam" in onverbloemde taal dè ware bedoelin
gen van de socialistische middenstands"zorg" 
heeft onthuld: grondige opruiming, opdoeken, pro
letariseren, dat zijn woorden, die niet kunnen wor
den misverstaan. En men is tenminste in "De Vlam" 
zo eerlijk te erkennen, dat de "tot verdwijnen ge
doemde sociale laag" niet veel met die "progres
sieve ontwikkeling' op zal hebben. Daaraan zal 
een in fraaie bewoording11m vervat socialistisch 
middenstandsprogram weinig kunnen veranderen! 

Droevige journalistiek 

M en kan, evenals wij, op verschillende terrei
nen van het maatschappelijk, economisch en 

politieke leven bezwaren hebben tegen wat er ge
beurt, tegen de handelwijzen van de Overheid. Wij 
hebben er in het minst geen bezwaar tegen, dat er 
fel, dat er hartstochtelijk geschreven wordt. Maar 
wij achten het een droevige journalistiek, als men 
met onbewezen insinuaties werkt. Dat verlaagt 
de discussies op het politieke vlak tot het werpen 
van modder waarbij de modder nog ni~t eens van 
goede klei is samengesteld, maar waarin vooral 
kiezelgwia verbor,i:en zit. Het nummer val). de 

Haagsche Post bevat een dergelijk staaltje. 
Het blad P.eeft bezwaar tegen het sluiten 

van een vredesverdrag met Japan, een 
bezwaar, dat velen in ons land ook hebben, 
vooral door de wijze, waarop de Verenigde Staten 
de opzet van de ondertekening van dit verdrag 
heeft gemaakt. Er wordt in de Haagsche Post dan 
wel gezegd, dat onze regering geprotesteerd heeft, 
en dan gaat het blad verder: 

"Ja, maar zo'n protest wordt terzijde ge
legd, antwoordde de man die het weten 
kan." En dat komt, omdat het niet voorzien 
is van een alternatief. En hoe dat nu weer 
komt. Ik las juist dezer dagen in 't boek van 
Sir Neville Henderson, dat er in deze wereld 
zo weinig goeds meer tot stand komt, omdat 
de persoonlijke belangen van degenen, die 
leidende posten bekleden, zo sterk samen
hangen met wat zij in politicis bedrijven. Is 
het U niet bekend, dat de heer Stikker een 
ander baantje zoekt? En zal hij dat ooit krij
gen, als hij daarginds met de vuist op tafel 
slaat? Neen, mijn waarde. En daarom kan 
onze regering geen kracht ontwikkelen." 

Het is droevig te constateren, dat dergelijk ge
schrijf in de Haagsche Post kan voorkomen. Wel
licht ontsnapt aan de aandacht der Hoofdredactie? 

De uitvoerin!{sOr!{anisatie der 
sociale verzekering 

Men kan verwachten, dat binnen afzienbare tijd 
de Staten-Generaal zich bezig zullen houden 

met het wetsontwerp, waarin de uitvoeringsorga
nisatie der Sociale Verzekering geregeld wordt. 

In dit verband lijkt het ons nuttig uit het laat
ste nummer van De Onderneming, het orgaan van 
het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond, enige 
passages over te nemen, waarin critiek wordt gele
verd op dit wetsontwerp. 

De Onderneming schrijft o.m.: 

"Te lang al bleven de beslissingen uit, die 
een einde moeten maken aan de verlamming 
van de pogingen om te komen tot een doel
matige uitvoering onzer Sociale Verzekering. 
Zonder vertrouwen in een wijs beleid van de 
centrale werkgevers- en werknemersorgani
saties en de tot deze organisaties toegetreden 
werknemers- en werkgèversvakverenigingen, 
komt men er niet. Bestaat dit vertrouwen, 
dan kan de Reqering er toe worden ge
bracht inderdaad ten halve te keren in 
plaats van ten hele te dwalen, zoals zij, on
danks de in het ontwerp aan9ebrachte wijzi
gingen, bezig is te doen. Aan bedrijfsorga
nen, niet aan een centralistische en ambte
Hike apvaratuur bestàat behoefte. Aan een 
toezichthoudend col!eqe bestaat behoefte, 
niet aan een bemoeial, die alles van boven 
af kan ordonneren." 

Dit is een geluid, waarmede wij, in liberale kring 
van harte kunnen instemmen. Steeds krachtiger 
moet het geluid worden van hen, die bezwaar heb
ben tegen een centralistische en ambtelijke appa
ratuur, tegen een bemoeial, die alles van boven af 
kan ordonneren. In wezen gaat het daarom bij de 
gehele verkiezingsstrijd, welke het volgend jaar in 
ons land zal plaats hebben. Dat een zo gezagheb
bend orgaan als De Onderneming, zo openlijk deze 
gedachten vertolkt, kan ons in onze strijd op het 
politieke terrein slechts sterken. 

Strijdkrachten en volk (I) 
Vóór de tweede. wereldoorlog gaf de Kon. Ned. 

Vereniging "Ons Leger'' als omslag van haar 
orgaan "Ons Leger" een afbeelding te ûen van 
twee handen, die elkaar vasthielden. De ene hand 
was de gepantserde vuist van eert krijgsman, de 
andere was de ongeschoeide hand vàn een gewone 
burger. En zij stelde als doelstelling van haar 
streven, dat er moest zijn een weermacht, "steu
nende op de. sympathie der natie". Aan die woor
den moesten wij denken, nu meer dan ooit de de
fensie in het centrum der belangstelling staat, nu 
de offers, welke gevraagd worden van ons gehele 
volk zo bijzonder groot zijn. Die woorden, welke 
in de huidige tijd overgebracht, betekenen, dat er 
een goede harmonie moet zijn tussen onze strijd
krachten en ons volk, dat er over en weer ver
trouwen moet heersen. En dat vertrouwen in die 
strijdkrachten, moet in de eerste plaats gekweekt 
worden door de leiding van de strijdkrachten, door 
de departementen van Oorlog en van Marine, en 
door de Staven van de onderscheiden onderdelen 
van onze strijdkrachten, zowel te land, ter zee als 
in de lucht. 

En bij ons is een zekere bezorgdheid, welke aan 
het toenemen is, naar aanleiding van de maatrege
len. welke in de laatste tijd door de topfiguren ge
nomen zijn, althans met hun verantwoordelijkheid 
worden gedekt. 

Wij noemen om dit duidelijk te maken enkele 
voorbeelden. 
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Hebt U óók al een 
exemplaar? 

Welk standpunt heeft onze Kamerfractie 
ingenomen bij het lonen- en pr~ndeba$ in 
de ~eede ltan1er? 

Hoe is de bekende motie-Oud, van 23 
Januari 1951, waarop een Kabinetscrisis 
volgde, ook weer precies ontstaan? 

Wat was de houding van de V.V.D. in de 
Kan1er ten aanzien van bet vraagstuk van de 
kinderbijlSlag voor kleine r;elfstandia-en? 

Wat was het .oerdeel van onze fractielil in 
Tweed.e en ~rste 1Ça01er over de jongll'te 
belastingverzwaringen en over de fi~nciële 
politiek van minister J..ieftinck iQ het alge
D1een'! 

Op deze en tientallen andere vragen luu~t 
U onn1iddellijk het antwoord vinden · in de 
(in bijpassende ntaP) verzantelde .,Parlemen
taire Flitsen", welke in bet nu verstrek1!11 
parien1entaire jaar 1950/51 in ons blad we
kelijks zijn verschenen. 

Thans wordt aan. de index op det:e verza
D1eling gewerkt, welke het geheel zal coD1-
pleteren. 

Vooral met het oog op de aanstaande Ka
D1erverkiezingen vorn1en zij een onmisbaar 
vaden1ecuD1, in aantrekkelijke en goed lees
bare vorEn, voor p-ropagandisten, sprekers en 
bestuursleden van de V.V.D. 

Op ieder afdelingssecretariaat dient toch 
tenD1inste één exeD1plaar ter docu01entatie 
aanwezig te zijn. 

Men herleze nog eens de .,Parlewentaire 
Flitsen" van 3 Februari 1951, getiteld: .,De 
Tweede Kamer n1aakte historie" en die van 
31 Maart 1951, getiteld: "Prof. ROD1D1e legde 
nieuw Kabinet te vondeling", waarin res
pectiev·elijk het ontstaan en de oplossing van 
de Kabinetscrisis op even duidelijke als 
boeiende wijze zijn weergegeven. 

De "Flitsen" vor01en een documentatie 
van de parlementaire V.V.D.-arbeid, waar 
geen goed V.V.D.-er buiten kan. 

Wie spoedig zijn bestelling inzendt aan het 
AlgeEneen Secretariaat van de V.V.D., Ko
ninginnegracht 61, 's-Gravenhage, kan, à rai
son van slechts f 2.50 per jaarn1ap, nog 
worden geholpen. De voorraad is echter 
n i e t onuitputtelijk! 

Allereerst de beschikking van de Minister van 
Oorlog, waarin vermeld wordt, dat in het vervolg 
geen enkel onderdeel van de Nederlandse land
of luchtmacht een muziekinstrument als geschenk 
mag aanvaarden zonder de toestemming van de 
minister zelf. Dat bewijs van toestemming, dat 
"musikalische ausweis" zal worden afgegeven door 
de minister, vertegenwoordigd door de generale 
staf, sectie G 4, ~oals men kan lezen in legerorder 
170 L.-LM. 

Een tweede voorbeeld: er is een beschikking af
gekomen van de Generale Staf, dat in het vervolg 
niet meer over "onze jongens" gesproken wordt, 
maar over "onze soldaten". 

Strijdkrachten en volk (11) 
E en derde voorbeeld: de dirigent van de Ko-

ninklijke Militaire Kapel, kapitein Rocus 
van Yperen, heeft bij een beschikking van hoger
hand zijn voornaam verloren en wordt in het ver
volg alleen maar genoemd kapitein R. van Yperen. 

Tenslotte voor dit keer een vierde en laatste 
voorbeeld. De woordkeu;~:e van de dagorder van 
de Chef van de Generale Staf naar aanleiding 
van .de gebeurtenissen te Eindhoven, relletjes tuli
sen burgers en militairen enerzijds en politie en 
militaire politie anderzijds, was vervat in termen, 
die meer Pruisisch dan Nederlands aandede11, hoe 
zeer men ook evenals wij dergelijke relletjes in 
hoge mate moet afkeuren. 

Die dagorder gaf het r.k. dagblad "De Tijd" aan· 
leiding om o.m: het volgende te schrijven: "Wij 
kunnen nu niet bepaald vinden, dat deze dagorder 
een sterk argument aanvoert, wanneer zij de sol
daten voorhoudt, dat het Nederlandse volk ander
half mllliard voor zijn defensie betaalt voor een 
leger en niet voor een troep zich misdragende sol
daten. Ongetwijfeld is dit juist, doch als argument 
gaat het maar· op, lijkt het ons, als men het als een 
gunst beschouwt. dat men soldaat is. Wij menen te 
mogen veronderstellen, dat de meeste Nederlandse 
soldaten dat meer als plicht beschouwen en qat 
zij dit doen, vinden wij nog niet eens erg. Wij 
zijn zeer vóór een sterk leger, maar heel besliJ;t 
tegen militarisme. Wij moeten een Nederlands le
ger opbouwen en geen Duits. Nu, een Nederlands 
leger bestaat niet uit soldaten; die het heerlijk 
vinden dat ze voor de militaire dienst zijn opge
roepen en van dankbaarheid hiervoor overvloeien 
De Nederlandse soldaat weet heel goed, di!t bij 
een groot offer brengt. Láát hem dat gerust heel 
goed weten van des te meer waarde zal zijn 
plichtsvervulling zijn". 

Wij zijn van oordeel, dat De Tijd hier in rustiee 
en juiste woorden het oordeel geeft, dat getteven 
moest worden. Wil er werkelijk sprake zijn V~Jn 
een goede verhouding tussen strijdkrachten en 
volk, dan zal men deze opmerkingen indachtig 
moeten zijn. 
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MAAR DAN OOK DOOR 
DE GROTEN 

(Ingezonden) 

Als ik het ééns hartgrondig eens 
geweest ben met een ingezonden 

stuk, is het wel met dat in Uw nr. 
van 25 Augustus, onder de titel deze 
staatkunde is verward", ingez~~den 
door E. H. 

Ik ~eb altijd gedacht: "ik zal het 
wel m1s hebben", wanneer ik in mijn 
krant lees de verschillende suggesties 
van 's-werelds kopstukken, met op de
zelfde bladzijde de zeer ongunstige en 
soms onbeleefde reacties hierop van 
desnoods dezelfde "kopstukken". Zo 
kunnen immers nooit bases gevormd 
worden van besprekingen in weder
'zijds vertrouwen. En wat is de indruk 
die wij mensen krijgen van diegenen 
die de wereld leiden? En hoe wil mer{ 
o~ze opgroeiende jeugd nog het begrip 
biJbrengen van eerlijkheid en recht
vaardigheid? Inderdaad, E. H., "In
dien het jongste Russische voorstel 
voor een vijfmogendheden-conferentie 
·geen andere constitutionele reacties 
veroorzaakt dan de gebruikelijke wei
nig constructieve hatelijkheden, dan 
wordt nogmaals bewezen dat de Grote 
Drie, Vier of Vijf niet in grote stijl 
kunnen denken". Intussen, mijnheer 
de redacteur, is er schijnbaar voor al
le partijen reden te over, om de be
wapeningen (defensie noemt men dit) 

. tot het waanzinnige op te voeren, met 
als gevolg de totale verstoring van 

. het economisch evenwicht in .de we
reld. E. H. zegt: "Wellicht kan de 
Nederlandse minister van Buitenland
se Zaken er toe bijdragen de toon van 
het internationale gesprek te zuive
ren". Ja, heel goed mijnentwegen 
maar hebben kleine landen als het 
onze nog wel enige invloed op de in-· 

.. ternationale gang van zaken? Wat 
' dunkt , U van onze "Indische" ervarin

gen? 

Neen, een middel om uit deze im
. passe te komen kan ik U niet aange
ven, maar al kan ik nog zo'n klein 
steentje ertoe bijdragen, welnu, ik ben 
}?ereid. Moge het zo zijn dat in de 

· ~~ nabije toekomst, zoais E, H. het 
nj)emt. "grote staatkunde" gepleegd 
zal worden, maar dan ook door de 
"groten". 

/ 

P. van R. 

OVERLATEN! 
Zou he.~ niet veel ve1·standi-

ger ZtJn, wanneer de Over
heid het veel meer aan het 
bedrijfsleven overliet om te 
beoordelen wat economisch 
verantwoord is en wat niet? 
Zeker zolang de Overheid 
niet bereid of in staat is zich 
terdege te realiseren, dat Ne
derland een zéér arm land is, 
dat elke overbodige uitgave 
moet trachten te vermijden. 

(Beroepsvervoer) 
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BEV ANISME, TEKEN 
AAN UE WAND 

Heilloos systeem, 
drijft ons naar 

een ramp 

Jhr. W. H. D. Quarles van Ufford 
te Breukelen schrijft ons: 

H èt uittreden uit het Labour-kabi-
·net van de heer Bevan en twee 

volgelingen heeft . vooralsnog geen 
grote gevolgen gehad. Echter verdient 
onze aandacht het feit, dat ·het door 
bovenvermelde personen gesigneerde 
pamfl'et "One Way On1y" - waarin de 
door hen voorgestane nieuwe politie
ke lijn wordt. uitgestippeld ~- duide
lijk het kenteken draagt van meer
dere "auctores intèllectuales", welke 
e-chter hun bijdragen met de sluier 
van -de ~nonymitei~ hebben bèdekt. 
, De omvang vim deze beweging (naar 
eerste schatting bestaande uit min
stens twintig Labour-leden) wijst niet 
op een vinding van een excentriek 
drietal, maar veeleer op een in de 
links-radicale Labour-gelederen aan
wezige stroming. Was de afschaffing 
der kosteloze brillen-verstrekking de 
directe aanleiding tot Bevan's stap, 
het eerdergenoemd pamflet legt dui
delijk de diepere oorzaken ervan 
bloot: . Bevan en zijn, deel~ anonyme, 
volgelmgen wensen een meuwe be
leving" en bezinning van het soci~lis
me; een socialisme, waarvan de La
bour-politiek te ver is afgedwaald. 
Dat bij deze rode bezinning een niet 
al te reële politiek wordt voorgestaan, 
kan niet al te verwonderlijk voorko
men. Ter illustratie hiervan het vol
gende voorbeeld: Gepropageerd wordt 
de inkrimping van de herbewapening 
der Noord-Atlantische bondgenoten, 
waardoor de aldus vrijgekomen ar
beids-bronnen kunnen worden aange• 
wend tot bestrijding van armoede 
en daarmee van het communisme 
in de achterlijke gebieden. 

• • • 
D it laatste zal ieder weldenkend 

mens evenzeer prefereren, ech• 
ter bij een vijand naast de deur, welke 
ongeveer een tien à twintigmaal ster• 
kere oorlogsmacht vertegenwoordigt, 
en de bewapening voortzet (Bevan of 
geen -Bevan), is de vraag gerecht
vaardigd of, zolang van machtseven
wicht niet gesproken kan worden, een 
inkrimping der bewapening wel het 
juiste antwoord is op de problemen, 
met welke het communistisch impe
rialisme ons confronteert. Het gehele 
pamflet ademt de bekende links-ra
dicale geest, welke zich manifesteert 
in de volgende linkse idées fixes:· 
Rusland valt wel mee, de herbewape
ning aan deze zijde van het IJzeren 
Gordijn is _dan ook overdreven, de 
niet-linkse bondgenoot Amerika treft 
veel schuld en het geld kan beter aan 
,;sociale" zorg worden besteed. Voor 
dit laatste geldt weer mijn bovenge
dane uitspraak betreffende de me
ning van ieder weldenkend mens, ech
ter past hier een nog groter voorbe
houd n.l. het gebrek aan vertrouwen 
in Bevan's interpretatie van "sociale" 
( is socialistische?) zorg. 

Aan de duidelijke opzet van dit pam
flet om een wijziging van de binnen
en buitenlandse politiek der Labour
par\y te bewerkstelligen, ligt echter 
dit belangrijke feit ten grondslag, dat 
bij het zoeken van machtsevenwicht 
ten tijde van deze wereld-crisis zich 
in Engeland,. dit strategisch zo belang
rijke Europese bastion tegen het ,we· 
reld-communisme, een beweging voor~ 
doet, welke zich gedrongen voelt ui
ting te geven aan diepe herbelevings
gevoelens van het Marxistisch-socia
lisme met zijn vele· communistische 
aanknopingspunten. 

• • • 
E ngeland staat echter in deze ,.eer" 

niet alleen. In de gedachten 
komt mij de cri de coeur van een Ne
derlandse socialist - de heer Scheps 
-. welke uiting geeft aan zijn spijt 
wegens het verloren gaan der rode 
heilsverwachting en aan de noodzaak 
van het vinden ener nieuwe princi
piële lijn. (Men zie ons weekblad van 
28 Juli j.l.). 

Moet het betreffende artikel van 
de hand van bovengeonemde socialist 
in ,.Socialisme en Democratie" in de 
eerste plaats gezien worden in het 
licht der politieke constellatie hier te 
lande, de grondgedachte van socialis
tische her-beziqning is in grote mate 
identiek aan die van dè heer Bevan. 

Ter onderstreping van ·het gevaar, 
welke ik in·· dit Marxistisch-socialis•
tisch ontwaken zie, voor,al met het oog 

Elsevièrs Weekblad gaf in zijn num
mer van 25 Augustus een weergave 
van de rede, do.or Mr. J. Gibson Jar
vie gehouden ter algemene vergade
ring van ·aandeelhouders van de u'ni
ted Dominions Trust Ltd. Wij ontle
nen daaraan enkele passages: 

,.Nationalisatie betekent steeds con
trole uit de verte en inmenging door 
mensen, die geen ervaring hebben op
gedaan in de desbetreffende bedrijfs
tak. - of, zoals maar al te vaak het 
geval is - in welke bedrijfstak ook. 

op de huidige wereld-constellatie, 
waarin dergelijke links-radicale stro
mingen met voldoende kracht het 
Kreml vele divisie's zullen bespa.ren 
diene hetgene, dat de heer van de; 
Kieft voor dè VARA"microfoon op 
Vrijdag 3 Aug. j.l. in het Buitenlands 
Weekoverzicht t.a.v. de Bevan-bewe
ging o.a. opmerkte in ongeveer de 
volgende bewoordingen: "een scheu
ring in de Labour-Party, welke Bevan 
thans ook niet voorstaat, .zal zich 
waarschijnlijk ook niet manifesteren 
immers Bevan's · idealen liggen uit~ 
eindelijk ook aan de Labour-politiek 
ten grondslag". Er is geen principieel 
verschil. Waar geen principe-verschil 
bestaat, is het gevaar geenszins denk
beeldig, dat. deze radicale rode vlek" 
zich zal uitbreiden en wedero-d; juist 
in dèze wereld-éonstellatie ·tot groot 
gevaar voor onze, niet op Marxisti
sche ,.waarden" gefundeerde samen
leving. Een "zelf" revisie van ons 
West-Europees bolwerk in liet bijzon
der lijkt mij niet ondienstig. 

. De bittere les van onze ervaringen is, 
dat als wij · efficiency wensen, deze 
alleen kan worden gevonden in het 
particuliere initiatief. Als wij grond
noten uit Oost-Afrika of eieren uit 
West-Afrika willen hebben, laat het, 
particuliere initiatief daar dan voor 
zorgen. Als ze te krijgen zijn, ·zullen 
wij ze krijgen, zonder dat millioenen 
aan belastinggelden in een bodemloze 
put worden ·geworpen". 

Het gevaar van deze links-radicale 
ontwakingsdrang, welke na.men men 
het ook geeft - Bevanisme of Schep
sisme - kan nog ten goede werken 
indien zij diene tot een "auto-purifi~ 
cation" - zelf-zuivering - in de so
cialistische gelederen, waaruit al die
genen verdwijnen, welke eigenlijk de 
links-radicale en Marxistisch-dogmati
sche consequenties toch niet kunnen 
aanvaarden en (in ons land) zich door 
de zoete ,.doorbraak"-vogela.ar misleid 
zien. 

Moge het Bevanisme vooral diege
nen een niet te misverstaan teken aan 
de wand zijn. 

,.Deze regering ziet niet in of wil 
niet inzien, dat zij leeft door het op
teren van de geaccumuleerde vruchten 
van het particuliere initiatief. Zij ver
moordt de particuliere ondernemings
geest en beseft niet, dat de dood van 
het particuliere initiatief onvermijde
lijk de dood van het socialisme mee
brengt, omdat, als wij een analogie 
aan de natuur ontlenen, wanneer het 
,.gastdier" sterft, ook de ,.parasiet" 
vroeger o.f later te gronde gaat". 

"Wat is toch de misdaad van het 
maken van winst? Zouden de werkne
mers leven als hun werkgevers geen 
winst konden maken? Het voorstel 
(van de Labour-regering, Red. V. en 
D.) verraadt een blinde haat tegen 
succes in welj{e vorm ook". 

Duik in · dorre cijfers 
...... wankele welvaart 

In mineur ...... 

Ditmaal zijn het de Econo-
misch-Statistische Be

richten van 25 Juli, die ons 
enkele merkwaardige cijfers 
geven over de verdeling van 
ons nationaal inkomen en 
wel het aandeel van de zelf
standigen tegenover 't aan
deel van de loontrekkers. 
Het bruto inkomen van de 
zelfstandigen steeg van 1938 
tot 1950 van 2.16 milHard tot 
7.56 milliard, waarvan zij 
resp. 16.6 % en 21.4 % aan 
directe belastingen betaalden. 
De loontrekkers zagen hun 
inkomen in die periode ver
meerderen van 2.39 milliard 
tot 7.31 milliard en zij be
taalden resp. 2.5 % en 7.1 % 
aan directe belastingen. Het 
is dus blijkbaar nog niet 
zo gek om in loondienst te 
zijn. 

Het nummer van Juli van 
het Maandschrift van het 

C.B.S. vertelt ons dat de in
en uitvoer van April .1950 tot 
April 1951 beide zijn geste
gen, de invoer van 644 tot 
821 millioen, de uitvoer .van 
367 tot 581 millioen. Het 

dekkingspercentage ._ steeg 
daardoor van 57 % tot 71 % · 
en dit kunnen wij op • zich 
zelf verheugend noemen, 
maar een feit blijft, dat' er 
toch. nog altijd een 'verschil 
is van 240 millioen waarvoor 
andere inkomsten gevonden 
moeten worden, zo niet, dan 
dreigt nog altijd het bank
roet. . . . en dit gevaar is ern
stiger dan velen denken, 
wankele welvaart in' mineur. 
Er moet geëxporteerd wor
den, zo veel mogelijk en dat 
kan alleen als de prijzen zo 
laag mogelijk zijn, m.a.w., 
wanneer wij in de beschik" 
bare tijd zo veel mogelijk 
produc~ren en dan· is het niet 
zeer hoopvol, dat de arbeids
productiviteit eigenlijk nog 
niet het peil bereikt heeft 
van 1938, in Maart 1951 wu 

de index maar 96, terwijl 
deze tengevolge van verbe
terde machines en arbeids
metheden zeker 110 of meer 
had kunnen zijn. 

ne cijfers vertellen ons, dat 
de prijs-index van het 

gezinsverbruik in Mei niet 
hoger was dan in April, al 
waren de voedingsmiddelen 
wat duurder, de kledmg was 
wat goedkoper, maar alles bij 
alles, waren de kleren in Mei 
1951 ruim 40 % duurder dan 
in 1949 en de voeding 24 %. 
Het is dan ook geen wonder, 
dat 't totale verbruik in Mei 
is % lager lag dan in 1949, 
de hoeveelheid ten minste, 
de gemiddelde uitgaven wa
ren gestegen met rond 25 %. 
Is het wonder, dat vele huis
vaders en kleine renteniers 
bezorgde gezichten zetten, 
wanneer zij bovendien we
ten; dat· het gemiddelde ren
dement van de aandelen van 
Nederlandse ondernemingen 
daalde van 4.8 % in 1938 tot 
3.9 % in 1949, m.a.w. een 
vermindering met b~jna een 
vijfde deel? 
De cijfers zijn somber, laten 
zij ons niet tot wanhoop · 
brengen, maar slechts prik
kelen tot harder · werken, 
vooral daar Nederland steeds 
meer ·monden ·moet open "hou
den, in de' eerste vier maan
:Ien van dit jaar reeds 43000;· 
of rond 130.000 per jaar en 
toch daalt voortdurend het 
tegoed bij de spaarbanken: 
van eind 1949 tot eind April 
1951 met niet minder dan 
202 millioen, terwijl een toe
name van 75 minioen gulden 
door de bevolkingstoename 
normaal geweest zou zijn 
een verschil dus van rond 
275 millioen gulden in 28 
maanden, dus bijna 120 mil• 
lioen per jaar, te weinig be· 
spaard, of nagenoeg de helft 
van de belastingpenningen, 
die minister Lieftinck wil 
hebben .... als extra'tje. 

Bd. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE. 

Onze partijraad 
kwam bijeen. 

Onze Partijraad kwam op Zaterdag 1 ·September te Utrecht bijeen 
in een zeer druk bezochte vergadering, onder voorzitterschap van 
mr P. J. Oud. Na afdoening van enige huishoudelijke zaken werden. 
in de morgenuren inleidingen gehouden over "De economische toestand 
van Nederland" door mr H. F. van Leeuwen, directeur van de Twentse 
Bank te Amsterdam, rnr E. Bloenibergeil, directeur van de Albatros 
Superfosfaatfabriek ter bereiding van kunstmeststoffen te Rotterdam 
en ir J. Baas, directeur van de Rijkslandbouwwinterschool te Hengelo, 
die dit onderWerp van de financiële, de industriële en de agrarische 
kant belichtten. In de middaguren volgde hierop een uitvoerige ge
dachtenwisseling, waarna mr Oud met een kort dankwoord deze zeer 
geslaagde vergadering sloot. 
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De Partijraad bijeen. 

De bestuurstafel luistert vol aandacht naar de inleiding van 

Ir. ]. Baas. (V.l.n.r.: ]. M. F. A. van Dijk, Mr. ], Rutgers, Mr. 

P. ]. Oud, Mr. H. F. van Leeuwen, Mr. H. van Riel, S. van 

den Bergh en Mr. E. Bloembergen). 

DE DINGEN DEZER DAGEN 
Liquidatie der W oltersomse 
organisaties 

Eindelijk heeft de minister van Economische 
Zaken bij beschikking aan de Sociaal-Econo

mische Raad opgedragen voorzieningen te treffen 
met betrekking tot het vermogen van Woltersomse 
organisaties (het vakgroepenstelsen .. welke door 
hem krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisatie 
worden opgeheven. De liquidatie, welke al enige 
tijd in voorbereiding is, kan hierdoor worden ver
sneld, wat de velen, die tegen deze instellingen uit 
de bezettingstijd bezwaren hebben, zeker niet on
aangenaam zal zijn. Overigens eindigt de fatale 
termijn eerst op 15 Februari 1953, waardoor het 
in daartoe geëigende gevallen mogelijk is een soe
pele overgang naar eventuele bedrijfsschappen te 
bewerkstelligen. 

Sparen (1) 

H et sparen is een onderwerp, dat wij op deze 
· plaats reeds eerder aan de orde hebben ge-

steld en wij achten het van belang dit onderwerp 
op de voet te volgen, als er in zijn ontwikkeling 
een nieuwe wending is waar te nemen. Dit nu is 
op het ogenblik.·het. geval en wel in de gurtstigé 
zin van het woord. Gebleken-is namelijk, dat :Voor 
het eer:;t na 14.maanden bij de Rijkspóslspa;lrbank 
in Augustus van dit jaar meer spaargeld is ingé
legd dan terugbetaald. Deze gunstige ontwikkeling 
bleef evenwel niet beperkt tot onze grote natio
nale spaarinstellingen, ook de dri~. particuliere 
spaarbanken in de drie grote steden vertonen een 
zelfde ontwikkeling. Het is genoegzaa!Tl bekend, 
dat de situatie met betrekking tot het sparen in 
ons land tof ~or kort een heel ander beeld heeft 
getoond, dat velen terecht met zorgen heeft ver_
vuld. Thans is er evenwel een keerpunt waar
neembaar, waaromtrent het niet zo eenvoudig is 
de directe oorzaken aan te wijzen. De conclusie 
lijkt ons evenwel gerechtvaardigd aan te. nemen, 
dat het tot stilstand komen van de "lwopwoede", 
die zich onmiddellijk na het uitbreken van het 
confli.ct in Korea manifesteerde, een van de voor
naamste redenen is die er toe hebben geleid, dat 
de besparingen weer konden toenemen. Velen 
hebben .de laatste tijd hun spaargeld in goederen 
in de vorm van kleding en huisraad belegd. De 
jongste prijsdalingen op verschillend terrein heb
ben · de mensen evenwel tot nadenken gestemd, 
terwijl de "hoopvolle" berichten over Korea ener
zijds ·veel angst hebben weggenomen, terwijl zij 
anderzijds vervlakkend hebben gewerkt in die zin, 
dat men aan de strijd gewend is geraakt, waar
door de factor _angst op de achter_grond raakte. 

Spa~en (11) 

I n zekere zin kan men zich met verbazing 
afvragen hoe ons volk in deze moeilijke tij

den er toch nog toe komt wat geld op zij te leg
gen. Het beantwoorden van deze vraag is minder 
makkelijk. Wij kunnen ons dan ook niet aan de 
indruk onttrekken, dat het sparen in deze tijd 
werkelijk ten volle is: "het afzien van consump
tie". Met andere woorden ,het sparen kan dan 
pas plaats vinden, indien men werkelijk van be
paalde aankopen afziet. Aldus moet men wel tot 
de conclusie komen, dat het sparen in deze moei
lijke tijd eerder op psychologische dan op econo
mische gronden is te verklaren. Immers, thans 
geldt meer dan. ooit het sparen als een werkelijk 
offer. Het is echter van het grootste belang, dat 
de grote waarde van dit streven in ons volk wordt 
gewaardeerd en wordt onderkend en wat belang
rijker is, dat dit streven wordt gestimuleerd. Deze 
ontwikkeling moge dan ook een zeer belangrijke 
waarschuwing zijn voor onze regering, dat zij een 
politiek voere op grond waarvan het mogelijk 
worde, dat de spaarzin wordt aangekweekt. Zij 
mete daarbij echter niet met velerlei maten en 
denke daarbij vooral aan de moeilijke omstandig
heden waarin vele kleine zelfstandigen verkeren 
en zij denke daarbij mét natne aan de midden-

" stand, die et heden ten. dage practisch· niet toe
komt een appeltje voor de. dorst te vormen. Wij 
willen de zéer gunstige ·eigenschap die de arbei
dende bevolking met betrekking tot het sparen 
ten toon spreidt, geenszins onderschatten. Wij 
juichen deze ontwikkeling ten zeerste toe .. Maar 
toch dient daarbij niet uit het oog te- worden ver
loren, dat bij een regelmatig vast inkomen, waar
onder begrepen de nodige sociale voorzieningen, 
he( mal{kelijlker is regelmatig een kleinigheid op 
zij te leggen, dan bij inkomsten die klein en zeer 
onregelmatig zijn, waarbij van het ontvangen van 
enige sociale zekerheid practisch geen sprake is. 
Daarom moge de regering met betrekking tot dit 
probleem een open oog hebben en de nodige arm
slag garanderen aan hen die door zelfstandige 
arbeid in hun levensonderhoud moeten voorzien. 

Rustkuur 

D è internationale communistische operette
voorstellingen gaan ongestoord verder. De 

Oost-DuÜ;se president, Wilhelm Pieck, is uit Ber
lijn.vertroklten voor een .,gezondheidskuur". Men 
neemt aan, dat hij naar Polen of Rusland op weg 
is. De Oost-Duitse vice-president, Walter Ulbricht, 

is eveneens voor een rustkuur Oostwaarts ge· rok• 
ken. Van ziekte van deze beide heren werd e€ -.der 
niets vernomen en hun gezondheidstoestand w~ s in 
elk geval van dien aard, dat zij in staat waren het 
jeugdfestival in Berlijn bij te wonen. Dit festl ;al 
is evenwél geen doorslaand succes geworden en iit 
feit kon dan ook wel eens de oorzaak van de ! ·a
dwongen "rustkuur" zijn. Ongetwijfeld, wij z1.'n 
dergelijke vertoningen gewend en als zodanig he\ -
ben zij dan ook weinig betekenis. Het kan echte ~ 
voor wankelmoedige naturen nuttig zijn op deZl ·, 
feiten te wijzen. Immers, uit deze gang van zakell I
blijkt weer eens zonneklaar, dat men ,.zich onder 
het communistische stelsel zelfs niet kan "veilig 
stellen" als men tot de slaafse volgelingen be• 
hoort. De rol die het individu in een dictatoriaal 
stelsel speelt, is slechts onbetekenend en veelal 
van korte duur en het zijn juist de lafhartigen 
en wankelmoedigen, die in hun ijver om de rode 
macht te dienen, het eerst op een zijspoor worden 
geplaatst. 

Anno 1951 
N iet z~mder verbazing en verontwaardiging 

• zullen velen hebben kennis genomen van 
het jaarverslag van dr. Hagtingius van de school
artsendienst te Borculo, waarin hij ernstige eritiek 
uitoefent op de hygiënische toestanden, waaronder 
vele kinderen in Borculo, Hengelo (Gld.), Laren, 
Neede, Ruurlo, Vorden en Zelhem, zowel op school 
als thuis leven. In dit rapport wordt o.m. gewag ge
maakt van het feit, dat de vloeren van de school· 
lokalen vaak vuil en half vergaan zijn, terwijl het 
stof dik op het houtwerk ligt en er dikwijls een 
bedorven lucht hangt. Nog erger wordt het als 
men leest, dat vernieuwing van de vloer bijna 
steeds op tegenstand van de bouwinspectie stuit. 
Het is toch wel een dringende eis, dat aan deze 
toestanden een snel en radicaal einde wordt ge
maakt, althans dat er een ernstig onderzoek naar 
de klachten van deze arts wordt ingesteld. In· 
dien de in dit rapport genoemde feiten juist zijn, 
is het toch wel treurig, dat dergelijke toestanden 
zich in onze tijd kunnen voordoen. Wij moeten 
hierbij vooral oppassen, en dat is o.m. de grot~ 
waarde van deze waarschuwing in het rapport 
neergelegd, dat wij tot zelfoverschatting overgaan 
en ons zelf in slaap. sussen met de gedachte, "dat 
zoiets in ons land toch onmogelijk is". Wij dienen 
op alle fronten. waakzaam te blijven .en zullen er 
ter de ge rekening mee moeten houden ·hoe ver• 
keerd het is de straat van de buurman te willen 
ga;m vegen als de reinheid voor eigen deur te 
wensen overlaat. 
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HET MILITAIRE VRAAGSTUK ALS POLITIEK OBJECT 
Een beschouwing van één onzer lezers 

De heer M. de Jong schrijft ons: 

H et militaire vraagstuk is een 
der meest urgente in tmze sa

menleving. Hoe komt dat? Wat is 
eigenlijk het complex van vragen, dat 
wij tegenwoordig ~nvoudigheidshalve 
,.het militaire probleem" noemen? 

Wij kunnen dit probleem van twee 
:llóiJ4eu benaderen. In de. eerste plaats 
~. wij ons afvrUen.· Qf -er de 
aoédza..t ia,on,.-Un,de iillitatre vraag
JtUkken zoveel ·gewicht te hechten dat 
zij tot een openbaar probleem wor
den. Deze vraag moet bevestigend be
antwoord worden. Het is door ande
cen dan ik reeds zo tot in den treure 
gezegd: Wij leven op eer vulkaan en, 
indien wij niet bereid zouden blijken 
te zijn om de waarden van onze hui
dige, Christelijke-humanistische cul
tuur, te verdedigen tegen de toch wel 
zeer aanwijsbare negativistische in
vloeden die haar bedreigen, dan kun
nen wij verwachten binnen zeer af
zienbare tijd onze zelfstandigheid, on
ze vrijheid van denken en leven, en 
ons bestaan kwijt te zijn. 

Dan zullen de individuen va1;1 ons 
volk her en der verspreid over de 
wereld geraken en al of niet in knecht
schap of slavernij hun leven voort
slepen. Dan zal de h1>ge waarde van 
de menselijke persoonlijkheid tot niets 
worden gereduceerd. 

Er is een aangrijpende tragiek in 
de wanverhouding tussen het peil dat 
de West-Europese cultuur heeft be
reikt en de graad van bestialiteit die 
moet worden aangewend om diezelfde 
hoge cultuur te verdedigen. Doch de 
practijk is, dat wij midden in het ru
moer zitten en, om·niet onder de voet 
gelopen te worden, wel gedwongen 
zijn een bijdrage aan de defensie te 
leveren. 

Ons volk, a-militair van instelling 
en van nature op rust en vrede ge
steld, voelt de lasten van die bijdrage 
in persoonlijke en financiële offers, 
die het brengen moet. 

Dit alles heeft zijn weerslag in het 
dagelijkse bestaan. Daarbij komt, dat 
het M()derne verkeer d<lor . zijn tech
nische vervolmaking (~egr;;~af, tele
foon, en voocal de radio met haar 
nieuwsuitzendingen) met haar voort
durende alarmerende berichtgeving 
omtrent b.v. de Koreaanse oorlog of 
van ,andere oorlogsterreinen, er waar
lijk niet toe bijdraagt de mens van 
heden rust en vrede te gunnen in zijn 
gedachtenleven en zijn dagelijks be
staan. 

De oorlogsdreiging is ttlt een obces
sie geworden en de nerveuze terug
slag wordt geleidelijk aan overal 
merkbaar. 

Het is onze taak om onder ogen te 
zien in hoeverre het mogelijk is om 
deze invloed weer terug te dringen, 
zodat men zich geestelijke en materiële 
weerstanden tegen die dwanggedach
ten kan vormen, opdat men aan de 
oorlogsdreiging geen· overdreven voor
stellingen gaat hecll~. 

R.esv.merend stenen wij vast, dat 
ll"ij aan -rlogsdreiging het hoofd 

-.moeten bieden; dat het enige mid
del;;. ~ daarJoe. is: eqt_ krijgsmacht. 
Voorts:· dat die krijgsmacht ·· hoge 
eisen stelt .aan onze bestaansgren
zen en aan ons morele weerstands
vermegea; dat wij dieRiem.gevolge in 
selder ondraagU}ke spiaftDingen drei-

BET GEZOND VERSTAND 
Moge spoedig het gezond 

t~erstand zegevieren en àe 
roulette, streng gecontroleerd, 
dienstbaar worden gemaakt 
aan de instandhouding van 
ons culturele leven. Gebeurt 
dit niet, dan vrezen wij, dat 
het "hazardspel", dat thans 
met ons kun#tleven wordt 
gespeeld, namelijk het over
laten ervan aan het toeval, 
vroeg of laat tot een nood
lottige ontknoping zal leiden. 

(De Schevenïngse Koerier) 

gen te geraken, doch dat wij ons 
znoeten hoeden voor overdreven 
voorstellingen en de werkelijke re
varen moeten erkennen en onder
kennen eu. ons niet door hersen
sehimmeD op staag moeten laten ja
gen, waarmee wij de telenpartij èen 
reuze dienllt IIOUClen bewijzen. 

· Overigens moge uit bet verenstaan
de ook wel duidelijk zijn geworden, 
dat het militaire vraagstuk niet een 
:taak van deskundigen alleen is. De 
defensie raakt ons gehele volk in al 
zijn geledingen en daarom dient ook 
ons volk in zijn geheel er de nodige 
aandacht aan te schenken. 

De opbouw van het 
Defensie-apparaat 

Wij kunnen het militaire vraagstuk 
ook van technische zijde bena

deren. Hier gaat het om de vraag van 
de opbouw van ons defensie-apparaat. 
Hierbij frappeert het, dat ons volk -
uiteraard omdat het door de oorlog zo 
na met de krijgsmacht in aanraking is 
gekomen - zoveel meer belangstelling 
hiervoor heeft dan voorheen. Men kan 
zeggen, dat leger, vloot en luchtmacht 
voorwerpen zijn geworden van het 
openbare gesprek. Daardoor zal echter 
ook in het staatsbestel het politieke 
gesprek zoveel te gemakkelijker wor
den gevoerd. Min of meer is de volks
vertegenwoordiger vertrouwd geraakt 
met de vakterminologie, die bij een 
krijgsmacht gebruikelijk is. 

Wil zijn beslissing echter "to the 
point" zijn, dan zal hij ten aanzien 
Vfin het aànbevelen of afwijzen van 
maatregelen, die, omdat zij in de open~ 
baarbeid ingrijpen, of voor de gemeen
schap gevolgen hebben, object van be
schouwing in commissievergadering 
of kamerdebat moeten zijn, een vol
strekt deskundige moeten zijn, dus 
specialist, en bij voorkeur dus vak
man. 

Er is eens gezegd: de politicus ziet 
niet verdèr dan de volgende verkie
zing, doch de Staatsman ziet naar de 
volgende generatie. Als er één vraag
stuk is, dat uiteindelijk staatsmo.nsbe
leid vereist om tot een uitgebalan
ceerde en redelijke oplossing te gera
ken is het wel het militaire vraag
stuk! 

Want juist voor de defensie immers 
moeten jarenlang o;ffers worden ge
bracht, waar niets tegenover staat. 
Maar hier geldt, dat wanneer velen 
de noodzaak ener defensie niet zien, 
bij de leidende perstm~n het juiste in
zicht wel aanwezig moet zijn. Zij moe. 
ten er immers voor zorgen, dat wan
neer het nodig is, het defensie appa
raat ter beschikking staat! 

Wij weten dat in de democratisch 
geregeerde landen de praktijk van het 
defensiebeleid veel zwakheden heeft 
getoond. Dictatoriaal geregeerde lan
den kennen dit probleem zo niel; om
dat zij van nature op het militaire zijn 
ingesteld. 

De dictaturen vormell reeds daarom 
een gevaar in een volkerengemeen
schap, omdat zij permanent met drei
gende vuist gereed staan om de door 
hen naar voren gebra:chte argumenten 
krachtig te oncrersteunen. 

Hun insteiling is een "an de meest 
primitieve die de denkende mens zich 
kan voorstellen. Niettemin is het een 
realiteit, waarmee me10 terdege reke
ning moet houden om niet door die 
domme kracht onder de voet te wor
den gèlopen. 

En daarom is het in deze tijden ook, 
dat wij met alle kracht moeten bewa
penen. 

Daarvoor is echter zeer veel geld 
nodig. En hiermede raakt men het 
probleem van het uitgeven der belas
tinggelden, gelden die vaak met de 
grootste moeite worden opgebracht. 

De financiële zijde 
1 ruHen alle gelden die op het ogen-

blik onder ons vandaan worden 
gezogen, nodig waren voor de defen
sie, voor de leniging van sociale noden 
als woningbeuw-tekOl'ten, opvoeding 
en onderwijs van een za. àoog ge-

halte om te kunnen concurreren op de 
wereldmarkt van het intellect, om 
tenminste op deze wijze compensatie 
te kunnen vinden voor het verlies van 
onze overzeese gebiedsdelen in Azië, 
welnu dan zouden wij vierkant deze 
politiek steunen en er niet over den
ken om critiek uit te oefenen op het 
financiële beleid van de regering. 

Maar zolang veel van dit geld wordt 
gebfu~t voor wat onze pattij-voorzit
ter zo kernachtig en juist kortebaan-' 
politiek noemt, zolang is het onze 
plicht als staatsburger om hiertegen 
op te komen. 

Voor het nakomen onzer internatio
nale verplichtingen op defensiegebied 
is p.èt belastinggeld echter bitter no
dig. 

Willen wij internationaal nog een 
klein beetje respect verdienen, dan 
dienen wij· althans te pogen de vrij
beid ook inderdaad te verdedigen 
met daden en niet met formules. 

Dan dient op het stuk van militai
re zaken alle krachtsinspanning die 
bet volk als geheel kan opbrengen 
te worden gebruikt en dient het na
tionale leven zich te richten naar 
de behoeften die daaruit voort
vloeien. 

Natuurlijk is het niet geheel en al 
mogelijk om alles aan het militaire on
dergeschikt te maken. 

Maar ik acht het in hoge mate fout, 
. dat men het accent van de landsbelan
gen legt op de sociale kanten van de 
samenleving, zolang men het beleid 
voert, maar dat, als men vastraakt 
met de financiën, hiervan de schuld 
gegeven wordt aan de zware militaire 
verplichtingen. 

Waar voor ons geld? 

T hans de. vraag: krijgen wij waar 
voor ons geld. Wie zo, als schrij

ver dezes, enige jaren in de practijk 
van het militaire leven heeft gezeten. 
wordt· geprikkeld als men aankomt 
met soms de meest gezochte voorbeel
den van geldverspilling, die bij leger 
en vloot zouden plaats vinden. Natuur
lijk, er wordt wel eens geld over de 
balk gegooid, er wordt ook wel eens 
geknoeid. Maar waar en in welke gro
te organisaties ter wereld is dat niet 
het geval? 

Hiermede wil niets ten goede van 
die geldverspilling gezegd zijn en 
nog minder ten goede van die knoeie
rijen. Maar, laat mij, die jaren met 
zijn neus op de begroting heeft geze
ten, verzekeren, dat die aanwijsbare 
verspillingen en die knoeierijen een 
fractie zijn van een procent op de to
tale. ten goede bestede bedragen. 

Het is uitgesloten, dat in· Nederland 
in het leger zou worden geknoeid, 
zonder dat dit binnen enkele maanden 
uitkomt. 

Uit· de praetijken van de jaren 1945 
tot '47 ·heeft men zoveel ervaring kun
nen opdoen, dat ik rustig· insta voor 
het controlesysteem op voorraden en 
goederen-beheer, dat thans de militair, 
van hoog naar laag aan handen en 
voeten op ~jn verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid bindt. 

Maar,. naast de onjuiste en fraudu~ 
leuze mogelijkheden die aan de ~
meenschap nodeloos geld kosten, zijn 
er zaken van heel andere aard, waar
van het juist is om te onderzoeken of 
zij naar behoren worden gedaan. 

En dan kom ik op. het punt, dat 
wellicht het meest kwetsbare is van 
heel ons militair bestel: de kwestie 
der interne organisatie. 

Wij dienen ons dan af te vragen, of 
de bedragen die besteed worden aan 
onderscheidenlijk de vloot, het leger 
en de luchtmacht, voldoende waarborg 
bieden, dat deze krijgsmachtonder· 
delen tot ontwikkeling in moderne zin 
kunnen geraken. 

Een tweede vraag is: zijn de bedra
gen over deze krijgsmachtonderdelen 
op de juiste wijze verdeeld. Heeft 
b.v. de Luchtmacht niet te weinig toe-
bedeeld gekregen in verhouding tot 
u.v. de vloot. 

Een derde vraag is: wie en wat zijn 

degenen die de leiding hebben over 
alle deze onderdelen. 

Zijn er blijken van onjuist beleid? 
Als gefantaseerd voorbeeld noem ik 
dat er bijvoorbeeld een groot <~.antal 
reserve-officieren onder de wapenen 
zouden worden geroepen op een mo
ment, dat zij niet actief aan oefenin
gen enz. zouden kunnen deelnemen 
omdat er onvoldoende militairen on
der de wapenen zijn. 

Is er verder een behoorlijke beleids
coördinatie? B.v. zijn zij, die bij de 
Luchtmacht worden opgeroepen in een 
gunstigere positie ten opzichte van 
examentijden e.d. dan bij de Land
macht? 

Verder zijn er nog talrijke andere 
vragen, zoals de organisatie van de 
Generale Staf. Zijn er niet teveel ge
neraals of kolonels, of zijn er ·mis
schien te weinig? Hoe liggen de sala
rissen van het personeel t.o.v. het bui
tenlandse personeel waarmee zij moe· 
ten samenwerken in b.v. de interna
tionale staven te Parijs, Londen en 
Washington, en in Den Haag zelf? Hoe 
is de Intendance georganiseerd; hoe 
lopen de bindingen tussen de voor
zienende organen en het bedrijfsle
ven? 

Al deze zaken, zijn kwesties die 
geld kosten. Het toezien op het rede
lijk mogelijke en aanvaardbare is een 
zaak van de volksvertegenwoordiger. 

Zo ligt het militaire vraagstuk dus 
verweven met de moderne practische 
politiek, omdat het inderda.ad ingrijpt 
in het sociale leven op een ·wijze die 
de meest zorgvuldige overweging ver
dient in verband met de geweldige of
fers, die ervoor moeten worden ge
vraagd en die daarom een besteding 
vereisen, die aan de hoogste eisen van 
doelmatigheid voldoet. 

(In verband met de plaatsruimte is 
dit stuk van redactiewege verkort). 

Het woorddeel 

"Spa a ... !':i 
Volgens artikel 18 van het 
geruchtmakende wetsontwc,rp 
Toezicht op het Credietwezen 
zal de Kroon aan "anderen 
dan c1·edietinstellingen, in
geschreven in de derde afde
ling van het register" kun
nen verbieden het woorddeel 
"spaar" in haar benaming te 
bezigen. 
Stel U voor dat deze bepa
ling wet wordt en de Kroon 
van deze bevoegdheid ge
bruik gaat maken. 
De roeivereniging "het Spaar
ne", de d1"1111kkerij "De Spaar
nestad", zij zullen haar werk

. zaamheden moeten staken. 
De beklagenswaardige eige
naar van 'n toch reeds kwij
nende "Handel in Koets
paarden" wordt door niey.w 
onheil bedreigd. En ons ver
ontrust, vooruitziend oog ziet 
reeds bruiloftsfeesten ver
stoord door nijvere opspo-

. ringsambtenaren, die komen 
constateren of niet de jong
geh'b6wden, in strijd met de 
wet, de benaming "bruids
paar" bezigen. 
Ook de onderget~kenden voe
len zich bedreigd. Zij zullen; 
telkenmale als, zij hun naam 
noemen of hun handtekt::ning 
zetten, een overtreding be-. 
gaan, en wel een economisch 
delict, waarop strenge straf
fen staan. 

Hoogachtend, 
D. Spaargaren, 

confectiefabrikant, 
U. Spaarenberg, 

in oude metalen, 
P. Spaarkogel, 

jachtopziener, 
E. Spaarwater, 

jeneverstoker. 
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kering, Grondslagen van een 
wettelijke regeling. ~ Uitg. 
Centrum voor Staatkundige 
Vorming. Anna Paulowna
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• * • 
D it rapport is het resultaat van het 

werk ener studie-commissie ad 
hoc, bestaande uit de h.h.: Mr. A. M. 
Engels te 's-Gravenhage (voorz.) Th. 
S. J. Hooy, Haarlem, H. J. Kuiper, 
Utrecht, Mr. A. C. M. van de Ven, 
Scheveningen, Mr. Dr. J. J. M. Ver
aart, Wassenaar, D. J. Knibbeler, 
's-Gravenhage (secretaris). 

De commissie staat op het standpunt 
dat weliswaar aan "verzekering" moet. 
worden vastgehouden maar dan in een 
ruimere omschrijving dan waaraan 
men gemeenlijk denkt. Zij wil dus 
geen staatspensioen dat zonder meer 
een recht tegenover de gemeenschap 
zou kunnen doen gelden. Spreekt zij 
echter van verzekering, dan bedoelt 
zij nog niet iets waarvoor men spe
ciale premie betaalt die van het loon 
wordt afgetrokken of in het loon ver
disconteerd is. Zij zou zich · zeér wel 
kunnen verenigen met een oplossing 
in de vorm van een uitkering, waarop 
men bijv. op zijn 65ste jaar recht 
krijgt, indien men behoort tot de groep 
waarvoor zulk een uitkering bestemd 
is en daarvoor de premie heeft opge
bracht door voldoening van eén daar
toe bestemde, op die groep drukkende, 
belasting. Zij doet dit omdat zij geen 
rechtsgrond ziet voor het alternatief: 
Staatspensioen. 

Belangstellenden in het probleem 
zij de lezing van dit rapport aanbevo
len, dat zich o.i. op allerlei punten 
wel erg in de ruimte beweegt en on
der vertoon van principiële beschou
wingswijzen het vraagstuk nogal op
portunistisch aandoet. 

De R. 

Arbeid van de gehuwde 
vrouw buiten haar gezin. 
Uitgave als -voren (f 0.50 
per ex.). 

• • • 
D e commissie die dit rapport uit-

bracht bestond uit Mevr. M. van 
Nispen tot Sevenaer-Ruys de Beeren
brouck te Warnsveld, voorzitster, Mr. 
J. N. Metz Tilburg, secretaris, Prof. 
Dr. J. A. J. Schellekeus O.P., Nijme
gen, Mej. M. Berden, 's-Gravenhage, 
Mevr. dr. N. Snijders-Oomen, Gronin· 
gen, F. Brussel, 's-Gravenhage, J. J. 
Taminiau, Eist. 

Zij acht de plicht tot arbeid en het 
recht daarop voor de vrouw in het 
huwelijk primair gericht op het gezin 
en daarom meent zij veilig te kunnen 
zeggen, dat voor vele gehuwde vrou
wen arbeid buiten het gezin het ge
vaar insluit, dat de primaire plicht 
niet of niet goed wordt vervuld. De 
gehuwde vrouw mag h.i. dus buiten 
haar gezin slechts werken, wanneer zij 
haar primaire taak goed vervult, tijd 
en krachten over heeft en zij boven
dien door deze arbeid een voornamer 
recht van een ander om te arbeiden 
niet in de weg staat. In het algemeen 
kan men een plicht tot arbeid buiten 
het gezin voor de gehuwde vrouw er
kennen, indien andere en hogere ver
plichtingen zonder dien niet of niet 
voldoende kunnen worden vervuld. 

Of er een plicht of geoorloofdheid 
van "aanvullende" arbeid van de ge
huwde vrouw buiten haar gezin be
staat en op welke wijze een en ander 

Copie 1.1oor deze rubriek te 
zenden naar: Mejuffr. Joh. H. 
Springer, Alexanderstraat 16, 
liaarlem. 

ALGEMENE BIJEENKOMST 
van de Vrouwen in de v.v.D. 

op 

ZATERDAG lS ell ZONDAG 
14 OCI'OBER 1951 

in de Internationale School voor 
Wijsbegeerte te OUD-LEUSDEN 

bij Amersfoort (Dodeweg 8) 

Evenals twee jaar geleden 
schrijft de organisatie "Vrouwen 
in de V.V.D." een tweedaagse bij
eenkomst uit, waar alle vrouwe
lijke leden van de V.V.D. welkom 
zijn. 

De onderwerpen die besproken 
zullen worden, liggen alle op het 
terrein van ;,Opvoeding en ont
wikkeling van het meisje". 

Behalve de lezingen en discus
sies biedt zo'n samenzijn ook ge
legenheid tot onderlinge kennis
making en contact, tot uitwisse
ling van gedachten en ervaringen 
en tot plannen maken. 

Dit is allemaal van niet min
der betekenis en het Dagelijks 
Bestuur hoopt dan ook op een 
"uitverkocht huis". 

Hoe eerder U U aanmeldt, hoe 
beter. 

Eventuele aanvullingen en wij
zigingen zullen in het weekblad 
"Vrijheid en Democratie" een 
plaatsje vinden. 

Kosten en andere gegevens 
De totale verblijfkosten bedra

gen f 7,90 per persoon, zonder be
dieningsgeld, waarvoor er een 
fooienpot staat. 

Gelijktijdig met de aanmelding 
make men dit bedrag over op 
postgirorekening No. 79321 t.n.v. 
Mej. Joh. H. Springer te Haar
lem. 

Wie niet van alles gebruik 
wenst te maken, wende zich voor 
inlichtingen omtrent reductie tot 
het secretariaat. 

Logies vindt plaats in 1 of 2-
persoons kamers, in de school en 
het internaat, of in een hotel. 
Linnengoed meebrengen. 

Met persoonlijke wensen zal 
zoveel mogelijk rekening gehou
den worden, maar wij kunnen 
niets vast beloven. 

Er kan voor speciale bussen 
van en naar het station Amers
foort gezorgd worden. Kosten 
f 0,30 per persoon. 

Meldt U spoedig aan; in elk 
geval vóór 25 September. 

Namens het Dag. Bestuur, 
De Secretaresse 

JOH. H. SPRINGER, 
Alexanderstr. 16, Haarlem. 

AGENDA 

Zaterdag 13 October 
15.30--16 uur: Ontvangst en thee 

drinken. 

16 uur: Opening door de presi
dente, mevrouw mr. E. A. J. 
Scheltema-Conradi te Haar
lem. 

16.30 uur: "Opvoeding en ont
wikkeling van het fabrieks
meisje". Spreekster: mej. I'. 
Prager, Inspectr. v. d. Ar
beid, Haarlem. 

18 uur: Warme maaltijd. 

19.15 uur: "Opvoeding en ont
wikkeling van het platte
landsmeisje", Spreekster: 
mevrouw D. Elema-Bakker, 
vice-voorzitster van de We
reldbond van Plattelauas
vrouwen te Huizinge. 

20.15 uur: Theedrinken. 

20.45 uur: "Beroepsvoorlichting 
aan meisjes". Spreekster: 
mej. M. C. Corbeau, directr. 
H.B.S. voor meisjes te Arn
hem. 

Zondag 14 October 

9.15 uur: Morgenwijding. Mevr. 
D. Ubbels-Van der Sluis, te 
Leiden. 

10.15 uur: Behandeling van inge
komen v agen. 
Mevr. A. Fortanier-De Wit, 
lid van de Tweede Kamer en. 
anderen. Het D.B. ontvangt 
de punten, die men in dit uur 
besproken wenst te zien, 
gaarne vóór 3 October. 

11.30 uur: kopje koffie en gele
genheid tot wandelw. 

13.15 uur: Lunch met warme 
schotel. 

14.30 uur: "Opvoeding tot beW\Ist 
staatsburgerschap". Spret>k
ster: mevr. dr M. Hartge
rink-Koomans, lid van het 
Hoofdbestuur van de V.V.D. 
te Groningen. 

16 uur: Sluiting. 

Na de inleidingen zal er gelegen
heid zijn voor discussies en vra
gen die daarop betrekking hebben. 

AANMEJ,DI N GSBILJET 
Ondergetekende: (in drukletters) 

Naam ....................................................................... . 

Adres:~.................................... W conplaats: .......................... . 
geeft zich op voor de bijeenkomst van de Vrouwen in de V.V.D. op 13 
en 14 Oct. 1951. De kosten ad f 7,90 maakt zij gelijktijdig over op post
rekening No. 79321 t.n.v. Mej. Joh. H. Springer te Haarlem, onder ver
melding "Conferentie Vrouwen v. V.D.". 
Zij wenst (geen) gebruik te maken van de speciale bus van (naar) 
station Amersfoort. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
Datum: ................................... . 

het best kan geschieden, is een zaak, 
die man en vrouw onder elkaar heb
ben uit te maken. Eerst wanneer uit 
de feiten zou blijken, dat de gehuw
den in deze zorg talrijk en grotelijks 
(zo staat het er!) zouden tekort schie
ten, zou er naar het oordeel der com
missie een, noodzakelijke grond voor 
de staat zijn om langs wettelijke weg 
in te grijpen. 

De commissie staat derhalve op het 
standpunt dat er in Nederland voor
alsnog geen -noodzaak is voor directe 
maatregelen van overheidswege. Zij 
geeft wel indirecte middelen in over
weging als: uitbreiding van de leer
plicht (tot beperkt dagonderwijs van 
tenminste een halve dag per week, 
waardoor huishoudonderwijs en vor-

Handtekening: 

ming voor de gezinstaak mogelijk 
wordt); doelgerichte bijdrage van 
school en jeugdorganisaties tot de ont
wikkeling van het verantwoordelijk
heidsgevoel t.a.v. gezin en gemeen
schap; aankweken van hogere waar
dering van het huishoudelijk werk, 
ook wanneer het in loondienst wordt 
verricht. 

Zij vraagt voorts bescherming van 
de gehuwde vrouw tegen de nadelen, 
welke ook voor haar uit de arbeid 
voortvloeien en - om dit nog te noe
men - invoering van de norm "ge
lijke bezoldiging voor gelijk werk", 
teneinde ongewenste opvoering van de 
arbeid van vrouwen, met name van 
gehuwde, vooral in de industriële sec
tor te kunnen ondervangen. De R. 
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N. V. Nederlandaebe 

Caootehoue- en Gutta

Perchafabriek 

v.h. Bakker & Zn. 
Ridderkerk 

Tetiillio.gJae 

ru!:. kt •ntikelea 

I.V. 
Machinefabriek 

IJZER- STAAL- EH 
METAALC.IETERU 

v.h. BAKKER & Co. 
RIDDERKERK 

• 

GOEDEWAAGEN•s 
Koninklijke Fabrieken 

GOUDA 

Serviezen Pijpen 
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I 

SMIT 
SLIKKERVEER 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. N.V. 

Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES 

( _____ ~_· _______ M __ U~~----·--___ ) 

N.V., BETONDAK 
fabriek van bouwmaterialen ARKEL 

kantoor te GORINCHEM 

N.V. 
W. A. HOEK's 

MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek 
te Schtedam. 

Çomprenors voor aUe gastleD en lederen dmk. 
Installaties voor de bereldlq van zuuntot, •tlklltof, enz. 
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voorheen 

]. C. DEN HAAN 
I GORINCHEM I 

~~~-~~~~Aan de hand van 
gedocumenteerde adviezen 

wijzen wij U de weg ... .' 

in het zo 
gecompliceerde internationale 

goederen- en betalingsverkeer .... 

opdat Uw export 
een ~o groot mogelijke 

vlucht kan nemen. 

* 111 /i,·htin,l.!l'll áp o/1::1' 
.filil r/w!l ~''""'·''' r 'tct•drt 

. Croese!(lllll· ~-uk U-:!u;, 
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\GEBRS. MYNLIEFF NYMEGEN 



VliJlEID EN 
DEMOCRATIE 

, Zaterdag 15 September 1951 • No. 176 

' Een pleidooi 

(Pag. 2) 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

HET GAAT OM PRINCIPES 
(Slot) 

N
adat Popper in zijn standaardwerk ,.De 

Vrije Samenleving en haar vijanden", 
diepgaande en scherpe critiek heeft geoefend 
op de filosofie van Hegel, gaat hij over tot 
een bespreking van het Marxisme. Hij doet 
dit niet zonder Marx de eer tê geven die 
hem toekomt. Hij erkent, dat Marx ons de 
ogen opende en onze blik scherpte. Terug~ 
keer tot pre~marxistische sociale wetenschap 
acht hij ondenkbaar. Alle moderne schrijvers 
- zo betoogt hij ..- staan bij Marx in de 
schuld, zelfs als zij zich daarvan niet bewust 
zijn. Hij sluit elke twijfel aan Marx' oprecht~ 
heid uit en prijst diens onbevangenheid. Hij 
laat niet na eraan te herinneren, dat Marx 
vervuld was van een brandend verlangen 
om de verdrukten te helpen, zich bewust dat 
hij zijn recht van bestaan niet slechts door 
woorden, maar ook door daden moest he~ 
wijzen. 

• • • 

Het deed ons goed, dit alles te lezen. Te 
vaak wordt in de politieke strijd uit het 

oog verlOJ;et'l', dat principieel verschil van in~ 
zicht eerbied zowervoor de figuurals voor de 
wetenschappelijke betekenis van de tegen~ 
stander niet uitsluit en dat men eigen begin~ 
sel niet dient door dat van de ander niet in 
zijn waarde te erkennen. Liberale economis~ 
ten hebben terecht, ook als zij Marx en zijn 
stelsel principieel bestreden, de conceptie van 
het stelsel zowel als de geest van hem die 
het schiep in hun grootheid erkend ...- denk 
aan Treub in zijn tweedelig werk ,.Het wijs~ 
gerig~economisch stelsel van Karl Marx" 
( 1902). 

• • • 
·W:1arom moet men Marx dan aanvallen? 

Op deze vraé!g antwoordt Popper ..
en dit inzicht is voor hem beslissend: omdat 
ik meen dat Marx, ondanks zijn verdiensten, 
een valse profeet was. Hij was een profeet, 
die de loop van de geschiedenis meende te 
kunnen . voorspellen en zijn voorzeggingen 
kwamen niet uit. Maar dit is niet mijn voor~ 
naamste beschuldiging. Be:angrijker is, dat 
hij tientallen intelligente lieden op een dwaal~ 
spoor bracht door ze te doen geloven, dat 
historische profeetie de wetenschappelijke 
methode is om sociale vraagstukken te hena~ 
deren. Marx is verantwoordelijk voor de ver~ 
woestende invloed van de historicistische 
denkwijze in de gelederen van hen, die de 
zaak der vrije samenleving willen bevorde~ 
ren. (Dl. II pag. 131 ). 

S te!cen er in het marxisme dan niet bepaal~ 
de elementen van opbouwende sociale 

technologie? V el en leiden uit de sociaal~eco~ 
nomische ontwikkeling van de Sowjetrepu~ 
bliek sinds 1918 af, dat het marxisme als de 
wetenschap of de belijdenis, die het Russi~ 
sche experiment schraagt, toch wel een soort 
van sociale technologie moet zijn of dat het 
daartoe toch op zijn minst dienstig moet zijn. 

Hiertegenover stelt Popper in het licht, dat 
het marxisme inderdaad niet meer is dan een 
zuiver historische theorie, die beoogt voor~ 
spellingen te doen aangaande de toekomstige 
ontwikkeling der economie, machtspolitiek en 
vooral van revoluties. Het is dit zozeer, dat 

naar Lenin spoedig inzag, het marxisme bui~ 
ten staat was om raad te schaffen in aange~ 
legenheden van practische economie. 

* * * 
Nog in 1918 moest Lenin erkennen: ,.over 

zulke dingen was niets geschreven in de 
bolsjewistische leerboeken of in die van de 
mensjewiki" (Popper pag. 132). De z.g. 
NEP (Nieuwe Economische Politiek), waar~ 
toe Lenin zijn toevluch': moest nemen, bete~ 
kende eigenlijk een beperkte en tijdelijke te~ 
rugkeer naar de particuliere ondernemingen, 
en ook de latere vijfjarenplannen enz. hebben 
niets hoegenaamd te maken met de theo~ 
rieën van het ,.wetenschappelijk socialisme", 
van Marx en Engels. 

Lenin geeft toe, dat men in het boek van 
Marx bijna geen woord aantreft over de 
economie- van het socialisme, afgezien van 
onbruikbare slagwoorden als ,.van ieder vol~ 
geus zijn kundigheden, naar ieder volgens 
zijn behoeften". In de nieuwe Constitutie der 
U..S.S.R. van 1936 is deze zin lichtelijk, maar 
naar Popper opmerkt, uiterst veelbetekenend 
gewijzigd: in de U:S.S.R. ..- zo heet het in 
art. 12 ...- is het beginsel van het socialisme 
verwerkelijkt: Vàn ieder volgens zijn he~ 
kwaamheden, náár ieder volgens zijn werk". 
De vervanging van .. behoeften" door ,.werk" 
vervormt, zegt onze auteur, een romantisch 
en economisch geheel onbepaalde, materialis~ 
tische phrase in een tamelijk practisch, of~ 
schoon gemeenplaatsig beginsel. 

In het brein van hoevele naïevelijk socialis~ 
tisch stemmende kiezers zou deze romantiek 
niet nog een rol spelen? . ... 
J n onze jaren- sinds Hendrik de Man .-

loopt het socialisme weg met rationele 
plan~economie. ,.Marx ...- zegt Popper -
legde sterk de nadruk op de tegenstelling 
tussen zijn zuiver historische methode en 
iedere poging om een economische analyse 
te maken met het oog op zulk een plan~eco~ 
nomie. Die pogingen brandmerkte hij als uto~ 
pistisch en illegitiem. Tengevolge daarvan 
bestudeerden marxisten zelfs datgene niet, 
wat ,.bourgeois-economen" op dit terrein 
hadden bereikt. Door hun leerschool waren 
zij voor opbouwend werk zelfs nog minder 
voorbereid dan sommige .. bourgeois-econo~ 
men" zelf. 

Niet ongebruikelijk is in onze tijd de bewe~ 
ring, dat marxisme niet in de eerste plaats 
een leerstellig gebouw is, maar veeleer een 
methode. Deze ,.marxisten" zeggen dan, dat 
zelfs indien .een bepaald deel van de leerstel~ 
lingen van Marx of zijn navolgers zou wor~ 
den omvergeworpen, zijn methode toch on~ 
aantastbaar zou blijven. 

Hiertegenover stelt Popper, dat wie het 
marxisme wil beoordelen het inderdaad op de 
proef moet stellen en critiseren als een metho~ 
de, d.w.z.: hij moet het meten met methodolo~ 
gische normen. Hij moet zich afvragen of het 
een vruchtbare methode is of een steriele, 
d.w.z. of het al dan niet in staat is om de 
vervullin~; van de taak der wetenschap ver~ 
der te brengen. De normen, waarmee wij het 

marxisme moeten beoordelen, zijn dus van 
practische aard. ,.Als ik het marxisme een 
zuiver historicistische methode noem, dan 
heb ik reeds aangeduid, dat de marxistische 
methode inderdaad uiterst steriel moet zijn". 

• * • 
V oor onze lezers is in verband met de hui~ 

dige tijd nog van belang wat Popper, 
wiens boek wij nogmaals gaarne ieder he~ 
langstellende ter lezing aanbevelen, opmerkt 
over de sociale omwenteling. 

Hier mogen wij -betoogt de schr . ...- on~ 
derscheiden tussen twee hoofdgroepen der 
marxisten: een radicale en een gematigde 
vleugel. globaal, maar niet nauwkeurig over~ 
eenkomend met de communisten en de 
sociaal~democratische partij. . 

De radicale vleugel legt er de nadruk op, 
dat volgens Marx iedere klasse~regering 
noodzakelijkerwijze een dictatuur is, dus een 
dwingelandij. Een echte, werkelijke democra~ 
tie kan dus slechts worden bereikt door de 
vestiging van een klassenloze_samenleving en 
wel .door omverwerping, indien nodig door 
geweld, van de kapitalistische dictatuur. 

De gematigde vleugel is het daar niet mee 
eens en betoogt, dat democratie tot op zekere 
hoogte zelfs onder het kapitalistische stelsel 
kan worden verwezenlijkt. Derhalve is h~t 
mogelijk de sociale omwenteling te leiden 
door vreedzame en geleidelijke hervormingen. 

Maar zelfs deze gematigde vleugel houdt 
vol. dat zulk een vreedzame ontwikkeling on~ 
zeker is. Hij wijst erop, dat het de bourgeoi~ 
sie is, welke haar toevlucht zou nemen tot ge~ 
weid, indien zij gesteld werd voor het uitzicht 
om op het democratische slagveld door de ar~ 
beiders te worden verslagen. En hij betoogt, 
dat in zulk een geval de arbeiders gerechtigd 
zouden zijn terug te slaan en hun heerschap~ 
pij door gewelddadige middelen te grondves~ 
ten. Beide vleugels beweren het ware marxis~ 
me te vertegenwoordigen en tot op zekere 
hoogte hebben beiden gelijk. 

• • * 

Dat dit laatste zo is, volgt nu juist uit het .. 
geen Popper als het wezenlijke-in Marx' 

stelsel beschouwt: zijn proEetisme als vrucht 
van zijn historicisme. En dat profetische ·is 
onhoudbaar en onherstelbaar in al zijn inter~ 
pretaties, radicaal of gematigd. Dit hangt sa~ 
men met de dubbelzinnigheid in Marx' stel~ 
sel, zo waar het geldt het vraagstuk van de 
toelaatbaarheid van geweld in de politieke 
strijd als het probleem van de verovering der 
macht in de staat. 
Hier te lande hebben wij de hieruit voort~ 
vloeiende verwarring in de practijk kunnen 
constateren, toen Traelstra in 1918 meende 
naar de 111acht te kunnen grijpen. 

Marx' naaste medewerker, Fr. Engels, zei 
het indertijd zo: .. voor het ogenblik werkt de 
legaliteit zo goed te onzen gunste, dat wij 
wel gek zouden zijn, afstand van haar te 
doen, zolang als dit duurt". 

Principieel is dit niet. Gevaarlijk wel. 

G. A. DE RIDDER. 
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Niet alleen woorden doch daden 
zijn noodzakelijk 

Een nieuw pleidooi voor de middenstand 
Reeds eerder merkten wij op deze plaats op, in welk een moeili}ke posi

tie de Nederlandse Middenstand zich vooral de laatste tijd bevindt. De 
situatie is voor deze bevolkingsgroep nimmer bijzonder gunstig geweest, 
doch thans zit zij wel ~eel erg in de hoek waaT juist de slagen vallen. 

gingen, waardoor een tendens niet 
denkbeeldig is van een eenzijdige 
uitbreiding van het grootbedrijf. Dit 

zijn alle omstandigheden, waarmee 
in ernstige mate rekening dient te 
worden gehouden. 

Niet «lleen dat de winstmarges gering zijn, doch mede de slechte liquidi
teitspositie vormt een toenemende bron van zorgen. Voegt men daarbij, 
dat de belastingpolitiek van de regering de middenstand naar verhou
ding veel te zwaar belast, dan behoeft het wel geen uitvoerig betoog, 
dat een snelle verbetering in deze situatie dringend is gewenst. 

Moge de belangstelling die voor 

C:e middenstand aan de dag wordt 
gelegd geen uiting van platonische 
liefde zijn en mogen de stemmen die 
voor haar pleiten niet klinken gelijk 

die van de roependen in de woes
tijn. 

In en buiten de Staten Generaal staat de V.V.D. steeds voor de be
langen van de middenstand op de bres en zij zal daarmee voortgaan. 
Vandaar, dat wiJ steeds gaarne de stemmen vernemen, vooral van hen 
die een belangrijke plaats in het economisch leven innemen, als deze 
het geluid van pleitbezorger voor de middenstand doen klinken. Immers, 
hoe meer er in het openbaar over deze belangen wordt gesproken, des 
te groter de aandacht die er op wordt gevestigd en des te groter de J;o.ans, 
dat de Regeringspolitiek in deze enigszins zal kunnen worden omgebogen. 

Het gehele middenstandsvraag
stuk bevindt zich meer en meer in 

een acuut stadium en het streven 
naar een afdoende hulp is thans 

zeer dringend gewenst. 
Het was in dit verband dat wij dit 

jaar weer met bijzondere be
langstelling mochten kennis nemen 
van de rede, die door de directeur 
van de Koninklijke Nederlandse 
.Jaarbeurs, mr. Milius te Utrecht 
wer<t gehoudén ter gelegenheid van 
de opening der Najaarsbeurs. Deze 
redevoeringen zijn steèds het be
luisteren ten volle waard, aange
zien zij uitmunten in een voortref
felijke analyse van de economische 
toestand van ons land. Ditmaal 
schonk de heer Milius zijn bijsonde
re aandacht aan öe positie van de 
l~eftStand en •de voorstellen die 
hij terloops in dit verband aan de 

hand deed zijn het overwegen dan 

ook volkomen waard. 
Zeer terecht bepleitte 4e directeur. 

van de Utrechtse Jaarbeurs de mo
.celijkheid van een vermindering van 
de belastingdruk, welke er toe zou 
kunnen leiden om een gering per
centage van de omzet in plaats van 
voor be!asting, te reserveren voor 
de· minder gunstige jaren. Op deze 
wijze zou, aldus mr. Milius een 
weerstandsfonds kunnen worden ge
vormd, waaruit de middenstand in 
tijden \•an laagconjunctuur steun 
zou ltunnen worden verleend. Be
halve een zuiver practisch, zou hier
meöe z.i. tevens een psychologisch 
effect kunnen worden bereikt en 
groter medewerking van de midden
sta,nders kunnen worden verkregen. 

'!'hans is de situatie veelal zo, zo 
merkte de directeur van de Utrecht
se Jaarbeurs verder nog op, dat de 
detaillist in de mening verkeert, dat 

· hij, nu hij zo zwaar wordt belast, 
en in dèze jaren geen reserve kan 
vormen, in de jaren van ongunstige 
~ in geen geval in staat 

. za! zijn zijn bedrijf op rendabele wlj
'e te 1!2'ploiteren. 

Fris geluid 

H et ia zeker van belang, dat 
een dergelijk fris geluid weer 

eens ui.t de mQnd van een, in ons 
economisch leven belangrijke figuur, 
kon worden vernomen. Het heeft 
weinig zin met betrekking tot de 
belangen ,;an de middenstand steeds 

schuilevinkje te blijven spelen. 

Het is daarom des te belangrijker 
een stem te kunnen citeren, die 
juist buiten, of liever boven de po~ 
litieke verhoudingen heen klonk. Im
mers, het geldt hier een visie van 
temand, die in staat is zeer goed te 

beoordelen hoe de verhoudingen in 
ons economi.'lch leven op het ogen
blik liggen. 

Het lijkt ons nuttig op dergelijke 
uitlatingen de bijzondere aandacht 
te vestigen. Hierbij zou het in het 
bijZonder aanbeveling verdienen, dat 
de:~;e practische raadgevingen niet 
in de wind werden geslagen. Wij 
mogen dan ook hopen, dat de re
gering van deze suggesties kennis 
zal nemen en deze niet in de wind 
zal siaàn. . ~. 

V ooral ook de omstandigheid, 
dat de ltoopkracht zich in een 

dalende lijn beweegt, maakt de voor
uitzichten ln het algemeen nogal 
s<>mber. Ook de reeds eerder ge
noemde slechter wordende liquidi
teitspositie bde.mmert in emsttge 
mate uitbreiding en nieuwe vesti-

Wellicht kunnen de woorden door 

de directeur van de Utrechtse Jaar

beurs met betrekking tot de positie 
van de Iniddenstand gebe:~;igd, er toe 

bijdragen, dat het middenstands

vraagstuk eens scherp onder de lou
pe wordt genomen, waarbij het ten
slotte meer op daden dan op woor

den zal aankomen. 

G.St. 

CoDl.IIÜ;ssie voor Kunst
subsidies 

Tot deze Commissie is alsnog 
als lid toeget~den àe heer 
J. J. van Mechelen te Am
sterdam. 

I DEZE BURGER 
is een leergierig purzoon. 

Van alles wil hij op de hoogte zijn. 
Geen boek zo groot, geen blad zo klein of het komt onder zijn 

steek-oogjes. 
Het mooiste en boeiendste en interessantste bewaart hij voor 

's avonds in bed. 
Gestrekt onder de deken, ontspannen en bereid tot alles, een 

lichtje boven het kalend schedeldak, ligt hij dan maar te lezen 
en te leren. 

Zo komt ge er dan óók toe de Mededelingen van het Neder
landsch Zuid-Amerikaanach Instituut te lezen. Een héél zakelijk
bedoeleL maandblad, waar ge precies alles van import en export, 
huiden, ijzer, Orlivars, quetzals, melkpoeder en wat al niet in 
kunt vinden. 1'\lraar voor deze burger een droomblad-vóór-de
droom; hij reist dan mèt dat schedeldak en onder dat lampje 
van Nicaragua naar Peru en van Peru naar San Salvador en via 
Guatemala naar Honduras en even een tochtje naar Costa Rica 
gauw méégenomen. 

Alles koffiegeur en zonneschijn in bed . 
Maar in het laatst, nummer van die Mededelingen zag deze 

burger iets leuks: een artikel over de politieke ontwikkeling in 
Venezuela, waarin dit verteld wordt: 

" .•... is het huidige rechtse regime in Vene:t:uela dnds de val van 
de vorige uiterst links georiënteerde regering, dte niet kon voor
komen, dat Venezuela langzamerhand tot een chaos verviel, sindiJ 
zijn optreden het voorwerp geweest van een systematische, over 
de gehele wereld verbreide lastercampagne, die het trachtte voor 
te stellen als een tyrannieke dictatuur ..... " 

En dan even verder: 

De Communistische Partij en de Acciön Democrática zijn In 
Venezqela buiten de wet gesteld en kunnen niet aan de verkiezin
gen deelnemen. 

Ziet u wel.... die lastercampagne.... en dat sprookje '!Jan c:'ie 
tyrannieke dictatuur ..... en dat een goedmoedig, economisch Ne
derlands maandblad zo maar argeloos over de addertjes in het 
hoge gras hèènstapt en sprookjes vóór-'t-slapen-gaan komt ver
tellen aan 

DEZE BURGER 

liJ SEPTEMBER 191Sl - PAG. ~ 

Over "sparen'{ 
gescbreven 
(Ingezonden) 

D e vrolijke ontboezeming 
in het vorige nummer 

gesteld in verband met een 
mogelijk verbod van het 
woorddeel "spaar", laat de 
lezer een ogenblikje lachen. 
Vermoedelijk echter heeft de 
zaak een ernstiger onder
grond. Ik kan dit niet beoor
delen, want van het wetsont
werp toe~cht op het crediet
wezen heb ik geen kennis 
genomen. Wel weet ik dat 
van dit woorddeel veel mis
bruik werd en wordt ge
maakt, zulks ten nadele van 
het publiek. 

Toen de ZegeZ.wet 1917 stor
tingen bij de spaarbanken ze
gelvrij maakte, maar die bij 
deposito-instellingen niet, 

hebben de crediet-insteUin
gen op grote schaal getracht 
"afdelingen" in hun bedrij
ven te vervormen tot "spaar
afdelingen". Toen zij hiertoe 
de vorm ener N.V. kozen, 
wHde Justitie niet medewer
ken aan het van kracht wor
den der statuten. 

Men heeft er toen op ge
vonden de vorm ener "stich· 
ting" te kiezen, meerma~en 
zelfs met een Christelijk tint
ie om de goegemeente te lok
ken. De "stichting" (spaar
bank) ontving de spaa·rgelden 
en deponeerde deze onmid
dellijk in de kas der verbon
den credietinstelling, die de
ze bedragen in haar bedrijf 
bezigde en aan de spaarbank 
(?) de rente verschafte. 

En zo ontstonden allerlei 
plaatselijke rampen. 

In 1932 ging de N.V. Kam
per Bank lail.Ust. Deze had 
als stroppen-maatschappij de 
Stichting Boa.z-spaarbank. De 
1600 kleine spaarders kregen 
niets. 

Zo heeft bestaan de SpaaT
bank der Alaemeene Delft
sche Creàietbank. FaiUisse
ment opgeheven bij gebrek 
aan baten. 

Het faillissement van de 
Coöpe?"atieve Doornsche Banlc 
maakte een einde aan het be
staan van haar stichting de 
Doornsche Spaarbank. 

De Vlaardingsche Boaz
bank had h a a r stichting 
Boaz-Spaarbank; de Utrecht
sche Boaz-bank had ha a r 
Boaz-spaarbank. 

En zo waren er tal van dé
bacles van zogenaamde 
spaarbanken, die' geen van 
aHen waren aangesloten bij 
1-tet door de Nederlandsche 
Spaarbankbond in het leven 
geroepen Spaarbankbureau en 
derhalve niet werden gecon
troleerd. 

Mogelijk zou er na 1922 
nog wel het een en andeT te 
doen zijn geweest tegen deze 
valse spaarbanken met toe
passing van de Handelsnaam
wet 1921 en artikel 20 van de 
Handelsregisterwet 1918. 
Maar het is nagelaten dit te 
beproeven. Het is ook nog 
een open vraag of het in 
September 1943 in~voegde 

artikel 2a der Handelsnaam
wet tegen deze "onjuiste 
voorsteLling", weZk11 het pu
bliek zich van deze naam 
"spaarbank" zal vormen, een 
middel tot verbetering kan 
geven. 

Ik zal hierop niet ingaan; 
en ik weet niet wat boven
bedoeld ontwerp op dit on
derdeel beoogt. Alleen wilde 
ik naast de vrolijke ontboe
zeming enkele ernstige feiten 
stelten. 

\.._ 
A.v. L. 

----------------



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

fUUt WEEK tol WEEK 
Zoals Hitler 
D e laatste tijd kan men in <.oenemende mate 

kennis nemen van de gruwelijke vervolgin· 
gen waaraan de Joden in Sowjet-Rusland en zijn 
satelietlanden zijn blootgesteld. Hieruit blijkt weer 
eens zonneklaar, dat er tussen de rode en de brui
ne dictatuur geen enkel practisch principieel ver
schil bestaat. Het moet velen, die hebben ged!lcht 
dat de Joden door de Russen ongemoeid zouden 
worden gelaten, wel duidelijk zijn, dat men in dit 
opzicht van de volgelingen van Moskou slechts 
weinig goeds heeft te verwachten. Het kan goed 
zijn, dat ons volk in al zijn geledingen hiervan 
diep wordt doordrongen, opdat het zich niet· in 
slaap laat wiegen door gevaarlijke ,.bevrijdings
fabeltjes", die blijkbaar llog maar een al te hard· 
nekkig leven hèbben. 

Socialisme 
M eer dan eens hebben wij verkondigd hoe het 

socialisme meer en meer in moeilijkheden 
geraakt, doordat het er niet in slaagt nieuwe we
gen in te slaan, die radicaal met het oude dogma 
breken. !Iet gevolg is, dat de tegenstellingen tus
sen de socialistische partijen in de diverse landen 
steeds groter worden. Enerzijds streeft men naar 
een nieuwe theorie en een nieuwe practijk, doch" 
anderzijds houdt men angstvallig aan het oude 
dogmatische systeem vast, waardoor men op twee 
gedachten gaat hinken. Hoe weinig eenheid er op 
het ogenblik in het internationale socialisme te 
vinden is (alle "Internationales" ten spijt) blijkt 
onder meer uit de houding van de socialistische 
oppositieleider in West-Duitsland Schumacher, 
wiens levensbelang het schijnt te zijn Adenauer 
in de wielen te rijden. Dit ware nog begrijpelijk, 
indien de Duitse politiek niet nauw verweven was 
met de internationale ontwikkeling. Dit wil de 
socialist Schumacher blijkbaar niet inzien met het 
gevolg, dat hij er hard aan medewerkt, zowel het 
communisme, als het neo•fascil!me in de kaart te 
spelen. Een dergelijke ontwikkeling speelt zich af, 
terwijl zijn partijgenoten in de overigé West
Europese landen zich opmaken zich tegen het op
komende Russische gevaar te verzetten. Terwijl 
Attlêe niet schroomt Bevan, die geheel in het 
llhkse vàarwater is geràakt en zelfs pogingen in 
het werk stelt naar de macht. te grijpen, de deur 
te wijzeh, Wbi'ilt hij door :Zijn Duitse partijgenoot 
in de rug aangevallen. 

Dubbele moraal 
I n de rubriek Socialistisch Commentaár, van 

,.Het Vrije Volk" van 8 Sept. deelt een luiste
raar uit Gouda mede, dat aldaar een kantoorge
bouw werd geplaatst dat met fraaie meubelen 
naar hij gelooft zeker f 150.000.- gekost zal heb
ben. Hij vraagt in dit verband ,,zou het niet beter 
zijn, dat het geld, dat aan zo'n duur kantoorge
bouw besteed il!!, gebruikt werd om huizen voor 
een zestal huisgezinnen te bouwen, die thans in 
krotten wonen". 

De heer Voskuil zegt in zijn aatwoord, deze 
zaak niet te kunnen beoordelen, maar .,ik ken 
andere voorbeelden van dezelfde aard. Er is veel 
geld geïnvesteerd met het doel het aan de belas
ting te onttrekken, want een deel van de winst 
dat in nieuwbouw wordt gestoken, ontkomt aan 
de belastlngheffing. Onder de leuze, je kunt het 
beter uitgeven dan naar Piet brengen is een massa 
geld verkeerd besteed." 

De rode bril van de heer Voskuil belette hem 
waarschijnlijk naar de investeringen welke bij de 
arbeidersverbruikscoöperaties in de vorm van ver
nieuwing en uitbreiding plaats vonden, waar te 
nemen. En is er bü. de Arbeiderspers ook niet ge. 
investeerd? Verder mogen we wel aannemen, dat 
de P.v.d.A. aan de restauratie van haar gebouw 
in de Tesselschadestraat ook een flinke duit heeft 
besteed. Het standpunt van ,.Het Vrije Volk" be
gint bedenkelijk veel te gelijken op het toepassen 
van een dubbele moraal. 

• 
Na. ons de zondvloed 
Het schijnt dat de Nederlandsehe Bank, dit is 

thans het ministerie van Financiën, langs 
een ornwlli de Amerikaanse effecten van de par· 
ticuliere bezitter wegzuigt, 

Dit mooie bezit dat in de laatste halve eeuw, 
evenals het bezit in andere vreemde valuta's door 
het Nederlandse volk: onder het "verderfelijke" 
liberale stelsel werd opgebouwd, is in ons econo· 
rnisch leven een hecht bolwerk gebleken. 

Het socialistische regiem van na de oorlog weet 
er alleen gebruik van te maken door het op te 
souperen. 

Nog heeft ons land veel voordeel van de dollars, 
welke vanwege dividenden en obligatie-rente ons 

land binnenvloeien. Maar bij het tegenwoordige 
regiem viert de kortzichtigheid hoogtij. 

Als men zo doorgaat zijn· de dollars binnenkort 
verbruikt en nieuwe dollars vanwege dividend 
enz. zullen uitblijven. 

Dan heeft men op het departement van Finan
ciën z'n zin en rust. 

Dan heeft men de kip geslacht, die de gouden 
eieren legt. Maar enfin: Na ons de zondvloed. 

• 
Parlement en industrie (I) 

D eze week reist een gezelschap van ongeveer 
70 leden van de Eerste en Tweede Kamer 

door Gns land teneinde bezoeken te brengen aan 
een aantal industriële bedrijven. Wij juichen dit 
zeer toe. Deze reis kan er in z~er sterke mate toe 
bijdragen, dat parlement en bedrijfsleven nader 
tot elkaar komen. 

Gaarne brengen wij hulde aan het bedrijfsleven, 
dat het initiatief tot deze tocht heeft genomen en 
wij achten het een uitermate verheugend ver
schijnsel, dat een zo groot aantal leden van het 
parlement de uitnodiging heeft aanvaard. Het is 
waarlijk niet gering, dat ongeveer de helft van het 
aantal leden der Eerste en Tweede Kamer bereid 
is vier dagen voor deze reis beschikbaar te stellen. 
Blijkens de lijst van deelnemers hebben ook de 
leden van onze Eerste en Tweede Kamerfractie de 
betekenis van deze reis ingezien. Niet minder dan 
7 van onze 11 parlementariërs nemen er aan deel. 
Van de Eerste Kamerfractie zelfs alle leden. Van 
de Tweede Kamer zijh voorts medegegaan mevr. 
Fortanier-De Wit en de heren Cornelissen, drs 
Korthals en Ritmeester. 

Wij wezen reeds op de grote belangstelling van 
de zijde der Kamerleden. Het blad van het Ver
bond van Nederlandsche Werkgevers "De Neder
landse Industrie" zegt daarvan zeer terecht: "Zo 
dikwijls wordt aan Kamerleden verweten, dat zij 
slechts aandacht voor "politieke kluifjes" zouden 
hebben en minder voor de grote belangen, als die 
van onze nijverheid. De mate, waarin aan onze 
uitnodiging gehoor is gegeven, toont het tegen
deel. Daaruit spreekt de wens van het overgrote 

· deel van ons parlement om kennis te nemen van 
hetgeen de industrie te tonen en te zeggen heeft. 
l!:en dergelijke gelegenheid komt niet gauw weer 
terug; zij zal dan ook onzerzijds met beide handen 
worden aangegrepen." 

• 
Parlement en industrie (11) 

Uit deze woortien blijkt hoezeer de leidende 
figuren van ons bedrijfsleven oog hebben 

voor het werk onzer parlementariërs. Er blijkt ook 
uit, hoezeer men van die zijde bereid is om deze 
ontmoeting tussen parlement en industrie tot een 
succes te maken. Moge dit ook worden bereikt. 
Ons volk kan er slechts wel bij varen, indien 
ozue politieke voormannen oog hebben voor de 
betekenis van onze industrie en voor de moeilijk
heden waarvoor de ondernemers va.ak zijn gesteld. 

Aan de andere kant is het ook van gewicht in· 
dien de industriëlen van hun kant beseffen, hoe
zeer het werk der politici direct en indirect hun 
werk raakt. Wij. vonden in het blad .,De Neder
landse Industrie" ook met betrekking hiertoe een 
uitspraak, die wij met veel instemming citeren. 
Gezegd wordt n.l.: 

"Hoe dikwijls kan men fabrikanten horen 
zeggen: .,ik doe niet aan politiek, ik heb het te 
druk met mijn zaken". Maar hij vergeet dan, dat 
de politiel!: zich wel met hem en zijn zaken be
moeit en dus kan hij daartegenover slechts de 
juiste houding vinden, wanneer hij zich bij 
voortduring op de hoogte blijft stellen van wat 
zich in en om ons parlementaire leven afspeelt." 

Zo moet het zijn. Wederzijds begrip voor elkaars 
moeilijkheden en een goede voorlichting aan de 
parlementariërs over de wensen, behoeften en 
noden der industrie. Het bedrijfsleven is nu een
maal uiterst belangrijk voor onze' volkswelvaart. 
Al wat wij tot stand brengen aan sociaal en cultu
reel goede maatregelen moet berusten op een ge
zond bedrijfsleven. Valt deze basis weg, dan is de 
peiler onzer welvaart weggeslagen. Het is dus van 
het grootste belang, dat er nauw contact is tussen 
hen, die geroepen zijn in de ondernemingen aan 
onze welvaart te werken en hen, die op het poli" 
tieke vlak geroepen zijn de maatregelen te nemen, 
die voor onze volkswelvaart nodig zijn. 

Moge de ontmoeting inderdaad een goed resul
taat hebben! 
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Consumptiebeperking (1) 

H et vraagstuk der consumptiebeperking is op 
het ogenblik aan de orde van de dag. Het 

wordt voornamelijk gepropageerd, om de positie 
van onze betalingsbalans te kunnen verbeteren. 
Toch zit in deze leuze iets, dat op het eerste ge. 
zicht voor de massa onbegrijpelijk is. Immers, 
enerzijds wordt de roep gehoord, toch vooral de 
productie op te voeren, terwijl anderzijds op be
perking van het verbruik wordt aangedrongen. 
Beperking van het verbruik houdt evenwel in 
mindere vraag, dus ook minder productie. 
Beperking van de consumptie van goederen welke 
uit het buitenland komen, zal onze nationale pro
ductie niet beïnvloeden en daarentegen deviezen 
sparen. Vanuit een standpunt bezien gebaseerd op 
de belangen van onze nationale economie is deze 
leuze dan ook zeer verdedigbaar. Wij vragen ons 
evenwel af, of men voldoende oog heeft voor het 
feit, dat de leuze tot beperking van de consumptie 
tenslotte ook de nationale productie in een nadeli· 
ge zin kan beïnvloeden, waardoor de werkloosheid 
in de hand wordt gewerkt. Nu kan men inderdaad 
beweren, dat de arbeidskrachten die vrijkomen 
juist moeten worden ingeschakeld op de productie 
welke voor de exportmarkt werkt, doch wij vra• 
gen ons af, of die verschuiving van arbeidskrach• 
ten in de praktijk even vlot zal verlopen als dat 
vaak op papier wordt uitgestippeld. 

• 
Consumptiebeperking (11) 

0 ndanks het feit, dat het streven naar een 
beperking van het verbruik in ons land wel 

eens wat te gemakkelijk wordt gezien, waarbij 
vaak meer in theoretische dan in practische zin 
wordt geredeneerd, valt toch niet te ontkennen, 
dat dit streven het enige middel is om een zeker 
nationaal welvaartspeil te kunnen handhaven. Bij 
de opening van de Utrechtse Najaarsbeurs is dit 
vraagstuk o.m. ter sprake gebracht door haar 
directeur, mr. J. Milius, die er met nadruk op 
wees, dat het nog niet te laat is, de tering naar 
de nering te zetten. Terecht merkte de heer Milius 
op, dat men consumptiebeperking moet willen en 
durven aanvaarden, doch dan over de gehele lijn, 
d.w.z. van de overheid at tot de eenvoudige bur· 
ger toe. Mr. Milius stelde het aldus, dat de ver· 
bruiksbeperking de 7 % niet te boven zou behoe• 
ven te gaan. In verband met deze relatief geringe 
beperking stelde hij de ·vraag, of maatregelen van 
bovenaf ter bereiking van dit doel niet achterwege 
kunnen blijven, een vraag die wij gaàrne in be• 
vestigende zin zouden willen beantwoorden. Laten 
wij ook in dit opzieht het dirigisme zo lang en ze» 
ver mogelijk buiten de deur houden. Het is niet 
meer dan billijk, de bur~rs als zodanig de nodige 
vrijheid te garanderen en in elk geval af te wa:ch· 
ten welke resultaten deze vrijwilUge verbruiks· 
beperking oplevert. Het is zeer de vraag in hoe· 
'Verre de uitdrukking "vrijwillig" eigenlijk nog 
waarde heeft als men bedenkt, dat de steeds slech• 
ter wordende liquiditei-tspositie en de dalende 
koopkracht tenslotte automatische, dus wel zeer 
noodgedwongen faètoren vormen, om van een 
normale consumptie af te zien. Moge het element 
van het zelfbeschikkingsrecht in deze in ieder ge
val zo lang mogelijk worden gehandhaafd. 

Wintercampagne 

N u de vacanties weer voorbij zijn en nieuwe 
energie is vergaard roepen ons thans weer 

zo langzamerhand de zorgen voor de komende 
winter. Zorgen weliswaar die ~ker niet onover• 
kornelijk zijn, doch die tijdig de nodige maatrege
len vragen. Zo is het in de particuliere sector, zo 
is het in het zakenleven, maar zo is het ook in de 
politieke sfe,er. Het komende jaar wordt in politiek 
opzicht weer een heel belangrijk jaar en het zal 
noodzakelijk zijn, dat wij hiermede in de partij 
met de komende wintercampagne in ernstige mate 
rekening houden. Hopenlijk is niemand de voor 
ons zeer gunstige resultaten vergeten die bij de 
jongste gemeenteraads- en de Statenverkiezingen 
werden behaald. Nu is het zeker zo, dat het kie• 
zerscorps bij de verkiezing van de Tweede Kamer 
in het algemeen iets anders reageert dan bij het 
kiezen van de leden van de gemeenteraad of die 
van de Provinciale Staten. Dit neemt evenwel niet 
weg, dat de bij die verkiezingen behaalde resulta• 
ten over de gehele lijn van dien aard waren, dat 
de V.V.D. met een behoorlijke winst uit de bus 
kwam. Deze winst nu zal niet alleen moeten 
worden keconsolideerd, zij zal moeten worden 
uitgebreid. Hier ligt een belangrijke en 
veelomvattende taak voor de afdelingsbesturen. 
die echter alleen dan behoorlijke resultaten kun· 
nen boeken, indien op de medewerking van ieder 
lid individueel kan worden gerekend. Daarom nu 
reeds alle hens aan dek. De komende wintercam
pagne nadert snel en zal dus de gehele partij op 
haar post moeten vinden. 
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Het eerstgehoorterecht Waardige democratische 
houding 

r 
· Geschonden l (Zie nummer 175, blz. 3) 

Nog eerder dan de P. v. d. A., 
heeft de S.D.A.P. zich bezig ge

houden met de "middenstand". Sla 
het Rapport maar op, hetwelk in 1920 
aan de S.D.A.P. is uitgebracht over 
het vraagstuk der socialisatie. "Socia
lisatie" - zo staat op bladzijde 8 --
"is doelbewuste vermaatschappelij· 
king der voortbrenging. Het is niet 
hetzelfde als socialisme. Het is de 
weg naar het socialisme. Het is zoo
veel, als van het socialistische begin
sel thans reeds kan worden verwe· 
zenlijkt. Het is een proces met ver
schillende phasen 111et als uiteinde· 
lijke uitkomst: het socialisme. . . . Het is dus een proces van geleidelijkheid, 
wat niet hetzelfde is als langzaam
heid". 

Wat zal nu voor de ,.middenstand" 
de uiteindelijke uitkomst zijn van het 
in gang zijnde "proces van geleide· 
lijkheid?" Dat hier de o n d e r
g a n g tot programma-punt is ver
heven, blijkt uit de volgende aanha
lingen uit dit rapport. 

.,Geen spilzieker stelsel" (blz. 10), 
"dan 1t kapitalisme; geen stelsel, dat 
op meer onverantwoordelijke vrijze 
morst met de productieve kracht" .. 
Men wil hieraan een einde maken 
door socialisatie, door welke o.a. een 
paar duizend handelsreizigers en ,.de 
tot duizelingwekkende hoo:;te opge
voerde reclame" zouden verdwijnen. 

Een "onzinnige verspilling" heet 
bet, dat er in één stad in eenzelfde 
bedrijfstak, honderden winkels be
staan, terwijl "bij doeltreffende orga• 
nisatie" met enkele tientallen zou 
kunnen worden volstaan. Er wordt in 
dit rapport uitgerekend, dat in Am• 
sterdam· (in 1920) één kruideniers• 
winkel bestaat op elke 52 gezinnen; 
één groentenwinkel op elke 55 gezin
nen· en de slotsom luidt: ,.Een tiende 
ged~elte van deze aantallen zou voor 
e~n economische inrichting nog te
veel zijn". 

,.Als jammerlijke verspilling" wordt 
aangeduid, dat "in eenzelfde straat 
dagelijks tal van broodloopers, 
melkloopers en kruideniersloopers" 
verschijnen, die allen produkten "van 
precies dezelfde kwaliteit" rondbren
gen. 
Op bladzijde 12 lezen wij: "Het is 
onduldbaar, dat de massa hard werkt 
ter voorziening in de behoeften van 
allen, terwijl anderen aan de produk
tie niet medewerken, maar in tussen
handel en andère on-economische be
<{rijven nutteloozen, en vaak zelfs 
schadelijken, arbeid verrichten of 
zelfs in het geheel niets doen". 

Aan een voordracht· van B. en W. 
van Amsterdam tot het stichten van 
een gemeentelijk groentenbedrijf 
wordt o.a. ontleend, dat "het winst-

. p_ercentage als regel in de kleine 
winkels, die de min-gegoeden bedie-' 
nen, zeer aanmerkelijk hooger is, dan 
in de grootere winkels, die aan de 
meer-gegoeden leveren". 

De middenstand geldt dus als o n
p r o d u k t i e f en als een p a r a
s i e t o p d e a r b e i d van an
deren. Hij zal moeten verdwijnen 
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langs lijnen van geleidelijkheid. De 
P. v. d. A. (gesteund door de K.V.P.) 
is hiermede - stap voor ~tap -
doende. 

Door "planmatige maatschappelijke 
bedrijfso::-ganisatie" zouden l volgens 
dit rapport) de "uiterst on-economisch 
werkende bedrijven" gaan verdwij
nen en zou een betere verdeling kun· 
nen worden tot stand gebracht van 
"de totale hoeveelheid aanwezige ar
beidskracht". · 

Het is alsof men de "totale hoeveel
heid" brandstof of stenen zal gaan 
"verdelen". Zal dat gaan op dezelfde 
"progressieve" wijze, als die, welke 
thans in Tsjecho-Slowakije een ,,mi
nister van arbeidskrachten", dr. Jan 
Havelka, zal toepassen om kantoor
bedienden en dergelijke "in te zetten 
in de mijnbouw en ?ware industrie?" 
Waar zal de "onproductieve" midden
stand, bij de verdeling van .,de totale 
hoeveelheid arbeidskracht", "geleide
lijk" worden "ingedeeld"? 

Inderdaad, er bestaat al heel lang 
"een programma voor de midden
stand" bij de "progressieven". - De 
Engelsen zorgen zeer bijzonder voor 
hun ganzen; met het oog gericht op 
Kerstmis. 

(Ingezonden) 

I s het niet aan te bevelen, dat de 
. niet-communistische landen een 

gemeenschappelijk program opstellen 
op economisch en sociaal gebied, waar 
internationaal grote mogelijkheden 
zijn? 

Blijvend goede economische orde
ning om werkloosheid e.a. te voorko
men met internationale organen, goe
de sociale toestanden, die voor alle 
standen wat waard zijn, kunnen dan 
onder de aandacht van de grote mas
sa komen en een krachtige houding 
op een belangrijk gebied geven aan 
de democratische landen in gemeen
schappelijke mogelijkheden. 

Dit op internationaal gebied. Scheld
partijen zijn dan niet nodig. 

In ons land zou de Derde Macht 
een gemeenschappelijk programma in 
het licht kunnen geven van hetzelfde 
soort als boven op economisch en 
sociaal gebied. 

Een sterke gemeenschappelijke 
grondslag zal velen niet onbehaaglijk 
zijn. 
Groningen ABONNé 

~~~~~~~~~~~~~ 

~ ~ 
~ ALLERHANDE ~ 
~ MET GRATIE SCHIKKEN ~ 
~ wie zich tegen Nederlandse deelneming aan een Europees ~ 
~ leger verzet, zal een deugdelijk alternatief aan de hand ~ 

~ 
moeten doen, Kan hij dat niet, laat hij zich dan met gratie in ~ 

· het onv.;rmijdelijke schikken. Waarmee niet gezegd wil zijn, · 
dat hij zijn bezwaren, zolang als het vraagstuk in discussie is, 

~ zou moeten verdonkeremanen. ( P ~ 
~ Het arool) ~ 

~ EUROPESE NODEN ~ 

~ west-Europa heeft - afgezien van de Marshall-hulp - ~ 

~
. uit eigen kracht veel moeten investeren om de .indu~ ~ 

strièle productie te herstellen en op te voeren tot 143 % van 
die van 1933. Na aftrek van de inspanningen voor bewapening 

~ 
zo•t elke Amerikaan nog over drie-en-een-half maal zoveel ~ 
dollars beschikken voor zijn civiele behoeften als elke West
Europeaan. En al is zijn prijspeil hoger, dan nog is zijn positie 

~ veel beter. ~ 
~ (Algemeen Handelsblad) ~ 

~ WAT WIL LIEFTINCK? ~ 

A lle fraaie theoretische beschouwingen ten spijt: een over- · -
~ heid, welke er nog steeds niet in geslaagd is, zonder te- ~ 
~~· korten te werken, zal hetzij steeds meer "geld moeten schep- ~ 

pen", hetzij het benodigde crediet (zonder geldschepping) moe-
ten zien te krijgen door ander crediet te beperken. Tegenwoor-
dig noemt men dat .,coördinatie". Maar het is duidelijk, dat een 
minister van Financiën, die steeds maar weer aandringt op ~ \l 

~ machtsmiddelen en die geen doorkruising van zijn monetair ~ 
~ beleid door anderen wenst, niet uit is op coördinatie, maar op l7Q 
qo subordinatie van het particuliere crediet aa11 Gilt van de onver- ~. 
1?0 zadigbare overheid. 85 
~ (Algemeen Dagblad) ~. 
).) .-:1 BEELDSPRAAK 85 
~ ·B e~ldspraak is wel eens. gevaarlijk. Iiit gevaar steekt er in, QJ 
~ dat ze door iedereen wordt gebruikt, straks door jan en 8($ 

~ 
alleman en dat men zich dan niet meer precies rekenschap ~ 
gaat geven van de juistheid en de scherpte van het beeld. En 
niets is zo schadelijk voor wat men bedoelt te zeggen als on-

~ 
zuivere beeldspraak. Ook voor de zuiverheid van de taal is ze ~ 
niet meer of niet minder dan noodlottig. Goed gebruikte beel-
den zijn daarentegen van grote betekenis en hebben veelal een 

~ 
nuttige uitwerking. In talrijke "gevleugelde woorden" ligt een ~ 
kracht welke heel dikwijls de massa heeft opgezweept en in 
haar gevolgen de lijn der geschiedenis heeft omgebogen. Ieder 

~ kan daar voorbeelden van vinden. (Neerlandia) ~ 

~ DE WAARDE VAN KERNEN Qj. 
~ Zijn er nog hele kernen? Het wil toch zeggen middel- 8($ 

~ punt, al kunnen er in een ding, een vrucht méér kernen ~ 
zijn. De mispel in het najaar, de dikke rozenbottel, waarvan 
àe trekvogels eten, hebben elk verscheidene harde pitten die · 

~ mensentanden niet stuk kunnen krijgen. Kern wil dus ook ~ 
zeggen, het onverbrekelijke, niet meer stuk te krijgen. En de 
kern is het belangrijkste; niet voor de mens, die zijn mispel · 

~ eet, maar wel voor de vink die de opengepikte rozenbottels (l 
~ aan de struiken laat zitten: de oliehoudende pitten heeft hij ~ 

voor de lange reis het meeste nodig! Elk leven, elk beroep DIJ 
~ heeft z'n kernen nodig. In cie Europese cultuur zoekt men ~ 
~ naar zo'n kern. Jonge levens gaan te gronde, wanneer zij hun ~ 

~ k.ern niet gevonden hebben. (Van Maand tot Maand) ~· 

·~~~~~~~~~~·~~2Q· 

! 

Briefgeheim l 
Amtce-collega, 

De theaterwereld is mij 
vreemd, amice, en zeker de 
theaterexploitatie. Dus een 
afdoend antwoord kan ik je 
niet geven, maar natuurlij.~ 
u•il ik proberen er een re 
formuleren. Aan e•>n kant 
staat dus dat de dinctev1 
var. Ca-rré zi,in boekjaar 1:):"0 
-1951 kon afsluiten met een 
winst van 21 mille, aan de 
andere kant is hii een beetje 
ontstemd op het Departement 
van Sociale Zaken omdat h~i 
daarvan bij het engageren 
van sommige artisten geen 
medewerking onderl'ond. Be
grijp ik het nu goed, dan 
poogt de heer Wunnink zijn 
voordeliq saldo te excuseren. 
Had hij wel een Itaiiaanse 
opera binnen zijn muren mo
ge"!. brengen, dan was hij, de 
slimmerik, natuurlijk van de 
last t'an een batig satdo ver
lost geweest. Maar, je weet 
het, amice, het hemd is na
der dan de rok en wanneer 
de heer .wunnink nu met zij-n 
Italiaanse opera iets :<ou wil·
len gaan afsnoepen van het 
nade,ig saldo van de Neder
landse opera, dan gaat het 
ook mij te ver. Ik heb niet.~ 

tegen de Italianen, voo,.r;l 
wanneer zij alleen maar zin
gen, maar zij moeten van on
:::e un.twnale opera-verUezon 
aJbl~ken. Die zijn van ons. 
rk zou zelfs nog een stapje 
verde•· willen gaan en dat 
winstmo.kende Carré nog w'!l 
wat t:~>..,.der willen uitschake
len, ·..vant tenslotte zit d'lt 
tt1eater O"lZe mooie stads
~chc,uwburg toch ook nog in 
de weg. Het is geen kunst 
om aan een batig saldo te 
kon;,e.,.t. wanneer men in een 
jn.ar ook nog 11.000 ouden 
t'an aagen, o::>rlogss1achtof
fers en kinderen gratis op een 
t•oorstellinkje tracteert. Dat 
hebben ze in de stadss:!h,Ju,v
burg nog niet gedaan, en 
clawtom draait het nadeliÇJ 
saldo van de exploitatie van 
onze eerste des lands, wee; 
je wel, slecht~ vm àe twee
E'n-een-halve ton. Dus wan
neer we Carré nu maar in
een~ finaal sluiten en die 
11 (J()O gasten naar de stad;;
scho;,wburg kunnen lokken-
gratis, amice - dan halen 
wij op het Leidseplein wel de 
drie ton Al dat vrije en pa,._ 
ticulie1·e gedoe is uit den bo
ze. J c ziet het toch ook maar 
aan zo'n gezelschap van Cor 
H.uys, dat zonder subsidie de 
eindjes aan elkaar durft te 
knopen. Zodat het wel schijnt 
-· en áaar ging je vraag over 
- dat er iets niet klopt met 
de theaterwereld, wat nu wel 
bewezen · is door de heer 
Wunnink van Carré, die met 
een batig saldo voor de dag 
moet komen. Je zou bijna 
zeggen dat daar aan de Am
stel wel iets te nationaliseren 
viel, wanneer je niet de kans 
liep dat woord, dat een beet
je uit de mode raakt, weer 
op het tapijt te brengen. Het 
moet nu maar uit zijn met 
die , batige saldi. 

Met theatrale groet, 
je 

van der GaleT\i. 
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DE DINGEN DEZER DAGEN 
Verscheidenheid 
E en mooie Zondag in September aan de Sche-

veningse Boulevard. Er waren daar mensen, 
die op een bankje zaten, rustig van het herfstweer 
te genieten. Anderen liepen langs het strand, som
migen doken in de golven, weer anderen gingen 
het Kurhaus binnen om een recital aan te horen. 
Er waren er, die rondhingen bij de stalletjes met 
automaten en gokspelletjes, er waren er die taar
tjes kochten, of een ijsje aten. Sommigen hadden 
een strandstoel gekozen en zagen toe, hoe hun kin
deren schepten en kuilen groeven. Er was een ein
deloze verscheidenheid in bezigheid, in ontspan
ning. Een verscheidenheid, die · weldadig aandeed 
en die bewees, dat hoezeer er ook mechanisatie en 
techniek is gekomen in het leven van de mens, in 
het bijzonder van de mens van de twintigste eeuw, 
er toch is gebleven de persoonlijke smaak, de nei
ging van de mens om individueel te kiezen, wat 
hij of zij doen zal. En dat verheugde ons, want het 

gaf tevens de beste bewijzen, dat elk stelsel, elke 

maatschappijleer, die er van uitgaat dat de mensen 
eenvormig moeten denken, dat er gelijkheid in 
denken en handelen moet zijn, zich wellicht een 

tijd lang staande kan houden door dwangmaatre
gelen, maar dat dit zo indruist tegen de menselijke 
natuur, zelfs van de minst ontwikkelden onder 
cms, dat op de duur een dergelijk eenvormigheids
stelsel het nooit houdt. De zon scheen prachtig 

over de Scheveningse boulevard, het uitzicht over 

de Noordzee was zo ruim als men maar kon wen
sen en met meer vertrouwen in de toekomst van 

de wereld, met meer ener- )e kwamen wij van 
deze Zondagochtend in ons huis terug. In het 

vaste geloof, dat de zwakke krachten toch uitein

delijk het sterkst zullen blijken te zijn en dat 

West-Europa wellicht economisch er achterop is 

geraakt, maar dat er toch geen sprake behoeft 

te zijn van de "Untergang des Abendlandes''. 

Nuchter 
Dat uit een socialistische mond ook wel eens 

andere woorden kunnen worden gehoord 

dan de klassieke eisen }ot loonsverhoging, verho

ging van de belasting, het afromen van de rijkdom 

en dergelijke leuzen, die tot de massa moeten spre

ken, is zeer onlangs weer gebleken op het congres 

van het Britse Verbond van Vakverenigingen 

waar de minister van Financiën, Gaitskell, de 

Britse arbeiders er op heeft gewezen, dat zij meer 

zullen moeten produceren. De problemen kunnen, 

aldus deze socialistische minister, niet worden op
gelost door verhoging van de levensmiddelensub

siJies of loonsverhogingen. Een verdere verhoging 

van de belastingen zou de industrie kunnen scha
den. De rijkdom noemde spreker al afgeroomd, als 

consequentie van de grotere sociale gelijkheid. Op
merkelijke uitspraken, waaruit duidelijk blijkt, dat 

er zich voor de socialisten omstandigheden voor

doen, die er toe nopen de massa de waarheid te 
zeggen. Het moet echter worden betreurd, dat om 
tactische overwegingen deze waarheden, die dan 

toch altijd waarheden blijven, veel te laat komen 

en meestal een politiek van touwtrekken wordt 
toegepast, waarbij op het groepsbelang meer de 

nadruk wordt gelegd dan op het algemeen belang. 
Slechts indien het duidelijk is geworden, dat men 

de kip met de gouden eieren heeft geslacht, durft 

men de waarheid onder de ogen te zien. Met het 
oog op de komende verkiezingscampagne in ons 

land kan het nuttig zijn dat dit Britse voorbeeld 
niet wordt vergeten. 

Oppositie? 
B lijkens een bericht in het "Algemeen Han-

delsblad", heeft de Partij van de Arbeid 
dezer dagen te Rotterdam in een kaderbijeenkomst 
de actie voor de in 1952 te houden Kamerverki.e· 
zingen ingezet met een rede van de nieuwe voor
zitter van de socialistische Kamerfractie, mr. Don~ · 
ker. Deze stelde tijdens deze bijeenkomst o.m. de 
vraag, of de totaliteit van het regeringsbeleid vol
doende is om niet in de oppositie te gaan. "Wij 
moeten", aldus mr. Donker, "niet alleen principii-. 
Ie motieven laten gelden, maar ook ons voordèel 
baseren op tactische overwegingen. Daar heeft 
men in de partij wel eens te weinig oor voor." In
derdaad 'n belangrijke verklaring, welke er op 
wijst, dat de partijleiding van de Partij v.d. Arbeid 
niet onmiddellijk wenst te vluchten voor de mede
verantwoordelijkheid met betrekking tot het re
geringsbeleid. Een rustig en verstandig standpunt 
overigens, dat er op is gericht de volgelingen tot 
bezinning aan te manen en zich zelf niet op te 
hangen aan te scherp gestelde principiële stellin
gen. Er klinkt een zekere gematigdheid, die zou 
kunnen doen veronderstellen, dat de oude klasse
tegenstellingen moeten worden overbrugd. Wie dit 
geluid in deze verklaring meent te bespeuren, 
komt wel zeer bedrogen uit als men verder moet" 
vernemen, dat de spreker het politieke beeld van 
heden schetste met de opmerking, dat de bezitten
de klasse op weinig sympathieke wijze zijn deel 
van de koek opeist, ten koste van de niet-bezitten
den. Ziedaar weer een oude socialistische uit
spraak, die het blijkbaar altijd nog moet doen om 
de aanhangers het nodige revolutionnaire senti• 
ment bij te brengen en daardoor bij elkaar te hou
den. Een uitspraak overigens, die niet alleen afge
zaagd, maar zo onwaar en zo nietszeggend is, dat 
het moet worden betreurd dat zij komt uit de 

mond van de leider van een Kamerfractie. 

Afdelingsnieuws IIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÏHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllfllllllllllllllllllllllll 

KADERCURSUS IN GRONINGEN 

Op 28 September te 19.30 uur be
gint in 't Huis de Beurs, Akerkhof 
te Grçmingen de Kadercursus van 
de Centrale Groningen. Prof. dr. J. 
Lindeboom zal spreken over: De 
geestelijke grondslagen van de VVD. 
Behalve zij, die zich reeds hebben 
opgegeven, 2ljn öok andere belang
l:'tellenden va.n harte welkom. Ver
der staat op het programma van àe 
Centrale op 20 C•ct.c•ber een bijeen
k~mst van bestlmrders van onder
centrales, afdelingen · enz., waarin 
de heren L0UWt'S en Zegering Had
ders zullen .Sllr<~ken. 

AFDELINGSSECRETARISSEN: 
Vraagt bij onze administratie de 

tarieven voor extra-exemplaren van 
ons weekblad, voor de verbreiding 
van onze beginselen en voor het 
werven van nieuwe abonne's. 

DE ERVARING 
De ervaring van de laatste 
dertig jaren heeft ons ge
leerd, dat aan een overwon
nen vijand opgelegde bepa
lingen, zowel als straf be~ 
doeld of als veiligheidsmaat
regel voor de toekomst, van 
weinig waarde zijn, niet om
dat zij onjuist of ongewenst 
zijn, doch omdat in de prak
tijk de vredesvoorwaarden 
niet doorgedreven konden 
worden. Immers, zodra de di
recte controle over de rege
ring van een vijandelijke 
staat wordt opgeheven - en 
die controle kan niet ten eeu
wigen dage worden voortge
zet - is er geen macht t1an 
dwang meer, tenzij tot een 
hervatting van de oorlog 
wordt overgegaan. 

\.. (De Graafschapb~de) _) 

I 
I 

Q\SPL:~ 

~ - tMSO~~· 

STALEN MEUBELEN 
"GISO"-LAMPEN 

SCHADE DOOR DE 
LEVERBOT 

De schade, die de leverbot in 
ons land veroorzaakt, is zeer 
groot. Bij onze kleine wol
veestapel bedraagt zij naar 
schatting 1 Yz millioen gulden 
per jaar; voor het rundve~ 
loopt !!~j i:r. àe tfentaUen mil~ 
Hoenen. Zij is af te leiden uit 
het aantal wegens "ongang" 
geheel of gedeeltelijk afge
keurde levers, en te bereke~ 
nen of te schatten uit de 
mindere vlees- en wolpro
ductie en het verlies aan 
lammeren. 

(T.N.O. Nieuws) 
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Handtekening 

VREDESDUIF ALS 
KOEKOEK 

De Russische vredesduif heeft 
zich niet laten ontmoedigen 
door het feit, dat hcUtr bood
schap, welke over pais en 
vreê in de gehele wereld 
sprak, zo onhartelijk is ont
vangen. Zij heeft blijmoedig 
het plan opgevat naar San 
Francisco te vliegen in de 
eerste dagen van September, 
waar de vertegenwoordigers 
van de landen, die het vre~ 
desverdrag met Japan zullen 
ondertekenen, zich dan be
vinden. De Amerikanen be
schouwen haar meer als een 
koekoek, die de rust van een 
door hen voorbereid nest 
gaat verstoren, maar dat mag 
haar niet deren en :zij doet 
slechts verwonderc4 dat· de 
wereld werkelijk niet gelo
ven kan, dat zij een vredes
duif is. 

(Het Vaderland) 

- Als er ...•• 
Nu eens evenveel tijd be
steed was aan het zoeken 
naar efficiënter werkwijzen 
en naar belangrijke bezuini
gingen bij de Overheidsdien
sten, dan er nu tijd verspild 
is aan het zoeken naar nieu
we- en het verhogen van 
bestaande · belastingen, zou 
ons land daarmede dan niet 
beter geholpen geweest zijn? 

B. 
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Souialistisuh geschrijf dat gesignaleerd moet worden 
Een hoofdartikel Ln Paraat van ergerlijk karakter 

De socialisten zijn de tijd vergeten waarin Z1J oppositie-partij waren. 
Tenminste, dat zou men zeggen als men acht slaat op de wijze waarop 
zij reageren op critiek op bewindslieden van socialistische huize. Vroe
ge"., toen er "burgerlijke" 'kabinetten waren, vierde d.e critiek hoogtij. 
Tegenwoordig, nu er socialistische ministers zijn, moet het _publiek alles 
pruchtig vinden. En., wee dengene, die zich verstout om eens wel critiek 
te uU€n en 4ie niet de rade minister.s op hun socialistische paden wenst 
te ~en. Dait .slaat men v~n rode zijde een toon aan, die niet mis is. 
.Mif' BuT(Ief" we" er 11an mee te praten. De door hem gebezigde s1ogtln: 
"Pluk de armen, spaar de rijken", die hij geb'l't.tik~ ol8 een lce?l• 
schetsing van de houding der tegenstanders van de laatste belasting
voorstellen van mini.ster Liejtinck, is ook het sein geworden voor een 
aanval "an -de SOCialisten tegen andeTe _groeperingen, in het bijzonder 
ook cmt, liberalen. 

Nu moeten wij zeggen, dat die 
critiek ons goed doet. Wanneer 

men 1ran soctaltsttsche zijde blijkbaar 
dê V.V.D. all! de meest fervente tegen· 
standster 'Van de socialistische poli
tiek ziet, dan achten wij dat slechts 
een compliment, dat wij met plezier 
incasseren. 

Wij wensen echter niet te slikken 
de wijze waarop in het blad "Paraat", 
weekblad van de Partij van de Ar
beid, over ons wordt geschreven. 'In 
dat blad is op 3 Augustus j.l. een 
artikel verschenen - een hoofdarti-

1 kei nog Wel - dat alle perken te 
'bUiten is gegaan. Het verbaast ons, 

, dat zulk een artikel kon verschijnen 
, in dit blad. Dat daarop geen reactie 

is gevolgd van de :zijde van het par
' tijtrestuur van de Partij van de Ar
. beid, kan slechts '\l'erbazing wekken. 

Men speelt blijkbaar van die zijde 
gaarne alleen de zedenmeester, wan
neer het dé beoorde1ing van anderefi 
dan gelijkgt!Zirtden 1::? ~reit. 

Hoe dit zij: wij zijn het hoofdartikel 
in ,.Paraat" van 3 Augustus nog niet 
vergeten en wij zullen dit stuk aan 
de :vex:getelheid .ontrukk~n.:· Onze !e
ters dienen te weten, hoe in een o:f-

' !icieel blad van de Partij van de 
Arbeid over onze voormahnen en 
bun politiek woi'dt gl!l!c'hreven. . . . 

'· .. ' 

Wat zeggen onze lezers van het 
volgende stukje prozaf 

"Mr Oud ia van menlag, dat toe
zecgiugep éHe .hij -- zijn frac~ 
tie heeft ~edaau. in ..,en enke.l op
zicht betekenen, dat men zich da.ar
aan ook Cltent te houden. Het mo
reel VUl 1111' 6a4 ia "hoe langer hoe 
nriader te becrtipen 4-eor politici, 
die zo ki.Dderacldlg zijn Q..t zij er 
morele normen op pa honllen:• 

Maar bier liep het niet mee af. 
Onze geestverwanten schijnen allen 
een uiterst bedenkelijke moraal te 
hebben. Hoort hoe de h"OUfdartikelen
schrijver in ,,Paraat" 'Over hen oor
deelt: 

"'Wij kUIUlfJil 011& met en1tftkken • 
aaa de Indruk dat tJU 4e lleucling 
van de V.V.D. en enkele a.ndere 
heren voorop heeft J1!8t&an het 
iJllakte en meest -ltrasse eigenbelang. 
Van een ook maar in de verste ver
te vergelijkbare bereidheid, hun 
deel In de gemeeDSebappetijke of
fers te willen dragen, was en is 
geen sprake." 

Deze soort litteratuur wordt nu de 
Jezera • ve:1 .,Paraat" VOQrgezet. Men 
zal van ons niet verwachten, dat wij 
er serieus op ingaan. Niet alleen om
dat de sti.J1. van dien aard is, dat men 
daaraan voorbijgaat, maar evenzeer 
omdat dit schrijven een ontstellend 
gemis aan kennis toont. Wij zouden 
hem raden de Handelingen .over het 
belastingdebat eens na re lezen. Hij 
zal dan zi-en, dat wwel zijn uiteenzet
ting i,n het eerste citaat OVet" de toe
zeg.gingen kant noch wal raakt en dat 
zijn geschrijf over de vcrgelijkbare 
bel'eidheici regelrecht in strijd met de 
feiten is. Zelfs uit de dagbladen had 
de schrijver kunnen weten, ~at er een 
.amendement en een motie-Van den 
Hetlvcl zijn geweest. die bij -aanne
ming hadden gewaarborgd, dat de 
minister ook zijn geld had gekregen. 
~ de A.R., noch de C.H., noch de 
V.V.D. wilden het geld geven op de 

wijze, die minister Lieftinck wenste. 
Zij wilden een andere methode. En de 
V.V.D. heeft ook voor die andere me
thode gestemd. Het is dus volmaakt 
onjuist om te schrijven, dat wij niet 
in de offers wensten bij te dragen. · 

Verder zullen wij er maar niets 
van zeggen. Alleen nog, dat het toch 
Wel uiterst bedenkelijk is dat zulke 
grove onjuistheden in een officieel 
weekblad van de P.v.d.A. kunnen 
verschijnen. 

• • • 
wij kunnen niet teveel zeggen 

over en van dit geschrijf. Mis
schien mag echter nog wel worden 
opgemerkt, dat de schrijVer nog 
spreekt van "de smerige hetze, die 
tegen Lieftinck aan de gang is". En 
dan voegt hij daaraan toe: 

.,l's dat al nlet fraai, dan het!ft !n 
tlrt!'dê .kringen nog meer weerzin 
gewekt het geniepige gedoe van de 
her.~ met de_ sterke scho1Jders, die 
ee~voudig weigeren_ een tegenpres
~tlt: te levetèn." ... ·· 

Dit laatste is, l!:oals wij réèds uit
eenzetten, in strijd mM de feiten. En 
!net betrèkking tot "de smerige het
ie", !ZOUden wij de schrijver willen 
<Vragen -eens te lezen wat zijn geest
'Vet"Wanten vrol'lger ovet- de heren Co
lijn en Oud 2èiden en sèhreven. Toen 
werd u- heel wat rninder niild over 
bewind$li:eQen geoal'tieéiQ dan tegen
woordig! Maar wij veronderstellen, 
dat de schrijver, die het huidige par
lememaïre gebeuren niet blijkt te 
kennen, van de parlementaire ge
schiedenis evenmin weet zal hebben! 

••• 
Een stuk van een P.v.d.A.-schrij-

ver zott fliet eompleet zijn, 
wanneer hij daarin niet zou spreken 
van de "grote lijn". Men !Liet van,.die 
ziJde de zaken nu eenmaal ,.grol'er" 
dan geschiedt door die benepen bur
gerlijke figuren. Welnu, de "grote 
lijn" ziet de schTijver als volgt: 

"Wanneer men de politiek van de 
laatste jaren tn grote ~ volgt, 
dan kan men zich niet onttrekken 
aan de indruk, dat in dit land de 
armste burgers bet meeste verant
woordelijkheidsbesef hebben. Het 
eigenbelang van de welgestelde 
kringen belet !ma, hun· deel van 4e 
verantwoordelijkheid daadwerkelijk 
op zich te nemen. Meent men. deze 
houding engeUmiteeN, *e kuonen 
handhaven? Meent men de leugen
achtige bewering te kunnen vol
houden, dat bij het wetsontwerp 
contröle op het credietwezen geen 
materiële belangen in het spel zijn, 
maar alleen sprake. is van een .. door
drijven van socialistische dogma's"? 
De heren weten beter. De.sonda.Dks 
spelen zij dit misdadige spet." 

Ook hier is de schrij'l!er wel uiter
'Inate ongelukkig. Hij noemt de arm
sten, maar .nu willen wij toch eens 
vragen wie hij daar mee bedoelt. Be
·doelt hij daarmee de grote groep der 
werknemers? Hij zal dan toch kun
nen weten, dat ondanks onze reële 

verarming hun positie vergeleken bij 
die van 1938 bepaald niet slechter is 
geworden. Wel slechter is de positie 
geworden van de kleine spaarders. 

Maar dat dezen geen verantwoorde
lijkheid dragen, zal de schrijver toch 
waarlijk niet durven zeggen. Dit is 
juist de _groep, die gedurende het ge
hele leven een enorm verantwoorde
lijkheidsbesef aan de dag heeft ge· 
legd. En die haar offers aán de hui
dige moeilijke omstandigheden brengt 
op een wijze, die de betrokkenen het 
water tot aan de lippen heeft doen 
komen. Wij zouden de schrijver aan
raden om eens een bezoek te brengen 
aan zulke kleine spaarders. Dan kan 
hij leren wat armoede -is. 

Trouwens, de gehele middengroep 
is er uitermate sober aan toe. Deze 
heeft in vergelijking met 1938 offers 
gebracht in het reële inkomen, die 
neerkomen op tientallen procenten, 
wel tot 50 procent toe. En over het 
verant;woordelijkheidsbesef in die 
groep behoeft men ook niet te klagen. 
Indien er in alle lagen van ons volk 
een offerbereidheid zou zijn als in 
deze middengroepen, dan zou het er 
wezenlijk veel gunstiger voor staan. 

D e gemaakte tegenstelling geeft 
ons nog tot een andere opmer

king aanleiding, die ontleend is aan 
het laatste belastingdebat. Aan de 
orde was het belasten van de inko· 
rnens uit bedrijfswinsten. Dat wilde 
minister Lieftinck. Het ook door 
onze fractie gesteunde idee van een 
heffing over alle inkomens wees mi
nister Lieftinck en wezen ook de so
cialisten af. Dit betekent, dat zij af
wezen -een extra belastin,g ook van de 
hogere inkomens. Niet wij hebben 
derhalve de hogere inkomens ge
spaard, maar de sociali!sten. 

Hoe dit echter zij: wij achten het 
zeer ernstig, dat in tijden, die om 
eenheid schreeuwen, artikelen ver
schijnen als dat in "Paraat". Men 
moet in deze tijd niet zijn mening de 
kop indrukken, maar wel mag men 
vragen, dat men elkaar wederzijds, 
bij alle scherpte van het politieke de
bat, toch achting blijft toedragen. 
Waar het respect voor de politieke 
tegenstander ontbreekt, is men op een 
gevaarlijke weg gekomen. Ook daar• 
om is het goed dat artikel in ,.Paraat" 
te signaleren en niet te vergeten! 

OM ONZE CULTUUR 
D e Centrale Commissie voor het 

Vrijzinnig Protestantisme en 
het Hoofdbestuur van het Humanis
tisch Verbond richten zich met een 
verklaring tot het Nederlandse Volk, 
aan welke vetklaring op brede schaal 
publiciteit wordt gegeven. De radio 
zal er op -15 1!n 16 ~pt. aandacht aan 
schenken; A.N.P. · -en Nie~wsd~enst 

. zullen worden ingeschakeld om dit 
stuk aan de vooravond van de opening 
der Kamers van de Staten-Generaal 
en de behandeling 'Van de begroting 
ónder de aandacht vàn ons volk te 
brengen. In de kè"rkdiensten van a.s . 
Zondag zag men het gallrne als onder
werp behandeld. 

Beide bovengenoemde lichamen ge
ven in deze verklaring te kennen, de 
politieke, militaire en èulturele ont
wikkeling in ~pa ·en met name in 
Nederland met toenemende bezorgd
beid gade te sl~an. 'l'erwijl de gevol
gen van de Tweede Wereldoorlog zich 
nog alom dQen gelden en de weder
opbouw, stoffelijk en geestelijk, nog 
maar ten dele is verwezenlijkt, wor
den .eJ: opnieuw zeer zware offers ge
vraJJgd: offers in geld. Offers ook 
door ~n langere militaire Giensttijd. 

.,A1 is de onvermijdelijlçheid hier
Yflft, 4061" de entwikkeliag 4er weFeid
politiek, voor velen buiten discussie, 
dit houdt geenszins in, dat ons volk 
niet dubbel waakzaam zou moeten 
zijn ten aanzien van nog àndere geva
ren dan een bedreiging van over de 
grens. 

,.Indien in de aanwezigheid van 
geestelijke goederen zoals vrijheid 
van meningsuiting, rechtszekerheid, 
objectief wetenschappelijk onderzoek 
en de scheppende arbeid van letteren 
en kunsten, de typische waarde be
staat van het West-Europa, dat ver
dedigd moet worden, en juist om deze 
waarden de verdediging ook verdient, 
dan moeten overheid en volk zich bij 
voortduring bewust zijn van het feit, 
dat zulk een. Europese beschaving 
ontstaan is uit volstrekt andere facto
ren dan de geestesgesteldheid, die met 
de moderne militaire machtsmiddelen 
onvermijdelijk · verbonden is. Het 
grootste gevaar voor onze cultuur ligt 
niet enkel daarin, dat zij van buiten 

· af wordt bedreigd, maar ook hierin. 
dat wij aan de verdediging naar bui
ten zoveel ten koste leggen, materieel 
en geestelijk, dat de verdediging naar 
binnen veronachtzaamd wordt. Het 
eerst nodige voor ons volk is de er
kenning, dat de waarden der Europe• 
se beschaving bescherming behoeven 
op hun eigen niveau en in hun eigen 
sfeer". 

Beide besturen zijn van oordeel, dat 
juist in de huidige kritieke omstan
digheden overheid en vólk tot taak 

hebben, onze cultuur tot nieuwe bloei 
te brengen en de middelen te bera
men, om iedere Nederlander te doen 
delen in de gemeenschappelijke rijk
dom van onze beschaving. Het vele 
spreken en schrijven over de cultuur
crisis - aldus gaat de verklaring 
voort - blijft zinloos, zonder een zo 

. ac:;tie~ mo!i1elijk deelpemt!Jil van elk on-
zer aan de cultuuruitingen zelf. · 

Bijzondere zorg moet :worden be
steed aan het onderwijs in al zijn ge
ledingen, opdat het meer dan tot dus
verre kan bijdragen tot de geestelijl>:e 
wêérbaarhèîd der ~ugd, -door d.eze 
bewust te maken van die tradities en 
overtuigingen, welke wezenlijk zijn 
voor West-l!:ul."öpà. Onvetlhijdelijk zal 
de toenem.ende îndustrialillatie leiden 
tot vervlakking en rnassa-vorhliftg, 
tenzij steeds krachtiger de persoon
lijke. verantwoordelijkheid wordt ge
wekt en êlè belangstelling gericht op 
de waiWden, welke .de eeonamtsche en 
teennisene te boven gaan, 

.,Aandacht, tijd en geld moeten be
schikbaar zijn voor het ;)eugdwerk 
om bij 't opgroeiend geslacht de per
soonsvorming in zedelijke en geeste
lijke zin naar vermogen te bevorde
:ren." 

"Ten aanzien van geheel de eultuur 
zijn doelbewuste bezinning en actieve 
arbei<l nodig, welke zich tevens re
kenschap geven van de materiële 
voorwaarden zonder welke geen we
deroploei mogelijk is en die ons volk 
beretd maken ook daarvoor de nodige 
offers te 'brengen." 

"Wie de gang van zaken met aan
dacht volgt kan niet nalaten met die
pe verontrusting vast te stellen, dat 
wij bezig zijn de strijd te verliezen 
op het allerbelangrijkste front: dat 
van de beschaving .. zelf. De menselijke 
waardigheid, naar vrij2:innig christe
lijk en btunanistisch besef, houdt in, 
dat de mens ook op zedelijk en gees
telijk gebied zijn volle verantwoorde
lijkheid erkent en aanvaardt. Het is 
in het ernstige bewustzijn van deze 
verantwoordelijkheid, dat wij het Ne• 
derland.se volk opwekken tot bezin
ning op zijn culturele reeping en tot 
een gezamenlijke krachtsinspanning 
ter verdediging van onze beschaving 
van binnen uit." 

Aldus de verklaring, welke door 't 
Hoofdbestuur van het Humanistisch 
Verbond worc!t toegezonden. 

Wij achten haar belangrijk genoeg 
om haar hier te vermelden en stellen 
ons voor, daar ze ons juist vóór het 
ter perse gaan van dit nummer van 
'Ons weekblad onder ogen kwam, er ba 
ons volgend nummer op terug te 
komen. 

neB. 
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Er werd een Amerikaanse majoor vern1oord 
Het oorlogsdrama aan het stille Orta-meer 

Een drama uit de oorlogstijd, dat alle wilde romantiek van Holly
wood of van bloeddorstige thrillers overtreft, is thans na zeven 
jaren aan het licht gekomen en maakt sensatie in Italië en de 
Verenigde Staten. Binnenkort zullen in hun land twee Italianen 
terechtstaan wegens moord op de Amerikaanse majoor Holohan. 
Twee Amerikanen, die hun medeplichtigen of zelfs de eigenlijke 
daders zijn zullen waarschijnlijk vrijuit gaan, omdat juridische moei
lijkheden strafvervolging beletten; een hunner had aanvankelijk 
schuld bekend, later had hij echter zijn verklaring herroepen. 
De betekenis van het geval gaat ver uit boven de normale kranten
sensatie, en wel om politieke redenen en als voorbeeld van een on
bevredigende internationale regeling van het strafrecht. Maar er zit 
ook nog voor ons een bijzonder belang aan vast, omdat het onzalige 
probleem der wetsovertreding op eigen verantwoording in het geding 
komt, dat zovele, meestal betreurenswaardige gebeurtenissen in de 
illegaliteit heeft overschaduwd. 

Toneel: Het Orta-meer 
S eptember 1944. Toneel het Orta

meer, het minst bekende van 
de Noord-Italiaanse meren, niet ver 
van het Garda-meer. Italië was toen 
reeds meer dan een jaar uit de oorlog 
en de Duitsers vochten op een front 
ougeveer 175 km. ten Zuiden tegen 
de opdringende geallieerde legers. 
Maar zij moesten ook achter de linies 
in hun rug vechten, waar Italiaanse 
partisanen voortdurend onrust sticht
ten en hun verbindingslijnen verbra
ken. 

Er was echter ook ruzie, soms open
lijke oorlog, tussea de partisanengroe
pen onderling. Er waren de bijzonder 
actieve en strijdlustige communisti
sche. groepen aan de ene tegenover de 
"burgerlijke" ondergrondse organisa
ties aan de andere kant, een voor
proef voor de te verwachten strijd om 
de macht in het na-oorlogse Italië, 
voor welke men nu reeds zo gunstig 
mogelijke machtsposities poogde te 
veroveren, desnoods ook ten koste van 
de strijd tegen de gemeenschappelijke 
vijand, Hitler. 

In de nacht van cie 26ste Septembe.r 
landde bij de Monte Mottarone aan 
het meer met parachutes een Ameri
kaanse afdeling van drie mannen, ge
noemd "Chrysler-Mission" gestuurd 
door O.S.S., de geheime dienst van 't 
Amerikaans. leger. Leider was ma• 
joor William V. Holohan, 40 jaren 
oud, bij zijn mannen niet gezien we
gens zijn harde, koude en strenge dis
cipline, maar brilliant en vol durf, in 
het burgerleven jurist. Zijn plaatsver
vanger was luitenant Aldo Icardi, 
Amerikaan van Italiaanse afkomst, 'n 
26-jarige student, flamboyant en waag
halzig. Radio-operateur was sergeant 
Carlo Ladolce, eveneens van Italiaan
se oorsprong, rustig en wat schuchter. 
De beide laatsten spraken vloeiend 
Italiaans, Holohan echter geen woord. 
Hun orders waren: informaties ver
krijgen over de Duitse troepenbewe
gingen en over de situatie bij de par
tisanen; verder hadden zij ervoor te 
zorgen dat de regelmatig geparachu
teerde geallieerde wapens bij die ver
zetgroepen terecht kwamen, welke 
het beste vochten. De drie hadden 
grote sommen in goud bij zich, Ame
rikaanse en Zwitserse munt. Het 
Amerikaanse ministerie van Oorlog 
spreekt van $ 100.000.-, terwijl gene
raal Donovan van Oss beweert dat 
het er maar$ 14.000.- waren. Er was 
spoedig contact met de partisanen en 
twee partisanenleiders waren de spe
ciale verbindingsmannen tussen de 
Amerikanen en hun landgenoten, de 
boer '.L'ozzini, genoemd "Popo", een 
ge10vige katholiek en de communist 
Mannini of "Manin" een zeer intelli
gente arbeider~ 

Een soon samenzwering 

H et boterde van begin af aan niet, 
èn bij de Amerikanen ~>nder

ling, èn tussen Holohan en de Italia
ne». Icardi wenste de "Garribaldi"
groep, een van de grote communisti
sche organisaties bij voorkeur van 
wapens te voorzien en stond op ge
spannen voet met Holohan, die vond 
dat hij te veel risico nam. Icardi ver
weet zijn chef, dat hij zijn mannen 
niet vertrouwde, hoogmoedig tegen 
de Italianen deed en niet energiek ge
noeg voor de ondergrondse oorlogs
voering zorgde. 

Icardi, Ladolce, Popo en Manin be
gonnen een soort samenzwering tegen 

.dolohan, en tenslotte werden de aan
vankelijke grapjes, dat men hem 
moest ,.liquideren" bittere ernst. Op 
6 December bracht Manin potassium 
cyanide en deed het in het eten van 
de majoor, ciie zich misselijk begon 
te voelen en naar zijn kamer ging. De 
twee Amerikanen vreesden, dat het 
vergif niet sterk genoeg was en dat de 
majoor het complot zou ontdekken. 
Zij wierpen een munt. LaDolce ver
loor, greep Manins grote legerrevol
ver en doodde de majoor met twee 
schoten in het hoofd. 

Icardi nam het geld. De twee Ita
lianen pakten het lijk in een slaap
zak en wierpen het in het meer. Daar
na fingeerden alle vier door revolver
schotel\ een gevecht, en Icardi rappor
teerde door de radio naar het Ame
rikaanse hoofdkwartier, dat de Duit
sers plotseling hun huis hadden be
stormd en dat de majoor in het vuur
gevecht· verdwenen was; aangezien bij 
Jater niet op een afgesproken plaats 
was verschenen, zou moeten worden 
aangenomen, dat hij gedood of gevan
gen genomen was. 

De twee Amerikanen slaagden er 
later in, weer de geallieerde linies te 
bereiken. Toen in April 1945 de Ame
rikanen het Merengebied bezetten, 
werd een onderzoek naar Holohans 
dood ingesteld, dat niets opleverde. 
Icardi werd ook van de verdenking 
gezuiverd, dat hij geld had verdonke
remaand. Beiden werden eervol uit 
de dienst ontslagen. 

Twee maal twee jaar later 

T wee jaren later kwamen ÖE' Ame
rikaanse Army Crimina! Intel

lig~mce Division geruchten uit Italië 
ter ore, dat het met Holohans dood 
niet pluis zou :djn geweest. Icardi en 
Ladolce wer<ten gehoord. Hun verhaal 
vaa de Duitse hinderlaai schijnt ech
ter de onderzoekende officier volko
mea te hebben bevredigd. Na weder
om twee jaren kwam het merendis
trict onder het bevel van een nieuwe 
marechaussee-commandant, de Itali
aanse luitenant Albieri. Toen hem ge
ruchten van de oude zaak bereikten, 
stelde hij een onderzoek in. Maanden
lange ondervragingen, vooral natuur
lijk van Popo en Manin, leverden 
duitlelijke tegem1trijdigheden op. Al
bieri nam eontact op met een Ame
rikaanse security-officier bij het be
zettingsleger in Triëst en na ander· 
half jaar geduldwerk van deze beiden 
vielen Popo en Manin eindelijk door 
de maad. Zij staan binnenkort terecht. 

In Amerika volgde een jaar zwij. 
gen. Het ministerie, dat thans een uit
voerig rapport heeft gepubliceerd 
<waarop onze gegevens berusten) ver
klaarde de lange pauze met de enor
me moeilijkheden die de ontwarring 
van deze O:ude kluwen :.~.:ou hebben 
veroorzaakt. Ladolce heeft zijn oor
spronkelijke bekentenis herroepen. 
Icardi schijnt aldoor elke schuld te 
hebben ontkend. 

:Seiden zullen waarschijnlijk niet 
kunnen worden vervolgd. Het oude, 
tot Mei van dit jaar geldige, Ameri
kaanse Wetboek van Militair Straf
recht had namelijk de leemte, dat 
soldaten, na eervol ontslag, voor een 
tijdens 'de dienst begane misdaad niet 
konden worden bestraft. Het nieuwe 
is niet van terugwerkende kracht. En 
de burgerlijke rechter kan voor een 
in het buitenland begane misdaad 
eveneens niet veroordelen. Anderzijds 
is uitlevering aan Italië tengevolge 
van ingewikkelde spitsvondigheden 

waarschijnlijk onmogelijk. Slechts zal 
vermoedelijk l:)en Italiaanse rechtbank 
de beiden in absentia veroordelen. 

De behandeling van het geval in de 
sensatiepers liet nátuurlijk niets te 
wensen over. Wel moet worden er
kend, dat een Amerikaans blad door 
onderzoek op eigen initiatief veel tot 
de opheldering heeft bijgedragen. Het 
geheel is natuurlijk voor .het gewone 

rechtsgevoel onbevredigend, boawel 
de uit soortgelijke gevallen hier te 
lande bekende twijfel niet zoncier 
meer opzij kan worden geschoven. In 
elk geval zal het vermoedelijk niet 
lang duren, of Hollywood gaat zich 
op zijn manier ermee bemoeien ...• 

I)r K. LANDSBERG 

,--------------------------~ 

Copie voor deze rubriek te 
zenden naa.r: Mejuffr. Joh. H. 
Springer, Alexanderstraat 16, 
Haarlem. 

ALGEMENE BIJEENKOMS1: 
van de Vrouwen in de V.V.D. 

op 

ZATl!>RDAG 18 en ZONDAG 
14 OCTOBER 1951 

in de Internationale School vQOr 
Wijsbegeerte te OUD-LEUSD:&N 

bij Amersfoort (Dodeweg 8) 

Evenals twee jaar geleden 
schrijft de organisatie "Vrouwen 
ip. de V.V.D." een tweedaagBil bij
eenkomst uit, waar alle vrouwe
lijke leden van de V.V.D. welkom 
zijn. 

De onderwerpen die besproken 
zuilen worden, liggen alle op het 
teiTein van ,,Opvoeding en· ont
wikkeling van het meisje". 

Behalve ~ lezingen ea. dili!CUS
sies biedt zo'n samenzijn ooll ge
legenheid tot onderlmge ke».nis
making en contact, tot uitwisse
ling van gedachten en ervaringen 
en tot plannen maken. 

Dit is allemaal van met ~nin
der betekenis en het Dagelijks 
Bestuur hoopt dan ook op een 
"uitverkocht huis''. 

Hoe eerder U U aanmeldt, hoe 
beter. 

Eventuele aanvullingen en wij
zigingen zullen in het weekJ:>lad 
"Vrijheid en Democratie" een 
plaatsje vinden. 

Kosten en andere tre&'evens 
De totale verblijfkosten bedra

gen I 7,90 per persoon, zonder be
dieningsgeld, waarvoor er een 
fooienpot staat. 

Gelijktijdig met de aa.rlmelding 
make men dit bedrag over op 
postgirorekening No. 79321 t.n.v. 
Mej. Joh. H. Springer te Haar
lem. 

Wie niet van alles gebruik 
wenst te maken, wende zich voor 
inlichtingen omtrent reductie tot 
het secretariaat. 

Logies vindt plaats in 1 of 2-
persoons kamers, in . de school en 
het internaat, of in eea hotel. 
Linnengoed meebrengen. 

Met persoonlijke wensen zal 
zoveel mogelijk rekening gehou
den worden, maar wii kunnen 
niets vast beloven. 

Er kan voor speciale bussen 
van en naar het station Amers
foort gezorgd worden. Kosten 
I 0,30 per persoon. 

Meldt U spoedig aan; in elk 
geval vóór 25 September. 

Namens het Dag. :Sestuur, 
De Secretaresse 

JOB. H. SPRlNGilR, 
Alexanderstr. 16, Haarlem. 

AGENDA 

Zaterelag 18 October 
15.3Q.--l6 uur: Ontvangst en thee 

drinken. 

16 uur: Openin&' door de p:resi
dente, mevrouw mr. E. A, J. 
Scheltema-Conradi te :Haar
lem. 

16.30 uur: "Opvoeding en ont
wikkeling van het fabrieks
meisje". Spreekster: mej. I'. 
Prager, Inspectr. v. d. Ar
beid, Haarlem. 

18 uur: Warme n:uJ.II,).tijd. 

19.15 uut': "Opvoedlag en ont
wikkeliBg van het pla.tte-
lan<U!meiaj.e", Spreekster~ 
mevrQUW D. l!llema-Ba.kker, 
vice-voorzitster van de We~ 
reldbQnd van Plattelanda
v.rouwen te Hulzinge. 

20.16 uv: 'l"lMedrlnken. 
20.45 uur: "Beroepevoortie.hting 

aan meisjes". Spreekster: 
me-j. M:. c. Corbea.u. directr. 
H.B.S, voor meisjes te Arn
heln. 

Zondac 14 Oetooor 
9.15 uur: :Morgenwijding. Mevr. 

D. Ubbels·Van der Sluis, te 
Leiden. 

10.15 uur: Beha.ndeli~ van inge· 
komen v agen. 
Mevr. A. Fortanier.:oe Wit, 
lid van de Tweede Kamer en 
anderen. Het D.B. ontvangt 
de punten, die men in dit uur 
besproken wenst te zieD, 
gaarne vóór 3 October. 

11.30 uur: Kopje koffie en gele
genheid tot wandelen. 

13.15 uur: Lunch met warme 
schotel. 

14.30 uur: "Opvoeding tot bewust 
stutsbi.U'gerscbap". Spreek
ster: me'W.". dr M. Hartge
rinlc·Kooma.rut, lid vu het 
:tioofdbeiJtuur van de V.V.D. 
te Gronblgen. 

16 uur: Sluiting. 

Na de inleidingen zal er gelegtn
heid zijn voor discuSIIies en vra
gen die daarop betrekking hebbe~ 

A.ANMELDl N GSlHLJ ET 

Ondergetekenàe: (in drukletters) 
Naam ...................................................................... .. 
Adres: ..................................... Woonplaa.te: ......................... .. 

geeft zich op voor de bijeenl\:om.st van de Vrouwen in de V.V.D. op 13 
en 14 Oct. 1951. De kosten ad f 7,90 maakt zij gelijktijdig nver op post
rekening No. 79321 t.n.v. Mej. Joh. H. Springer te Haarlem, onder ver
melding "Conferentie Vrouwen V. V.D.". 
Zij wenst (geen) gebruik te maken van de epeciale bus van (naar) 
station Amersfoort. 
(Doorhalen wa.t ni'lt verlangd worclt). Handtekening: 
Datum~ ................................... . 

.. , ................................. . 



BIJBEID EN DEMOCitATIE 

De Persvrijheid 

E en van de zaken, welke ons bijzonder ter 
harte gaan, een van de goederen, welke ver· 

ankerd liggen in onze Nederlandse samenleving, 
zoals die door de Grondwet is gekristalliseerd, is 
de persvrijheid. Het heeft dan ook in wijde kring 
ovzien gebaard, dat de Grondwetscommissie ge
komen is met een voorstel tot inperking van deze 
persvrijheid, al is er o.i. gelukkig een minder
heidsnota aan toegevoegd, waaruit blijkt, dat be
langrijke groepen, waaronder ook onze geestver
wariten in · de Grondwetscommissie niets voelen 
voor inperking van de persvrijheid. 2ien wij dan 
geen gevaren in een onbeteugelde vrijheid op het 
gebJed vag, de pers, zal men welllcht vragen. Zien 
wij de beiwaren van het , met modder gooien· 
:)iet;'? Delen wij. niet 't inzicht, dat 't zuigen op 
de journalistieke duim tot een bedenkelijke wijze 
v\n ""v66t-lfchtlng kän leiden, Z<>als deze zich wel 
manifesteert? De vraag stellen is haar bevesti-

gend b'eantwoorden. Maar met het bevestigend be
antwoorden is men er niet. Dan rijst de vraag, wat 
tegen bedenkelijke voorlichting, slechte journalis· 
tiek gedaan kan worden in een democratische sa
menleving. Men dient goed te beseffen, dat men 
hier te doen hèeft met geestesuitingen, met het 
neerschrijven van gedachten van een geestesrich· 
ting, die in haar revolutionnaire tendens stellig 
gevaren in zieh bergt. Maar men dient strafrech
terlijk op te treden, als de bestaande bepalingen 
ter bescherming van de Staat overtreden worden. 
De "Nieuwe Rotterdamse Courant" heeft aan dit 
vraagstuk dezer dagen een hoofdartikel gewijd en 
daarin aangehaald haar standpunt, zoals zij dat in 
1936 reeds formuleerde met betrekking tot dit 
standpunt: 

"Overigens moet aan de, openbare mening 
worden overgelaten om juist van onjuist. 
kritiek op tekortkomingen in het overhe;as
beleid, van verguizingen en persoonlijke las-
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ter. strenge beoordelaars van politieke riool
ratten en gezonde staatkundige opvattingen 
van gevaarlijke illusies, cultureel defaitisme 
en ondermijning der beste volkstradities te 
onderscheiden. Hoe moeilijk dit in een tijd 
van nood ook aan velen moet vallen hoe tal 
van onbevoegden ook langzamerhand door 
middel van de drukpers aandeel hebben ge
nomen in de vorming van de openbare me
ning, ook op dit gebied hoede .nen zich voor 
overdreven verwachtingen van wettelijke 
maatregelen en regeringsbemoeiingen." 

Woorden, welke wij volledig kunnen onder-
schrijven en welke heden ten dage nog evenzeer 
van kracht zijn, als toen zij in 1936 werden ge· 
schreven. De strijd tegen politieke rioolratten, om 
dit woord van de "N.R.C." nog eens aan te halen, 
dient krachtig en met overtuiging te worden ge
voerd. Maar men make geen martelaren, die de 
martelaarskroon wel gaarne zouden willen dra
gen, maar wier hoofden een dergelijke kroon zeker 
niet verdient. 

N. V. Lijm- en 
Gelatine/abriek 

Friesch-Groningsche Hypotheekbank N. V. 
Nederlandscha Hypotheekbank N.V. 
Rotterdamscha Hypotheekbank N.V. 
Algem. Friesche Hypotheekbank N.V. 

(zoals U ze 
zèlf maakt I) 

geurig, krachtig, 
smakelijk 

en bovendien 
korte kooktijd 

,,2,ijt" 

Fabrieksmerk 
TWEETORENS 

TeL 106-363 - D c Jf t 

0 EJON6'S 
OIOCOIADE 

OIOCOIADE 
HAGELSlAG. 
Ve eenfge echte.' 

SMIT 
SLIKKERVEER 

Amsterdam 's-Gravenhage Groningen Rotterdam 

GELDEN BESCHIKBAAR 
voor eerste hypotJ.eek 

BILLUKE VOORWAARDEN 

De Directie: Mr. M. J. BOS 
Mr. J. WILKENS 

Mr. C. A. KINGMA 
Mr. F. C. KLE:YN 
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ruiNARCHn'ECI'UUR - BOOMKWEEKERIJEN 

Ontwerpen 
Aanleggen 
Onderhouden (0.) • Tel. 11111\ 
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HBv, 

Een appeltje voor de dorst 
Het is altijd goed zo'n appeltje voor de dorst 
te hebben. • Het geeft rust en zekerheid en 
2'/, 0/ 0 rente! Door ons BANKBOEKJE maken 
wij het, speciAl voor kleine beurzen, ge
makkelijk een voortdurend stijgende reserve 
te vormen. 

Vraagt om inlichtingm. 

HOUANDSCHE BANK-uNIE N.V: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I AMSTERDAM .• DEN HAAG • ROTTERDAM I ._ _____ _. 

H. T E N U A T E Hz n. & Co. N.l. 
Almelo 

Katoenen- en Rayon

manufacturen 



VRIJBEID .EN 
DEMOCRATIE 
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Over staatkunde 

(pag. 5> 

WEEK B L A D V A N . DE V 0 L K S P A R TIJ V 0 0 R V R IJ HE I D EN D E M 0 CR A TIE 

WElNlGZEGGEND STAATSSTUK 
Men kan, over de Troonrede schrijvende, 

niet zeggen, dat de Regering er in ge
slaagd is een staatsstuk voort te brengen, dat 
volk en parlement veel zegt. Het stuk is lang 
en het is vaag. Van de bewogenheid, die er 
algemeen is over de politieke ontwikkeling 
vindt men onvoldoende weerslag in dit rege .. 
ringsdocument. Hier en daar flikkerde even 
_iets op, maar het geheel was mat en weinig 
zeggend. Wel krijgt men de indruk, dat de 
Regering een poging heeft gedaan om nu 
eens niet met een droge opsomming te ko .. 
men, van hetgeen zij voornemens is te doen, 
maar zij is nu met iets anders gekomen, dat 
de droogte der opsomming aardig nabij komt. 
Onze lezers weten, dat ons dit spijt. W elis .. 
waar is de Troonrede het woord van de Re .. 
gering tot het Parlement in de eerste plaats, 
maar feit is, dat het uitspreken ervan één 

· der hoogtepunten in het politieke leven is 
"""":wa~r ~ ·volk als geheel een. grote.. he .. 

. . langstelling heeft. Zulk een gelegenheid moet 
worden gebruikt om, zonder overdrijving 
uiteraard, kort en duidelijk te zeggen welke 
maatregelen nodig zijn om aan de situatie 
het hoofd te bieden. 

H et lijkt alsof de Regering opziet te~~? '-.et 
klaar en duidelijk stellen der moelhJkhe-

den. Men zou haast zeggen, dat zij meent 
het volk gerust te kunnen stellen met een 
soort vaderlijke vriendelijkheid. Naar onze 
mening komen wij er ·daarmede niet. In de 
duisterste ogenblikken van de geschiedenis 
van het Britse rijk handelde Churchill ook 
niet aldus. Hij kon h.et volk slechts bloed, 
zweet en tranen beloven. Maar tevens wist 
hij te suggereren, dat alles in orde zou komen 
en de Engelsman durfde zich aan zijn zorgen 
toe te vertrouwen. 

Wie de Troonrede aandachtig leest en 
geen vreemde in het politieke Jeruzalem is, 
kan er zeker wel wat .. uithalen". Maàr zo'n 
zoekplaat moet de Troonrede toch niet zijn. 
Door liet stellen van vaagheden draagt zij 
meer tot ongerustheid en gebrek aan vertrou
wen in d~ regeerders bij dan tot een gevoel 
van meerdere zekerheid en het zich op krach
tige wijze geleid weten. En daaraan bestaat 
thans behoefte. 

D:tt de buitenlandse- en de defensiepolitiek 
voorop geplaatst zijn is juist. Wel had

den wij er meer van willen horen. Er is in de 
•laatste maanden bijvoorbeeld veel te doen :Je
weest over de vorming van een Europees le
ger. Lange tijd is met de besprekingen daar
over weinig voortgang gemaa~t. maar juist 
in de laatste weken is het er op gaan lijken 
alsof er iets zal gaan gebeuren. ·Zeker was 
het nu het ogenblik geweest wàarop de Rege .. 

ring daarover haar mening zou hebben moe,.; 
ten geven. Wij bedoelen niet, dat zij in tech
nische details had moeten treden, maar zij had 
toch wel eens klaarheid kunnen brengen over 
de vraag of ons land nu nog langer al dan 
niet bij de besprekingen als .. waarnemer" 
aanwezig blijft of misschien voornE>mens is 
volwaardig aan de conferenties deel te gaan 
nemen. Het zou anders kunnen zijn, dat wij 
op een goede dag een resultaat voorgezet 
krijgen dat wij zullen moeten accepteren, 
maar waaraan wij zelf niets hebben kunnen 
bijdragen ...... of tegenhouden. Zo'n positie 
is niet verkieslijk. 

De passage over de Benelux is ook niet 
van zeer ·opwekkende aard, en het vertrou
wen, dat .. ons land binnen afzienbare tijd 
op verstevigde basis zijn verdere bijdrage aan 
verdere vrijmaking van de Europese handel 
zal kunnen leveren" hadden wij wel zeer 
gaarne wat nader toegelicht gezien. Temeer 
daar enige regels tev~~~fl. in de Troonrede 

.was "9ezegd. datorrs land in verband met ver-
schillende oorzaken .. voorlopig niet (kon) 
overgaan tot verhoging van het liberalisatie
percentage in de Europese Betalingsunie van 
60 tot 75%". Welke factoren zijn er dan nu 
gekomen, die de situatic<> ten gunste hebben 
gewijzigd? Wij hebben er in de Troonrede 
tevergeefs naar gespeurd. 

.. * * 

lVrl et instemming lazen wij dat de Regering 
J de noodzaak inziet van .. actieve bevor

dering van verdere verhoging van de produc
tie en van de uitvoer op agrarisch zowel als 
industrieel gebied". Hiermede is een kernpro
bleem geraakt, maar juist daarom zouden wij 
zo gaarne gezien hebben, dat de Regering 
had aangegeven op welke wijze zij deze desi
derata denkt te verwezenlijken. Het doel zal 
elkeen schoon in de oren klinken, maar het 
gaat om de middelen waarmede men het 
hoopt te bereiken. 

Ook de passage: "dr; terwille van uitvoer 
en werkgelegenheid .noodzakelijke investe
ringen zul!en mogelijk moeten blijven", klinkt 
bij oppervlakkig luisteren niet slecht, maar 
wie haar ontleedt ontkomt toch niet aan de 
gedachte, dat qe phraseologie bedenkelijk 
dicht benaderd is. Zij zegt niets over het te 
verwachten beleid. Wel kvnnen wij de uit
spraak waarderen in zoverre zij onderstreept. 
dat de hoogte der investeringen direct van 
invloed is op de uitvoer en werkgelegenheid 
en evenzeer - zo zouden wij er nog aan toe 
willen voegen - op onze welvaart en op de 
I!logelijkheid van het instandhouden onzer 
sociale voorzieningen. Moge overigens niet 
alleen de minister van Econom:sche Zaken 
aan deze waarheid denken, maar zijn collega 
van Financiën niet minder. De rei:;, die de 
Kamerleden vorige week langs Nederlandse 
tndustrieën hebben gemaakt, is ten deze in
structief geweest. Want daarbij is, gelijk el
ders in dit blad ook is vermeid, van de zijde 
van het bedrijfsleven menigmaal gewezen op 
de financieringsmoeilijkheden, die als gevolg 

van de belastingheffing zijn ontstaan, welke 
moeilijkheden een vermindering van de inves
teringen ten gevolge hebben. 

• • • 
Een afzonderlijke passage is ook gewijd 

aan de moeilijkheden, die de midden .. 
stand ondervindt. Het is een goede zaak, dat 
de laatste jaren de. positie van de midden .. 
stand bij voortduring speciale aandacht krijgt. 
Daarmede wordt het belang van de midden
stand geaccentueerd. Trouwens, ook in· de 
debatten in het parlement wordt het mid .. 
denstandsvraagstuk telkenmale in het een .. 
trum geplaatst. Wat een gevolg is van het 
feit, dat in enkele der voornaamste fracties 
de middenstanders vertegenwoordigd zijn, 
Zij kunnen daar hun fractiegenoten overtui~ 
gen van de noden van de middenstand. 
Wat een veel rationelere weg is dan een 
eventuele afgevaardigde van een z.g.n. Mfd .. 
denstandspartij, die als. eenling zou zitten en 
dus geen mogelijkheid heeft een gehele frac .. 
tie voor een bepaald standpunt te winnen! 

Laten de middenstanders, die thans uit de 
Troonrede hebben gehoord, dat maatregelen 
genomen zullen worden in verband met de 
liquiditeitsmoeilijkheden dan ook goed besef
fen, dat .deze aandach( der Regering het ge .. 
volg is van het streven der huidige midden
standsspecialisten in de Kamer, zoals de heer 
Cornelissen in onze V.V.D.-fractie. Slechts 
langs deze weg is een behoorlijke midden .. 
standspolitiek gewaarborgd. Zou deze weg 
worden verlaten, dan zou de middenstand 
daarvan ernstige terugslag ondervinden. 

,.~ * * 

J n de pers is er reeds op gewezen, dat het 
laatste stuk van de Troonrede. het sterk

ste gedeelte ervan vormde. Daarin trof ook 
zeer het beroep op de eensgezindheid der 
natie. Moge dit bet'Oep weerklank vinden. 
Van onze zijde zijn wij ~ gelijk wij ook 
steeds zijn geweest - bereid ze naar de mate 
onzer krachten te bevorde.ren. Dit houdt niet 
in, dat wij onze beginselen zouden kunnen· 
verloochenen. Wel zien wij, dat de huidige 
omstandigheden van uiterst dreigende aard 
zijn. In zo'n periode moet gepoogd worden 
toespitsing der tegenstellingen te voorkomen. 
Ook is vereist begrip voor elkaars opvattin .. 
gen en tevens moet achterwege blijven· het 
willen opdringen aan anderen van specifieke 
partijdoelstellingen, terwijl men bereid moet 
zijn elkaar tegemoet te komen. 

Dan is een eensgezind samengaan der di
verse groeperingen mogelijk. Wij menen, dat 
in de laatste jaren genoegzaam gebleken is 
dat wij daartoe bereid zijn. De Hefde moet 
evenwel wederkerig zijn. 

Co * .. 

wij hebben slechts een enkele kanttekening 
willen plaatsen bij de Troonrede. Eén 

onderwerp vereist echter nog bespreking: 
's lanps financiën. Daarover een volgende 
maal. K. 



Het bezoek der l{amerleden aan 
Nederlandse indu.strieën 

Een krachtige bijdrage tot beter ,wederzijds begr.ip 
Wa-nneer ,z.eve.n#g k-de-n -v<a'l'l de Tweede <.en &rste Kamer bereic!l zijn 
vier dagen lang hun notmale werkzaamheden te onderbreken en een 
reis te ondernemen langs een aantal belangrijke industriële bedrijven, 
dan m~ rJttt 'ttKJMm gezien a1s <een blijk van d.:! gr(!Jte interèsse, die 
tmze pallititktt:.V'OOI'mantren kaestetoen .uoor de vecsdMLle:nok facette<n van 
het N eder'laindse bedrijfileven. M eri 'kan niet zeggen dat de door de 
Kamerle'den vernaakte reis voor hoo veel nieuwe problemen heeft 
ge.openibaarci. Wtat zij hebben ,gezien en gehoord was de meesten uit 
studie :en eitfe'n f!t"t11B'ing 't!vel beke'fttl. Maar zij 'Zijn nu nog eens ·op 
indrukwekkende wijze , geconfronteerd met hetgeen zich in onze 
industrie .[.speelt en can waeer -beklR(J dan het lcen~ta van alkrJei 
moeilijkheden uit adressen is het haren uitee~etten ervan door hen 
die ze dagefijks ondecvinàen. 

H et is onmogelijk in kort bestek 
naar voren te brengen wat het 

bedrijfsleven a<an wensen beeft ;geuiit. 
ft. !Phiittips W'eies iaa'lll de !Brabailtse 
koffietafel •op t!le eef'\!fte jllag van de 
tournee reeds op de ~orgen, die het 
bedriljfsleven heeft met betre'kkilng tot 
de toekomstige onitwiik'keliing. Voor de 
lnvesleringen is vee'! getd n:odi'g en 
dat is een uitermate precaire zaak. 
En veel investeringen zijt:~. nu een
thaal noifig mn <te bedr'ijven te 1ri'O• 
'i:M!rniSè'l'em. De tè!oncu:rrelltlè "'ah 
Duitsland en de Jn verband met de 
liberalisatie over het algemeen S'terk 
'gt!~gé'n -cdrrcn~e van ~ bUiltm.· 
land 1I1ilken. treil; 'n11 -eenmaal :A'Cid.ig, elat 
OJ:IZe be4rijven .gebruik kunnèn ma
ken van de nieuwSte m~s. Dan 
2al lóns lbedriff!de>ven in staat zijn de 
C01YCUl'll'è'lilitli-e bet h0ofd te 'bieden. 

Zo is dit persoon1ij1ce contact tussen Kamerleden en industrl'ëlen uit~ 
gegroeid tot een 'Ot'1tmoeting, die in de toekomst voor beide partijen -
en daarmede voor de welvaart van ons gehele vo1'k - van gtote a>aatde 
Hl kf:uuten zijtt.. 

I nderdaad, het contact is \!'Oor bei
de partijen van grote waarde ge

weëst. V'éor ~ K-'amèrledèn ·ai -door 
de kérmis, -die ze hebben QPgedaan 
omtrent de situatie der .industrie. 
Ntet m1rrder va'ft 'belang evenwel is, 
dat zrij )lebbèl\ tmnnel'l. w-aarnemen 
welke per.soo!Mijkfteàen in el'lS be
drijfsleven de touwtjes in handen hou
'itèn. Zo'n ontmoeting immers leerde 
de mannen van het bedrijfslevetl k-en
nen op het terrein waarop zi,j thuis 
zijn en waarop zij al hun werkkracht, 
energie en inzicht 'geven. Bewonde
ring kan men hebben voor hetgeen, 
ondanks alle m{)èilijkheden., is tot 
l'!'tand gebracht. Prachtige bedrijven 
"Zijn er in OI!Us land, waa:!'in bij voort
tluring aan:PaS&i.~ plaats 'Vindt -aan 
de eisen die worden gesteld, em waar
in steeds de s'trijd moet worden ge
\T<>erd voor he't beste produCt, omdat 
·de concurrentie van de binnen
landse en buitenlandse concurrent 
bij voortduring dreigt en tot de 
hoogste prestaties 11'lOOp't. Waarbij van 
belang is vast ,1;e &tellen, <lat <daarbij de 
sociale positie der werknemers in de 
bedrij,Ien is geregeld op een wijze, die 
de goede 'bètrektingen tussen werk
:gevers en ·werk~öemers doet verstaan, 
~zoals die tot uitdru*king zijn gekomen 
in c!le rustige ontwikkeling, die wij 
'na de oorlog .in uns land hebben ge
zien. Zonder de .ga~rg van zaken sedert 
'de bevrijding in 1945 nu in het alge
meen te w:iHen bezien, mag toch wel 
met d!tnk'baarheidl W<()rden vastgesteld, 
dat het V<()()r 1m.21e welvaart van zeer 
groot belang is, dat zo weinig stakin
gen hebben plaats gehad. Wat een ver
lies aan nationaal product - en dus 
~r,.;m welvflai'it - ~uden wij hebben 
geleden als .massale 'Btakingem de eco
nomis<ihe ontwikkeling hadden belem-
mel'-tf! , . 

De ontmoeti.ng was ook .;oor het 
· bedrijfsleven van betekenis. Niet 

· 11Ueen, omdat he't bed:rijfsleven de ge
tegenheid had de moeili;jkheden onder 
-èe aandacht der . parlemel'l.t&leden te 
brengen, maar het moet ook . verheu
gend zijn geweest te kunnen vaststel
lèn, ·flat er nie't alleen de grootste aan
dacht voor was, maar dat de Kamer
leden er reeds ·terdege van op de 
hoogte waren. Zo zai het voor menig
een duidelijk zijn geworden, dat de 
parlements'leden meèr met de proble
men op de hoogte zija, dan zij dach
ten. Ook dit achten wij een be'langrijk 
winstpunt van deze reis. Het besef. dat 
de volksvertegenwoordigers middenin 
de problemen staan, waarin ook oris 
bedrijfsleven 'aat kan bijdragen tot 
meer waardering voor onze democra
tische staatsinstellimgen. Bovendien 
kan wederzijdse achting van Kamer
leden en bedrijfsleven bijdragen tot 
een betere sfeer voor overleg dan 
mogelijk is wanneer men elkaar niet 
v-erstaat. Het was dan ook zeer ver
heugend om te kunnen vaststellen hoe 
de grote leiders uit hEit bedr-ijfsleven 
11'.1'1Em. bezield wàren van de wens het 
tmnne bij te dragen tot de goede sfeer 

Zij l!.ebben üaa!l'lm:Jde :teer wararde
volle arbeiel verricht en er in k:ttach
tlge mate toe bijgedragen deze zeer 
bijzondere ootm~ng 'tusS'en :f>atie
ment -en bed'l"ijfsleven t<~t een succes 1;e 
:nuiken. Aan hen is het zeker mede te 
cltanken, dat de voorZitters van de bei
-de Kamers ·een na111wer conta:dt heb
ben bepleit, ·zoals bijvoorbeeld is be
doeld met het voorstel van de presi
dent lier Tweede Kamer, die de ·sug
gestie heeft gedaan van een .gespTek 
tussen een aantal deskundige Kamer
teden en voormannen der industrie. 
De betekenis van zo'n gesprek kan 
niet hoog genoeg worden aanges1agen. 

Ni~t mis te verstaan was ook de uit
nodiging van mr. ·Jonkman, de voor
zitter der Eerste Kamer, gericht tot 
"een · ustal voormannen der îttdustri:e, 
om de opening van de zitting der Sta
ten-Generaal in de Ridderzaal mee te 
maken. Een symptoom van de waar
dering van het parlemeat voor het 
bedrijfsleven. Een waardering, die is 
gekweekt door die industriëlen, die 
gedurende deze reis het werk onzer 
industrie hebben getoond ·en haar 
moeilijkheden hebben uiteengezet. 

Waarlijk de heren ir. Philips, ir. Dam
me, H. van Heek Hzn., Twijnstra, van 
Heyst, Borst, de Graaff en vele ande
ren zijn er niet op uit geweest de 
werkelijkheid te verdoezelen. Zij heb
ben hun critiek geuit en hun wensen 
naar voren gebracht maar het ge
schtedde op een wijze, die goodwill 
heeft .gekweekt. 

Laten Wid nu citeren w-alt <tie Y0È'/r• 

zitter van de Kamer van K~andel 
en F.abt<ielkem '(1:0'0r Twente en Salland 
<ianrove!l" heei·t .ge~gd i'l'l zijn rede, 
die hij heeft gehouden aan de lunch, 
die he'l bedrijfsleven aan de Kamer
leden heeft ~ng~den tn ~e pr~Ch
tige -cantine van de Koni•l'lkljjjke Ne
derlandse Kato~nspinnerij te Henge
lo. De heer H. van Heek Hzn. zeide 
daarover letterlijk: 

Jn Verband me't de ~isertng 
van Oll'Ze bed~veJl moet mij wel de 
opmerkbag van het hart, dat de zeer 
hoge belastiugen, die Op fte1 be
drijfsleven drdldren, hiervoor een 
cmstige 'lletemmering vormen. Hoe
wel thans oOk ia ons 1an41 aH lh 
a»-d de'r zaak elke belastihg verde
digboor is -om een wereldoorlog te 
voorkomen, kan ik consta'te'ren, dat 
de prohibitieve belastiRgheifing in 
de na-oorlogse :ïaren de financiële 
ruggegraat a:n 10ns :tledl'ijfsleVen 
ontnii:lmen heeft. Het zal ·u dwiclelijk 
zijn, tlat waar deze ruggegraat ont
breekt, ook de werkgelPgenbeid in 
de ·industrie deer de bedrijven niet 
op ·een zelfde wijre zal kunnen wor
den gesteund, als dit in vroegere 
perioden van depressie steeds het 
geval is geweest, n.l. door op voor
raad te gaan werken of wet de pro
dUctie 'tegen verliesgeveede prtjzeft 
van de Jtanti 'te doen. De financie
r'ingsmeeiHjkhèdet, waaTVoor -onze 
industrie zich mede ten pvelge van 

DEZE BURGER 
~ad zó gehoopt dat hij ·der burgers meester in 'ti-e stilld Gro71!ingen 
:zou wo7'den, d.Gch zijn, op ttradi·tie en goede ·hO@JP gestoelde 1ier
wachting dat de mooie, rechte lijn der vritjzinnigheid zou blijven 
gevolgd,. is om de Tuin geleid en in he't hoge Zànd dt!r T'08e 
rode ambities verstikt. 

En -dat nog wel nadat ik een uitstekend jacquet had aange
trokken - het meest vlekkeloze dat in de verhuur-inrich'ting 
aanwezig was. 

En dat nog wel na·dat ik mijn zwarte bolhioed (!jaargang 1917) 
keurig had afgestoft. 

Fijne grijze handschoenen. 
Haar geknipt. 
Perreplu zó stijf opgerold, dat de !bod~ van de heer Van 

Maarseveen op het eerste gezicht dacht dat ik bij de hee.r 
Stikker moest zijn. 

Ik mag natuurlijk niets onthullen over het onderhoud ·dat ik 
voeren mocht met de heer minister van Binnenlandse Zaken 
- zulke staatszaken zijn te intiem - maar ik mag wèl zeggen, 
dat ik de indruk had dat Zijne Excellentie dol op mij was. 
"Mijn vrouw knipt uw stukjes altijd voor me uit", zei hij "en 
die lees ik 's avonds in bed, ha, ha, na." 

Toen lk buiten stond dacht ik dat ik alles in mijn zak had. 
Ik zag mij zelf al die hoge stoep op Grönnens G-roote Markt 

bestijgen in ck voetsporen van Van Ketwich Voersohuur, Bosch 
van Rosenthal, Bloemers, Cart van der Linden - vrijzinnige, 
ik mag wel zeggen: liberale voetsporen. 

Het was wel even een 'teleurstelling. 
Maar i·k weet zeker dat de heer Van Maarseveen het goed 

met mij vóór heeft. 
En nu pas komt mij een zinnetje in de gedach-ten, dat hij, 

losjes weg en schijnbaar achtloos, over de groene tafel liet rollen 
toen ik afscheid van hem nam: ,.Vindt u RoUeTda:M niet pret
tiger dan Groningen?" 

Daar denk ik nu poo aan. 
Het-~ blijft nog even ingehuurd daar 

DEZE BURGER. 

deze belastingbeftbig g-~tst tiet, 
zullen, helaas, los van elke van 
overheidswege opgelegde beperking, 
automatisch tot een aanzienlijke 
verminelering 'Van de lnvesteliagen 
Jeidfin." 

'Zoals gezegd, ir. :P'h'ilips deed een 
waarschuwing in dezelfde geest ho
ren. Wij hopen ·Zèer, dat zij :goed vér
.staaa 'Jnoge wel'den~ 

Het bedrijfsleven is nu eenmaal de 
bron onzer welvaart. Wanneer het 
~ ·nt~t omtpl!7Mftl lam., vel'VIa:R de 
basiS! waar0p ons volksbestallil rust 
en elke stagnering betekent voorts 
reg~h't Wérk~ltl!M 4!1et afte el· 
lèrlde!l - moceel en materieel .._ van 
dien. Nogmaals daarom: de gedane 
waal'S'ch"t::Min>gen ~n wà'Nien over
etaan èn in 8e flOliiÜek WiQI'de er reke• 
Bing mee gehouden! 

Het woerd tler eterbid 

E en reis van vier dagen te be· 
·schrijven~ in ·één artikel is 

niet mogelijk. Wij k-limnea dus 
niet meer geven dan enkele i:no
meht-opnam:en. Ga-ven wij zo tuist 
'èèll'l weergave uit een redevoe
ring van een der vooraanstaanden uit 
het bedrijfsleven, wij willen ook niet 
voorbijzien het woord, dat '<ie <Over
heid heeft '<ioen horen. Aan een maal
tijd in Het Gooi, aangeboden door de 
Krimg van Amsterdamse industriëlen 
en de Amsterdamse Industrie-Vereni
ging, heeft minister Albregts het 
woord gevoerd. Het zij gezegd, dat 
verscheirlene gedachten van de mi· 
nist'er van onze kïmt met sympathie 
zijn begroet. Uit 'Zijn betoog bleek ·een 
juiste instelling tegenover de proble
men. Minister Albregts ziet het heil 
niet in zo groot mogelijke overheids
invloed. Met instemming hebben wij 
hem horen zeggen, dat de Regering 
zich 'bet'erkingen heeft opgelegd .,in 
het besef, dat langs de weg van de 
vrijheid vaak veel meer te bereiken 
is dan langs de weg van dwang". 

En wanneer de minister spreekt 
over de overheidsinmenging, dan 
klinkt het verontschuldigend ,;Giat de 
wettelij'ke regu!lering welke wij op eco
nomisch gebied kennen en hebben 
gekend, voor het grootste deel het 
gevolg is geweest van schasi'Ste
economie of de toepassing van een 
ultimum remedium .... 

En onmiddelli,dk ·daarop lie't de be
windsman volgen: .,De bevordering 
van een welvaartsgemeensc'hap is im
mers nie't een taak van de ·oV'e'l'heid 
alleen, doch veeleer voor zover het 
de economische welvaart betreft, een 
taak van onderRemets en. werkne-

. mers". 
Wij stellen ons voor bet vraa-gstuk 

van de verh()ging der productiviteit 
nader te bespreken, wanneer de mi· 
nister terzake zijn plannen uitvoeri· 
ger -zal hebben ontvouwd, al willen 
wij reeds hier zeggen met instemming 
te hebben gehoord, dat de bewinds
man ook hierbij 'het accent bij het 
bedrijfsleven wil leggen. 

Publi&1<recbteftj1ce Bedrijfs
organisatie 

D e minister sprak ook over de 
publiekrechtelijke bedrijfsorga

nisatie. Daarover zeide hij niet veel. 
En wat hij zeide, leerde wel, dat zij 
die destijds critisch gestaan hebben, 
gelijk hebben gehad. Bij de behande
ling van het betreffende wetsontwerp 
in het parlement hebben de voorstan
ders het voorgeste1d alsof het be
drijfsleven ·stond te trappelen -om nu 
toch eiadelijk die publiekrechtelijke 
bedrijfsorganen eens op te kunnen 
gaan bouwen! Zelfs moest de Rege
ring de bevoegdheid hebben ze onder 
bepaalde omstandigheden bi:j algeme
l'le maatregel van bestuur in te ·stel
len, want als dat bij wet zou moeten 
g'O!schi:eden, zou het allemaal zo lang 
'<hllren:! En nu? Van da't getraopel is 
niets .gebleken en momeat< ' komt 
minister Albregts niet verder dan tot 

(vervolg op pag. 7) 
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Dr. E. Heldring 

Dr E. Heldring vierde Vrijdag 21 Sept. 
zijn BOste· verjaardag. Veel gelukwensen 
zijn hem toegezonden en dat is begrijpe
lijk. Wie het leven van Dr Heldring over
ziet en kennis neemt van al zijn arbeid, 
kan niet anders spreken dan van ~ 
zeeT rijk leve"R-. Op velerlei· ge·bied heeft 
In< He~àring zich ~wogen. Hij w.as een 
koopman van. g:root fo'/'maat. In de jaTe'lt 
tijdens welke de meeste mensen reeds wel 
verdiende rust genieten, nog in 1939, 
werd hiJ geroepen tot de functie van 
.President•D\re.cteur dier N ede'lllandse Han
~J-Map.~~~ •. ~tll~e 'ftq.11J!1iie •ft JW. 
no!l b~ 10 :iaren vewvuZ.à. 

1i>r Helrlr.ing 'liVCW. d,e. koot>'ll'J<4:1l< met bre· 
(te kiJk en grote belangstelling v.oor de 
publieke zaak. Zo was hij ook bereid he{ 
voorzitterschap van de· Ka meT van Koop-
1:Uiin,del te Amsterdam te vervuUen. In die 
kwaliteit heeft hij zich ook z.ee.r. grote
verdiensten. voor het. bedrijfsleven ~r
worven. Maar Dr Heldring bleef niet 
staan op het te'N'ein van het economische 
l:even aaee1ll. Zee.". veel heeft hij. ook ge
daam. op culturee~ gebied: en oQk op poli
tiek terrein heeft hij zijn kraehten willen 
inzetten. Zo was hij ook enige jaren Lid 
van de Eerste Kam,eT deT Staten-Gene
mal van de Libe'l'ale Staatspartij. En da·t 
hij op. politiek terrein behoorde tot hen, 
die begrepen wat de nieuwe tijd vereiste, 
bewezen wel zijn adviezen, die hij heeft 
gegeven in de tijd die aan de oprichting 
van de Partij van de Vrijheid in 1946 
is voorafgegaan. Ook na de op1·ichting 
heeft Dr Heldring van zijn belangstelling 
blijk gegeven, en heeft hij menigmaal de 
partij gediend met constructieve advie
zen. Dr HeLdring is een man die de tijd 
verstaat. Ook wij zijn aan Dr HeldPing· 
veel dank verschuldigd. 

Daarom wm.en wij bij O'l:tZIZ gelukwen
sen onze erkentelijkheid voegen voor 
hetgeen Dr Heldring voor de liberale
zaak heeft· gedaan. 

\... ~..) 

Paspoort 

B lijkens. een c;irculaire, die het ministerie van 
Buitenlandse Zaken dezer dagen heeit doen 

toekomen aan de provinciale en gemeentelijke bu
reaux, die zich o.m. ook bezighouden met de uit
gifte van paspoorten, heeft de minister van Bui~ 
tenlandse Z&ken besloten, de enige tijd geleden 
aangekondigde en vervol-gens opgeschorte maat
regeren voor de vervanging van paspoorten miet 
in te voeren. Aldus blijkt achteraf deze gehele 
paspoortenaffaire niet meer te zijn dan een stQI.'m 
in een glas water. Een storm overigens, die even~ 
goed had kunnen worden "'IOl'k~, of lie.ver, 
beter had lmftfteri: wocàeB voorkemen. Tenslntlie. 
zit in deze zaak de ~ les- besloten, dat de re~ 
ring el" in het algemeelt goed· aan doet de waa.~~dift, 
te erkennen van het SJ:?reekwoOW. Bezint, eer Gij 
begint, waardoor de minder prettige situatie bn 
worden VOOIJik.QJJ!.e~t~ ~' :&ij ha;Mr eigen maatlleg~ 
.weer moet inslikken. Thans is een onnodige beroe
r~ gewekt, die vdkomen d~'tloos was. Inda$11ig, 
het l;ll!reek;..woo~ d~t waru: g~werkt worqt e~en~ 
foW;en w:.o;r;<i,en gi\IDUkt.. moge ons v.qlk aan di1t 
ineänt''YOeCb;ijg~ waaJ~bii: w;ij even,wel ® ~:p 
roegen uitspreken,, dal~ in de teekomst bepaalde 
maatregelen dieper en ernstiger op haar conse
quenties. zullen worden bekeken. 

Niet iuist 

E'IZn bericht Vll:lt het Belg1scue J,lc•""ureau Bel,. 
ga, volgens hetwel:k Antwerpea niet zal deel-

nemen aan d'IZ conferentie van Noordzeehavens, die 
op. 25, 26. en 27 Sept. te Rotterdam :;o;al worden ge
houden" heeft in Nederlandse scheepv-aartkringen 
terecht tele~>~:rstellling gewekt. De opzet was, dat 
autor.iteiten van de havens van Rotterdam, Am
sterdam, Antwerpen, G.ent.. Bremen en Hamburg 
bijeen zeuden komen ~einde diverse proolemeD 
on<bilr de loupe- te nemeR. Hij, die de v.erscheiden
heid d-el' belangen tttssen deze h'\Zens onderling 
maar enigszins kent, zal begrijpen hoe onjuis* 
het. beslw.t vap QPZe 7;qiderburen. i$. De ~ 

steWiaMl'l ~. ~--~ ~.- ~ niet Vel'-

ontrustend behoeft te zijn. In dit verband spelen 
zowel economische als geografische factoren een 
belangrijke rol. Dit neemt evenwel niet weg, dat 
er door g:emeensclu;lppelijk overleg goede resulta
ten te bereiken zouden zijn. Aan dit overleg nu, 
wensen de Belgen zich te onttrekken, hetgeen niet 
aJ.l~en moet worden betreurd, doch evenzeer moet 
wollden afg:ekeul7d. Zeker is het denkbaar, dat ter 
~o.wlerentj.e a.fwijken<le meningen scherp tegenover 
el~u ZQ)\!!d!tn WQ!ïden gesteld. Doch dat onze Zui
d!el!bll:l!en il!l dit op~~;icht geheel verstek laten gaan 
en zelfs elke gedachtenwisseling onmogelijk ma
ken, valt toch niet goed te praten. Bezien wij deze 
houding binnen het raam van de Benelux-gedachte, 
d.al:l. kunne~ w.ij baar slechts betreuren. Het is he
l;aas. ee~ euve1 va.u d-eze- t~jd, dat vaak de nationa
le be_lpngen te ve~ worden overscha,t, terwijl men 
niet ïnztet, dat. daardoor de eenheid in g,roter ver

banel wol'dt bedreigd. Mog:e het besef bij onze Zui• 
derburen groeien, dat slechts d{)or een zo breed· 
mogeli3ke ~meaweJTking Europa voor de onder• 
~g kan WOliden behoed, opdat !)iet de lachende 
derde zich onve:r,:h,oeds van de situatie meester 
lila~kt. 

Reali.~tisch 

Darderwijk is dezer dagen getuige geweest van 
.I..I een ,.realistische" en niet minder opwindende 

oefening der marechaussees, waarbij een deel ver
kleed als "oproerkraaiers" het een ander deel, dat 
no;r:maal dienst uitoefende, het op de meest "realis
tische" wijze lastig maakte. De "emst" met dit spel 
ging zelfs zo ver, dat op het stadhuis en andere 
plaatsen biljetten waren aangeplakt met leuzen 
als "tegen het kapital~me" en "steun aan de· arbei
dersregering". Kortom het ging er heét toe. Zelfs 
de gemeentepolitie verleende as-sistentie en ook de
rookbommen bleven niet achterwege. Wij herinne
ren ons, dat reeds. eerder dergelijke realistische 
tonelen werden uitgevoerd, doch uit de rust die 
daarna volgde meenlfen wij te mogen concluderen, 
dat de betrokken autoriteiten hadden ingezien, 
dat een dergelijk realisme voor de bevolkiF meer 
kwaad dan. gt>ed kan doen. Afgezien nog van het 
feit, dat het organiseren en bestrijden van een 
.,oproer" waarvan de bevolking getuige is, wel zeer 
ontactisch moet worden geacht, is het aanplakken 
van bovengeflOemde leuzen geheel en al uit den 
boze. Zij. die voor het aanbrengeQ resp. het .toela,.. 
ten daal'Van verantwoordelijk zijn, hebben toeh 
wel een ontstell:end gebrek aan psychologisch in,. 

zicht. De politieke stroming waarvoor men zich 
bliJkbaar wil hoeden, krijgt aldus een onnoèige 
reclame, aangezien op haar meev dan een normale
aandacht wordt gevestigd~ Het is dan ook te liD
pen, dat wij in het vervolg van deze "realistische" 
vertoningen verschoond blijven. 

Rode lokroep (1) 
B lij.kelllS. b.e~k:bten. in de . perJJ. beeft de ~ 

van de Arbei.d een final1<:ieel-ec:o.nQmjsc:ll. . 
urgentieprogram opgesteld, Qa.t de Socialistische 
afg.ewardigden m rie- Eerste en Tweede ~mer als 
leili:raad lli:Get diiienen. Gezien het tij,dstip waarop 
uQ: dit p~ l)ekendàeid is gegeven ligt het. 
~ cie ~~ .. ._t het hiel' een veridezingsprogram
ma betreft, :Elet g,eheel i& een mEll'kwaardli:ge men
g.elmoes van eisen geworden, die. in vele gevallen 
slechts een slag in de lucht zijn. Zo· wordt. o.m. 
geconstateerd, "dat het nodig kan blijken, dat. weer 
een aantal distributiemaatregelen in overweging 
genomen moet worden", een uitspraak die even 
vaag als nietszeggend is. 

"Om eventuele distributie iia te voeren is; J;J,et 
in· el:k geval noodzakelijk de voorbereidingen daar
'l<aD. ter hand te nemen" Ook tegen een dergelijke 
uitspraak is weinig in te brengen. Integendeel, zij 
is zeer verstandig, doch zo voor de hand liggend, 
dat men met verbazing afvraagt, waarom zij in een 
financieel-economisch program JnOet worden ne.~ 
gelegd. Voorts wordt dan nog geconstateerd, dat 
de d.istri>butie pas doorgevoerd zou moeten wor~ 
den als andere maatregelen geen succes. lwbben. 
gehad. Als men dergelijke gemeenplaatsen leest, 
w.rijft men zich tqch werkelijk d'e ogen uit en 
vraagt men zich af welke waarde de leiding van 
de Partij van de Arbeid aan het Nederlaf:ldse kie
zerscorps toekent als het er om. gaat- JINliClU;eir ea 
lolfi'sdt te- e:ie&k-
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Dit is het eerste artikel. van 
ons beginselprogram 

De Volkspartij voor Vrijheid en Demo
cratie wenst het verenigingspunt te zijn 
van allen, die op grond van hun overtui
ging, dat vrijheid, verantwoordelijkheid 
en sociale gerechtigheid de fundamen
ten behoren te zijn van een. op christelijke 
grondslag berustende samenleving ais de 

Nederlandse. de in. dit program neer-gelegde. 
beginselen tot uitgangspunt. wiHen nemen 
van hun staatk1Hldig streven. 

Zij plaatst daarbij voorop dil erltemüng, 
dat er v-oor de individuele mens een nauw 
verband bestaat tussen levensbeschouwinc: 
en. siaatkundig ItegÏWiel. clecb. meem. tevens, 
dai c;elük inll;icltt aanpancJe staaUuuadi«< ~ 
gJasel besta~P~ba&r ts. onda!IQ ve~iJ van 
mening omtrent de dlèpste le;\'eu&(,J:'onJ. Uel 
~wQ.Ortl op de vraag, hoe tie . c;eestelijke 
overiuiging, waaJ:Uit bet. staatkuodlg ber,in.
sel v001tkonat, behoort te W«M"dea v.er~. 
aan bet. individuele geweten Gverlatend, 
acht zij gemeénschappelijk inzicht omtrent 
dU ·staatkundig beginsel voldoende voor 
vruchtdragead; samenraan in, dezelfde> staat
~udige o.u:uU6atie. 

(Zie het a.l'tikel op bladzijde 5) 

~--------------------~ 

Rode lokroep (ll) 
I n het financieel-economisch prog,ram van de Par

tij van de Arbeid komen echter ook wel meer 
positieve uitspraken voor. Zo wordt er o.m. op ge~ 
wezen, dat het invoeren van de distributie op. eeD. 
gegeven moment aa1;1 het Nederlandse volk einde... 
lijk te verstaan kan geven, dat er een noodtoestand 
bestaat. Dit is in psclcychologisch opzicht wel een 
heel bf'langrijke verklaring. en zij kan dan ook 
nie~ -\jn ingegeven clan doo.r tactische over-
wegü.~c~ >ldelijk is dus de Partij van de Arbeid 
bereid tot het volk te gaan om de ware toestand 
uiteen te zetten. er.1 het open en ronduit te zegg-en. 
dat heft iJa. een noodtoestand verkeert. Een zeer lof• 
waardig strevel'l, dat echter zes jaar te laat komt. 
Na eerst sedert jal!'en onveldoend:e- te. hebben inge
zien, dat het Nederlandse volk zich 1lpt het uiteJI• 
ste moest beperken, vervult de Partii van de Arbeid 
doe rol! van de rode vos die de passie preekt. Ware 
deze zaak niet zo hoogst ernstig men; zou' er om. 
moeten glimlachen. Dit zegt een partij die er steeds 
onvoldoende oog· voor heeft gehad dat de kip met 
de g~udeR eieren w:erd geslacht en dat de midden
stand in de verQJ:ukh;ing, is. gekomen. Waar ~ijm. een 
Troelstra. een Schaper, een Vliegen, kortom de 
oude socialistisehe strijders, die in elk geval nog 
een principiële *1id ve.erden? Wat er thans ge. 
bettrt is- het voeren van een p~itiek van vlees noeh 
vis en het kan nuttig zi:in ons· volk bij de komende 
verkieûQ,gen hiervoor te waarschuwen. Ook e& 

vooral de arbeidei/S,. waarvan m.en d~t belang~ 
zegt te verdedigen. 

Rode lokroep (111) 

W ij, willen onze lezers tenslot.te nog een inzicht 
geven in de terminologie die in het finan

cieel-economisch mp.ni;&!si ~ de Partij' van. de 
Arbeid voOPkom.t, Daruml kan men. o.a. ~ie v:elgende 
zmsnedan. a;mtreffen~ "Ka~radea, dle reac~tie ~ 
de- ee!$~indbe~d in de. g~n'i~t!~happelJ.ike 
~ht&in.spanning 'Zan 00$ volk te v.el!Storen.. Ile 
reactionaire groep wil de armen plukken en de riJ .. 
ken sparen''. Wij geloven niet, d'at het noodzake.. 
lijk is aan deze zi'nsneden. veel toe te voegen, aan
gezien deze voor zkh zelf spreken. Het typeen 
weer eens de socialistische mentaliteit, die er op 
uit is het ene votksdeel tegen het andere op te 
zetten. Ziedaar de verkiezingsleuze van de PartiJ 
van de Arbeid,. die op het. Nederlamdse volk zal 
worden losgelaten. Wij weten waar wij aan toe 
zijn en het. prikkelt 01;15 met alles wat in ons· is
tot verzet tegen een dergelijk prediken van de 
klassenstrijd, dat er slechts op is gericht tweestrijd 
in ons volk te zaaien alls schone leuzen van pro
ductie-verhoging· etc. ten spijt. Onze kracht ligt op 
een geheel ander teFrein, aangez-iefl de VVD streeft 
naar de binding en samenwerking; '""n de faetoreft 
KapLta;al en ArbeLd. Dat dj.t sllrev:en: in toeneme~td& 
mate ondtJr de. middenstand,, IIUWr ook onder de 
arbeiders begrip en gehoQI1 ~eft g~{I!Dden, helà
ben de vorige v:erkiezï.ng&uj.tslagen duidelijk· be· 
wezen. Het gaat er thans. om.. de striJd voort te 
zetten en het Nederlandse volk. de overtuiging bij 
te brengen, dat lwt verkiezings.J?rog,ramma 1952 
'\!aD de PaPtij van de Arbeid zeker niet tot ver
~ vaa. de w.tivaari ~ M8tiSit !taft bijdragen. 
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Men zette 
de 

(Ingezonden) 

J n de vele publicaties die de laat-
ste tijd over de kleine zelfstandi-

gen verschijnen, wordt met prijzens
waardige ijver een verdediging opge
worpen van de belangen dier zelf
standigen. 

In al die pleidooien heeft mij ge
troffen, dat vrijwel uitsluitend de na
druk wordt gelegd op de materiële 
belangen van de· kleine zelfstandigen 
en vëelal . slechts' t~rloops eens ge~e
zen wordt op de oorzaken, die er toe 
hebben geleid dat een oorspronkelijk 
wellicht ondergeschikte in een bedrijf, 
zich zelfstandig heeft weten te ma
ken. Ook de geestesgesteldheid van 
hen die van hun vader een klein be
drijfje overnamen of, zoals dat in som
mige delen van Zuid-Holland op het 

het niet 
kop 

op 

platteland wordt genoemd: van hun 
vader "een handeltje" mochten gaan 
doen, wordt zelden ter' sprake ge
bracht. 

Het is juist deze geestesgesteldheid 
der kleine zelfstandigen, die ben met 
hand en tand doet vasthouden aan hun 
zelfstandigheid, ook al zou }lun veelal 
bedroevende armoede nog verergeren 
moeten. 

••• 
Wat hen kenmerkt is dit: zij heb-

ben persoonlijkheidsbewustzijn. 
Zij voelen zich "van nature" zelfstan
dig en wensen dat bewustzijn uit te 
dragen. Niet, dat zij over deze dingen 
praten. Geenszins. Maar hun daden 
toont het. 

Schoolarts Hagtingius zegt 

Zij kunnen niet leven in onderge
schikUieid, zij zouden zich verkniezen 
en zich .gevangene voelen als zij na 
hJJn zelfstandig-baas zijn weer een on
dergeschikte functie zouden moeten 
aanvaarden .. 

Er leeft in deze mensen iets van de 
oerkracht van ons volk: een niet te on
derdrukken behoefte aan vrijheid van 
handelen, een sterke mate van indi
vidueel verantwoordelijkheidsgevoel. 

•• er het ZIJDe van 
(Ingezonden) 

M ij werd toegestuurd het nummer 
van Uw weekblad van 8 Sep-

tember, waarin een artikel voorkomt. 

onder de titel "Anno 1951", dat put 
uit mijn jaarverslag 1951. 

Als ik het wel heb put het echter 

niet uit het origineel, doch uit de ar
tikelen die onlangs in een gedeelte 
vàn de dagbladpers zijn verschenen. 

Is het· U bekend dat deze publica
ties zijn ontleend aan een verslag, 
dat bestemd is voor een beperkte 
kring van ingewijden en deskundigen, 
aan Wie het persoonlijk wordt toege

zonden en dat het niet voor openbaar

making ·bestemd is ? 

Is het U bekend dat de net niet ge
heel juiste en uit hun verband gerukte 
passage,s, voorzien van de eigen "con

clusies" der redacties, die deze aan 
hun lezers als de mijne voorleggen, 
zonder mijn voorkennis, resp. goed-

keuring openbaar gèmaakt zijn? 
Ik mag U wel mededelen dat deze 

artikelen in hoge mate mijn ontstem
ming hebben opgewekt en dat ik ze
ker de inhoud en met name de vorm 
waarin zij zijn opgedist, niet met mijn 
frau4u1eus ge~ikte naam wens ge
de~t . te. zien. 

••• 
} edere schoolarts maakt een jaar
' verslag in opdracht van de kring

commissie v~n de schoolartsendienst. 
Daarin doet hij mededeling van zijn 
werkzaamheden en bespreekt hij. kri
tisêh zijn bevindingen. 

Het noodlottige toeval wil dat mijn 
r~~por~ in. ha~den is gèkomen van een 
onverantwoordelijke (die mij óveri
gens onbekend is), die er blijkbaar 
plotseling zin in gekregen heeft om 
sensatie te gaan maken met een ont
hulling. 
· lndérdaad heb ik vermeld dat er 

"sóms" ernstige gebreken bestaan in 
de: zin zoals de aangehaàlde passages 
vermelden. Maar deze' gebreken treft 
U niet in het bijzonder in de zeven 
gemeenten van mijn gebied aan. Men 
zal ze door het gehele land heen kun
nen aantreffen, zowel in de steden als 
op· het platteland. U zoudt er in tal
loze verslagen van schoolartsen voor
beelden van tegenkomen, indien U ze 
onder ogen kreeg. Het herstel van 
deze gebreken heeft de volle aandacht 
van mij en mijn collega's. In hun spe
ciale rapporten aan gemeente- en 

schoolbesturen vestigen zij er de aan
dacht op en in jaarrapporten worden 
deze onderwerpen samenvattend be
handeld. 

* * • 
J nderdaad komt het niet zelden 

voor, dat bij .het aanvragen dezer 
verbeteringen de finantiële rem die 
de bouwinspectie aanzet (wellicht 
moet aanzetten), aanleiding is tot .o.i. 
halfslachtige vernieuwingen, die voor
al met het oog op duurzaamheid en 
ook t.o.v. de moderne eisen der l\y~ 
giëne, onbevredigend zijn. Daarover 
uit ik dan mijn "klachten", zoals U bet 
schrijft. Echter niet om deze aan de 
publieke opinie voor te leggen, wat 
geen zin heeft, maar om ze ·onder bet 
oog te brengen van hen die het aan
gaat. 

Het is wel "een dringende eis, dat 
aan deze toestanden een einde wordt 
gemaakt", maar de ingewijden weten 
zeer goed dat dit geen "snel en ra
dicaal einde" kan zijn, hoe gemakke
lijk het ook is om dat in een ogenblik 
van verontwaardiging in een artikel 
te eisen. 

• • • 

Ook behoeft er geen "ernstig on
derzoek naar de klachten van 

deze arts" ingesteld te worden, want 
dat onderzoek doen de schoolartsen 
zelf reeds voortdurend. Het bedriege
lijke in de krantenpublicaties ligt ech
ter niet voornamelijk in datgene· wat 
er wel maar w:at er niet uit mijn 
jaarverslag vermeld is. De talloze ver
beteringen en vernieuwingen die in de 
laatste drie jaren reeds binnen de 
kring van mijn . ambtsbezigheid . tot 
stand zijn gekomen, dank zij de activi
teit. der gemeente- en schoolbesturen 
met hun diensten, veranderingen die 
in mijn tot heden verschenen jaarver
slagen uitvoerig zijn genoemd, zijn in 
de krantenartikelen doodgezwegen. De 
blaam die mede hierdoor op de plaat
selijke verantwoordelijke lichamen 
wordt geworpen, is niet slechts onver
diend, maar ook ontoelaatbaar. 

Op honderden gebieden in ons land 
bestaan onvolkomen, zelfs zeer laak
bare toestanden. Naarmate de tijd met 
zijn vele, vaak snel opkomende ver
nieuwingsgedachten op velerlei gebied 
voortschrijdt, wordt aanpassing aan 
deze vernieuwingsgedachten geëist, 
ook op bet gebied van onderwijs en 
scholen. Men zij zich er echter van be
wust, dat de traagbeid die een ken· 

Het is in deze groep mensen, dat 
onze middelgrote en enkele grote in
dustrieën hun bouwers en leiders von
den. Het is deze groep mensen ()Ok 
waaruit "geboren 
schillende onzer 
voortkomen. 

leiders" van ver
volksgroeperingen 

* • • 

1 n mijn omgeving ken ik er vele, hele 
kleintjes. Maar ook enkele die .van 

heel . klein tot heel groot- zijn gewor
den. Waarom? Omdat zij verantwoor
delijkheid durfden dragen! Sterker 
nog: omdat zij door bun aard verant
woordelijkheid zochten en wilden dra
gen zoveel hun dat gegeven werd. Het 
waren en bet zijn de wegwijzers, de 
onderzoekers, de durvers, klein en 
groot, maar een groep om trots op te 
zijn. Deze groep "uit te branden", wat 
van rode zijde wordt betoogd als nood
zakelijk, zou niets anders zijn dan 
volkskracht voor een belangrijk deel 
vernielen. Wie dit voorstaat denkt 
staatkundig gezien als een simpele. 
Niet het materiële is hier werkzaam 
als voornaamste kracht, maar de lief
de voor de vrijheid van het individu. 
Dit laatste echter is een begrip, dat 
onze politieke tegenstanders niet kun
nen doorvoelen, anders zouden ze niet 
vluchten in de vernederende collec
tiviteit en er anderen toe willen dwin
gen of ander5 uitroeien. 

Wij zelve dienen ons evenwel ook 
te hoeden voor een al te materiële 
zienswijze in deze. Niet de stof vormt 
de geest maar de Geest vormde de 
stof. Om een vraagstuk op te lossen 
zette men het niet op zijn kop! 

Zoeterwoude. M. de Jong. 

HIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIII 

AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Onze administratie is gaarne bereid 
met U te spreken over de mogelijk
heid van uitbreiding van onze lezerr
kring. 

-IIIIIIIUIIIIIIIIIHIUIIHIIIIIIIIJIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIHUIIHHRIIIIII 

merk van alle zich op horizontaal of 
stijgend terrein voortbewegende licha
men met een grote "massa" is, geen 
plotselinge versnellingen toelaat. 

Borculo. H. Hagtingius. 
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Afdeling~nieuws 

GEMEENTERAADSLEDEN 
KWAMEN BIJEEN 

Zaterdag zijn te Utrecht bijeenge
komen de gemeenteraadsleden van on
ze. fracties uit l}e gemeenten met meer 
dan 75.000 inwoners. 

De vergadering, welke geleid werd 
door D. W. Dettmeijer, voorzitter van 
de Vereniging van Staten- en Raads
leden van de V.V.D., werd bijgewoond 
door mr. P. J. Oud, mr. J. Rutgers en 
J. Th. van der Voorde, redacteur van 

-het maandblad van de vereniging van 
Staten- en Raadsleden. Aanwezig wa
ren V.V.D. gemeenteraadsleden uit 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, ' 
Utrecht, Groningen, Leeuwarden, Lei
den, Hilversum, Arnhem, Apeldoorn, 
Eindhoven en Haarlem. 

Een der bestuursleden, A. Schouten, 
wethouder van Culemborg gaf een uit
eenzetting over de wijze, waarop in de 
gemeente Culemborg het woningbouw
probleem is aangepakt door woning
bouw in de tijd buiten de normale 
arbeidsuren. 

Mr. Oud gaf een overzicht van de 
financiële verhouding tussen Rijk en 
Gemeenten en antwoordde op ver
schillende gestelde vragen van practi
sche gemeentelijke politiek. Ter spra
ke kwamen o.m. de wijze van het af
delingsonderzoek, de samenstelling 
van het Voorlopig Verslag, school
kwesties, het houden van algemene 
beschouwingen bij de openbare be
handeling der gemeentebegroting, fi· 
nancieringsinstituten voor de midden
stand en volkscredietbanken, culture
le subsidies, deelneming van gemeèn
ten in coöperatieve cókesverenigingen. 
De besprekingen,' ~elke ·een zeer ge
animeerd verloop hadden, duurden 
van elf tot vier uur. 

• • • 

Dr. P. H. RITI'EB. Jr_ SPBEEKT IN 
ABN HEM! 

Op Maandag 24 September a.s. zal 
Dr. P. H. Ritter Jr. spreken in een 
openbare vergadering, belegd door de 
afdelingen. Arnhem, Velp en Oester
beek, met als onderwerp: "Gaat Ne
derland ten onder?" 

Deze vergadering zal plaats vin
den in het Volksuniversiteitsgebouw, 
Rijnstraat 42 te Arnhem, en vangt aan 
's avonds te 8 uur .. Leden en belang
stellenden uit omliggende plaatsen 
worden uitgenodigd de vergadering te 
bezoeken .. 

• • • 
WIT VOOB DE OOGST 

Afgevaardigden van de Drentse af
delingen der V.V.D. vergaderden de
zer dagen onder voorzitterschap van 
de heer J. Machielsen te Assen. Het 
belangrijkste punt van de agenda be· 
trof de candidaatstelling voor de in 
1952 te houden verkiezing van leden 
der Tweede .Kamer. De Centrale 
Drenthe bleek unaniem van mening, 
dat het aanbeveling verdient mr. P. J. 
Oud in het gehele land als lijstaan
voerder op alle candidatenlijsten van 
de V.V.D. te plaatsen. 

De vergadering sprak, na haar 
advies voor de groslijst aan 't hoofd· 
bestuur te hebben opgesteld, voorts 
over de komende verkiezingscampag
ne. O.a. zullen mr. Oud, mevr. Forta
nier en de heer Cornelissen worden 
uitgenodigd, spreekbeurten te vervul
len. Nu de velden rijp zijn om te 
oogsten blijkt de V.V.D. de verkiezin
gen met vertrouwen tegemoet te zien. 
De beginselen van vrijheid, democra
tie en gezond financieel beheer pas
sen bij het Drentse volkskarakter; de· 
magogische uitingen van anderen zul
len door de kiezers op de juiste waar
de. worden geschat. 

Niettemin wekte de voorzitter de 
afgevaardigden op tot ontplooiing vail 
nog groter activiteit. 
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Staatkunde is slechts éne van 
alle wetenschappen 

Gelijk inzicht aangaande· staatkundig begi.nsel is ·bestaanbaar 
Voor velen is staatkunde niet veel meer dan een spel van krachten en 
kansen. Partijen - zo menen zij - zijn in de grond der zaak niets anders 
dan belangengroepen, wier enig doel is te eigen bate zoveel mogelijk in
vlood op het staatsbeleid te oefenen. Hun: zogenaamde 'beginselen zijn 
slechts frazen en leuzen, waarvan zij zich bedienen om de ·kiezersmassa's 
aan hun zijde te krijgen. In werkelijkheid gaat het alteen om de macht. 
Het zou dwaasheid zijn te ontkeunen, dat in de politieke strijd het machts
element een belangrijke rol speelt. Om van minderwaardige motieven, die 
het bezit van ctaatsmacht in veler ogen aantrekkelijk maken, maar niet 
eens te spreken: er moeten nu eenmaal beslissingen ~enomen worden. En 
zolang de mensheid er niet in slaagt een !:taatkundig stelsel te ontwerpen, 
dat onder alle omstandigheden beslissingen op objectieve overwegingen 
garandeert - wat in wezen wil zeggen: zo lang de mensheid zelve zich 
niet tot die hoogte kan opwerken . - zullen beslissingen op staatkundig 
terrein alleen bij meerderheid van stemmen kunnen worden verkregen. 
Reeds daartoe is politieke machtsvorming onvermijdelijk. 

Beginsel een factor 
Even dwaas als het zou zijn, dit 

machtselement als factor in het 
poHtieke leven te ontkennen, een 
even ernstige miskenning van de 
werkelijkheid zou het wezen in de 
politiek niets méér te zien dan een 
strijd om de macht ter wille van 
de macht alleen. Wil men staat
kunde een spel noemen, wij zou
den gedachtig wat Huizinga 
over het spel-element in heel onze 
cultuur heeft opgemerkt - daar 
vrede mee kunnen hebben, mits 
mim erkent, d.at in dit "spel" be
gini'e1èn een 'fàdor vormen, . zeker 
niet van geringer betekenis dan 
die van het belang. Integendeel! 
Geen staatkunde verdient die 
naam, zo zij niet in laatste instan
tie door beginselen wordt beheerst. 
Het veelgesmade partij-stelsel met 
de daaruit onvermijdelijk voort
vloeiende partijstrijd vindt in de 
tegenstelling van beginselen zijn 
rechtvaardiging. Wie dit element 
in het politieke leven verdoezelt, 
draagt er zijns .ondanks toe bij de 
pol#ieke strijd te beroven van het
ye.en er zijn me.est ideële waarde 
aan verleent. 

Verzwakt. besef 
Wij kunnen het in dit verband 

· slechts betreuren, dat in onze 
jaren dit besef verzwakt werd, 
doordat een onzer partijen zich bij 
haar ontstaan een program-partij 
en geen beginsel-partij noemde. 
Tactische overwegingen mogen 
daarbij de doorslag gegeven heb
ben, gelijk trouwens heel het "per
sonalistische" socialisme door velen 
meer als een kwestie van tactiek 
dän van beginselèn wordt be
schouwd, het is in wezen onjuist 
en schaadt de waardigheid van de 
politiek zelve, die dit in deze tijd 
moeilijk kan verdragen. Het was in 
dit geval ook nog misleidend, daar 
sindsdien wel duidelijk is gewor
den, dat deze partij een socialis
tische maatschappij-inrichting na
streeft en dus wel degelijk uit be
paalde - te weten: socialistische 
~ beginselen leeft. 

Welnu: zo is het met alle staat
kundige partijen. Elk harer be
paalt haar politiek beleid naar de 
beginselen, die zij aangaande staat 
en samenleving huldigt. Aan haar 
staatkunaige programma's liggen 
beginselen ten grondslag, waarnaar 
zij de staat bestuurd wiLlen zten. 
Op de verwezenlijking daarvan is 
haar beleid gericht, haar program
ma's zijn de op ,de practijk van het 
staatsbestuur gerichte concrete uit
werkingen harer beginselen. Haar 
aanhang zoeken. zij. onder hen, wie 
dezelfde idealen bezielen en die 

door dezelfde beginselen worden 
geleid. 

Ook de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie is een partij, die be
paalde opvattingen omtrent staat 
en maatschappij, samenleving en 
enkeling huldigt. 

Haar beginselen heeft zij ont
vouwd in een beginselprogram, 
waarnaar zij wenst te worden be
oordeeld en waarop zij wit vereni
gen wie met haar dezelfde begin
selen delen. 

In een reeks korte, geheel op 
zich zelf staande, artikelen willen 
wij dit program in ons blad toe
lichten, in de hoop hiermede onze 
leden en geestverwanten een dienst 
te bewijzen en zo de aanhang· 
onzer partij, zowel wat het getal 
alB wat kracht van innerlijke over
tuiging betreft, te versterken. 

Daarmede maken wij nu een 
aanvang. 

Eigen. plaats en 
functie 

'S Mensen staatkundig denken 
hangt samen met heel zijn 

geestelijke . structuur en levenshou
ding, gelijk ook de staatkunde zelve 
wel haar eigen plaats en haar eigen 
functie heeft in het geheel van het 
menselijk denken en handelen, doch 
niet los te denken is van dit geheel. 

Staatkunde immers is --,- naar haar 
wetenschappelijke zijde slechts 
éne in heel de cyclus van weten
scháppÈm. · Het staatkundig denken 
zou verschrompelen, zo het niet in 
voortdurend en levendig contact 
bleef met heel het geestesleven van 
de tijd, zoals. dit in religie en, kunst, 
in wijsbegeerte en psychologie, in 
geschiedbeoefening, economie en so
ciologie en vele andere takken van 
cultuur tot uitdrukking komt. 

Geldt dit voor de politiek als we
tenschap, het geldt in niet mindere 
mate ook voor de practische beoefe
ning der politiek. Wie daaraan deel
neemt ziet zich telkens geplaatst 
voor oordeelvellingen en beslissin
gen, die hij slechts uit het geheel van 
zijn volle mens-zijn kan vormen en 
nemen. Dat doet zelfs de kiezer, 
wanneer hij zijn stem 1.1itbrengt op 
de candidaat zijner keuze. Hij wordt 
daarbij geleid -·bewust of onbewust 
- door een complex van overwegin
gen, die ten nauwste samenhangen 
met alle factoren, welke zijn persoon
lijkheid bepalen. 

. Zifn Zevensbeschouwing moge 
diep doordacht zijn of weinig ge
fundeerd, hij heeft tenslotte zijn 
eigen kijk op het leven en zijn 
eigen waardering van aZZe levens
verschijnselen en -uitingen. Van 
daaruit doet hij. zijn keuze op po-. 
litiek terrein. Zo lijkt ons onloo
chenbaar wat ons programma voor
op stelt: de erkenning, dat er voor 

de individuele mens een nauw 
verband bestaat tusspn Zevensbe;
schouwing en staatkundig beginsel. 

Minder evident schijnt velen toe 
wat in ons programma hierop · · 
volgt, n.Z. dat gelijk inzicht aan
gaande staatkundig beginsel be
staanbaar is, ondanks verschil van 
mening omtrent de' diepste levens
grond. 

Immers: deze mening is juist een 
veelszins beslissende factor voor 's 
mensen geestelijke structuur en ha
bitus. Is voor de gelovige mens God 
de diepste levensgrond, dan zal 
deze overtuiging_ voor hem .mede 
bepalend zijn waar het geldt zijn 
verhouding tot medemens en sa- .. 
menleving. Zij zal in menig opzicht 
zelfs beslissend zijn ook voor zijn 
staatkundig denken en handelen. 

Het één noch het 
ander 

·D e confessionele partijen leiden 
, hieruit af, dat een bepaalde 

godsdienstige overtuiging voor haar 
belijders partij-formatie· op· gods
dienstige grondslag onverm1jdelijk 
maakt met als consequentie, dat wie 
de godsdienstige overtuiging deelt 
ook de daarop gebaseerde politieke 
partij . als de zijne moet erkennen. 

Obk wie, als wij, uitgaat van de 
erkenning, dat er voor de individuele 
mens een nauw verband bestaat tus
sen levensbeschouwing en staatkun
dig . beginsel, zal op allerlei gronden 
bezwaar kunnen maken tegen een on
middellijk en dwingend verband als 
hier door de confessionele partijen 
wordt gelegd. 

Immers zodanig rechtstreeks ver
band zou - zo ooit ten volle -
slechts dan logisch ·aanwijsbaar zijn, 
wanneer enige godsdienstige overtui
ging in alle delen samenviel met. een 
bepaalde kerkleer en dan nog slechts 
wanneer deze kerkleer tegeÜjk een 
volledig uitgewerkte leer gáf aan
gaande de maatschappij in haar eco
nomische en sociale structuur, de 
Staat en zijn functie in het gemeen
schapsleven (ook internationaal!), het 
rechtswezen en al die andere delen 
van het openbare leven, waarmede de 
staatkunde van doen heeft. 

Noch het een noch het ander is 
het geval. 's Mensen mening aan
gaande de diepste levensgrond is 
daarvoor aZZerèerst te veel · zaak 
van innerlijke, mystiek-religieuze 
dan van verstandelijke aard. Bo
vendien omvat ieders afgeronde 
godsdienstige overtuiging op be
paalde gebieden méér, op andere 
minder dan de daarmee overeen
komstig geachte kerkleer behelst. 
Zij benaderen elkander min of 
meer, zij dekken elkaar nimmer ten 
volle. 

Zelfs echter wie menen zou, dat 
dit voor hem wel het geval is 
weet, dat zijn religieuze overtui
ging, die hij dan in de door hem 
aanvaarde kerkleer tot uitdrukking 
gebracht ziet, grondwaarheden, 
geestelijke waarden en zedelijke 
normen inhoudt en aangeeft, die 
hij als richtsnoer ook voor zijn 
maatschappelijk handelen erkent 
(en erkennen moet), doch dte hem 
geen concrete oplossing aan de 
hand doen voor al die vragen, • 
waarvoor hij zich ziet geplaatst, 
wanneer hij als staatsburger deel 
krijgt aan het staatkundig leven. 

Het onloochenbare feit, dat alle 
ke~;ken in de loop der eeuwen haar 
standpunt ten aanziea nn allerlel 

politieke, economische, sociale en 
culturele problemen hebben moe
ten ~ijzigen, achten wij voldoende 
bewijs voor de juistheid van .he.t
geen wij hier stelden. Dat ook In 
de boezem van elke Çonfessionele 
parlij zich tegeóstelling~n voor- . 
doen bij de beoordeling van bepaal
de concrete economische en sociale 
problemen, vermelden wij slechts 
als een bewijs te meer. 

Principieel 
afgewezen 

0 nder volle erkenning van de bij
drage door de confessionele 

partijen tot de ontwikkeling van het 
staatkundig leven te onzent geleverd 
- in het buitenland kent men een 
zo stringent verband tussen confessie 
en politiek niet! - wijzen wij het 
rechtstreeks verband, dat zij leggen 
tussen de in de kerkleer beleden 
godsdienstige wereld- en levensbe
schouwing en een daaruit af te lei
den staatkundig stelsel principieel af. 
Ook omdat de historische ontwikke
ling zelve daartegen pleit: ware het 
verband zo · onmiddellijk en logisch 
dwingend als zij het in hun simplis
tische opvatting menen te zijn, hun 
politiek zou er een van. verstarring 
wezen. Alleen het feit, dat uit de 
maatschappelijke ontwikkelingsgang 
en uit het geestesleven der eeuwen 
telkens weer vernieuwende invloeden 
op het kerkelijk en theologisch den
ken zijn uitgegaan, tengevolge waar
van ook de kerken -- elk voor haar 
deel en op hare wijze - het hoofd 
konden bieden aan dè problematiek, 
die zowel ere technische, .de sociaal
economisch!l en politieke als de. cul-. 
turele v,o:ereldontwikkeling opriepen, 
behoedt ook de confessionele partijen 
voor. verstarring. Het doet echter te
gelijk hun stelling te niet, dat haar 
politiek direct en eenduidig afleid
baar is uit het standpunt, dat zij ten 
aanzien van de diepste levensgrond 
innemen. 

Daartegenover stelt de ·v.V.D. te
recht, dat gelijk inzicht aangaande 
staatkundig beginsel · en dus ook 
aangaande alles wat dit voor de 
praktijk van het staatkundig leven 
in ledere concrete situatie als con
sequèntie eist, bestaanbaar is' oniler 
mensen, die omtrent de diepste le.
vensgrond verschillend denken. 

Het is dit ·gemeenschappelijk in- -
zlcht aangaande st~atkundig begbt
sel, ,dat ook. bie~ . ~ Iànde, ev!lnals 

. elders, saménwerking vereist en 
mogelijk maakt van alleri, die dit 
inzicht delen. . Op hen doet de 
V.V.D. daartoe een beroep, dat ze
ker in dezè tijd niet tevergeefs zal 

· klinken. Boden in het verleden de 
vrijzinnige partijen een staatkundig 
tehuis aan allen, die de liberale 
staatkundige en economische denk-. 
beelden aanhingen, onverschillig 
·wat hun mening aangaande de diep
ste levensgrond mocht zijn, de 
V.V.D. is in dit tijdsgewricht het 
verenigingspunt voor allen, die 

· geestelijke en economische vrijheid, 
individuele verantwoordelijkheid en 
sociale rechtvaardigheid zien als de 

· fundamentele voorwaarden voor de 
instandhouding ener saJDenlevlng 
als de onze, die rust op de zedelijke 
beginselen van het Christendom. 



22 SEPTEMBER 1951- PAG. 6 
----------------------------------------------------------

OM ONZE. CULTUUR 
De Verklar;ng, waarmede de Centrale 

Commiss · ~ voor het V rijzinnig Protes~ 
tantisme en het Hoofdbestuur van het Huma~ 
nistisch V er bond zich aan de v:ooravond v:an. 
de opening der Staten~Generaal tot ons v,olk 
richtten (zie ons vorige nummer) noopt ons 
tot enige kanttekeningen. 

Immers bij alle waardering die wij voor dit 
stuk koesteren, waar het appelleert QP ons 
aller veraat:woorddj,kheidsbesef v:oor de c:::ul;. 
turele waarden onzer Westerse beschaving, 
hebben. wij teg.en. deze publicatie toch ook 
heden.kinaell., die wij. niet onder ons willen 
· hott.<kn., jpist omdat zij ko.mt van een ~)).btA 
:waarmede wij_ ons ...- en ongetwijfeld 'Vel~n. 
,on4er leze.~:s" - geestverwant gevoelen.. Die 
, hedenking:en richten zich tegen netgeen wij 
een, innerUj,ke zwakJtéi.d van dit stuk ac:::ht.en: 

· de t.eg~~trifPîgJudd in uJtg.angspunt zow~t aolS. 
·in s,t~kking van het betoog, waarhoven het 

1 
ner-9~ns uitkömt. 

• • • 
1 n uitgangspunt. 

Immers,, dit is hier v:o.oc wie goed!. lee&t 
tweeledig. Zij, van wie dit stuk uitgaa:t. er
kennen ~ zit 't; niet meè lOQde woordea. ~ d.e 
onvermijdelijkheid van de ook in ons oog wd 
zé~r awar.e of&!rs, w.elke ons volk vool' een 
eventuele verdedi-ging de.t Westerse bescha:
ving moet brengen. Althans·: z1j erkennen. dat 
deze onvermijdelijkheid .,voor velen" buitea 

, disc:u:ss~e is; o.f. dit ook v:oor de opstellers der 
. verldaJing zo is, wordt. ons niet onthuld, en 
· een duidel-Ijke uitspraak dienaang-aande mag 
· toe}). geëist worden van wie zich genoopt 
· voelen zich terzake tot het Nederlandse volk 
·te wenden. 

Et-kent men de onvermijdelijkheid· van 
maatregelen tot militaire afwending van de 
ge:~~Caren die onze Westerse samenleviag he:
dreiy:en, dan heeft het v:oor ons gevoel al 
hed weinig_ 7Jin te zeggelli, dat v:oor ons volk 
het eer.st nodige is .. d~ elfketmift9, dat de 
waarden der Europese beschaving bescher,
ming· behoe:v:en op hun eig,en niveau ett in. 
hun eig-en sfeer". l~ de bedo.elde .,on .. 
vermijdel!ijkbeid.!" sluit- in: ~hoe unstig wij 
dit betreuten mog~n) dat de waarden eter 
Eu~e- hescbQv.i.ng ,.,op hun eigen niveau. 
eft' ifl, htut eigen afeu" niet besch~rmd• lttm.. 
nen worden. Konden, zij dat wel~ dan ware 
~~ tQAA, ~en sprake van onvermijdel'ifkheid 
:vaa militaire toebereidS.clen •. 
Omgekeam~ wie on&. volk ifl de huidige 

omst~ndi~n komt VII)Ql'houdim-, dat< zija 
heschavina aHe~ bescbermi1111JI>ehoett· QP< 

· eigen niveau en in eigen sf~r. VeJ:Zwakt b~ 
doeld of onbedoeld bij dat volk de ~t:e~ 
hdti •. ~ ,,onN.et.na.ijdellik.e" offers te hmng.en.. 
di!t. Iw. 1#t. 'lo.QJ ~il.V:(llt.ude) g~welcbfadfge
h--.h~iDQ.. z~ INscbP.ving, moet g,e.t!Z®s~ 
t-. 

. ,bdiep m_~~v41Cl gew~ 
• goederee %08Ii wij~: wm menitlg~~t< 

· uitihg, recht!sZelterlleitl, ebj.e.ctiei weten=sclap
. pelijlt àn~ en de- ~nde ar.bdd: 
van: !'etteren en ltuMtefto d~ ~ische waarQa· 
he.staat van het W est~Euwpa. dat ve~g:d 

moet worden, en juist om deze waarden de 
verdediging ook verdient ...- aldus lezen wij 
...- dan moeten overheid en volk zich hij 
voortduring bewust zijn van het feit, dat zulk 
een Europese beschaving ontstaan is uit vol~ 
strekt andere factoren dan de geestesgesteld,
heid, die met de moderne militaire machts~ 
middelen onvermijdelijk verbonden is". 

Hier zetten wij vele vraagtekens. 
Allereerst omdat voor ons besef de typi,

sche waarde. van het West~Europa dat ver~ 
dedigd moet worden toch nog wel uit de aan~ 
wezig.h,eid. van àndere geestelijke goede11en 
ch:tn ® ~tier genoemde bestaat t~n. gel~Q\fs.;. 
heait.. . .uln aeden e~ )· maat! ook. QQ!dat- ~ 
voor· ons ge.easzins vaststaat, ja het ons zelfs 
~t · d'e werkelijkheid. in strijd schijnt, d~ 
Wes-t~Europa juist om deze waarden de -vet>
~èigjll.g, •.• v.~ttd.ient''. Het bezit dief· waarden. 
en het besef daarvan moge VOOl'. velen· d~ he-. 
reidheid tot verdediging onzer: besehaving: 
sttmulre!:em-, dîe bereidhèid. zdv.e óntspl'u~t 
VOOf· miltietmen andePen aa,n and.er.e, veel diew
per itt de :meas levende gevoelens, zijn -v;rij~ 
heids21iR hifv. die hem ondraagJijk maakt de 
gechwhte· te moeten leven onder v11eemde 
heerschappij·. Wij zouden, het ...- met alle 
respect voor de opstellers dezer verklaring 
- welhaast een typisch waandenkbeeld on~ 
21er cttlt!urele elite willen noemen, te menen 
dat eventuele verdediging tegen aggressie 
voor· enig volk de kwestie. zou zijn van zullt 
een cultureel rekensommetje. Ervaring van 
eeuwen leert bij alle volken wel iets gans an~ 
ders. 

• * * 

B ov:endien echter: juist wie met de opstel~ 
l~s dezer verklaring zou menen, dat 

West~Europa om de door hen genoemde 
waarden de verdediging nog wel verdient, 
zal ahveet. bitter weinig kracht putten uit 
lmtgAAtl 4ij; ®&rop G_!.oen laten volgen ovell de 
tegensf:ellîng tusseri de factoren die onze 
Europese beschaving bepaalden en die w:el~ 
ke de geestesgesteldheid bepalen, die met de 
modew,e n:Ulit11ir.e machtsmiddelen (alweer) 
onve1';nl.ijdelijk. verbonden is. 

Het woero· .,moderne" werkt hier - na~ 
tuurlijk voor de opstellers onbedoeld - mis~ 
leidend: wat hier van de moderne militai.J.:e 
lllil6Chtsmiddelen wordt gezegd geldt in pre~ 
cies. de~t-elfde mate van de militaire machts .. 
mid<ielen van alle tijden. Naar de maatstaf 
bijy. van ® christelijke ethiek gemeten steekt 
de ~tiende~eeuwse watergeus in geen enkd 
opaicht. uit boVien de .. moderne" onderzee~ 
beotkapimin. Da verdedigers van Haarlem, 
die. in, 1573 kokende olie over de Spanjaards 
uJ.tw.ierp.en •. niet:, boven de bommenwerpende 
V,~~$ V~ 1950, 

Wij., Z&$!JS'l' hiermede ~et~ d~ h~ VOQr 
atts allen, orthodox of vrij>zinnige chrisf!enell\ 
katliolîeken, joden, humattis~ of wat· we 
v~ zijp Ulfi)~n. geen bitter ert7.stige pro~ 
ltl~, liggen.. we zeggm. all~n.. dat m.en 
~e- Jt99hleDMn onzui!ver stelt dooc t1t s~e
ke.n vlm. die g~stesgesteldheid, onvermijde ... 
lijk -w;~bonderi. met de ,,I):lOderne" militaire 
ntiu:htsmiddele& Wie de onvermijdelij,kheid 

erkent van bescherming onzer .,moderne" 
.West~Europese ,.cultuur" weet trouwens a 
priori dat hij met pijl en boog riiet uitkomt .
gesteld al dat het gebruik daarvan .,christe~ 
lijker" ware. 

* * * 
Alweer juist omdat wij ons in religieus op~ 

zicht in grote lijnen met de opstellers de~ 
zer verklaring g-eestverwant wetea, betreu~ 
ren wij de verschijning daarvan, omdat zij 
aan innerlijke tegenstrijdigheid lijdt en daar~ 
om in effect zwak moet blijven. Met goed~ 
h.e.doelde fr.azen is onze arme hedendaagse 
w:er.eld .allerlllinst gediend en wie zich met 
een .,verklaring" ostentatief tot ons volk 
we11dt, kan niet tussen ideaal en werkelijk
heid •. of. tussen ethiek en politiek doorlaveren 
als de opstellers, huns ondanks. genoopt zijn 
te doen, zonder de te dezer bestaande verwar
ring te vergroten en ons volk in zijn besluit .. 
vaardigheid· aan te tasten. Zelfs in. zijn his~ 
torische reconstructies i& dit stuk in zijn een~ 
zijdig]i.eid zwak. waar het stelt, dat onze Eu~ 
ropese beschaving ontstaan is uit andere fac~ 
toren dan de gewraakte geestesg.esteldheid. 
Immers ook het ontstaan onzer beséhaving 
is een zeer ingewikkeld proces geweest, waar
in geweld (bijv. bij Karel de Grote) een op 
~ijn minst even belangrijke factor was als de 
in hem onderstelde drang om Europa te 
,.kerstenen". 

• * • 

voorzover het stuk aandrang oefent, ook 
in de thans heersende omstandigheden, 

de grootst mogelijke zorg te wijden aan de 
culturele belangen van ons volk, sluiten wij er 
ons gaarne bij aan, al is het naar onze smaak 
ook in dit opzicht te weinig concreet. Onzes 
inziens had bijv. de vraag wel eens aan de 
orde mogen worden gesteld, of er geen we
gen zijn te vinden, waarlangs die belangen 
betef dan tot nog· toe behartigd kunnen wor
den ...- ook wanneer daarvoor niet méér fi~ 
nanciële middelen hesehikbaar zouden blijken 
te zijn dan uit de publieke kas thans voor 
onderwijs, kunst, wetenschap, volksontwik~ 
keling.. jeugdzorg verstrekt wordt of zelfs 
wanneer de ,.onvermijdelijke" defensie~uit
gaven nog tot bezuiniging. hierop zouden .no~ 
pen. Actieve cultuur~politiek kàn ook nog wel 
op minder kostbare wijze gevoerd worden dan 
velen in de eer&te roes na de bevrijding voor 
ogen zweefde!· 

Tenslotte: evenals de opstellers d~zer v:er ... 
klaring zijn w.ij met gróte zorg vervuld we• 
gens de ontwikkeling der dïngen in de hui
dige wereldsituatie. Diep in ons hart gelo-ven 
wij. dat christendom en humanisme .,een 
wnord voor de wereld" bezitten, ook al is 
er niet één onder ons, die aan dit woord klank 
en "Vorin' en inhoud kan ge"ll:en. Dat woord 
~ou .. om· de wereld te redden, niet allereerst 
hM~ ,,cultuur" tot object moeten hebben, 
mAar" iJ.dst hèt gr.obleem. dat de steHers van 
®u 'ferklariQg, als het onvermijdelijke aan~ 
v.aa.rd~m. 

Wie- zal het· spreken? 

G. A. DE RIDDER. 

MET DE PitiNS OP REIS , re.el. ell. econo~ch wer.elpv;.etk~t d.ecl.. gesptukt reisvel'haal zijn, Het heeft 
te nemen, doch d~ zal er oolç. · ondet generlei literaire pretenties en wij vol
OtlS volk ruime belangstelling mo.eten staan daarom· met het getuigenis, dat 

Dit- ve()l'jeU> maakte li'rio& B~ 
zija ~ reja; naar Zuifl-.Amerika. 
~-ditmaal was h.ftt. de Nederland!le 
regering, dil! hem daartoe uitnodigde. 
In ·de zich wijzigende w~d&ituatie 
gaali' de· Z\tid"llnwrikaat~Slt laaeieQ, een 
steeds bele.n«rijlr.@ DQiitie is:u.lemen, 
~k en; e<:O.nOmï$cb. gt!zien. Zi.i. zul
leD - geliik dit met de V·erenigde 
Staten van Noord-Amerika> reeds ltlet 
ge\"81 is- - ODk cultureei io ~te).g!
nia toenemen. Het, lijk~. ons. QDl al we 
r.••~- j:piat. ge:~;il!n, dat van. 1\Teder
l.an&le zijd.e al het mogelijke wordt ge
claan om de betrekkingea met !let 
2\ti~ijk deet Y.U. het W:tlll.llelijk C0lll
Maent te veMte:~ .. W:ij blijv:t:o.. daal'
~ niet alleen. in de ijj.p. omer eeu
WmlOu.de tradities, - wil Nederland 
in het zich wij~nd& -rehibestel 
zijn· p~· lleàooeleD ot o~ ~-

koUlen·. voor de staten en volken van het zi~h prettig laat lezen en geeft wat 
overen, dan zal het tijdig bedacht moe- ZuidcAmerika met hun enorme mo- het bedoelt te zijn. Het is in zijn meer 
ten zijA op v~kiflfit z:iiner, interna- gelijkheden, - ook voor óns. infor.matorische passages een welkome 
ti.0na.l& relaties; óók en ni11t in· de laat- Wij juichen het daarom van harte bijdrage tot de vermeerdering onzer 
st& plaats< met: wat. nog, steed· Latijns toe, dat ovcer deze tweede reis van kennis van de aard, de levensomstan
Am.erika heet. Prip.s Bernhard een boekje is ver- digheden en de levensopvattingen der 
Gooèwill-rei~ al& ~- Pl';Ûls. daar- schenen,. dat ons volk een duidelijk door de Prins bezochte volken. Waar 

tcte bereid; ~ldi. ~ ond'e!:nemen, kun- beeld geeft van. de erv.aringen, door de schrijver delicate politieke aange
nen dit doel in sterke mate· bevorde~ Z.K.H. opgedaan, maal." ook. van de legenheden niet: buiten beschouwing 
ren. D.at :ttij diilrect& r:e~~ultaten afwer- zw.are physieke. en g~estelij~e eisen..- kan laten (Argentinië) doet hij het ~ 
pen. in de vorm. voo, <w.4el\& voor onze welke een reis als deze hel!'. stelt en een wijze, welke ook hen, die. zich niet 
Niederlandse indusllrie, is: ~angrijk. van de voortreffelijke manier, waar- tot de bewonderaar3 van het: daar 
BelaA'lgrijker achten. wij het,. dat door op de Prins zich kwijt van deze wel- heersende- regeringssysteem· rekenen, 
OP' zo- sprekend.e- wijze .,acte de pré~ willend in 's lands belang op- zich ge- stof tot. overdenken geeft. 

• senee-" te g~n dl! ~ van. Q.!aS land nomen taak. Tal v.an f-oto's versieren dit bij Boom 
daarginds op. de voorgrOllil wQ:rdt ge- Het werkje is geschrev:en door Dr. Ruygrok N.V. te Haal'lem uitgegev:en 
bl?acllt. F: A. de Graaff; particulier sec:retaris boekje, dat· door· de Hollandsehe Bank 

Zal _. "\lan ~n:lijke ,.:relaties" van de Prins-, die aan. de v;oocbereiding Unie N:. V., die baanbreken!l werk 
sp_rake zijn, dan moet niet alleen het dezer reis uiteraard een werkzaam voor de· beWJ;rcl-er.ing van Sederlal'lds 
WesteHjk àal1!rond. weten:, dat Neder- aandeel had en de reis m-ocht mee-- eoon.omische. r,ela.ties: met Zuid-Ameri
land ~ q, ~Eli<!; en, gereed is maken. H~t· wil - naar de auteur n:te• ka wut.t'iebt, ru:ra het ~«l.andile ~""" 
~-o~in ®t.Q~om$ aan.lletcultu- dedeelt- niet meet' dNl een. ~bliell wordt a~dtu. Q.e.Jil. 



:Niets vergetel en Diets gsleerd 
(Ingezonden) 

Algemeen schijrit het initiatief 
van het industriële bedrijfsle

ven 'Om de parlementsleden uit te 
nodigen tot bezoek aan enige onder
nemingen en kennisneming van ver
schillende reële vraagstukken waar
tegen dezen dagèlijks kampen, in
stemming te hebben gewekt,. Gezien 
het grote aantal Kamerleden, dat aan 
deze reis heeft deelgenom~n en daar 

Parlemenariërs en 
bedrijfsleven 

Vorige week maakte91, WtJ 
melding vetn ae 'belttn!1Stel· 
lmg "0011'1. de V.VD.-Kamerle· 
den voor de réis langs de Ne
der!and$'e ·;î111ittl.St1'ie. In wat 
wij toen schreven over de 
deelneming van V.V.D.-zijde 
is echter enige wijziging ge
komen. Vttn i!e Ee"*'te '!Ka
·merlleden heeft lJ'lleen lflrof. 
Molenaar een gedeelte van: de 
reis medegemaakt. Van de 
T~de Kt1:11te1'led'e'n waren 
gedurende de gehele reis 
aanwezig mevrouw Fortanier 
-de Wit en de heren Corne· 
lissen, drs Korthalls en Rit
meester. 
Mevr. Fortanier en •drs Kort
hals hebben in enige bedrij
ven de directies de •dank der 
Kamerleden overgebracht. 
Mevrouw Fortanier deed dat 
bij de Koninldijlre Fabriek 
van Cacao en Chocolade C. 
J. v. HoutenN.V. te Weesp. Zij 
deed dit op thdrmante wijze, 
daarbij blijk gevend van veel 
~s 'fmn -het -on-wangeooe 
bedrijf. Tevens stelde zij dui
delijk in het licht hoezeer de 
problemen, die de indus
triëlen naar voren brachten, 
de. aandacht der Kamerleden 
hadden. 
Drs Korthals sprak ·namens 
de parlementaire bezoekers 
bij van Heek en Co. N.V. te 
Enschede. In de directie dezer 
N.V. zitten de heren v. Heek 
en Ledeboer. Voor de heer 
Korthals was deze combinatie 
aanleiding om er bij dit par
lementaire bezoek aan te 
herinneren, dat -er ·oude b-an
den zijn tussen het parlement 
en Twente. Immers, wamteer 
Thorbeck"e in 1866 als mi
nister aftreedt gaat hij voor 
enige tijd rust zoeken in 
Twente, waar hij logeert bij 
de heer H. J. van Héèk "te 
Enschede. En korte -tijd -later 
Tapporteer-t hij . zijn vrouw 
over een uitgangetje naar 
Glctn:e'T'b'I'Ug, wall'r "'J1a'YI!frekcre
ken werden gegeten. 
In het gezelschap, dat hier
aan deelnam, was ook mevr. 
Ledeboer-van Heek! 

dè "beschouwingen van diverse indu
iStri~len heeft ,gevolgd, is men bij 
onze volksvertegenwoordigers blijk· 
baar eveneens van mening, da-t daar 
veel nuttigs ko:l'l worden opgestoken. 

Verlr 'en weeek, Woensdagavond, 
hoorde ik voor de V.A.R.A. 'n gesprek 
van vier Kamerleden, die gezeten 
waren in een sneltrein van Deventer 
naar Amersfoort. Zij kwamen van de 
excursie terug, die ook zij interessant 
hadden ·gevonden en leerzaam, voor
al daar die industriëlen natuurlijk 
niet dagelijks met Kamerleden in 
contact komen e'n dus niet geregeld 
in staat zijn zulke gedachtewisselin
gen te onderhouden. Het was zeer 
leerzaam, oo:k V<tor de fabrikanten. 

De .pratende heren, gezeten in dalf; 
tr~m:oomparmneri't, waren, als -ik mij 
>gued herinner, i:lè heren v. d. Kieft, 
NederhorSt, Willeins en Burger. 

I\.. ijk, zei _men, -de fabrikanten 
klagen algémeen, 'dat bet on

"m()gelijk wordt gemaaltt voldoende 
te •investeren. -'!'oen wjj hun vettelde:n, 
dat het juiSt de -bedoeling van de re
gerir.g Wils, dat er minder zóU wor
den geillVéSteel"d, bleek mén ver
baasd. Dit Wierp een ander licht op 
de zaak. :zo 'ziet men hoe nuttig der· 
gelijke be!!:oeken zijn. Zo ongeveer 
het V .A.R.A.-gesprek. 

Nu vraagt mel!l zich af waar te be
gi;nnen om deze •rode verdraaiing 'te
rug te "W-inden tot een rechte draad. 
De fabrikant, trouwens iedere ·onder
nemer, heeft moeite met afschrijvin
gen, vernieuw-in-gen, linanciering van 
grondstoffen, kortom met investering 
door de wijze van belastingheffing 
sinds de bevrijding toegepast. Dit 
soort pólitiek werltt -gè-lijk een para
siet, die de wortels van de boom van 
ons materiële bestaan verwoest. 

Dit is een proces, dat al jaren 
woekert. De ondernemers, die 

de parlementsleden hebben toegespro
ken, hebben zich uitgeput om de wer-

Bet bezoek der Kamerleden aan Nederlandse industrieën 
(vervolg van pag. 2). 

het uitspreken van de wens, "dat ook 
in de industrie publiekrechtelijke be
drijfsorganen spoedig tot ontwikke
ling gaan komen". 

Laten wij daarover nog iets zeggen. 
Op de reis langs de Nederlandse in
dustrie heeft ons ook het woord ge
trofien van een jonge katholieke 
werkgever, de heer Van Spaendonck 
uit Tilburg. Deze bepleitte namelijk 
"het bijbrengen van meer begrip bij 
de arbeiders voor hun toekomstige 
mede-verantwoordelijkheid onder de 
wet P.B.O.". Deze jonge katholiek<> 
ondernemer is dus van mening, dat 
daar aan iets schort. Dit maant in 
ieder geval toch tot bedachtzaamheid. 
Het in het leven roepen van een pu
bliekrechtelijk bedrijfsargaan heeft 
alleen zin wanneer zowel werkgevers 
als werknemers in de betreffende be
drijfstak daarvoor de juiste instelling 
hebben. Forceren van de ontwikke
ling is onjuist; onjuist is ook om alle 
bedrijfstakken over één kam te sche
ren en niet te zien, dat wat in de ene 
•bedrijfstak wèl 'kan, ·niet automatiseh 
in de andere mogelijk is. Het was 
dan ook goed, dat de voorzitter van 
het Centraal-Sociaal Werkgevers Ver-

bond, de heer mr. F. H.A. de Gmaff, 
in zijn aan het diner in Het Gooi ge
houden rede herinnerde aan een 'pas
sage uit een adres van de vier werk
geversverbonden van medio 1950. Let
terlijk zei de heer De Graaff: 

"In deze passage werd er op ge· 
wezen dat het voor een goede ont
wikkeling van de gedachte der P. 
B.O. van wezenliJke betekenis zou 
zijn, dat bij de totstandkoming der 
publiekrechtelijke organen een ge
leidelijkheid en een differentiëring 
in acht zou worden genomen, die 
recht doet wedervaren aan de groei 
van het organisatorische overleg en 
de hiermede samenhangende graaft 
van rijpheid voor een doeltreffende 
functionnering van publiekrechte
lijke organen. 

Het wil mij voorkomen, dat in 
deze formule een goede richtlijn 
voor de oplossing van dit zo ge
compliceerde vraagstuk wordt ge
geven. Niet vergeten dient te wor
tlen, dat men hier te doen heeft met 
een kind - waarschijnlijk zelfs met 
een teer. kind - dat door een over
ijlde emancipa'Ue onherstelbare 
Sêhade wordt gedaan en dat ·iiaar-

·keti;ke ~ ~ "V''W ><MS èe
staan duide;Ujk 'uiteen te zêttën. 

He' · ~~edk.ööp dit te v~rhetmèlij
ken t. r• _;~1dschaarste hierbij te be
trekken . ~arover de regering zich 
thans het hoofd breekt. De betalings
moeilijkheden onzer overheid en de 
positie onzer ·betalingsbalans_, waaruit 
de nieuw$te poUtiek van minister 
Lieftirrek tmisschierü zal voortviloeien 
compleet mèt minder investeren is 'n 
liedje, dat nog :tmmr ert'k:èle maanden 
speelt. Het heeitt ook nog iets te ma
ken met hogere defensiemsten, maar 
van dit alles hebben de fabrikanten 
natuurlijk nimmer gehoord. 

Of de heren in de trein !bèbben ·ex
presse1ijk ter wille hunner radto"pro
paganda de ·:taak verdraaid, of zij ge
ven blijk in hun rode traagh~id-van
beweging te gelijken op <iäe •oude 
Bourbons, van wie men toen wel zei
de, dat ze niets vergeten en niets. ge
leerd -hadden. 

·' 
' 

V..A.N OVERKLIFT 

Het Hoofdbestuur heeft be
paalll.6rt*' ~n van 
ltle 'VèP11i~, ._..,orm 
ite ut. "' 8 $ lNil - ftlde
meJI't op 6 ,.~.g 
..er~'Wia·~· ... 
~ ~~::~al, 'llllil-
lén 'WI*.da ~~utlen -
~'I'ft:Dli:G i7 ~eil 
ZA~~'8~. 

De :lehn ..a iife 'Wiide~ 
•l'Ail ·~ tt~e ·ftke- i 
ll'ln1r te ~ ft -dewe . dlria 
vrij :te 'lfö'IHten. Zo ·~ mo
gelijk ba "10 OCtober ·Btillen Ge 
~n ..... ;~ Boeftlbet*Nr 

\ werdélt ~ntlen. 
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Copie -voaT deze fflbriek :te 
~et~;den naar: MejujfT. Joh. ·H. 
Springer, Alexanderstraat 1.;6, 
flaa'i'lern. 

lUl ·BtEUSDENl 
U', -denkt ·er tee11 Dm, U bij
~ (lilt. vóór 25 Sep'tb 

aan te. me'Mea ''\>:Om' -~ 'bij
eenkomst op 13 <en 'M ~ 
De plaats is: de 1~1!! 
&!hooi voor WijsbegeE!litle '*' 
Oud-Leusden bij Amer~ 
De .onderwerpen liggen .alle ·:elP 
het 't!!'rl'ein ··van tl~eding a 
<bl"IIIWdkllleliDg van llet meisje. 

Er lis .DOg ·ruimte en wij IJllt. 
sen nog bekende nllnièn. od'lt 
valt 'hêt Ol>, dltt '-el' 'tlög 'te ~-
4'rig ·&e~ 'fli1ll ;tret pla~ 
lmm lB. .4Jvlst -wor ~àllar, me 
...,_ .-ge zreis m~n maklia, 
w~d.t deae bijeenkomst o~ 
twee é:lage'tl verdee1d, zodat 'l!ii 
rustig de -gehele ~nfererltie 
kunnen bijwone:n. 

Agenda en aanmeldingsfor
-mulieren zijn verkrijgbaar 'bij 
de ~ale-verteg~nwoordig
~ters ·en bij de secrt!taresse VML 
de orgartisaltie ., Vrouwen in ·de 
V:VD;"', Jeh. li. Sp>rin~, 
.l:\,le!mnderstraat 16, Haarlem, 
Telefoon 10576. 

Aw.ah.a.m v.an Stolk & Zoonen N.V. 
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om met een behoedzame opvoeding 
zal zijn gediend." 

Dit oordeel onderschrijven wij ten 
volle. 

De soctate 'betrt!tekingen 
in de bedrijven 

V eel zou nog 'zijn te schrijven 
over hetgel'!n tijdens 't -bezoek 

der Kamerleden is gezien en gehoord; 
veel zou nog geschreven kunnen wor
den over -de redevoeringen van de 
heren Van Heyst, de voorzitter der 
r.k. ·werkgevers en Borst, de voorzit
ter van het Verbond van Prot.-Chris
telijke Werkgevers. En zeker zou ook 
veel aandacht kunnen worden ge
schonken aan hetgeen de "beer Twijn
stra, de voorzitter van de contact· 
commissie der gezamenlijke wel'kgé!
versverbonden heeft gezegd. Voortref
felijk heeft de heer .Twijnstra zich ook 
'Van zijn taak a'ls gastheer gekwetcr.. 

Wij moeten ons echter zeer beper
ken en daarom tensio~ een enkele 
opmerking ovèr de betrekkingen ilis
sen werkgevers en werknemers. De 
Kamerleden hebben zien aaarovér 
ook kunnen oriënteren, omdat in vrij
wel aMe ·~tm ·mede •een <&fV&al'di-

ging van het personeel - meestlil cle 
officiële kern - "bij de ontvangst<aah
wezig was. ReedS -daaruit, maar ·ook 
:uit de gespreken, bleken de goed~! be
trEikkingelll, die er Wssen werkgtvers 
>èn we:tklllemers beStaan. Merkwaar
dig was ook, dat in een gesprek bij 
"'\'Véi'kspoor te Amsterdam bleek, dat 
·de Wet op de Ondernemingsr.aden 
voor -dit bedrijf geen nieuws had ge
bracht. Wat in de wet was vastge
le-gd, was in de loop der jaren in dit 
bedrijf reeds vanzelf 1gegroeid! 

Over de goede betrekkingen tussen 
werkgevers en werknemers kunnen 
wij ons slechts verheugen. Werkge
vers en werknemers hebben niet te
gengestelde -belangen. Beide groepe
ringen hebben in eerste aanleg belang 
bij het goed gaan van het bedrijf. 

Zo is· er ook geen tegenstelling tus
sen politiek en bedrijfsleven. De par
lementariërs en zij die in de bedrij
·ven we:·kzaam zijn, werken weliswaar 
op een ander vlak, maar het doel van 
·allen is het ·dienen der welvaart. Om 
dit zo goed mogelijk te kunnen doen 
is wederzijds begrip onontbeerlijk. 
W-ij ·tw.ij.felen er niet aan of deze reis 
'Van de parlementsleden langs de in
du~trie heeft 'hiertoe een zeer lm'ach
"tige bijdräg-e geleverd. Hulde aan hen, 
die er het initiatief toe hebben ge
IM»Jleell 
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VRIJHEID EN 
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r ' Een scheef getrokken 
zaak rechtgezet 

(pag. 6) 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

De waarde der Parlementaire 
Democratie 

D e voorzitter van de Tweede Kamer is een 
man, die gaarne de degen hanteert. Zo 

heeft hij vorige week, ter gelegenJteid van 
·zijn herbenoeming. een toespraak gehouden 
waarin hij enige aanvallen heeft gepareerd, 
die ~p de parlementaire democratie zijn ge~ 
daan. Mr. Kortenhorst deed daarmede goed 

: werk. De parlementaire democratie is een 
· goed, waarvan het bezit van grote waarde is. 
. Op ha.re betekenis mag men zich waarlijk 
zo nu en dan wel eens bezinnen. Wij willen 

· er thans ook een enkel woord aan wijden. 

. W ie in het na~oorlogse Nederland geregeld 
rondreist en overal in den lande con~ 

tacten onderhoudt, wordt getroffen. door een 
grote onverschilligheid jegens onze staats~ 
instelfingen, die er bij sommigen heerst. Zelfs 

· gaat men in bepaalde kringen ·nog verder: 
Daar doet men bepaalde verwijten aan onze 
parlementaire·demoeiatie. Zij zou een krach~ 
tig overheidsgezag onmogelijk. maken, omdat 
de regeerders bij voortduring zouden moeten 
omzien naar de parlementaire leiders en der~ 
zelver volgelingen. De partijen zouden zich 
niet zozeer inspannen voor het algemeen he-

. lang als wel bepaalde partijpolitieke doelein~ 
den ·najagen, daarbij het algemeen belang 
zelfs vergetend. Wat aan parlementariërs 
naar voren komt, zou in het gunstigste geval 
nog slechts. de middelmaat van ons volk zijn. 

· In ieder geval is de parlementariër in de ogen 
dier enkelingen het summum van beginsel~ 

· loosheid. Het schipperen zit hem in het bloed. 
Wie van hen is een man met ruggegraat? 
Wie van hen dprft h~t nu eens .precies te 
zeggen waar het op staat? Neen liever dan 
de bijl aan de verrotte wortel van een funest 
bestel te slaan ziet hij naar de mogelijkheden 
om eigen zetel te redden om dan vervolgens 
weer vier jaar lang in onkunde omtrent het~ 
geen hij voorgeschoteld krijgt wat politiek 
steekspel te bedrijven met zijn niet betere col~ 
lega's. Op zulk een wijze wordt dan een 
fier volk çvergeleverd aan de machten van 
de ondergang. Dit eertijds welvarende land 
zinkt weg door het kruimelige _gedoe van po~ 
litici, die de beste waarden van ons volk niet 
kennen, slap zijn en blijkens de verslagen in 
de kranten, vaak nog niet eens op hun post 
zijn. Wordt er immers niet geschreven over 

. veel absentie in het parlement en moet men 
niet onomstotelijk vaststellen, dat de verga~ 
dering der Kamer wel eens niet kon worden 
begonnen omdat er bij ·het begin niet vol~ 
doende leden aanwezig waren? 

* * * 

De lezer denke niet, dat het arsenaal der 
critici met het boven weergegevene uit~ 

geput is. Wat wij schreven is echter duide~ 
lijk genoeg om te doen beseffen dat hier een 
ernstig probleem ligt. Vooral wanneer men 
er bij bedenkt, dat de critiek vaak niet zo 
maar door de eerste de beste geuit wordt, 
maar menigmaal door mensen, die in het 
maatschappelijke leven vooraanstaande plaat~ 
sen innemen. Waarmee overigens niet be~ 
toogd wil zijn, dat de critiek daardoor ook 

innerlijk meer waarde heeft. Wij moeten na~ 
meiijk vaststellen, dat zij over het algemeen 
voortkomt uit een ontstellend gebrek aan 
kennis der feiten. Zo waren wij bijvoorbeeld 
onlangs in een gezelschap waarin de leider 
ener onderneming jegens Kamerleden aller~ 
lei critiek uitte, die aan het adres der Rege~ 
ring gericht had moeten zijn. Toen hem dit 
onder het oog werd gebrac~t en hem tevens 
duidelijk gemaakt werd dat hij in de Kamer~ 
leden zijn vertrouwensmannen moest zien 
aan ·wie hij zijn zorgen en moeilijkheden 
moest voorleggen opdat zij de Rege~ing ter 
verantwoording zouden kunnen roepen, was 
zijn antwoord in één weord verbluffend. Het 
behelsde zo ongeveer dat hij met zulke spits~ 
vóndige praatjes, die een onderscheid tussen 
Regering en Parlement: maakten, niets te ma~ 
kÈm had. Voor hem wa:.. het zo, dat al het 
verkeerde gedoe uit Den Haag kwam en wie 
daar in Den Haag, hetzij in de Regering, 
hetzij in het Parlement, een functie had, was 
in zijn ogen t>Ok automàtisch verantwoorde~ 
fijk voor de janboet die er ·op menig gebied 
door .. Den Haag" geschapen was. 

D e parlementaire democratie waarborgt de 
volksvrijheden, waarborgt de handha~ 

ving van de rechtsstaat. Wie in de rapporten 
van de Parlementaire Enquêtecommissie 
hèeft gelezen weet, dat er na. de bevrijding 
in de kampen waarin N.S.B.'ers waren op~ 
geborgen ergerlijke toestanden hebben be~ 
staan. Het ging in de richting van hetgeen 
zich in de nazi-kamn(>~ h.~~ft r~fqesneeld. Het 
verschil is dat er in Duitsland niet. een einde 
aan werd gemaakt, maar dat ten onzent, 
vooral door de mogelijkheid van critiek in 
pers en parlement, de zaak weer in goede 
banen is gekomen.· 

Wij zijn ook van oordeel, dat se democra
tie beter bestuur waarborgt omdat de besten 
naar voren kunnen komen. Mits ...... die !Jes~ 
ten zich ook beschikbaar stellen. Het is na~ 
meiijk een tragische toestand, dat zovelen 
zich afzijdig houden en de publieke zaák 
schuwen omdat zij financieel zo weinig oj>le~ 
vert. Toch willen wij geen pleidooi leveren 
voor hoge salarissen voor politici; wie zich 
alleen aan de staatszaak wijden wil wanneer 
hem rlat prnfiit ;~·>u opleveren, mist de goede 
instelling. Wanneer de staat zou moeten 
worden bestuurd door hen, die de beharti~ 
ging der staatsbelangen zouden willen waar.: 

· nemen zodra dat iets meer zou opleveren dan 
de maatschappelijke functie, waarin zij thans 
goed geld verdienen, zou dat geen winst he~ 

·tekenen. 
Velen moeten echter de ogen geopend 

worden voor de schone zijden van het poli~ 
tieke leven. Meerderen dan thans zouden er 
dan bevrediging in vinden en zouden begrij~ 
pen dat het dienen der publieke zaak een der 
schoonste taken is, die vervuld kunnen wor~ 
den. 

* • * 

W ie zich heeft verdiept in de gang van za~ 
ken in de oorlogsjaren weet, dat de 

efficiency van het dictatoriale bestuur niet 
groter is dan van het democratische; men 

vreest in het dictatoriale stelsel zo zeer de 
gevolgen ener beslissing, dat men de verant~ 
woordelijkbeid voor de beslissing schuwt en 
geen beslissing neemt. Verder heeft mr. Kor
tenhorst in zijn bovenbedoelde rede gewezen 
op de ongelukkige situatie waarin een Rege
ring staat, die niet aan de ene kant de con
trole door het Parlement ondervindt en aan 
de andere kant de steun ervan heeft. Te
recht zeide mr. Kortenhorst: 

.,Uit de verslagen van de Enquête-Com
missie is wel overduidelijk gebleken, dat 
een Regering zonder Parlement zich tel
kens opnieuw voor de meest ·hachelijke 
situaties ziet gesteld: de verstoring van de 
onderlinge eensgezindheid tussen de be
windslieden kon tijdens het Londense in
termezzo geen nieuw evenwicht vinden bij 
het ontbreken van een vertrouwensvotum 
van een uit het volk zelf spruitende ver .. 
te>genwoordiging: wetsbesluiten kwamen 
tot stand, die tijdens hun uitvoering op be
langrijke onderdelen vreemd bleken ·aan de 
geest der bevolking; het gezag was wankel 
en verkeerde kort na de bevrijding in een 
permanente crisis; het recht, fundament 
van de Staat, werd in twijfel getrokken". 

Het is goed, ·dat wij ons die situatie nog 
eens voor· ogen halen. Uit dit voorbeeld der 
jongste historie blijkt, dat het regeren zonder 
parlement het tegendeel van een waarborg 
voor goed bestuur is. Evenmin waren de ka
binetten te Londen, die dan zonder parle
ment regeerden, voorbeelden van kracht. Het 
tegendeel was het gevat. 

* * * 

E n kan een regering niet uit de voeten. 
omdat zij tezeer gebonden is door h-et 

parlement? De critici willen het doen gelo~ 
ven, maar een voorbeeld uit de jongste tijd 
moge hen tot lering strelçken. Wij denken 
aan hetgeen zich afgespeeld heeft met betrek
king tot de Indonesische kwestie. Vóór de 
Ronde Tàfel Conferentie hadden enkele lei
ders in het parlement duidelijk hun mening 
gezegd over hetgeen zij wenselijk achtten. 
Ter conferentie is de Regéring evenwel een 
andere koers gegaan. Een koers, die wel 
achteraf kon worden becritiseerd, maar .die 
de Regering toch eigener beweging had kun
nen varen. Dit voorbeeld toont ten duide~ 
lijkste dat de Regering in ons staatsbestel 
zeer krachtige mogelijkheid heeft om 'zelf
stan :lig te handelen en zich waarlijk niet ge
hinderd behoeft te gevoelen door het parle
ment. Wij zouden zelfs willen zeggen, dat het 
heel wat heilzamer zou zijn geweest als de 
Regering zich in de Indonesische kwestie wat 
meer aan het Parlement zou hebben ge
stoord 
Hoe dit echter zij: het voorbeeld toont dus 
genoegzaam, dat de Regering voldoende 
armslag heeft en voldoende mogelijkheid tot 
regeerkracht. 

Met deze enkele opmerkingen willen wij 
voor ditmaal volstaan. K. 
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Nieuwe Winkelsluitingswet werd 
snel tempo behandeld 

• 
ID 

' 

Amende_menten brachten nogal wat wijzigingen 
Een nieuw porfewwentair jOGI' is be!J0ft1181'. De pfeclttig- en feesteliji.
heden von de Prinsjesdag, de troonrede en de millioenennota liggen 
alweer enige tijd achter ons. De parlementaire arbeid, welke, voor 
zover het een aantal belangrijke commissies van oyerleg met de 
Regering betreft, zelfs in het recès nooit geheel stil stoot, heeft 
alweer een stroomversnelling gekregen. Het politiefte leven sol von 
een zocht-kabbelend zomers beekje spoedig tot een nauwelijks in 
• wmterbedctiag te houdea brede elt oastuimige rivier uitdijen. 

bij de bellandeling van het cmtwe.rp 
Winkelsluitingswet 1951 weergeven, 
dan kan voorop gesteld worden, dat 
hij in de grote lijn niet alleen zijn ei
gen mening, maar ook die van zijn 
fractiegenoten weergaf .. Tevens echter 
zal rnen uit de vermelding van de 
stemmingen over de voornaamste 
amendementen zien, dat ten aanzien 
van enkele punten Qtoopavond, zeven 
uur-sluiting. vacantieregeling) in on
ze fractie verschil van waardering 
bleek te bestaan. Hoewel midden
stands--organisatieman in hart en nie
ren, wees ook de heer Cornelissen er 
in zijn Kamerrede op, dat het gevaar 
hier niet denkbeeldig was, dat men 
zich bij de behandeling van deze ma
terie te zeer af uitsluitend zou laten 
leiden door overwegingen, welke door 
diverse organisaties van neringdoen
den zijn kenbaar gema11kt, terwijl 
toch de belangen van hen, die naast 
de ondernemers ln het bedrijf werk
zaam zijn, niet over: het hoofd ge
zien mogen worden, evenmin als die 
van de consumenten, die toch even
eens groot belang hebben bij het al 
dan niet gesloten zijn van de winkel
zaken. 

Te meer kon dit worden v.erwacht, woOI' aan het einde van dit par
lementaire joor de vel'kiezingen zullen staan en als gevolg van de 
k0111encle Graadwetsherziening zelfs b e i d e Komers zullen •oe
tea worden vernieuwd. Juist met het oog op die aanstaande verkie
&iagen en de daareon verbonden acties zal het onvermijdelijk zij11. 
clot cle Tweede Kamer hoor werkzoomheden in de· voorzomer reeds 
beëindigt, sodot dl'. Kortenhorst ziek thans heeft voorgenomen olies 
op alles te zeHen om dit jaar nu voor het eerst sedert de bevrijding de 
begroting inderdaad weer vóór Kentmis in deze Kamer klaar te 
krijgen. 

R et is op grond van het boven
staande niet moeilijk te voor

spellèn. dat in de komende maltnden 
de avond- (om niet te spreken van 
nacbt-) vergaderingen niet van de 
lucht zullen zijn en ctat het tempo der 
werkzaamheden tot ongekende hoogte 
zal worden opgevoerd. Iets daarvan 
Joonden wij reeds ondervinden bij de 
behandeling van het eerste ontwerp 
in dit parlementaire jaar: dat tot vast
stelling van de nieuwe Winke!S:lui
<tingswet. Dit werd ,met amendementen 
en al in anderhalve middag afgewerkt. 
Een tempo, dat wellicht onvermijde
lijk was, maar voor belangrijke legis
latieve maatregelen toch niet geheel 
zonder bezwaar en gevaren is. Wij 
voor ons zouden dan ook lievi!r de al
gemene beschouwingen bij de begro
tingen nog iets ingekort willen zien 
dan zo belangrijke, in het leven en 
werken van vele burgers ingrijpende 
regelingen af te doen in een tempo, 
dat, werd het nog meer opgevoerd, 
niet zonder reden met de aanduiding 
"Franse slag" zou kunnen worden be
titeld. 

• • • 
· E r is in enkele perscommentaren 

ook reeds op gewezen, dat de 
regeling der winkelsluiting een typi
sche belangemegeling is, waarbij de -
nogal uiteenlopende - belangen van 
zeer onderseheidene categorieën van 
belanghebbenden zijn betrokken: die 
van de winkeliers, van hun (even
tuele) personeel, van de markt- en 
straathandelaren en van de consumen
ten. 

Al deze belangen dienen bij een 
wettelijke regeling als deze zo te wor
den afgewogen, dat de rechtvaardig
heid zo goed mogelijk naar alle zijden 
is betracht. Dat is geen gemakkelijke 
zaak en kan niet volgens een vast
staand recept geschieden. Zo is het 
vc-lkomen begrijpelijk, dat ook de le
den. van éénzelfde fractie, ook al le
ven zij uit hetzelfde beginsel en onder
schrijven zij hetzelfde program, niet 
ten aanzien van eik onderdeel dezer 
materie tot geheel gelijke conclusies 
komen. 

• * * 
E en ~ractie als ~ christelijk-his-

tonsche valt biJ welhaast iedere 
belangrijke gelegenheid in twee groe
pen uiteen. Twee andere fra~ties, n.l. 
die der communisten en die der (uit 
twee man bestaande) staatkundig
gereformeerden, stemmen daarentegen 
nooit anders dan en "loc precies ge
lijk. Het is waarlijk geen V.V.D.-chau
vinisme wanneer wij vaststellen, dat 
onze V.V.D.-fractie hier het juiste 
midden weet te houden. De leden van 
onze fractie hechten uiteraard grote 
waarde aan de voorlichting uit hun 
midden door degene, die telken male, 
naar gelang van het aan de orde zijn
de onderwerp, als de deskundige in 
deze materie kan worden beschouwd. 
Tenslotte echter dient toch elk lid 

der fractie zijn standpunt uiteindelijk 
zelf, naar eigen beste weten, te bepa
len. Vandaar, dat onze fractie in het 
overgrote deel der gevallen een ge-
sloten eenheid vormt, maar daarnaast 
toeh ook bij de beslissing over amen
dementen wel eens tot een verdeelde 
stemming komt. Dit toont dan aan, dat 
zij niet bestaat uit stem-'lutomaten, 
maar uit denkende mensen, die zich 
hun eigen, individuele verantwoorde
lijkheid als volksvertegenwoordigers 
terdege bewust %Jjn. . . . - . . 
W anneer wij hieronder nu in en

kele trekken het betoog van on
ze geestverwant, de heer Cornelissen, 

••• 
T . rouwens: ook de meest belang-

hebbenden, de winkeliers, wa
ren niet eenstemming in hun oordeel. 
Wel hadden de centrale organisaties 
in requesten van baar mening dOen· 
blijken, · maar · on:tit!i wooidvoèrdèr' 
bracht daarbij in herinnering, dat bij 
de bespreking van de verschillende 
vraagstukken toch voortdUrend' min-

DEZE BURGER 
bepeinst dat van de vele dingen waar wij vroeger kolommen 
krantenpapier OÎ?er zouden hebben volgeschreven - ingezonden 
stukken, hoofdartikelen, drie starren, commentaren - en waar 
wij ons an11.0 1951 geen .ogenblik druk <WeT maken, dat bericht 
is, dat vorige week in alle dagbladen heeft gestaan: dat de 
Curaçaose hoge autoriteit een Haags blaas-vijftal .de toegang tot 
het Antillisch territoir heeft ontzegd, vermoedelijk - zo deelde 
het Algemeen Nederlaltels Persbureau mede - omdat men een 
der leden van het vijftal aangezien heeft voor een naamgenoot
musicus met communistische sympathieën - en wanneer het 
A.N.P. ,~vermoedelijk" schrijft (leer mij het A.N.P. kennen), 
dan is het zeker. Ik heb mij, in mijn gedachten, met dat geval 
zitten bezig houden. 

Afgezien van die persoonsverwisseling is deze zaak bizonder 
me":kwaa:rdig, omdat zelfs al waren àl die vijf blaaskaken com
munist, ik mij nàg niet kan voorstellen waarom zij op Curaçao 
en Aruba niet zouden mogen blazen. 

Afgezien van het feit, dat ik mij heel goed herinner, dat het 
communistische Tweede Kamerlid W age1UlaT met een commissic
KTopman enige jaren geleden op CuTaçao zelfs officieel ont
vangen is en men daarin een zekere inconsequentie mag bespeu
Ten, kan ik er mij zelfs niet het flauwste denkbeeld van t'vrmen, 
hoe zelf.~ een héél orkest van alléén - maar vuurrode blazers, 
strijkers en paukenisten de veiligheid des (AntiUischen) lands in 
gevaar zou kunnen brengen. Hoe stelt men zich dat vóûr? Dat 
~·n blazer 's nachts door de koenockoe gaa.t dwalen om daar het 
rode zaad langs de cactushagen te strooien? Of dat hij 's nachts. 
de pijpleidingen der olieraffinaderijen gaat doorzagen? Of stie
keme pamfletten gaat verspreiden onder het arbeidende voLk? 

Maar zulke vragen en de antwoorden die daarop gegeven 
dienen te worden, behoren niet tot mijn competentie. Ik laat 
die dan ook voor wat ze zijn en aan de autoriteiten over 

Wat mij het meest intrigeert bij maatregelen als deze, die niet 
alleen op de Antillen schering en inslag zijn doch die naar 
gij wel weet,elders óók worden toeqepast, i~ dit: dat 'heren 
met een lidmaatschapskaart van de Communistische Partij dui
delijk in hun hand, natuurlijk net niet de jongens zijn op wie 
ge aandachtig moet letten. En dat r -t nu juist de knapen met 
de onschuldige gezichtjes zijn die 't ·m doen. Zó dom is Vader 
Stalin nu óók weer niet. 

De hemel verhoede dat de situatie in de wereld en op de 
Nederlandse Antillen ooit zo zou worden dat de onschuldige 
gezichtjes met goed fatsoen hun maskers 'kunnen laten vallen. 
Want dàn zoudt ge wat anders zien, dan een young man with 
a hom. 

De vergissing der persoonsverwisseling die nu blijkbaar is 
geschi.ed, is gering vergeleken bij de grote, macabere vergissin
gen dte dàn zouden blijken gemaakt te zijn, vermoedt 
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derhedea van eea Diet te verwaarlo
zen omvang waren geweest, die een 
afwijkende opinie waren toegedaan. 
Wanneer men dit in ogenschouw 
neemt, is het al evenmin vreemd, dat 
onze fractie niet bij iedere gelegen
heid tot een geheel gelijke conclu
sie kwam. En aangezien de meningen 
in middenstandskringen verdeeld wa
ren, kan dus ook met gezegd wor4en, 
dat bepaalde leden van onze fraetie 
wel, en anderen in het geheel niet 
een middenstandsstandpunt weerga
ven. 

• • • 
E en eerste belangrijk be7.wallr van 

de heer Cornelissen was, dat het 
ontwerp een ongelijkheid van voor
waarden voor de winkelstand ener
zijds en de markt- en straathandel an
derzijds schiep, door voor de winkels 
in het algemeen van een zes uur-slui
üng uit te gaan en voor de markt- en 
straathandel van een zeven uur-slui· 
ting. Spr. gaf toe, dat de straat- en 
markthandel afhankelijk l.s van de 
weersgesteldheid, maar men vergete 
niet, dat bij grote koude, en regen
achtig weer de omzetten in winkelza
ken eveneens lager zijn dan normaal 
waarbij voor de winkeliers dan nog 
de hogere exploitatiekosten komen 
voor het thuisbezorgen der boodschap
pen. Onze woordvoerder achtte het een 
.onaanvaar!Ulare figuitr. <!at bijvoor
beelä ·een bloemwinkelier 0m 18 tiur 
zijn' zaak zoo· moeten shrlten; maar van 
18 tot 19 uur een bloemventer voor 
zijn deur zou kunnen postvatten om 
ongestoord met de verkoop door te 
gaan. Spr. drong er daarom bij de mi
nister alsnog n:.et de grootste aandrang 
op aan, de sluitingstijden voor beide 
categorieën gelijk te stellen en kon
digde aan, anders bij amendement een 
uitspraak van de Kamer te zullen vra• 
gen (hetgeen ook is geschied). 

••• 
Wat de Zondagssluiting aangaat 
· verheugde het zijn fractiegenoten 

en hem, dat de minister in het gewij
zigde ontwerp alsnog de gelegenheid 
had geschapen, dat ook zij, die uU 
godsdienstige overwegingen des Za
terdags hun zaak gesloten houden, nu 
compensatie krijgen doordat zij in de 
gelege:hheid worden gesteld des Zon
dags hun zaak van 8 tot 14 uur te 
openen. 

De avondsluiting, zoals deze in het 
wetsontwerp op 18 uur werd voorge
steld, had de instemming van zijn 
fractie, onder voorbehoud dan, dat dit 
uur ook voor de markt- en straathan
del zou gelden. De uitzonderingsbepa
ling (zeven uur), welke voor de Siga
renwinkeliers in het leven werd ge
roepen, achtte onze woordvoerder als 
uitzonderingsbepaling niet gelukkig. 
Zijn fractie zou er zich niet tegen ver
zetten, maar mocht de minister niet 
bereid zijn, de markt- en straathandel 
onder dezelfde sluitingsuren . te bren
gen, dan zou zijnerzijds getracht wor
den ook voor andere groepen, o.a. 
voor de bloeme:hhandel, eveneens de 
mogelijkheid tot zulk een uitzonde
ringspositie te scheppen. 

• • • 
H et kon ook sprekers instemming 

wegdragen, dat voor de faculta
tieve halve dag-sluiting niet, als in 
een vorig wetsontwerp, één bepaalde 
dag was aangewezen. Hij wees er de 
minister daarbij op, dat onder een 
groot gedeelte van de middenstand het 
verlangen leeft, dat deze halve dag
sluiting, welke in verschillende bran
ches reeds burgerrecht heeft verkre
gen, wettelijk en bindend wt>rdt voor
geschreven. 

Een delegatie aan de gemeente
besturen achtte hij, gezien de vele 
wijzigingen die in verband met dE> sei
zoen- en vacantieplaatsen, de markt
dagen en het in de kleine gemeenten 

(vervolg op pag. 7) 



l'RIJ)IBID EN DEMOCRATIE 

u.cm WEEK tot WEEK 

Nog langer gene~eerd? 
H er.•gelo, Hilversum en Groningen hebben op één 

dag een burgemeester gekregen. De inwoners 
dier steden hadden er geruime tijd op gewacht. De 
vacature in Hengelo heeft zelfs ongeveer 9 maan
den bestaan. Het schijnt moeilijk: om tlurgemees
ters te benoemern 

Ov?!'igens was deze vacature in Hengelo ontstaan 
door het vertrek van de heer van der Dussen, die 
burgemeester van Dordrecht is geworden. Deze, 
als liberaal in Hengelo gekomen socialist volgde 
in Dordrecht één onzer geestverwanten f.lp. In Gr()
ningen is eveneens één onzer geestverwanten ver
vangen door een socialist In Hengelo is een 
K.V .P.-er gekomen en Hilversum heeft een anti
rel!olatiormaire burgemeester gekregea. Van de 
vier gen~ -steden badden er dus tot kort Bele
den nog twee een liberale burgemeester. Dordrecht 
en · Groningen hebben een liberale burgemeester 
zien gaan en er een socialistische voor terug zien 
komen. Men vraagt zich dan ook wel met zorg 
af of op de bureaux, die over de burgemeesters
benoemingen gaan niet meer bekend is dat er ook 
nog liberalen in den lande zijn. En men vraagt 
zich ook met een zekere beklemming af of in rege
ringskringen met de aanwezigheid van liberalen 
niet meer wordt gerekend bij die benoemingen. 

Dezer dagen heeft het dagblad Trouw de klacht 
geuit dat er "weinig aanzienlijke gemeenten (zijn} 
waar nog een A.R. burgemeester zetelt". Welnu. 
door de benoeming van de heer Boot tot burge
meester van Hilversum is er enige vooruitgang 
geboekt voor de anti-revolutionnairen. Maar voor 
ons is er slechts ernstige achteruitgang te constate
ren. Van de vier genoemde gemeenten hadden er, 
zoals ge7<egd, twee een geestverwant als burgemees
ter. Thans -geen één meer. Wij hebben twee be
langrijke plaatsen verloren. Hoe lang denkt men 
in Den Haag nog voort te kunnen gaan met het 
negeren van V.V.D. gezinden? Men zal daar toch 
moeten begrijpen, dat ons dat niet onberoerd laat. 

Het Parool en de P.v.d.A. 
Het Parool ziet kennelijk met zorg de komende 

verkie7.ingen in ons land voor de P. v.d. A. 
tegemoet. Daarom zou 't wel graa-g zien, dat de 
P. v.d. A. nog voor de verkiezingen in de oppositie 
ging en uit de regering trad, om op die manier 
een gedeelte vaQ de ~w<U"en, welke in zeer brede 
kring lilven tegen de gang vaa z~ vooral op 
financieel-sociaUstisch terreiq, weg te vegen. In 
het n,ummer van 22 September van dát blad heeft 
men het nu weer eens op een andere wijze ge
probeerd, door op een zeer opvallende plaats op 
de voorpagina ruimte te geven aan een ingezonden 
stuk van een trouw lezer van dat socialistische 
blad. 'l'e merkwaardig om niet te vermelden is het 
slot van dat ingezonden stuk, dat hieronder volgt: 

"De Partij van de Arbeid" kan ook anders". En 
wellicht is de tijd niet zo heel ver weg, waarin 
"kan" zal luiden "mag", ja "moét". Maar: een 
partij, die werkelijk anders kan is een uitermate 
sterke partij, die niet zonder enige reden met 
zich laat sollen of spotten. En %0 eindigt deze ont
boezeming met een soort vermaning, niet, gelijk de 
Uwe, gericht tot de "wederpartij", maar tot de 
Partij zelve. De vermaning is: weest U bewust èn 
van Uw roeping èn van Uw "kracht". Sta in onder· 
handelingen vast op Uw benen en zeg het de 
Genestat na: "Welzàlig hij die ·vrij en vroed een 
neen durft zeggen, neen!" 

Positief is dit ingezonden stuk allerminst, het 
toont alleen de ontevredenheid in de links-socialis
tisChe kringen aan, gelijk zulks ook in Engeland 
het geval is en er zit een zekere dreiging in. Men 
vergeet, gelijk in een dergelijk irtgezonden stuk 
ook weer blijkt, dat nog altijd de P. v.d. A .. het 
niet alleen voor het. zeggen heeft in ons land en 
als de tekenen niet bedriegen, het in de komende 
tijden minder te zeggen ·zal hebben dan thans. Om 
die tekenen werkelijkheid te doen worden is het 
nodig, dat alle krachten verzameld worden. Bij de 
verkiezingsstrijd in ons land zal het gaan tussen 
socialist en niet-socialist, tussen dwang en 
vrijheid. Voor de V.V.D. zijn de velden wit 
om te oogsten Laat ons van het gunstige getij 
profi~eren om zo sterk mogelijk uit de verkiezings
strijd te voorschijn te komen. 

Leger en volk 
Reeds eerder hebben wij gewezen op de nood-

zakelijkheid, dat er goede verhoudingen be
staan, dat er over en weer vertrouwen is tussen 
strijdkrachten en volk. Het volk moet vertrouwen 
hebben in de legerleiding en de legerleiding dient 
te beseffen, dat dit vertrouwen een van de belang
rijkste zaken is, waarmede men met de opbouw 
van onze defensie te maken heeft. 

Een tweetal citaten geeft ons opnieuw aan
leiding voor deze zeer belangrijke kwestie aan
dacht te vragen. 

In de Volkskrant van 22 September schrijft de 
speciale verslaggever van dat blad, die de grote 
geallieerde manoeuvres "Counterthrust" bijwoonde, 
o.m. het volgende: "Enkele Nederlandse comman
doposten hebben vandaag bezoek gehad van gene
raal H~lnwl. die volstaan heeft met aan dode--

lijk vermoeide officieren links en rechts snauwen 
uit te delen. Generaal Eisenhower en veldmaar
schalk .Montgomery hadden zich enkele dagen te
voren langdurig met de troep onderhouden en hun 
verbazing uitgesproken over hun uithoudings
vermogen". 

In de Haagscha Courant van 22 Sept. schrijft een 
verslaggever van dat blad, die eveneens deze oefe
ningen bijwoonde: ,,Jammer, dat generaal Hassel
man, die Vrijdag de onderdelen inspecteerde, in 
tegenstelling met generaal Eisenhower, niet te be
w.egeu was zijn indrukken over de Nederlanders 
in deze oefening te geven. Mogelijk was, dat zulks 
niet kon. Een bepaald onprettige indruk maakte 
echter de wijze waarop de generaal in het bijzijn 
van minderen een luitenant, drager van de M. W.O .. 
·:zeer. populair .bij de troepen en iemand, die bergen 
werk heeft verzet, meende te moeten terechtwijzen 
voor eea overigens gebruikelijke kraehtterm." 

Druu:na is op ·zondag 23 September de mededeling 
gekwnen, dat generaal Hasse!man aan kolonel 
van Griethuysen, die de leiding heeft van de Ne
derlandse troepen, die in Duitsland aan de ma
noeuvres deelnemen, een brief h_i!eft geschreveri. 
waarin hij zijn waardering voor d'J.t werk betuigt. 
Maar intussen is 't kwaad geschied. Ons volk en 
ons leger hebben nu eenmaal geen Pruisische in
slag, waarmede men een defensie zou kunnen 
opbouwen. 

En ook in Pruisen heeft men als verzet tegen 
deze methoden in 1918 soldatenraden in het leven 
geroepen. Juist om te voorkomen, dat de innerlijke 
kracht van cnze strijdkrachten zwakker wordt, 
juist om geen voedsel te geven aan destructieve 
elementen. die altijd gebruik maken van stemmin
gen van teleurstelling, moet men in de top van de 
legerleiding zeer op zijn hoede zijn om niet door 
foutief optreden de innerlijke kracht en waarde 
van onze defensie te verzwakken. W1j hopen, dat 
men uit het gebeurde in Duitsland lering trekt, al 
vrezen wij, dat dit niet het geval zal zijn. Blijkt 
men inderda&d niet een andere weg te koersen, 
dan is er alle reden voor de Volksvertegenwoordi· 
ging om bij de komende begroting van Oorlog 
hierop met nadruk te wijzen. 

Engelse les 
I a .,De Volkskrant" heeft de staatkundige 

hoofdredacteur van dat blad, prof. Romme. 
ook een artikel gewijd aan de Engelse verkiezin
;len. Tereebt zegt de heer Romme. dat hij zich 
aiet aan voo.rspellincen wil wagen omtr-ent de 
uitstag der verldezingen. "Wij zijn geen helder
zienden", zo zegt hij. En daarmede geeft hij een 
goede les aan .allen, die met zoveel zekerheid over 
die uitslag weten te spreken en te schrijven. Even
als er trouwens zovelen zijn, die precies weten wat 
er in het brein van Stalin omgaat en zo nauwge
zet weten te vertellen of die nu wel of niet oorlog 
op zijn program heeft staan. Ook zij geven er o.i. 
eigenlijk blijk van de politiek al heel weinig te 
kennen. Daarin is nu eenmaal heel weinig te voor
spellen. 

Maar die opmerking over de helderziendheid 
maakt prof. Romme maar terzijde. Hij heeft "an
dere lering op het oog", wanneer hij d{)elt op het 
Engelse verkiezingsbesluit. :Laten wij hemzelf aan 
het woord laten. Hij zegt rum o.m.: 

• .Nauwelijks een maand ligt er tussen dat be
sluit en de verkiezingen zelf. Een maand waarin 
het hard en fel zal toegaan, een maand van span
ning en van concentratie op de gewichtige ge
beurtenis, die het land zijn nieuwe regering moet 
geven. Bij ons zijn er nu al partijen, die de ver
kiezingen voor Mei of Juni van het volgend jaar 
hebben ingezet. En zelfs zijn er mensen, die me
nen, dat dat voorbeeld navolging verdient, die 
bang zijn dat men "achteraan" komt. Het is, dunkt 
ons, al erg genoeg, dat de voorbereiding voor de 
verkiezingen maanden en maanden in beslag moet 
nemen - met program-opstellingen en candi
daatstellingen, die allerhande colleges moeten pas
seren, ei). die op zich de verkiezingen al onvermij
delijk een slepend, en daarmee verslappend, ka· 
rakter geven. Concentratie - wij voegen er aan 
toe: zoveel mogelijk - van de verkiezingsstrijd, 
lijkt een les, die voor ons uit het ongewone En
gelse voorbeeld te trekken is." 

Wij zijn dit geheel met prof. Romme eens. Het 
moet voor het landsbelang uitermate schadelijk 
zijn wanneer de partijen reeds vroeg beginnen de 
stellingen te betrekken en haar houding in het 
parlement onder invloed van de nade:l'ende ver
kiezingen gaan bepalen. Daarmede is het land 
geenszins gediend. Alle zaken moeten op eigen 
merites worden beoordeeld en de parlementaire 
strijd moet niet vertroebeld worden door de vraag 
wat het resultaat van deze of andere houding bij 
de verkiezingen zal zijn. 

Daarom: het oordeel blijve onafhankelijk. De 
verkiezingsstrijd worde pas gestreden vlak voor 
de verkiezingen! 

Jonkman tegen Jonkman 
De parlementaire redacteur van "Trouw" 

heeft naar aanleiding van de rede, waar
mede mr. Jonkman zijn functie als voorzitter van 
de Eerste Kamer in het nieuwe zittingsjaar aan
vaardde, geschreven over deze rede, waarbij hij als 
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Ons volk is een eenheid In 
zijn verscheidenheld 

De Partij, zo luidt hel tweede artikel van 
ous beginse)program, acht het· de plicht ener 
staatkundige organisatie naar vermogen 
mede te werken aan de slaatkundige opvoe
ding vaa het volk. Daarbij worde voorop
gesteld, dat het volksgeheel Is een eenheid 
in verscheidenheid en dat ieder Util v.an het 
Tolk in de eerste plaats Is Nederlaader, eerst 
daaraa lid zijner polttieke partij. Verk-tU
ging van eigen overtuiging behoort gepaard 
te gaan mei hel betraèhten. vaD Yerdraag
zaamheid tegenover andersdenkendeR en mei 
bereidverklaring tot sa.DleJlwerkiDg op alle 
.terreinen, waarop aanhallg<CI'S van . versclül.. 
lende riehting kunnen Sllllenj?llll . 

(Zie •e& artikel ep Madzijde S,. 

kop bov~n ziJn:. artikel zette: "Jonkrn,m;_ teg~ 
Jonkman . En hlJ sloeg daarmede de spijker op de 
kop, Wat toch is het geval? Mr. Jonkman heeft 
als lid van de Commissie voor de Gr{)ndwetsber
ziening gelegenheid gehad opmerkingen te maken. 
bezwaren te formuleren, welke hij echter niet ge
maakt heeft over die tettelnen. waarover hij bij 
zijn intreeoorede als voorzitter sprak. Dit nu ·lijkt 
ons in hoge mate onjuist. Over de woorden, wE!lke 
mr. J9nkman gesproken heelt, is verschUlend ge
oordeeld. Het lijkt ons daarom nuttig, eens precies 
uit de Handelingen van de Eerste Kamer aan te 
halen die passage, waartegen in het bijzonder onze 
bezwaren gaan. 

Mr. Jonkman zeide o.m.: .,Ook uw aandacht zal 
het voorts hebben getrokken, dat de Staatscom
missie opnieuw een voorstel tot instelling van een 
Kamer voor Grondwetsherziening heeft voortge
bracht. Zodanig voorstel ondervond in 1946 In 
beide Kamers ernstige en weloverwogen .bestrij~ 
ding en vermocht in tweede lezing al in de Twee
de Kamer de vereiste gequallfic.eerde meerderheid 
niet te halen. Zulk een Derde Kamer - een Kamer 
ad hoc - zou immers gedacht kunnen worden. 
grondslagen van ons staatsbestel te doorbreken en 
de positie van de Staten-Generaal in het algemeen 
en van de Eerste Kamer in het bijzonder aan te 
tasten. De Troonrede sprak slechts van een her· 
ziening van de Grondwet van beperkte &trekking. 
Wij hebben dus nog af te wachten, hoever .de re
.gerlngsvoorstellen zullen gaan en welke toellch• 
ting de Regering daarop zal geven". 

Deze passage is niet voor tweeërlei uitleg vat
baar. De heer Jonltman als voorzitter van de Eer
ste Kamer keurt niet goed, wat hlj als lid van de 
Staatscommissie wel goedgekeurd heeft. ~et beste 
~at men er van zeggen kan, is, dat hij tegen zijn 
e1gen gedachten bezwaar maakt. Maar voo.r een 
voorzitter van d.e Eerste Kamer lijkt ons dat geen 
gelukkige inzet van een parlementair jaar. 

Export 
D e oude roep: "exporteren of sterven", is zo 

langzamerhand ook in ons land gemeengoed 
geworden. De regering laat niet na de nadruk te 
leggen op het belang van de bevordering van ome 
uitvoer. In de jongste Memorie van Toelichting op 
hun begroting doen de ministers Albregts en Van 
den Brink weer een soortgelijk geluid horen. Wij 
kunnen deze roep ten volle onderschrijven, doch 
wij verbazen ons daarbij steeds, dat van regerings
wege practisch niets wordt ondernomen om de 
persoonlijke prikkel van de Nederlandse exporteur 
te versterken en aan te wakkeren. Integendeel. De 
export zit nog veel te veel in een bureaucratisch 
dwangbuis gewikkeld, met het gevolg, dat de 
hardwerkende zakenman er vaak de brui aan geeft 
zijn activiteit in de richting van een bevordering 
van de nationale uitvoer te vergroten. Exporteren 
betekent niet alleen bestaande markten van pro
ducten voorzien. Het betekent na de oorlog vooral 
en voornamelijk nieuwe afzetgebieden te zoeken 
en ontsluiten, hetgeen de nodige pioniersarl;>eid 
vereist en geen geringe risico's met zich mee
brengt. Het is vanzelfsprekend, dat deze arbeid 
en deze risico's, enigermate dienen te worden be
loond in die zin, dat de exporteur in zekere zin 
de vrije beschikking krijgt over de door hem 
verdiende valuta. Wat dit betreft mankeert er .aan 
de exportvoorwaarden nog· wel het een en ander. 
Soms is het zelfs zo erg, dat een exporteur, die 
monsterzendingen naar het buitenland zendt bij de 
retourzending aan de Nederlandse Staat nog in
voerrechten moet betalen, hetgeen op zijn zachtst 
uitgedrukt nogal !iwaas is. Exporteren: accoord. 
}•laar dan ook het bedrijfsleven een kans geven, 
niet op overdreven, doch op redelijke wijze een 
loon te ontvangen, dat met deze export wordt ver
diend. Met leuzen komen wij niet veel verder. Er 
zullen daden moeten volgen, daden die duidelijk 
maken, dat het particuliere initiatief voor de wel
vaart van ons land nog aUijd van een onschatbare 
waarde is. 
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Wijs hesluit 
H

·. et besluit van de Haagse gemeen
teraad om :het voorstel inzake 

de stichting van een nationaal ballet 
aan te houden, achten wij een wijs 
besluit. Het voorstel van orde, werd 
daartoe gedaan door de fractievoor
zitter van onze partij in de Haagse 
Gemeenteraad, de heer Dettmeijer, die 
daarbij een grote steun verwierf be~ 
halve van onze eigen geestverwanten 
van verschillende andere fracties, zo
dat dit voorstel tot aanhouding met 
26. stemmen voor en 8 tegen aangeno
men werd. Wij willen niet op het 
voorstel zelf ingaan, dat zou enerzijds 
te veel plaatsruimte kosten en ander
zijds hebben de dagbladen daarover 
wel het nodige gemeld. Maar hier 
kwam ter tafel een voorstel, waarbij 
wel een belangrijke subsidie voor een 
op te richten ballet werd gevraagif, 
maar waar&n )fi~ts_,cp[lcre~ts s~,oiJ,d. o\:e.r. , 
het ballet~ noch . door . de wetliö'ii.dèf' 
voor de Kunstzaken enige concrete 
mededeling gedaan kon worden. ~r is 
op het ogenblik rond het Holland ~'l's
ti val, rond de Opera z<;>veel deining, 
zo weinig zekerheid, dat het rn<:!t ver
antwoord geacht mag wordl'n zonda 
meer door te gaan met gelden uit de 
openbare kas beschikbaar r.e steilten. 
Het was wel merkwaardig, dat in de
zelfde gemeenteraadszitting een voor
stel tot verhoging van de gaspriizen 
aan de orde kwam, waartegen vàn ve
le zijden, vooral van socialistische en 
communistische zijde geopponet:rd 
werd en waarbij de suggestie van çl.e 
tarieven naar draagkracht 1aar voren 
kwam. Bovendien zit de gemeente Den 
Haag voor de komende begroting 
reeds met eèn tekort van meer dan 
aeven milHoen gulden. De meerder
heid van de Commissie voor de Ge
meentefinanciën kon zich dan ook niet 
met het :voorstel tot stichting van een 
ballet verenigen, gezien de ;,reca1.re 
situatie van de financiën van -ie ge
meente Den Haag. De heer Dettmeijer 
zeide, dat als een overeenkomst met de 
Haagse Kunststichting, de Haagse Co
medie, werd aangegaan; men weet, dat 
de heer ;Cees Laseur directeur is, dat 
men weet, wie regiseren. Als men het 
Residentie-Orkest subsidieert, dan 
weet men dat de heer Evert Cornelis 
dJrecteui' is, dat Willem van Otterloc 
dirigent is en dat die en die heren 
leden và.n het orkest .ûjn. Hier weet 
men niets. Het zweeft volkomen in de 
lucht, echt iets voor een ballet. Hij 
haalde hog verschillende andere za
ken aan: waaromtrent niets bekend is. 
Kennelijk voelde de meerderheid van 
de Raad voor deze argumenten, want 
gelijk hierboven vermeld, het voor
stel werd aangehouden, hetgeen wij 
een wijs besluit vinden. 

Onwijs besluit 
Er 15 een besluit van B. en W. van 

's-Gravenhage verschenen, waar
in bepaald is, dat op de algemene 
markt en de boekenmarkt geen propa
gandistische lectuur van politieke par
tijen mag worden uitgestald. Dit ach
ten wij· een onwij!' besluit, van beden
kelijke ~strekking. Het Vaderland van 
25 September schrijft hierover: 

Het wil ons voorkomen, dat 
dit besluit èn moreel èn juridisch 
een misstap is. Ten eerste: wa' 
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Duik in dorre cijfers 

HET HUISHOUDBOEKJE VAN DE STA-AT 
ne millioenennota voor 1952 is 

verschenen en vele vaardi
ge pennen ·zullen ongetwijfeld 
daarover vele verstandige din
gen neerschrijven, maar in dit 
hoekje mogen misschien wel 
enige opmerkingen worden ge
maakt, ·die weHicnt wat mali
cieus klinken, maar die inge
geven zijn door bezorgdheid, 
want de getallen zijn langzaam 
aan ·in deze nota zo hoog ge
worden, dat . het woord millioen 
als euphemisme begint te klin
ken .... 

A liereerst dan dit: het nadelig 
saldo voor de gehele dienst 

wordt becijferd op .slechts 267 
millioen tegen een herzien be
drag van 836 millioen voor 
1951. Is deze verminderin9 van 
het tekort een teken, dat wij 
naar de vette jaren toegaan, die 
nodig zijn om de vroeger uitge- . 
stippelde cyclische begratings
politiek mogelijk te maken, 
waarbij de overschotten uit de 
rijke jaren moeten dienen om 
de uitgaven· te dekken van de 
magere jaren? Laten wij het 
hopen, maar een goed huisvader 
begint de tering naar de nering 
te zetten en geeft in benarde 
tijden misschien uit wat hij 
vroeger heeft bespaard. Een 
staatshuishouding werkt blijk
baar anders dan een gewone 
huishouding, maar een staat kan 
dan ook aan inflatie doen en 
een gewoon burger gaat fail
liet. Tussen haakjes, herinnert 
U zich nog uit de geschiedenis
boekjes 't verhaal van de tiër
cering van de staatsschuld in 
de Franse tijd? Men roept nog 
foei! Maar nu is de gulden (dit 
woord heeft waarschijnlijk niets 
te maken met de uitdrukking 

' ·;,gulden tijd") tot op 1/3 van 
zijn waarde gedaald en wij 
kunnen lezen, dat dit welover
wogen ts geschied om Neder
land er boven op te brengen en 
wij vinden de theorie, die hier
aan ten grondslag ligt, zo 
schoon! · 

is propf!gandistische lectuur van 
politieke ·partijen?" Thorbecke, 
Kuyper, Troelstra? De geschrif~ 
ten van de dr. Wiardi Beek~ 
man Stichting of van het Cen
trum voor Staatkundige V or
ming? Of bedoelden B. en W. 
die ongetekende haat en twee~ 
dracht strooiende schotschrif~ 
ten, waarmee sommige partij~ 
en werken? Waar ligt de 
grens? Blijkbaar achten B. en 
W. ziCh bévoegd en bekwaam 
te bepalen wat de burgerij aan 
politieke geschriften te koop 
mag worden aangeboden. Een 
dergelijke voogdij is moreel on~ 
aanvaardbaar. En juridisch niet 
vol te houden wegens aperte 
strijd met art. 7 van de Grond~ 
wet ( drukpersvrijheid). Dit be~ 
sluit biedt een schone gelegen~ 
heid de gemeente een gerucht~ 
makend proces aan te doen, 
waarvan de uitslag niet onzeker 
kan zijn. Laten B. en W. dit 
besluit zo snel mogelijk intrek~ 
ken. Willen zij een maatregel 
nemen teneinde verzekerd te 
zijn van rust en orde op de 
markt dan is dit toe te juichen. 
Maar die maatregel dient zo 
geformuleerd te zijn, dat zij al~ 
leen maar voor dat doel dient. 
Bovenpenoemd besluit is een 
carte blanche om ieder, wiens 
p9litiek B. en W. niet aanstaat 
te kunnen achtervolgen". 

Met die woorden over dit onwijze 
besluit kunnen wij volkomen instem• 
men. 

ne staatsschuld bedraagt per. 
inwoner rond f 2000,- en 

per inwoner moeten wij gemid
deld f 497,- aan belasting op
brengen, waarvan f 79,- voor 
de Nationale Schuld, f 46,
voor onderwijs en cultuur, 
f 38,- voor herstel van oor
logsschade en f 15,- voor volks
huisvesting. Dat de defensie ons 
f 150,- per persoon kost note
-ren wij met een smartelijk ge
moed, maar wij beseffen de 
.noodzaak. Maar dat alles moet 
eerst verdiend worden en van 
de 10.000.000 inwoners zijn er 
rond 2.000.000 werkzaam in 
handel, nijverheid en agrarische 
bedrijven. Deze moeten dus het 
levensonder'fl,oud van de andere . 
8.000.000 verdienen en dan -moet 
er nog zoveel overblijven, dat 
er ook aan andere dingen ge
dacht kan worden. Van de totale 
beroepsbevolking van 4.000.000 
is dus zowat de helft produc
tief werkzaam, hoe . belangrijk 
ook het werk van de anderen 
zijn kan, en wij denken aan 
doktoren en advocaten, aan po
litie-agenten en schilders, aan 
leraren en ambtenaren .. .. Maar 
één ding is duidelijk: willen wij 
er bo1'en op komen, dan moet 
de verhouding tussen produc
tieve en niet-direct productieve 
hoofd- en handarbeiders ver
anderen. En daarom menen wij 
dan ook in alle bescheidenheid, 
die ons siert, en met alle open
hartigheid, die men ons als 
eigenwijsheid zou kunnen aan
wrijven, te mogen zeggen, dat 
de Minister in zijn slotbeschou
wing niet geheel juist is, wan
neer hij zegt, dat het kernpro
bleem van de Nederlandse eco
nomie is het terugdringen van 

. de niet-militaire consumptie en 
investeringen tot een zodanig 
bedrag, dat zij tezamen mèt de 
noodzakelijk geachte uitgaven 
voor de verdediging en de 
aflossing op . de buitenlandse 
schuld, de nationale productie 
niet méér overtreffen dan de 
buitenlandse hulp bedraagt. 

Niet zó, maar zó, Excellentie 
.... beziet Uw dienaar en 

belastingbetaler het kernpro
bleem: de nationale productie 
moet zo hoog zijn, dat de daar
voor noodzakelijke investeringen 
en een redelijk consumptiepeil 
daaruit bestredèn kunnen worden 
evenals de noodzakelijke uit
gaven voor de defensie en de 
aflossing van de buitenlandse 
schuld, waarbij de door het 
buitenland te verstrekken hulp 
aanvaard wordt, niet aUeen in 
dankbaarheid, maar ook in het 
besef, dat wij van onzen kant 
ook al het mogelijke doen. 

Nijverheid en handel deden 
reeds veel, zeer veel, men kijke 
slechts naar de toeneming van 
het aantal arbeiders, maar nu 
moet ook het woord en voorat 
de daad zijn aan de overheid, 
het overheidsapparaat zij zo 
klein mogelijk en vooral zo 
efficiënt mogelijk (is ook de 
productie-index en de arbeids
productiviteit van de overheid 
net zo toegenomen als in het 
particuliere bedrijf?), de kapi
taalvorming dient zo veel mo
g.etijk bevorderd te worden (het 
tewerk stellen van een arbei
der in de industrie kost nu een
maal 10 à 20.000 gulden aan 
investering!), het niet-lam-slaan 
van het particulier initiatief, wij 
vragen niet eens het bevorde
ren, het bijbrengen van het be
sef bij het overheidspersoneel 
(de goeden niet te na gespro
ken), dat 't betaald moet wor
den door het bedrijfsleven en 
dat van hen verlangd moet 
worden, dat zij net zo inge
spannen werken als hun colle
ga's in het particuliere bedrF", 
met de mogelijkheid van ont
slag .... 

Excellentie, wij raken op eeo.;.. · · 
nomisch terrein en U bent Mi
nister van Financiën, en ver
geef mij een laatste vraag, 
waar zetelt eigenlijk de Minis
ter van Economische Zaken, op 
het Bezuidenhout, of op de 
Kneuterdijk? Bd. 

"''U'I!.~u•u.tu•u.•u•~·~'A.:Ju•u•~·4.,~~·~·~•u•~·4 ~·u•u'JJJ.•u•c · 
~~~~~~~~~~~~~~·~~~-~~~~ 

' 1 ; ALLERHANDE I ' . -.la GEEN STRUIKELBLOK \'f 
; D ikwijls hoort men beweren, dat de landbouw één van de -t..f 
t!f grote struikelblokken is voor de economische samen- A!f 

• werking in ons werelddeel. Aan de andere kant blijkt, dat de !(! !:f West-Europese landbouworganisaties door haar samenwerking ~-
~) in de Europese Commissie van de I.F.A.P. zich bewust zijn van 

!. baar Europese verantwoordelijkheid. En deze samenwerking 
~:c! is ondanks alle meningsverschillen tussen de landbouworgani- ;;.-
;,!!ia saties in Europa een constructieve bijdrage voor het herstel : 

van de welvaart in West-Europa. 
7A't (Mededelingen van de Stichting !l! 
!~ voor den Landbouw) i 
~'i WAAK HET WéL EN NiéT OM GAAT ~& ~ 
~ Het gaat niet om wim1en of verliezen, maar om hoe je ~~f ;r het spel hebt gespeeld. Het gaat uiteindelijk niet eens 
f.f om uitzicht, om vooruitzichten, om toekomst, al is dat alles 
~ pijnlijk belangrijk. Maar het helpt je allemaal zo bar weinig, ~i 
,...f.!! als het schi~ op zinken staat. Waarachtige kracht ligt buiten 
.,..~ het rumoer van wisselende kansen, in de vervulling van je .,,,. 
~Co opdracht. En er is geen mens, die zonder marsbevel het leven ~-'& 
ifl'i wordt ingestuurd. 7à'i 

if (De Trom) § 
.\~ OGENBLIK VAN AFMATTING .lC 
~ i l~ Wanneer een in hoge mate knap specialist als minister van .,~i * Financiën de onaantastbare orthodoxie verkondigt van ~~ 
~-~ zijn beleid, dan moge een golf van dankbaar respect een som-it . bere Troonrede hier· en daar even een zwiep omhoog geven, 

:t:
A\ wanneer tegelijkertijd de practijk van de zwoegende vader

lander de kunstmatigheid van deze golfslag ontmaskert, komt 
~ .er onhoudbaar en ondanks het laatste · sproedeltje optimisme 

I. 
het ogenblik van de afmatting. waartegen de meest ontembare 
Nederlandse pioniers-geest (óók een woord, in de Troonrede 
als een klap op de borst gebezigd) niet zal blijken opgewassen 
te zijn. 

(Weekblad Limburg) 
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De mens moet zich geheel 
l~unnen · ontplooien 

Maar het belan8 van het 
De V.V.D. z~democratie tegelijk als beginsel en als ideaal van staatkunde. 
Als beginsel, waar zij aan iedere volwaardige mens het recht van medezeggen
schap inzake het staatsbeleid toekent. Als ideaal, waar zij de ware democratie 
ziei als een vorm van samenleving, die ~r ,verwezenlijking nog niet beeft 
geyonden, ook als het recht van . medezeggenschap is erkend en· in het staats
beStuur toepassing kreeg, gelijk te ouzent het geval is. Naar de opvatting van 
de V. V.D. is democl'atie dus nog geen ·verworvenheid, doch een doel, waarnaar 
gestreefd moet worden, ook als zij in beginsel is aanvaard. 
In een ware democratie moet enerzijds de mens tot volle ontplooiing van zijn 
wezen kunnen komen, anderzijds boven de grenzen zijner persoonlijkheid, met 
alle beperkingen van het egoïstische en egocentrische aan de enkeling of aan 
de groep waartoe hij behoort eigen, kunnen uitstijgen. Ook waar hij rechtmatig 
eigen belang of dat zijner groep dient, behoort hij het belang des geheels als 
het zijne te boven gaande te erkennen. Van zijn kant heeft bij het recht zijn 
rechtmatige belangen door het geheel erkend te zien. 

Het wezen, der 
democratie 

N aarmate de maatschappelijke or
ganisatie zich toespitst op inde

ling en splitsing van het volksgeheel 
in groeperingen naar beginsel- of be
langengemeenschappen, naar die ma
te is bezinning noodzakelijk op het 
wezen en de functie der democratie. 
Dit is zaak voor elke politieke partij, 
die zich bij voortduring rekenschap 
dient te geven van de eisen, welke de 
concreté situatie aan de democratie in 
de praktijk stelt lm zich daarbij steeds 
bewust behoort te blijven van het
geen het ideaal der democratie voor 
haarzelve betekent. ,Daarnaast is het 
taak enerpolitieke partij, onder voort
durend nastreven van haar primaire 
doel: de verbreiding harer beginselen 
en de versterking van haar invloed 
op het Staatsbeleid, de democratie als 
ideaal voor het bewustzijn van heel 
het volk levendig te houden. 

Beschouwt de V.V.D. de democra
tie als de vorm van staatsinrichting, 
naar haar wezen het meest in staat 
de burger zijn rechtmatig deel van · 
invloed op het staatsbeleid te ver
zekeren en weet zij mitsdien ook 
van plichten, welke de democratie 
de enkeling oplegt, zij is diep over
tuigd, dat zo voor de richtige uit
oefening van zijn rechten als voor de 
vervulling van zijn plichten staat
kundige opvoeding van het volk als 
geheel onafwijsbare els is. De mens 
moet tot staatsburger worden opge
voed, zowel in de jaren voorafgaan
de aan het ogenblik waarop hij tot 
de uitoefening van zijn burgerrech
ten wordt toegelaten als daarna. Dit 
is te meer noodzakelijk, daar niet 
alleen het terrein, waarctver de Staat 

. zijn bemoeienis uitstrekt, steeds gro-

. ter wordt, doch daarmede ook het 
aantal problemen toeneemt, waar
over de ·burger krachtens zijn stem
recht medezeggenschap verkrijgt. 

Eigen oordeel 
Z al de politieke partij daarbij haar 

eigen beginselen en doelstellin
gen niet uit het oog mogen verlie
zen, overtuigd als zij is, dat toepassing 
van haar beginselen en verwezenlij
king harer doeleinden in het belang 
van het volksgeheel is, zij behoort 
daarnaast naar objectieve probleem
stelling en objectieve voorlichting te 
streven, om de kiezer tot zelfstandig 
stellingnemen in de vraagstukk~- van 
actueel staatsbeleid te brengen en zich 
een eigen oordeel te vormen over. de 
beginselen van staatkundig beleid. 

ledere partij behoort daarom 
gelijlç recht als alle andere te 
hebben op het gebruik van de 
middelen, waardoor deze voor-

lichting aan het volk in zijn ge
heel kan worden verstrekt (de 
radio-uitzendingen bijvoorbeeld) .. 
Dit recht behoort slechts op 
grond van wezenlijk staatsbelang 
beknot of opgeheven te worden, 
dus alleen voor partijen, die zich 
de omverwerping der staatsorde 
ten doel stellen, of op andere 
wijze de veiligheid van de staat 
bedreigen. 

Democratie is naar de opvatting 
van de V.V.D. niet slechts een stel
sel van staatkundige inzichten of het 
voorstaan van een bepaalde staa-ts
inrichting, zij vooronderstelt ook een 
bepaalde geestesstructuur van de en
keling. Zij gaat uit van het diepge-

NIETS TE DOL I 
E en communistisch voorman ver

wierf eens voor zich en zijn par
tij onsterfelijke roem door te verkla
ren: "ons is niets te dol". Het onaf
hankelijk weekblad Vrij Nederland · 
doet in zijn jongste nummer een worp 
naar gelijke roem met de leuze "alles 
beter dan de dood in de pot". 

Het brengt daarmede weliswaar 
twijfelachtige lof aan hetgeen het in 
het artikel, waarvan de hier geciteer
de woorden de slotzin vormen, als 
prijzenswaardig bedoelt voor te stel
len, maar dat schijnt de redactie niet 
te beseffen. Zij is enthousiast over de 
publicatie zowel van het jongste mani
fest van de P.v.d.A. als van hef urgen
tieprogram, dat deze als inzet van 
haar verkiezingsactie heeft opgesteld. 

Vrij Nederland - wie zou anders 
verwachten? - heeft op deze publi
caties een heel eigen kijk. Anderen 
zullen er missch~en een poging in zien 
om vlak voor de verkiezingen tot een 
tactisch nuttige breuk te komen met 
de partijen, waarmee men samen in 
de regering is vertegenwoordigd. An
deren mogen zich "hier en daar" over 
de gevoelstoon van met name het ma
nifest verbazen, ja, zegt Vrij Neder
land, men zal zich bijv. wel veront
waardigd betonen over de nadrukke
lijke herhaling van mr. Burgers "de
magogische": pluk de armen, spaar de 
rijken - Vrij Nederland is argeloos 
genoeg om van al het kwade, dat an
deren er misschien in zullen zien, niets 
te geloven. Het is het met Troelstra 
eens: practische beschouwingen kun
nen slecb.ts tot haar recht komen, als 
zij in dienst van het gevoel worden 
gesteld. 

En dáárom, zoudt ge als lezer me
nen, juicht Vrij Nederland de verschij
ning dezer stukken van harte toe. 
Maar neen, dat doet het nu net niet. 
Het zegt alleen dat alles beter is dan 
de dood in de pot. Dat is in onze ogen 
tegelijk een botte gemeenplaats en 
een bedenkelijke lof voor hetgeen men 
zegt te prijzen. 

Nog bedenkelijker voor de P.v.d.A., 
maar ook nog meer in de trant van 

geheel gaat 
wortelde besef, dat in de staatsge
meenschap elke godsdienstige of po
litieke overtuiging recht op eerbiedi· 
ging heeft; voorzover zij althans de 
staat niet in zijn grondslagen aan
tast. 

Betracht verdraag· 
zaamheid! 

V rijbeid van belijden en verkon-· 
diging van eigen overtuiging be• 

hoort daarom niet alleen tot de grond
rechten van de democratische staat, 
de erkenning van dit recht moet even
eens verankerd zijn in het geweten 
van wie d'e democratische staatsinrich
ting voorstaan. Eerst daaruit vloeit die 
verdraagzaamheid voort, die staatkun
dig gezien vrucht is van de moderne 
staatsidee, een verdraagzaamheid :m
mers, die niet alleen het goed recht 
van nevens elkander bestaande over
tuigingen binnen het staatsverband om 
redenen van staatsbelang erkent, doch 
deze verscheidenheid gegeven acht met 
het wezen van de menselijke persoon
lijkheid zelve en met de betrekkelijk
heid van alle menselijk inzi<:ht. 

Krachtens deze hare overtuiging 
en krachtens haar diepste wezen als 
vrijzinnige partij eist daarom de 
V.V.D. zo van haar aanhangers als 
van de Staat het betrachten van ver
draagzaamheid; zij acht deze ver-

het "ons is niets te dol" lijkt ons de 
plaat, waarmee Jordaan ditzelfde num
mer van Vrij Nederland oplui.sterde. 
Daarop ziet ge de (zestigjarige!) Koos 
in sportcostuum naast Donker draven 
over een door huzaren afgezet terrein, 
waarachter zich een natuurlijk duil 
zendkoppige menig'~ eerzame Neder
landse mannen, vrouwen en kinderen 
heeft opgesteld. De twee sportkam
pioenen botsen bijna op tegen een paar 
zich moeizaam voortzeulende, in 
jacquet gehulde en hooggehoede, be
zorgde oude heertjes, van ie de een 
tot de ander zegt: "Tja, Piet, zo zijn 

r 

boven alles 
draagzaamheid temeer eis "an 
staatsbeleid in een volksgemeen• 
schap als de onze, die immers his
torisch saamgesmeed is . •tt het J»e· 
set, dat Nederlanders van onder• 
seheidene godsdienstige en staatk-
eiige gezindheden in h- nationalé 
eenheid een goed bezitten, dat waard 
is boven alle tegenstellingen uit be
houden te blijven. Deze eenheid kan 
slechts bewaard worden, bidien de 
verdraagzaamheid, die tot de gees
tesmerken van ons '\"Oik behoort, 
eerbiediging blijft vinden. 

Door deze geest geleid verklaart 
de V.V .D. zich principieel bereid tot 
samenwerking met andere partijen, 
op alle terreinen, waarop aanhangers 
van verschillende richting kunnen 
samengaan. 
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AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Onze administratie is gaarne bereid 

met U te spreken over de mogelijk

heid van uitbreiding van onze lezers

kring. 
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we ook eenmaal geweest.. .. .!" De lezer 
begrijpt het reeds: dat ene uitgeleefde 
hogehoedemannetje is de minister van 
Financiën, Prof. Mr. P. Lieftinck, het 
andere de minister-president dr. W. 
Drees, beide sieraden van de P.v.d.A., 
al worden ze nu door Vrij Nederland 
even kapitalistisch aangedaan ten to
nele gevoerd als Albert Hahn inder
tijd in de Notenkraker de "burgerlij
ken" tekende. 

Toen de heer Drees dit plaatje in 
Vrij Nederland onder ogen kreeg, zal 
hij ook wel zo iets gemompeld hebben 
als "ons is niets te dol". de R. 

•• Zó gaan WIJ vooruit! 
De afdeling Winterswijk heeft in de periode van Maart tot op heden 30 
nieuwe abonné's' op ons weekblad geworven. 
Met deze prestatie staat zij thans aan de kop. 
Wanneer men bedenkt dot de kopgroep er momenteel als volgt uitziet: 

Den Haag: 32 nieuwe abonnementen tegen 10 opzeggingen 
Almelo: 19 nieuwe abonnementen 
Deventer: 15 nieuwe abonnementen tegen I opzegging 
Nijmegen: 14 nieuwe abonnementen tegen 3 opzeggingen 

zal ieder het met ons eens zijn dot Winterswijk onze lof ten volle verdient! 

Een eervolle vermelding voorts aan het adres van Rotterdam en Leiden, woor 
men gedurende bovengenoemde periode tot een collectief abonnement 
overging. 

AFDELINGSBESTUREN, wacht NIET tot U von het Algemeen Secretoriaat 
een "porbrief" over de abonnementenwerving ontvangt! 
In het territoir van elke afdeling overlijden obonné's, of meent men het 
wegens bezuiniging verder zonder "Vrijheid en Democratie" te moeten doen. 
Niet alleen moeten dergelijke bedankjes worden gecompenseerd door nieuwe 
abonnementen; ons blad moet er op VOORUITGAAN. 
Het moet op méér plaatsen ter insage liggen (leestafels !l , het moet door 
méér mensen gelezen worden, het moet méér betalende abonné's krijgen. 

Er is vooruitgong te bespeuren. Sinds 30 December 1950 is het aantal 
obonné's op "Vrijheid en Democratie" met 680 gestegen, maar: 

WE ZIJN ER NOG NIET! 

De abonnementenwerving is voor ons Blad en yoor de Portij een .levenskwestie. 

HELPT MEE! HELPT MEER! 
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YRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Een scheef getrokken zaak rechtgezet 
De Regering lwudt geen rekening met de wensen van onze partij 
De Partij van de Arbeid roert zich. Kennelijk zijn haar leiders bezig zich 
voor te bereiden op de verkiezingen van het aanstaande jam'. Men is 
daar wel heel erg vroeg mee. On~es inziens veel te vroeg. Zulk een hou~ 
ding zal de zakelijkheid der parlementaire besprekingen met ten goede 
komen en dat is wel zeer ernstig te betreuren. Zeker in een tijd waarin 
alle zeilen moeten worden bijgezet om van de situatie nog te maken.wat 
er nog maar even van te maken is. Dan vast alleen zakelijkheid en geen 
op de verkiezingsstrijd gerichte politiek. 

H et pOlitie'ke bedn~ .an de leiders 
. - dl! Parti3 Val Qe Arbeid be

treurem. wj. En dit temeer omdat nu 
steeds driester de schijn wDI'dt gewekt 
alsof· er maar één groep is, ~ het 
goed 'Wil, 1ienrijl <tie rest nn de ~
tijeD nmu- sledlt 1leDIItaet wat m deze 
t~1d ~ moet word.eD. Nu 2ijn wij 
Jliet bevmesd voor de critlsche %in van 
ons volk. 'Zelfs zouden wij de stelling 
willel poaerea, dat de~ van 
de .lsiliem vaa de P ..117 .à.A. voort.kiGmt 
uit een gevoel tfall ~. on.beba..;en.. 
Men is daar waarschijnlijk niet ge-

. rust op 4e ~ der "'lee'kieziogen 
en daUIGllll ·begmt Sllle'1'1 maar ion het 
rond • .slaan. D.e methoden. die daar
bij worden toegepast, zijn vaak niet 
van de prettigste soort. Onlangs helt-

' ben wij onze lezeTs el enige :Staaltjes 
voorgezet uit een hoofdartikel - het 
weekblad Paraat. Dat was van een 
:iourmtüstiek, -ciie menin-larui hij
kans niet meer yoor mogelijk hield. 
V:ij !lleblbal Slat ~ gesigaaleerd. 
in de ver"lachting, dat de leiding van 
de P.v.d.A. «: .~ in ZGU via
den haar ernstige afkeurin,. over dat 
artikel in Pamat uit te ~. W:i; 
zijn bedrogen uitgekomen. Het door 
ons gewraa'kte is uoch afgelçe\lt'd dOM" 
de hSüag V8ll de iP.v;d.f.., nech w bet 
teruggetrokken. Wij weten nu wat ons 
in de verkiezingsstrijc1. te wachten 
staat. 

H et sprookje, dat ook onze partij 
niet bereid zou .zijn bela&tiDgof

fetW te ~gea wordt van :de zijde 
der P.v.td.A.. levendig ,gehouden. En wel 
tecea de ~ten ia. Wij werJen er iin
tnel'S destijds ~ op, dat het er bij 
de b~ntwerpen van de atgelo
PEIIl ltOmlel" niet t>llll ging. dat de tegen 
mims1let- Lieftinck m de .oppOsitie zijn
de ~pett - waarender OOk wij -
de minister aret .aan àet nodige geld 
wilden helpen. Het ging erom. dat wij 
ee& andel'e ..ethode wensten, eea 
roetJaode die meer .aan de .recbtvaar
digheid t~ kwam dan het .stel
sel v.an de minister. Dat is met grote 
duidelijkheid gebleken uit de houding 
van onze Tweede en Eerste Kamerle
den. En daarbij 1s er een ernstige 
grief van gemaakt, dat de minister 
weinig rekening houdt met de wensen 
die er onzerzijds \Jel;taan. Minister 
Lieftinck kijkt in de eerste plaats naar 
wat de Partij van de Arbeid wil, voorts 
laat bij :zijiB .bolllding oek eûguins be
illVloeden door de K.V.P., maar vOGl" 

DEJON61S 
OIOCOIADE 

OIOCOIADE 
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De eenfgt echte! 

de -c~ere ·partijen heeft hij eemi'Oudie 
geea oor. Het is g.oed., dat wij dit nog 
eens met nadruk vaststellen. In dit 
verband willen wij dan herinneren 
aan hetgeen onze senator prof. Mole
naar daamwr heeft .gezegl op 14 .Au
gustus j:L Prof. Molena.ar stipuleerde 
met grote dlliaelijkheid 

,,dat wij niets liever willen dan in 
positieve ûn met de Regering me
dewerken,. maar de grott! vraag is, 
of de Regering dat DOk met ons wil 
doen ... 

Daarmede sloeg prof. Molenaar de 
sptjker precies op de kop. Hij bracht 
onze bereidheid tot samenwerking on
omwonden naar voren, maar bij trok 
de bereidheid van de Regering om met 
ons .samen te werken terecht in twijfet. 
Terecht, omdat uit de feiten van de 
bereidheid van de Regering in het ge
heel niets blijkt. Waarschuwenel liet 
prof. Molenaar dan ook horen.: 

..,'Er moet, indien men de nadruk 
legt ·op de samenwerkin~ tussen de 
vier partijen in bet Kabinet, OGk 
rekening worden gehouden met de 
kleinere partijen in die 'Samenwer
king". 

Inderdaad, die kleinere partijen 
zijn :er niet alleen voor gevelversie
ring. Da\ u 'èe!\ ~ dfie. zij . niet 
kwmen aeeepteren. · · · · · · -

• • * 

N u wij schrijven over het debat, 
dat prof. Molenaar met minister 

Lieftinck heeft geha,·. is het ook wel 
goed om. in verband juist met de bo
ven weergegeven grief onzerzijds, tè 
wijzen op een interruptie die prof. 
Molenaar heeft moeten ma'ken. Onze 
geestverwant in de iterste Kamer had 
een belangrijke vraag aan de orde ge
steld. Hij had namelijk gevràagd of de 
Regering bereid zou zijn in de eerste 
plaats de vennnotschapsbelasting weer 
te verlagen 'Wilnnl!eT de belastingop
brengsten zouden meev'nllen. Een nog
al belangrijke vraag dunkt ons, die 
voor het bedrijfs'll!Ven van zeer gro-

. te betekenis was. 
In zijn antwoord zae prof. Lieftinck 

deze mag eehter geheel over het 
hoofd, totdat prof. Molenaar hem als 
volgt interrumpeerde: 

.,Mijnheer de Pcesident! Het is na
tuurlijk uitermate belangrijk, dat de 
Minister uitvoerig de vraag van de 
heer Regout heeft beantwoord, maar 
ik zou hem willen vragen of hij zo 
vriendeliJk wil zijn om ook de ver
tegenwoordiger van een van de klei
nere partijen, die het woord voer
de, te beantwoorden". 

De interruptie had succes. Minis
ter Lieftirt'ck maakte zijn excuus en 
antwoordde. En wel in deze zin, dat 
ook hij erkende, dat, als de opbrengst 
van het voorgestelde complex belas
tingmaatregelen zou meevallen, hij 
.,een eventuele verlaging van de ven
nootschapsbelasting zeker zou rekenen 
tot een van de verlagingen, die het 
meest in aamner'ki.ng komen". 

••• 
In de Tweede Kamer had de V.V.D. 

fractie een .amendement en een 
motie van de heer v. d. Heuvel ge
steund, waarmede beoogd werd de mi
nister langs andere weg de gelden te 
verschaffen, die hij nodig had. Er was 
dus onzerzijds geen bruut afwijzen ge
weest van wat de minister wilde, maar 
tegènover hetgeen bij wenste was iets 
anders geplaatst waardoor hij ook de· 
nodige gelden zou krijgen. 

In de P.v.d.A.-propaganda wordt dit 
alles genegeerd en ttaarom herinDel'en 

wij er aan. Tevens wensen wij er aan 
te herinneren dat prof. Molenaar in 
de Eerste Kamer eveneens positieve 
'tiOorstellen heeft gedaan, die hij stel
de ·tegenover de voorstellen van mi~ 
nister Lieftinc;k. Maar. . . . . . minister 
Lieftirrek ging daar niet op in. Met 
het van hem bekende gemis aan soe
pelbeid verwierp hij wat de heer Mo
lenaar naar Ym"eil1 bracht • .zoaat deze 
tenslotte vader maar afzag v.an het 
leveren ener positieve bijdrage. Wat 
de heer Molenaar daarover zeide wil
len wij hier weergeven, omdat bet 
geluigenis afiegt van de pasltieMe wij
ze waa.r.op onze vertegenwOOJ;'diger.s .in 
het parlement werken, maar tevens 
van de teleurstellingen die zij daarbij 
opdoen als gevolg van cle heiUding der 
Repring. 

Pl'af. J4e-l:euar zeide tin letterlijk 
het v~Jgende: 

,.Mijnheer de President! lk heb bij 
de algemene beschouwingen reeds 
opgemerkt dat wij onze ver.aatwoor
delijkheid ten aanzien van deze 
wetsontwer.Pen zwaar gevoelen en 
dat wij, wanneer wij ten aanzi~a 
van bepaalde wetsontwerpen of on
derdelen er van bezwaren hebben, 
wij ons verplicht gevoelen een weg 
te wijzen, waardi>or aan onze be
zwaren zou kunnen worden tege
moet gekomen. Ik heb er aan toe
gevoegd dat daarvoor nodig is, dat 
deze bezwaren in de Kamer worden 
gedeeld. Nu is het T.esultaat van het 
naar voren brengen van ~ 
tieve gedachten - als ik ze zo mag 
noemen - met. betrelddng tet. de 
inkomstenbelasting niet erg bernoe
tigend geweest. Bt geov:~el er dan 
ook niet veel voor om ten aanzien 
van de vermogen5be1astîng de denk
beelden te ontvouwen, die :ik had 
-.rbereicl. • •.••••• Maar. Mijnt .. 
de President .;;.;. ·gelijk' ge~ ...;;.• ik 
zi.e hier nu van af, omdat de Minis~ 
ter de bezwaren tegen een even
tllelie \l'erwerping van een der wets
()ntwérpen en het opnieuw aanhaD
gig .maken vam ·een nieuw voorstel 
in de eerste plaats schrorr.elijk b:Jeft 
overdreven. Daaruit blijkt al, dat de 
Minister zich ook hier sterk zai ver
zètten. In de tweede plaats doet voor 
mij de deur dicht, dat Zijne Excel-

lentle gezegd heeft, dat hij er niet 
zeker van is, dat het Kabinet in 
zulk een geval met een nieuw wets
ontwerp zal komen. Ik vind llllit 
werkelijk een hoogst onaangename 
mededeling van de Regering. W>ij · 
hebben in dit debat de Minister 
voortdurend horen betogen: wij 
kunnen die Ui milli.oen van 4e 245 
millioen niet missen. Stelt U zich 
n" voot:, MijJaheer de President, wat 
bet àls magell.fk in uitzicht gestelde 
-standpunt van de Regering zou be
tekenen! Dit: dat, indien deze Ka• 
mer een '111\et&ontwecp zou verwér• 
pen, maar tegelijk zou aangeven 
langs welke lijnen zij meent, dat aan 
de bezwaren 'kan worden tegemoet 
;gekoo:nen, • Regering - zeggea: 
nu Joeggen wij de .aanen over .elkaar. 
m.a.w. nu hebben wij de volle 245 
millioen niet nodig. 

Wanneer de Minister tegenover ver
tegenwoordigers waD de kleinere 
padijea, die erktmneD dat .liet ceJd 
er moet komen, maar die bezwaren 
hebben tegen een onderdeel van een 
der wetsou&werpen zegt: als men het; 
verwerpt, weet ik niet, of het Kabl·· 
net berei4 is met - Bieuw wets
ontwerp te komen, dan ontbreekt 
~ de lust- ae wepm aan 1e ge
ven, waartaBt:s ·wij naenen, dat aan 
i1e ·bezwaren Va.R de voorgestelde 
verhegin&' '9Ul de VerJIIO&'easbeJU• 
ting kaB wellen tepmoet gekomen-'" 

• • • 
T ot zover de feiten, die ·wij op ta~ 

fel hebben gel~ unda~ over 
de houding der V.V.D. volmaakt on
juiste voorstellî~gen van zaken wor
den gegeven. Wij vleien ons niet met 
de gedachte, dat dit zal veranderen 
nu wJ,t'lûl!!l'· ~ezetllebben 11ee de 
zaken zich wel hebben toegeckagen. 
Tot onze spijt zijn wij nog steeds niet 
in staat om door middel van de radio 
stelling te nemen tegen alle caricatu. 
ren, die van (}IlS worden gemaàkt en 
tegen alle verdraaiingen, die over on
ze politiek worden gegeven. 

Wij ·moeten er ons dus wel mee te
vreden stellen, dat nu althans onze 
lezers zijn ingelicht over de feiten. 

De middengroepen knel • 
10 de 

D e dagbladen melddea dezer dagen 
àe geschiedenis van een Rotter

damse koperslager, die ~~:ijn ~aad 

het raam uitsmeet. De man zcm talie
ze malen vergeefse pogingen hebben 
gedaan . om, zoals de Volkskrant 
schreef, .,een minnelijke schikking te 
krijgen voor een schuld van ongeveer 
2500 gulden aan de Raad van Arbeid 
en de omzetbelasting, daterend uit 
1947 en 1941!". Voordat de deurwaar
der nu de gelegenheid kreeg het huis
raad te verkopen, mikte de kOliersla
ger het uit het raam. 

Men zal van ons niet horen, dat dit 
de juiste houding is. Wel heeft het 
geval onze aandacht weer eens be. 
paald bij de zware lasten, die tegen
woordig op de middenstand rusten. 
Waarlijk, daar kan men niet gering 
over denken. In ons landje is het zo, 
dat de fiscus niet alleen een rem is 
op de ontwikkelin.; van het bedrijfs
leven, maar dat de fiscus werkelijk 
voor duizenden mensen geworden is 
tot een schrik, die het leven van vele 
brave, hardwerkende mensen volko
men vergalt. Wij k~ijgen herhaalde
lijk brieven van mensen, - kleine 
mensen - die niet meer weten hoe 
zij de eindjes aan elkaar moeten kno
pen en wie de nachtrust onmogelijk 
wordt gemaakt door de schrikkelijke 
wrgen, die zij hebben. Daarover mag 
niet gering worden gedacht. Het is 
dan ook wel triest wanneer van socia
listische zijde vaak de schijn wordt 
gewekt alsof a!leen de ameiciers in 
ons land de zware bt&ten torsen. Wij 

zouden de aandacht van de heren 
eens willen vestigen op berichten ge
lijk het bovenvermelde. Het zou heil· 
zaam zijn indien de socialisten eens 
begrepen, dat er in de middenstand 
en in de middengroepen in het alge
meen bittere armoede wordt geleden 
door zeer velen. En dan willen wij 
wel zeggen, dat wij llet sociaal 
onrechtvaardig achten, dat de huidige 
politiek de middengroepen zo zwaar 
aanpakt. Men mag zeggen, tegen de 
socialistische propaganda in, dat de 
middengroepen thans onevenredig 
zware offers te dragen hebben. Daar
om zal onze strijd voor de v.erbete
ring van de positie der middengroe
pen met de grootste kraclrt worden 
voortgezet. De middengroepen zitten 
thans in de knel. Daaruit moeten zij 
verlost worden! 

Tegendeel 
Wij lezen in Trouw van 

18 September: 
EDE. Dr, •. ·~ Schouten, lid 

van de Twoteile Kamer der 
Staten-Generaal en voorzit
ter van het Centraal Comité 
van A.R. Kiesverenigingen, 
hoopt Zaterdagmiddag drie 
uur te spreken in Hotel 
"Buitenlust" aan de stations
weg alhier. 

Dit is wèl het tegendeel 
van: kort maar kraclltig, 

'--------



QJpie voor tfez• qMfeJ& te 
<:end4m 11latlT: Mej'Uff7 • .km.. H. 
SP'l'iage1'~ AlexanderatTaat 16, 
HIUU'Iem. 

SOOIALE. WErfJiN IN 
BEELD 

E »ige tijd ~leti'en- heeft de 
Vrouwengroep te Rotter

dam de tentoen.stelling hezQeht 
- gehouden in het gflbouw 
van de- Raad' van Arbefd al'daar 
- &'\\Oer· sociale 'wtgeoril;g: De 
'IITenehillende- wetteD 1110' het 
gebied van de sociale verzeke
ring werden op aanschouwelij
kt! wijze voorgesteld door gro
te houten borden, waarop werd 
vermeld waWleeJ> de betreffen
de verzekeringen zijn ingegaan 
met cijfers van cle' resultaten, 
bereikt met dêze verzekerin.. 
gen en welke borden waren 
voorzien van aardige tekenin
gen betreitking hebbende op 
de versehtllénde· sodaW wet
ten~ Door een van ~ heren 
van de Raad van Arbeid werd 
bij elk bord eeu toelichtin:g 
gegeven, waa2!bij cwk gelegen.. 
l'.eid was, vragen te stelTen, 
indien nadere- uilleg nodig 
was. Al met al' een tentoonstel
ling, die zeker voor vrouwen 
ook de moeite waard is bezocht 
te worden 

De bordén zij:n: eigendom van 
de Raad v. Arbeid te Dorclrecht 
en het zou zeer zeker aanbe
veling verdienen GOk iR ande
re gemeenten in Nederland 
de%e" tentoonstelling te houden. 

De· tentoonstellHlg, die onge
veer gedurende vier weken is 

· -· gehoude11, werd door vele groe
pm liefangstellenden bezocht. 

Wij willen de initiatiefne
mers: van deze· teBtoeDSte1liug 
ook van deze plaats ai nog,. 
maals hartelijk dank zeggen 
voor alle moeite door hen be
steed. 

W. A. G. v. d. VORM
Schultking 

Secretaresse Vroti'Well
groep R&tterdam. 

Vrouwenbijeenkomst op 13 
en 14 October. 

U hebt toe-h niet vergeten, U 
op te geven? 

JOH. H. SPRINGER, 
Alexanderstraat 16, 

Haar Iem. 

Parlementaire flitsen 
(Vervolg van pag; 2}. 

overwegende aantal gemengde be
drijven, zullen voorkomen, wel te pre
fereren. boven. een regeling bij alge
mene maatregel van bestuur. 

Ook met de bepalingen betreffende 
de vacantieregeling en de automaten 
kon de heer Cornelissen zich in het al
gemeen wel verenigen. 

E en zeer persoonlijke mening had 
de heer Cornelissen inzake de 

"koopavond". waarbij zijn inzicht ech
ter niet door de overige leden van zijn 
fractie bleek te worden gedeeld. Het 
wetsontwerp wilde aan de gemeente
raden de bevoegdheid toekennen, van 
de verplichte avondsluiting ontheffing 
te verlenen voor de Donderdag-avon
den, tot uiterlijk. 2!: uur. Door amen
dering is de beperking tot uitsluitend 
Denderdagavond vervallen en zullen 
de gemeenteraden - zo zij van deze 
bevoegdbeid willen gebruik maken -
een keuze uit alle weekavonden, be
halve de Zaterdag kunnen doen. 

.. * .. 
D e heer Cornelissen had, als ge-

zegd, voor de koopavond-ge
dachte weinig sympathie. Hjj gaf toe, 
dat zulk een avond voor bepaalde 
groepen van conswnenten wellicht. 
iet& aantrekkelijks zou: hebblm, maar 
bij de middenstand bestond er z.i. 
geen behoefte aan. Een grotere omzet 
zou er naar zijn <''. ::luiging niet het. 
gevolg van zijn, slechts een versehW,... 

Winkelsluitingswet 
• • • De nieuwe commissie was 

Een lang gekoesterde wens wordt vervuld 
De Heer Y. tL L selirjjft: ons: 

Een samenloop Vlm omstantU'gftecfen is oorzaak geweest, U.t de. :middenstand 
~reeds op de tweede dag vaa llaar Dieuwe zittingsjaar de verrichtingen van de 
Tweede Kamer ~~'Jet het ODC,we.rp van een nienwe WfnJt.elSiufffJJgs:wet met be
langsfellhlg llnft 1mmrea vo~&:e& Verscl&eidene jaren van moeizame Yom'flerei
lllng .v- au • tldsUP V1J8raf pgaan en waaneer ._. n.a. ere ge:yoerde 
deb..U.. ia tie· Tweede Hamer ovèrziea, meeten wij. v_. tie -.tste maal 
Y~ llat er Dlefa venalulijker fs dan de opvattingen. eTer :liet wiakel
duit~ dat 1111 al meer dan vijltic Jaaat aaa de Mlle is. Ben der 
mees* opvallèlllfe 1111peden vau liet parlementake wlakel!duitinpdebat was 
liet YOtko- GYerStac: pa vau sommige leelal va.u ile Taste. Courmisskt voor 
tie Mldd aiAaad, soms zelfs vaa de mee•derheid dier commisaW. OJJ belanpijke 
on prindpiële ...-.. Zoals .- weet,. was - O&lllft v:~e beswaren. 
l:egeR lid Dader· cewtid&il ..twnjl, dat mea de unif•JD.itea der voorseflrlften 
te ver llacl 11..-geveud ea ie weinig raimte laad gelaiea voor aaavullende en 
afwijkeal)e- l'egeiblcea door. de cemeentebesturen met liet eog op. focale 
-.ehoefteJL 

Wij hebben er indertijd reeds op ge
wezen. dat genoemde Kamer

commissie zich te zeer deed kennen als 
een belangenvertegenwoordiging en 
wij spraken toen de hoop uit, dat de 
Hamer daar· zeH een stoll:je voor zou 
steken. Welnu, dit is prompt gebeurd 
en het allermerkwaardigste daarbij 
was wel, dat het de voorzitter der
commissie nr. 1!fadlg beschoren wa~r 
om als woordvoerder van de K.V.P.
fractie veel ongedaan te- maken, dat 
onder zijn leiding: aanvankefijk was 
beraamd. Trouwens, het is niet al te 
gewaagd te veronderstellen, dat er ook 
in and'ertf . fracties vermanende woor:
den telt de vertegenwoordigers in de 
eotrlmiss:ie' zijn gesproken. Wij denken 
hierbij aan het feit, dat de heer Schilt
huis. die aanvankelijk grote bezwaren 
tegen de koopavo:mf had, later toch, 
zij het met enkefe. vage tegenwerpiB
ge;. bakzeil beeft: moeten halen. In 
onze libera:rè kring erkennen wij on
'VQO!'Waardelijk de persoonlijke ver
antw'ooràelijkh:eid van het Kamerlid 
bij het bepalen van zijn stem. Daarom 
nemen wij er geen aanstoot aan, dat 
de fractie bij sommigê stemmingen 
verdeeld was en dat onze heer Corne
lissen zich nu en dan in communistisch 
gezclschap bevond, o:a. toen hij m 
zijn eentJe met de CJ?.N. voor het ver• 
vanen van de koopavond stemde. Te
gen die facultatieve kooptWond had 
de Larulelijke Middenstandscommissie 
geen bezwaar gemaakt, evenmin tegen 
de mogelijkbeià Mn ook andere ·bran
ches daR sigarenwinkels een uur la I er 
te kmmen doen sluiten, wanneer de 
behtlefte ctaaraan zou zijn gebleken. 

ving van de koopbandeling, in plaats 
:waarvan er overdag z.g. ,,leegloop
uren" zouden onwtaan. Bovendien 
wees hij erov, dat in dit geval het 
arbeidsbesluit vele moeilijkheden zou 
medebrengen; Wanneer men het win
kelpersoneel om 6 uur 's avonds de 
arbeidstijd laat. eindigeD, kan volstaan 
wor.den met een half uur pauze voor 
het koffiedrinll:en, Wanneer men het 
personeel langer laat werken, behoort 
men echter l'Y.i uur middagpauze te 
geven, n.l. van haK één tot. twee uur,. 
hetgeen echter weer de ergernis zal 
opwekken van wedende nouwen en 
alleenstaande personen, die dan niet 
in de gelegenheid zijn, in de middag
uren hun inkopen te doen. 

• • * 

T et slot laten wij hier nu een over
zieht volgen van de resultaten 

van de stemmingen over de voor
naamste amendementen. 

Het door de heer Cornelissen (V.V. 
D.) ingediende amendement om de 
sluitingstijd voor de markt- en straat
handel en de handel te water even
als voor de winkels op 6 uur te stel
len en hier dus gelijke voorwaarden 
te scheppen.,. werd verworpen met 49 
tegen 11 stemlJlen. Voor stemden al
reen onze V.V.D.-fractie en de 4 aan
wezige leden van de C.P.N. 

Het eerste amendement-Bachg (K. 
V.PJ om in plaats van de zeven uur
sluiting alleen voor sigarenwinkels, 
de mogeiijkheid- h openen, ditzelfde 
bij algemene maatregel van bestuur 
ook aan andere ~oepen van winkels 
toe te staan, werd aangenomen met 40 
tegen 22 stemmen. Met de P.v.d.A., 2 
K.V.P.-ers en de C.P .N. stemden van 
de v:v.D. de heren Cornelissen en 
Vonk tegen dit amendement. De ove
rige aanwezige leden van de fractie: 
mevr. Fortanier-de Wit en de heren 
Otadp Korthals, Ritmeester en Den 

H et verheugt ons, cfat de openbare 
bebnndeling tot verschillende 

verruimingen ~eèft geleid en dat de 
halve,-dag-slufting faet:dfatief ·dar:J!.- de 
gemeentebesturen zal worden g•,·e
geld. Jammer is,. àai de K...V.P 1e eli
der ure met dit ~ces is gqa~~; s&Jziji· 
ken, terwijl het pleit daarvoor ~ RI 
eerste aanleg iB liberale kring en in 
liberale organen, waaronder ons week
blad, is gevoerd 

Dat onze heer Cornelissen met zijn 
poging om gelijkstelling van mat·kt
en straathandel met het g~ve3iigde 
winkelbedrijf ie verkrijgen, geen suc
ees heeft gehad - alleen de commu
nisten gingen merkwaardigerwijze 
mee, hoewel zij toch onder de klei:1e 
neringdoenden heel wat aanhangerg 
tellen - mag wel eens dmde1ijtll; in 
het licht wordeft gesteld, want het i& 
een uitgemaakte zaak, dat diens stand
punt ook in eolifessicmele :mhide:n
standskringen wijwel algemeen wordt 
gedeeld. Zo miste de heer Verkerk 
(A.R.), die bij de algemene beschou
wingen een zelfde geluid liet horen, 
blijkbaar de moed om voor ) ':t amen
dement te stemmen. Hetzelfde kan 
worden gezegd van de liberale poging 
om geen ontbef.fingsbevoegdheid aan 
B. en W. te V'elrleneJ'l veer vet'tiftgen; 
ook hier kropen alle pleitbezorgers 
voor middensianclsbelangen in hun 
schulp! .. . . 

S trafbaarstemng van de koper. die 
een overtl'eding t:ritlokt,., a met 

meer in discUSSÎe' gekomen en ook niet 
in een amendement belicl-""'md, omdat 
ook daarvoor te weinig steun was te 

Hartogh, schaarden zich onder de 
voorstemmers. 

E en amendement-Wa~enaar (C.P. 
N.) om de mogelijkheid van de 

instelling van een koopavond geheel 
teniet te doen. werd verworpen met 56 
tegen 5 stemmen. Voor stemden de 4 
communisten en de heer Cornelissem. 

Het tweed'e amendement-Bachg 
(K.V.P.) dat beoogde de binding van 
de koopavond uitsluitend aan de Don
derdag te laten vervallen en de ge
meenteraden de keuze uit alle week
se avonden, met uitzondering van de 
Zaterdagavond, te laten, had, nu over 
de koopavond eenmaal de principiële 
beslissing waa gevallen, aller instem
ming en kon z.h.s. aangenomen wor
den verklaard. 

Een amendement van mr. Bachg 
(K.V.P.) waardoor de bevoegdheid tot 
het voorschrijven van een halve dag
sluiting uitsluitend werd gelegd in 
handen van de gemeenteraden (in 
plaats van bij algemene maatregel van 
bestuur, met afwijkingsmogelijkheid 
voor de gemeenteraden), werd bij zit
ten en lilpstaan aanvaard. Voor zover 
viel na te gaan stemden hier tegen 
de P.v.d.A., de C.P.N. en onze V.V.D.
fractie, met uitzondering van drs. 
Korthals, die voorstemde. 

Het artikel, dat aan Joodse winke
liers, e.a. die op Zaterdag hun winkels 
gesloten houden, toestaat des Zondags 
van 8 tot 14 uur geopend te- zijn. werd 
aangenomen met alleen de stemmen 
van l::eide staatkundig-gereformeerden 
tegen. Amendementen van ds. Zandt 
<St. Geref.), die zich tegen de andere 
afwijkingsmogelijkheden, welke de 
gemeenteraden op ;rond van bijzon
dere plaatselijke ...,mstan"iigl:eden e.d. 
onder goedkewing door de Kroon van 
de Z,r"rJ.agssluiting kunnen V>'"'-' 'Tien, 
verzetten; . werde!l. alle ve•worpen, 
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geen succes 
krijgen en de minister dit overbodig 
achtte, omdat de strafwet uitlokking 
van rverlred'ing reeds: strafbaar shlt:. 
Dat artikel n sub 2 van Plet Wetboelt 
van Stra:frecllt 'biJ dit soort overtre• 
dingen door zijn beperkte strekking 
en moeilijke- bewijs'constractie- weiniC 
zaT kunnen uitwerlren, zodat van eeD 
verveiging van ere medesclm:td\'ge kt»o 
per vrijwel nooit iets' tereeht zal ka
men, fs o.i. te- zeer uit het oog ver
loren. 

Dat onze 'J'eeà& eerdn uitge- · 
oeiende c:riti.e.k Gp hei oeleûl. v~m 
de wste Commi&sie. voor de M icloo 
~cl alleszi-u geg.,onti wtaf, 
bleek 1Wfl ~ daidelij~ toeu haiJIJ' 
uaorzitteT "" pogiq deecl oa 
terug te komen op het op aan
drang, van. de. commisaie door de 
ministeT genomen ~e.rl'ttit om in "ti 
nacle1' gewijzigd ontwerp van wet 
de omhejji:l:i.gsbev~dheûl. v«n B. 
en W. voor tentoonstdtingen te 
laten 11eruo:llen. Wel zeer laat 'W't2S 
mr Bachg tot het inzicht gekomen, 
dot ~ ook • tentoonstel
lintten w. f..'Uftanel.ltrnukter geen 
'V'I?'T'ko011· 11an aehflcleri:}en of boe
ken meer mogelijk zou zijn. Of
schoon misschien moet 'fDO'T'den be
t'l'eunt, clet hierdoor fle: kunst kan 
worden gedupeeTd, i8 het een 
goede les, dat de meenierheid van 
de Kamer weinig vocw dit koord
dansen bleek te gevaeten en het 
amenàement, zij het met klein 
stemmenve.rschil, verwierp. 

Gelet Clilf cle overige alw.ingen van 
vroeca- ~nomen staill'dpunt, welke 
soma het karakter van een complete 
ommezwaai droegen, kaD waarlijk niet 
v:aa eea s.leesrijk optreden van de 
nieuwe Kamercommk:fe ill de winkel
shlitillgsalfalre worden cesproken, al 
is daB het eindresultaat. vooral dank 
zij de meegaande houding van minis
ter Aillregts, die bijna steeds de be
slissing aan de Kamer lid en in op
vallende tegenstelling tee zijn ambt
genoot Lieftinck geen pressie uitoe
:felale - siir zfa lloor M d'rijven, toch 
over het algemeen bevredigend. 

Het ziet ernaar uit, llaC de Winkel
sluitlapwel 1951 toch ~ dit jaar in 
lid staaciJblacl al komeJI, al zal zij 
ifan eenl fn. I!J5%. acht BManden na de 
tlag ws.ltaar a:ft:oadiging, in werking 
ka:aaew iredlea. Daumede zal dan r ~n 
tang a-ebesterlle wemr nn de mid
denstand zijn vervuld. 

met de stemmen der St.-Gerel'., A.R. 
ee C.H. vóór. .... 
E. en ameDdement-Wagenaar (C. 

P.N.)' om de aan de gemeente
raden toegekende bevoegdheid om 
voor winkels bedrijfsgewijze een va
cantieregeling voor te schrijven, in 
een imperatiet V(}()rschrift om te zet
ten, kreeg bel'Ialve de stemmen van 
's heren Wagenaars geestverwanten" 
ook die van de V.V.D.-ers mevr. For
tanier-De Wit en de heren Cornelis
ren en Ritmeester. Het werd verwor
Pftl' bij zitten en opstaan. 

Een amendement wederom van mr 
Badlg CK.V.P.), dat B. en W. de be
VIO!egdlreiG wilde verlenen niet alleen 
voor Iiefdladicheidsfeesten. maar ook 
- d'r ved:uop van sêhilderijen of 
boeken op tel!ltotmstellingen . van cul
tureel karakter, al dan niet voorwaar
delijk, ontheffing van de verschillen
de winkekluitingsbepalingen te ver
tenen, Wftd verworpen met 32 tegen 
]{1 stemmen. Met de K.V.P. en de 
::::P.N. stemde onze V.V.D.-fractie 
vóór. 

• • • 
T enslotte werd het amendement 

van de heer Cornelisiien (V.V. 
D.) om op grond van de vele mis
bruiken, die hieruit blijkens de er
varing anders kunnen voortvloeien, 
gE:en onü'leffingsmogelijkheid, als in 
het vorige amendement bedoeld, voor 
:îe verkoop op veilingen te verlenen, 
werd bij zitten en opstaan verworpen. 
Met onze fractie- stemden de A.R., de 
St.-Geref. en C.P.N. voor het amen
dement. 

Het ~twerp. Winkelsluitingswet 
1951 in zijn geheel is daarna z.h.s. 
aangenomen, met aantekening, dat de 
C.P.N'. geacht wilde worden te heb
ben tegengestemd. 
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Wat doen onze 
Kamerleden? 

De rijksbegroting voor het 
jaar 1952 is ingediend en reeds 
op 3 October a.s. zal de Twee
de Kamer haar gaan behande
len. De algemene beschouwin
gen zullen worden gehouden in 
de afdelingen der Kamer, 
voorts zullen de onderscheide
ne hoofdstukken worden .be
sproken in speciaal daartoe 
benoemde begrotingscommls- · 
si es. 

Het wil ons voorkomen,' dat 
wij 0~ lezers een dienst be(- . 
wijzen door mededeling te doen 
van de verdeling van werk
zaamheden, die er is gemaakt 
tussel). de leden van de fractie 
der V~V.D. . 

De~ algemene beschouWingen 
wordim uiteraard gehouden 

door mr P. J. Oud, de voorzit
ter onzer fractie. Als zijn 
plaatsvervanger treedt op drs 
H. A. Korthals. 

De buitenlandse politiek zal 
worden ·behandeld door drs H. 
A. Korthals. 

De justitiële aangelegenhe
den zullen worden besproken 
door mr G. Vonk. 

Etlnnenlandse Zaken door de 
heer G. Ritmeester. 

Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen door mevr. For
tanier-de Wit. 

. Het· begratingshoofdstuk be
treffende het Departement van 
Financiën zal de heer Ritmees
ter behandelen. 

De defensie-aangelegenhe
den worden behandeld door 
mr G. Vonk (oorlog) en drs 
Korthals (marine). 

Het begratingshoofdstuk 
Wederopbouw en Volkshuis-

Internationa!t.J !Jankzake~ 

Voor Uw zake~ met Azië be
schikken wij ov~r 1 7 kantoren 
in Indonesië en eigen vesti
gingen in Bombay, Calcutta, 
Bangkok, Singapore, Hong-
kong, Kobe, Tokyo. · 

Inlichtingen v~sttekken onze 
kantoren in Nederland : 
AMSTERDAM, Singel 250 
llOTIERDA!.{, MathenesserL 25' 
DEN HAAG, Lanae ViiTerberg 11 

r-:;u 8 HBu, 
I I I FIN ANClERING VAN: I 

I I 
I I 

·1 ;ansttozaken .I 
I I 
I I 
I HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. I 
L -==D=G=:. ..J 

DANSINSTITUUT G. M. DE SW ART 
opent het nieuwe seizoen! Inschrijvingen voor Beginners, 
Gevorderden, Scholen en Kleine Clubs. 

Privé-les elk gewenst uur. - Telefoon 2131 - Langendijk 16 - Gorcurn. 

vesting behandelt de heer Rit-
meester. ' 

Verkeer en Waterstaat 
neemt de heer Zegering llad
ders voor zijn rekening. 

Economische Zaken wordt 
behandeld door di:s Korthals, 
met uitzondering van de mid
denstandsaangelegenheden, die 
de heer Cornelissen zal be
spreken. 

Landbouw, visserij en voed
selvoorziening is het hoofd
stuk van ·onze landbouwdes
kundige de heer F. den Hartog. 

Sociale Zaken en Volksge
zondheid zullen mevrouw For
tanier-de Wit en de heer Ze
gering lladders tezamen be
handelen (de laatste voorna
melijk de volksgezondheid). 

Tenslotte zal mr Vonk de 
aangelegenheden betreffende 
de Nederlands-Indonesische 
Unie en de Overzeese Rijks
delen behandelen. 

Dàt telt 

Droog leer nmpelt en gaat 
· barsten. Poets daarom ook 

de zijkanten zorgvuldig met 
Eráal. Dan "voeden" edele . 
wassoortep. het leer en blijft 

Wonderlijk! 
(Ingezonden) 

Enige tijd geleden werd de 
beveiliging van Aruba uit han
den van de Nederlandse Land
macht genomen en in die der 
Mariniers gesteld. 

'k Verneem thans dat de 
overgang niet ,.geruisloos" is. 
De nitrnsting als auto's, kle
ding, ijskasten, sportartikelen 
van de Landmacht wordt bij in
schrijving verkocht. De Mari
~ers vragen alles nieuw aan en 
·het wonderlijke is, dat zij ·
overeenkomstig hun wensen -
in het nieuw gestoken worden. 
Men zou niet zeggen in Aruba, 
dat Nederland er economisch zo 
·slecht voor staat. 

Maastricht DeK • ..) 

het soepel, sterk en 
barstvrij ! Een dagelijkse 
Erdal beurt houdt· Uw 
kostbare schoenen steeds 
glanzend nieuw! 

Poets en spaar met Erdal! 
Verkrijgbaar in . de kieurm: 
zwart, donker-, middel- m licht
bruin, wit en oxb16od. 

GROTE DOOS 
· 28 CENT 

SMIT 
SLIKKERVEER 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

TE.B WILLE ONZER RECHTEN EN VRIJHEDEN 
wij schreven vorige week over de parle

mentaire democratie. Een enkel woord 
moge daaraan nog worden toegevoegd. 

Wie van mening is, dat het oordeel van 
de groep waartoe hij behoort moet zegevie
ren - ook al denkt de grote meerderheid 
van het volk er anders over - zal zich in de 
parlementaire democratie niet thuis gevoelen. 
Hij moet gaan tot die groeperingen, die de 
dictatuur · aanhangen. In zulk een stelsel 
vraagt men niet naar het oordeel van ande ... 
ren, men vraagt ook niet of· de and·eren mis· 
schien de meerderheid van het volk uitma
ken. Men geeft de tegenstander zelfs niet 
eens gelegenheid zijn gedachten uiteen te zet ... 

· ten. Men zal overgaan tot opheffing der 
· drukpersvrijheid en men zal ook het recht van 
vergadering aan de oppositie ontnemen. Pro ... 
beert die oppositie zich toch te doen horen, 
dan zal men voor hare leden de gevángenis ... 

. sen openen. Om voorbereid te zijn tegen el ... 
ke mogelijkheid van actie zal men zorgen 
voor een krachtig machtsapparaat, dat de te ... 
genstander kan "neerslaan" zodra hij toch 
zou pogen zich te doen horen. Om zulke 
openlijke ,"'7' vo.or het aanzien van de staat .en 

· deszelfs leiders echter toch nooit gtinstige -
conflicten te vermijden, zal men een sterke 
geheime t:-ditie op touw zetten met een wijd 
vertakt spionnagenet. Dat kan op de hoogte 
zijn van alle politieke activiteit en door de 
machthebb~rs niet gewenste actievelingen 
kunnen in stilte worden opgepakt en geruis ... 
loos verdwijnen. Overigens bemerkt men na 
korte tijd, dat het aanvankelijke ideaal ook 

. volmaakt verdwijnt; men heeft dan namelijk 
zelf niets meer te zeggen, maar de "leider" 

· der partij maakt het uit en men heeft slechts 
·te volgen. 

W ij verbeelden ~ns niet, dat wij onze Ie ... 
zers met het bovenstaande een schil~ 

. dering gaven van iets wat zij niet wisten. Het 
is het bekende beeld van nationaal-socialisti~ 
sche, fascistische en ook communistische stel ... 
seis. 

Van de vrijheid blijft niets over, van de 
verdraagzaamheid evenmin Biedt zo'n stelsel 
echter meer besluitvaardigheid dan een par~ 
tementair democratisch stelsel. biedt het ook 
meer deskundigheid? 

Wij hebben vorige week met behulp van 
een voorbeeld ....- de Indonesische kwestie -
reeds duidelijk gemaakt, dat een regering in 
een parlementair democratisch stelsel vol~ 
doende gelegenheid heeft tot armslag, tot 
zelfstandig handelen, tot krachtig optreden. 
Daarvoor behoeft geen dictatoriaal systeeJU 
te worden gekozen. Wij durven zelfs zeggen, 
dat in zo'n stelsel de besluitvaardigheid als 
geheel per se geringer is dan in een democra ... 
tisch systeem. Zeker, de hoogste top van het 
centrale gezag kan op een ogenblik snel he~ 
slissen, maar dat kan iii een democratie ook, 
zoals menigmaal bewezen is. Maar de he ... 
sluitvaardigheid over het algemeen lijdt in 
zo'n stelsel door het feit, dat in een systeem 
van dwang, terreur en intimidatie practisch 
niemand de verantwoordelijkheid voor· een 
beslissing durft te nemen uit vrees voor eigen 
bestaan of eigen leven, met het gevolg dat 
de verantwoordelijkheid van de een naar de 

ander wordt geschoven en het zeer lang 
duurt alvorens de uiteindelijke beslissing af
komt. De Duitse bureaucratie, dï_e in de oor.., 
logsjaren hier in ons land de zaken in handen 
had, levert hiervoor het bewijs. Beslissingen 
in zaken van gewicht bleven maanden en 
maanden uit. -

* * * 
El de deskundigheid? Is dat misschien de 

zwakte der parlementaire democratie? 
Daarove.r bestaat zeer veel misverstand. Wie 
van mening is, dat een minister van Oorlog 
in staat moet zijn om aan het hoofd van een 
leger een vijandelijk land binnen te vallen, 
m.a.w. wie in de minister van Oorlog eigen
lijk de bekwaamste generaal meent te moe ... 
ten zien, die alle hoge militairen in oorlog ... 
voering te slim af is, ziet de zaak niet goed. 
Het militaire werk blijve aan de militairen, 
zoals het aanleggen van de dijk behoort tot 
de taak der ingenieurs. De minister bepaalt 
teza.men met het parlement - om nu even 
bij de waterstaat te blijven - of er zal wor
den ingepolderd en waar · en hoeveel geld 
daarvoor beschikbaar zal worden gesteld. 
Minister en parlement bezien dat mede in 
het kader van de financiële mogelijkheden, 
en de economische noodzakelijkheden. De 
technische uitvoering blijve den deskmidigen 
voorbehouden, die onder de bewindsman zijn 
gesteld. En voorzover de bewindsman zich 
met technische zaken moet bemoeien, ja, dan 
geldt de eis, dat hij een dusdanig verstand 
heeft, dat hij, bij voorlegging van de deskun ... 
dige adviezen, de juiste keuze weet te bepa ... 
len. En tevens geldt voor de bewindsman de 
eis van een goed politiek inzicht, dat het 
hem mogelijk maakt om het .door hem be
oogde voor de meerderheid van het parle
ment aannemelijk te maken. Dat is voor de 
zaak waar het om gaat meer waard dan des ... 
kundigheid. Om een voorbeeld uit de laat ... 
ste jaren te nemen: de staatssecretaris van 
der Grinten was een uitermate groot deskun
dige op het terrein der publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie: het gebrek aan politiek in ... 
zicht was reden, dat zijn optreden bij de he ... 
handeling van het betreffende wetsontwerp 
in het parlement verre van een succes was. 

• * • 

D e parlementaire democratie, zoals wij die 
kennen in ons land, waarborgt, dat elke 

enigszins belangrijke stroming in ons volk tot 
uitdrukking komt in de volksvertegenwoordi ... 
ging. Waar geen partij de absolute meerder'
heid heeft, is men bij de vorming van een 
ministerie aangewezen op de samenwerking 
van enkele partijen. Reeds eerder zetten wij 
uiteen, dat in zo'n samenwerking elke groep 
iets van haar eigen wensen zal moeten op
geven. Dat is niet een zaak van beginselloos ... 
heid, zoals wel wordt verondersteld, maar is 
gevolg van het feit, dat wanneer elke groe ... 
pering blijft staan· op de eis dat haar doel
stellingen voor 100 procent in vervulling 
gaan, er doodeenvoudig geen samenwerking 
mogelijk is en het land dus geen regering zal 
krijgen. 

Laten wij echter ook goed zien, dat voor 
de individuele mens iets dergelijks geldt: als 
hij geen rekening wenst te houden met de 
verlangens zijner medemensen plaatst hij zièh 
buiten de gemeenschap. 

Uiteraard moet in elk concreet geval wor
den afgewogen of hetgeen men verliest bij 
samengaan met andere groeperingen, vol
doende opweegt tegen het feit, dat men deel 
'heeft aan de regering en daar dus invloed in 
heeft. 

Feit is evenwel, dat elk samengaan in een 
regering van elke daaraan steun verlenende 
groep eist een ·laten vallen van een gedeelte 
der eigen· doelstellingen. Begrijpelijk is, dat 
hoe sterker de groep is, zo meer zij van haar 
doelstellingen verwezenlijkt kan krijgen. 

De huidige uiterst moeilijke omstandighe
den vereisen naar onze mening een zo breed 
mogelijke basis van samenwerking. Onze 
partij blijft bereid daarvoor haar offer in 
's lands belang te brengen, zij het dat in zo'11 
samenwerking anderen even.zeer bereid moe
ten zijn offers te brengen en niet moeten 
pogen een onevenredig groot deel van hun 
doelstellingen verwezenlijkt te krijgen. Op 
zo'n wijze zou de mogelijkheid van samen~ 
werking worden afgesneden. O.i. tot schade 
van de belangen des lands. 

* * * 

N aar aanleiding van hetgeen wij vorige 
week . schreven, heeft één onzer lezers 

o.m. het volgende gesteld: 

"Inderdaad is er vaak een onredelijk 
oordeel over de parlementsleden. Ik heb 
miJ daar ook meermalen aan schuldig 
gemaakt. Maar omdat ik uiting gaf aan 
mijn mening kon de zaak dan worden 
rechtgezet". 

Deze lezer heeft het juiste standpunt inge ... 
nomen: wanneer er critiek is, dan bespreek 
ik dit met mijn vertrouwensmannen. Is het nu 
jufst niet zo, dat hieraan bij zeer velen wel 
heel veel ontbreekt? Er wordt tegenwoordig 
veel gesproken over een afstand, die er zou 
zijn tussen parlement en volk met als gevolg 
een verminderd aanzien van het parlemen ... 
taire stelsel. Nu is dat een probleem,.~~ 
niet eventjes kunnen afdoen. Maar zou niet 
veel misverstand weggenomen kunnen wor ... 
den wanneer er meer contact zou zijn tussen 
politici en kiezers?' Wij weten dat onze poli ... 
tieke voormannen tot zulke gesprekken bereid 
zijn en er veel op uit trekken om van voor ... 
lichting te dienen. Velen onzer geestverwan~ 
ten maken daarvan ook dankbaar gebruik. 
Maar naar onze mening zullen wij in dit jaar 
voor de verkiezingen juist die vele afzijdige 
critici moeten benaderen om ze in den ver ... 
volge deel te doen hebben aan ons gesprek. 
Voor onze partij in al haar geledingen is hier 
een uiterst belangrijke taak. Zij moge die op 
zich nemen! 

Terwille onzer partij, maar mede terwille 
der parlementaire democratie met al haar 
rechten en vrijheden en haar mogelijkheden 
voor goed bestuur. K. 
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* * 
DE EERSTE KAMER DEED WEER VAN ZIUH S~REKEN 

De speech 'Van voortoitter Jonkman -- Eerste-Kamerfractie van de V. V.D. 
handhaaft haar ernstige bezwaren tegen de grenscorrecties 

De Eerste Kamer doet :zich tegenwoordig geducht gelden. Nog slechts 
twee maal is :zij in het nieuwe parlementaire jaar bijeen geweest, 
doch beiéle keren, heeft. :zij kons gezien, de aandacht weer tot zida 
te tnfkken. Op .te eerste, seer ti:ortstondige vergaderi119, woorift nog 
slechts formele s:akea als cte beëdiging der nieuwe leden6 het trek
ken der afdelingen en het benoemen van de voor:ziHers en onder
voor:ziHers dier afdelingen aan de orde kwamen, was het de speech 
.,.... "HtOrdtter fttl'~ JonkMCUl, die. ochteraf in de pers 1tog~l wat staf 
heeft •en opw410ielt. En o.p ·ck tweede •ersaderJng Jtielcl mr. Wende
laar (V .. Y .. D.,) bij de Jaelaondeling ven Jaet ontweJ".P Gren~eORectiewet 
fin niet voor tweeërlei uitleg vqtboor en in verbond met de parle
mentaire historie de:zer grenscorrecties oprollend speechje, waar .de 
heer Woudenberg (Arb.) sich grotendeels bij aansloot 

woordelijke tekst worden toegegeven, 
dat de gewraakte passage uiterst han
'èig ·is geformuleerfll ~t >ie de heer 
,Jonkman wet toevertmuwcitl en dat 
J&ij formeel sl~ts bezwaren OfJW;erpt 
tegen een zo - naar zijn oerdeel -
!ingrijpend voontel bij. 1le:n beperkte 
herziening als voor 1952 in het voor
nemen ligt. 

Niettemin: -c.'eSt le ton qui fait la 
mwiique ea daarva uitgaande iB lmt 
aan .geen twijfel onderhevig, naar het 
ons voorkomt, dat de heer Jonkman 
bier tevens ·een 'Oll'\fel'lhoedse aanval op 
de ·gedachte itl het algemeen van eel'l 
Kamer voor GrondwetAellzieniq 
hee1't gedaan. En dat de vom:zitter \>ll1'l 
de Eerste Kamer Zich, optredende in 
deze functie, uitspreekt over een op 
dat ogenblik nog niet eens ingediend 
voorstel, achten ook wij :een <even 
vreemde figuur .als c'lat hij een a an
dere functie door hemzelf mede.onder
tekend voorstel korte tijd later grond
slagen van ons staatS'bestel acht te 
doru;breken en de positie van de Ka
mer(s) aan 'te tasten. 

l ft de rede, welke mr. .Jonlmmn 
hield te1' ~ei<l van zijn her

benoeming wt voorzitter van de Eer
ste Kamer, bracht deze mede de voor
steHeft van de Staa'tseommissie tot her
ziening van de Grondwet ter sprake. 
Over de in die voru;stellen vervatte 
instélling ·ener Kamer voor Grond
wetsherziening, .aan welker eindbe· 
$lissini; in het Ven>olg een herz:iening 
van onze hoogste staatswet in tweede 
lezing zou moeten worden onderwor
Pe». zei mr. .Jo•kman weordelijk: 
,,Ook Uw aandacht :.~al het voorts heb
ben getrokken, dat de Staatscommis
sie opnieuw een v~stel tot instelling 
van een Kamer voor Grondwetsherzie
ning heeft voorgebracht. Zodan~ 
YeOI'Stel ondervond in 1946 in beide 
ltamers ernstige -en weloverwogen be
strijdiag en vermocht in tweede le
zing al :In de 'Tweede Kamer de ver
.._ g~e meerderheid" 
niet til halel!l. Zulk ee.111 Derde Kamer 
- een Kamer ad hoc - zou immers 
geacht kunnen worden, grondslagen 
van ons staatsbestel te dOOI'breken en 
de po&itie van de staten-Generaal in 
)let algemeen en van de Eerste Kamer 
tn 'het bijzonder aan te tasten. De 
Troonrede sprak s.l!Jiobtl van een her
ziening van de Grondwet van beperk
te strekking. Wij hebben dus nog af 
te wachten, hoever de Regeringsvoru;
Btellen zullen ga1n11 ~n welk& toelich· 
t.ing de Regering daarop zal gevem''. 

* • • 

Begrijpelijkerwijze heeft dit ge-
deelte van mr. .Jlllll.kmans rede 

(~ie uiteraard geheel voru; zijn per
.eotmlljke verantwoording blijft) nog
al de anclacht getroklren en over het 
ala:emeen niet in onverdeeld gunstige 
zin. De schrijver van de ster-artike
len in "De Volkskrant" (prof. Romme) 
ncemde dit een "behandeling van nog 
Jliet imgedielme ~twerpen" en 

JONKMAN 
.... tegen JankmarL ••• 

.mel'k'te, de ter:mändogie van mr • .Jonk
man vQJ.gend, bits ·QP. dat het de waag 
was, of door diens rede de .,grondsla
gen van ons staatsbestel" wel geheel 
lil tact waren ,gebleven 'Em "de positie 
van de Staten-Generaal in het alge
meen en van de Eerste Kamer in het 
bijzonder" wel volkomen {)naangetast 
waven gebleven. 

De parlementaire •redacteur v.an 
"Trouw" schreef, zoals de vorige week 
il'l ons blad te anderer plaatse reeds 
werd aangehaald, van "Jonkman tegen 
Jonkman", omdat dezelfde mr. Jonk
man, die dit vo.orstel nu becritiseer-
1Je, els lid van dé Staatscommissie bet 
V06).l'Stel betl'Clffende 4e Kamer v4!1Qr 
Grondwetsherziening mede. , • . • • voor 
zijl\ rel!!eni1lg had eenomen1 

zijn parlementaire collega van het 
• .Handelsblad" tenslotte, onder

wierp in een hoofdartikel in dat blad 
zowel de ge:tegenheitlsspeech van dr. 
Kortenhorst 1\lS die v.an mr. Jonkman 
aan een beschouwing. Wat mr. Jonk
mans betoog betreft in het bijzonder 
op de materiële inhoud daarvan in· 
.gaande, deed het 't HandelsWad op 
zichzelf bezien genoegen, dat de nog 
slechts betrekkelijk kort in deze func
tie opgetreden voorzitter van de Eer· 
ste Kamer, hoewel bèhórend tot een 
grÓep, waar de waardering voor het 
twee-kamerstelsel niet altijd even 
groot is geweest. in z.ij:n woord tot de 
leden dier Kamer zo nadrukkelijk ook 
voor de handhaving van de posftie der 
door hem geleide Kamer van revisie 
was' opgekomen. 

Hoewel dit liberale ru;gaan geens
zins warm bleek te kunnen lopen voor 
die Kamer voor Gl'O'lldwe'tshediening, 
meende het zonder nadere en uitvoe
riger argumentatie vooralsnog ·mr. 
Jonkmans blijkbaar bestaande vrees 
toch niet te kunnen delen, dat ,,een 
dergelijke slechts «<n enkele maal en 
voor een speciaal doel optredende Ka· 
mer ad hoc nu werkelijk een gevaar 
voor de positie van de bestaande ver
tegenwoordigende lichamen zou op
leveren". 

• • • 
Mr. JonkmMs rede heeft dus heel 

wat rumor in casa verwekt. Nu 
moet bij aandachtige lezing van de 

• • • 

1:; dezer plaatse willen wij ons 
over die Derde Kamer liever nog 

ma.ar niet positief uitspreken. Wel ech
ter kan het nuttig zijn erop te wijzen, 
dat in 1946 een .belangrijk deel van de 
bezwaren zich - terecht o.i. - richtte 
tegen het terugbrengen van de ver
eiste gequalificeerde meerderheid van 
twee derden bij de definitieve beslwt
vorrni:ng :tot -èie.?ljfden. Wie de pOli
tieke kaart van het land kent en weet, 
dat katholieken en socialisten te za
men juist over omstreeks 60% der 
stemmen besohikken, begrijpt, da~ dit 
ogenschijnlijk kleine verschil in wer
kelijkheid van grote practische bete
kenis is. ..... 
~ de tweede dag, dat de Eerste 

Kamer samenkwam, behandelde 
zij het ontwerp Grensoorrec'tiewet. Dit 
ontwerp lfad ·geen ander do:el, dan de 
voorzienh,gen, die krachtens de Mach· 
tigingswet van 21 April 1949 bij alge-

DEZE BURGER 
gunt iede'l' het zijne; de mensen, de volken en Antba. 

Aruba heeft weer een telegram ncwr de Koningin gezonden 
waarin het zegt dat het onafhankelijk wit zijn onder de Kroon 
van het Koninkrijk-nieuwe-stijl. En waniUIH deze burger één 
aland ~ onafhankelijkheid gaarne tfUAi dan is ·het Aruba, 
waar hij, in een al weer vèr verleden, goede. uren· in de zon 
heeft doorgebTacht. 

Om het .zo maar eens te ::eeggen -als de ·melkboer 'het zeggen 
zou: Aruba heeft· de pee aa11. Cvraçao,geJ~;ien .en àaar&m wil het. 
niet met Curaçao in één staatkundig, Antillisch verband ver
bonden zijn. 

Die pee heeft vele oorzaken: historische, economische en pig
mentische en dat ondefiniëerbare gevoel vnn .eilanderig onbe
hagen dat een factor van betekenis is, al kan het niet helemaal 
lagisch verklaard en uitgelegd worden. 

Het eigenaardige van de Nederlandse Antillen is dat cd die 
zes eilancUes eigenlijk eilandjes-op-zic;h-zelve zij,._ aardrijks
kundig en historisch met enig verband, doch verder met niet 
zo heel ve.el gemeenschappelijkheid. 

Een moeilijk 'f>nderwe'l'p waarin, in een kof"t stukjre als dit, rdeze 
burger zich maar niet verder verdiepen zal.. 

In elk geval: Aruba wil onafhankelijk zijn" zij dit onder de 
Kroon. 

Nu moet gij, iieve lezer, wèl even weten int Aruba aardig en 
lief is en een prachtig wit strand heeft en dat het gonst van de 
bedrijvigheid die komt van de grote olieraffinaderij van de 
Standard Oil of New JeTsey, die (na die van Abadan) de grootste 
'l'affinaderij van de wereld is. En dat Aruba vóÓT dat die r4ifi
naderij er was, 5000 inwoners bezat, terwijt het er nu ruim tien 
maal zo veel heeft. 

En gij moet Mk weten dat dat hele Ari:tba ze grroot is als 
~veer twee-derde van ons eiland TerseheUiRfl. Méét' niet. 

Het is, dacht deze burger, toch wel goed dat gij,. lieve lezer, 
wanneer gij de strijd-om-de-onafhankelijkheid van Aruba vo.lgt, 
op de hfWg'te z:ij.t 'l'an tle proporties V&'!t de mzet ~ de strijd. 

En ov~ is er niema.nà die Aruba it'Ó flfW"'le zijn Oft(lj
hankelijkheid gunt als juist 

mene maatregel van bestuur warea 
getroffen, te vervangen door een wet
telijlre regeling. Zo kopden dus ·OOk 
principiële .tegenstandens van 4e 
lJl'ensllt>rrectiei ah: de hereri Weade
laar en Woudenberg verklaren, dat zij 
niet tegen dit wetsontwerp zou4en 
stemmen, omdat het een logisch uit• 
vloeisel was van de destijds door de 
Staten-'Generaal aanvaarde Maohti
.gingS'Wet. 

Dat de Pl'incipiële tegenstand. t.eaen 
die :gr.enscru;.recties vooral in de Eer
ste Kamer zeer sterk was, zullen onze 
lezers zich waaTschijnlijk nog wel her· 
innenm . .zij was zelfs zo $t.erk, dat ·de 
Regering 'ilecllta door het tstellen van 
de Kabinetskwestie een meerderheid 
wist te behalen. In dit verband DU 
was de verklaring, welke onze geest
v:erwant mr. W.enclelaar aflegde, .nfet 
van belang ontbloot. Hij zei woorde
lijk: ,,Bij de behandeling van de Mach
tigingswet grenscorrecties heb ik dui· 
deHjk gezegd, dat onze fractie tegen 
grenscorrecties was. Ik voeg er thans 
nog aan toe, dat tengevalge van de 
wijziging in de samenstelling van on
ze fractie onze afwijzing daarvan eer 
sterker dan zwakker is geworden. En 
daaTom herhaal ik mijn opmer-king, 
die ik bij het afdelingsonderzoek heb 
gemaakt, dat onze fractie :zich haar 
volledige vrijheid voorbehoudt voor 
het tijdstip, waarop deze zaak defini
tief, dat is dus bij het met Duitsland 
te sluitel'l vredestractaat, geregeld ·aal 
worden. 

• • • 
{litgaande echter van het feit, dat 

deze grenscorrecties er nu een
maal zijn en de Kamer dus tot tij(! ·en 
wijle van een definitieve beslissing 
moet meehelpen, was de heer Wende
laar van mening, dat de aangehechte 
gebieden zo verstanctig mogelijk moes
ten worden beheerd. Hij zei niet: "zo 
goed mogelijk", maar: .,zo verstmdig 
mogelijk". Er, zijn, zo zei hij, iD de bij 
ons land getrokken,gebieden nog moei
lijk te verdragen toestanden, in het 
bijzonder op het gebied van de wo
ningvoorziening en van de aanleg van 
wegen. De Regering gaat bij de verbe
tering daarvan bedachtzaam te werk, 
overwegende, dat nog niet vaststaat, 
dat deze gebieden op de duur Neder
lands zullen blijven. De heer Wende
laar vroeg zich nu af of de regering 
in deze niet wat vlotter .zou kunnen 
zijn en daarbij zou uitgaan van het 
standpunt, dat Duitsland blijkbaar 
zeer gehecht is aan deze gebieden ·en 
er derhalve wat voor over zal lt.eb
ben om ze terug te krijgen. En dat 
"wat" zal dan toch op zijn allerminst 
moeten zijn het kapitaal, dat wij -er in 
gestoken hebben. 

* • • 

Û nze woordvoerder vroeg zich ecll-
ter af ·of het niet mogelijk zou 

zijn bij eventuele teruggaaf méér te 
krijgen. En in dit verband wees hij er 
op, dat het merkwaardigste is, dat met 
deze grenscorrectie belangrijke moel· 
lijkheden, misschien wel de grootaie 
moeilijkheden aan de Duitse grens, 
niet zijn opgelost. Spreker dacht hier 
aan de Dollard en aan de bezwaren 
van de grensriviertjes, in het bijzon
der de :Berkel en de Schipbeek. Ik .ge. 
loof niet, aldus mr. Wandelaar, dat ik 
die bezwaren nader behoef uiteen te 
zetten; ze zijn aan de Regering en aan 
vele Kamerleden voldoende bekend. 
Maar laat mijn ·strev{:n naar beperking 
van de discussies niemand verleiden 
om te denken, dat het hier minder be• 
langrijke onderwerpen zou gelden: ze 
zijn integendeel van zeer groot belang. 
En het moet, aldus spr., Nederland wat 
waard z:ijn, wanneer deze Heds zo 
heel lang slepende kwe6t;ies eindelijk 
eens in bevr~ende .z.ia worden opJe
lost 



rum WEEK tot WEEK 

De sneeuwbaJ 

D e verkiezingsstrijd is ingezet en naar nu al 
blijkt, zal het aan demagogie van de zijd& 

van de P.v,d.A. en het N.V.V., waar men blijkbaar 
met de zweep a.çhter de P.v.d.A. aan zit, niet ont
breken. 

Bij de behandelin~ van de belastingvoorstellen 
in de Tw:eede Kamer, sprak mr. Bu~:ger van een 
O]pval;ting bij een deel van de Kamerleden, van 
"S);Iaa:u de rijlten, pluk de armen"; 

Hij kon weten dat het niet juist was, wat hij 
zeide. D& groep Kamerleden clie de· heer B. op het 
OOI ba~ ''WaS gecmszinS" van plan; minister: Lief
tïnek het dbor Jaem' gevraagde bedrag te Gntbou.-
den,, maar wenste ·het gelli uit andere bronnen te 
putten. 

Maar de uitdrukking van mr. Burger was te 
mooi om deze niet bij de verkiezingspropaganda 
te benutten. En nu gaat men van socialistische 
zijde dit opgeworpen balletje als een sneeuwbal 
door de sneeuw rollen. In grote en kleine kran
ten, op vergaderingen, bij uitzendingen voor de 
politieke radio, die V.A.R.A. heet, wordt dit 
balletje voortgerold, om straks als een grote, 
zware ijsklomp. bij de verkiezingen dien.st te 
kunnen doen. 

Men zij dus op z'n hoede en zorge dat de zon der 
waarheid (met een kleine w, zetter), de sneeuw 
snel doe ·smelten en de· heren een stortbad van 
water op hun hoofd krijgen, dat hen zal opfrissen. 

.. * .. 

Durf' (I) 

I n het jaarverslag 1950-1951 van het Verbond 
van Nederlandse Werkgevers staan Pnige zeer 

belangrijke opmerkingen neergeschreven, waarvan 
men zou wensen, dat zij op de meest uitgebreide 
schaal aan OlllS volk ter kennis zouden kunnen 
worden geb~ht. Het feit, dat deze- opmerldngen 
juist van werkgeverszijde komen zal bij bepaalde 
politieke groepen in ons land wel weer bij v.oor
baat de neiging doen opkomen, deze uitspraken te 
negeren en deze tot "reactionnai!'" te bestempe
len. Leest men n.l. de uitspraken die dezer dagen 
door de beren Oasterhuis en Vermeulen, resp. 
VQorzitter en secretaris van het Nederlands Ver
bond van Vakverenigingen (N.V.V.) in het open
baar zijn gedaan, dan moet men wel tot de con
clusie komen, dat ~1et niet in hun bedoeling ligt in 
de eerste plaats de waarheid te zoeken, doèh dat 
zij, over een vooroorde-el beschikken. die de natio
msle zaak werkelijk in geen enkel opzicht ten ~e
de komt. Het zou e-chter zegenrijker voor ons,volk 
zi~, indien men van de ziJde van het N.V.V. en de 
Partij van de Arbeid de moed :!:!.ad bun aanhangers 
de waarheid te vertellen met betrekking tot de 
ecanomische toestand van ons land. Zeer terecht 
w9l"dt er in het verstag van het Nederlands Ver
bond van Werkgevers op gewezen, dat .. lis ver
betering in de ruilvoet. als gevolg van de. prijs
daling der grondstoffen zich uiten mag in een 
hogere consumptie, wanneer men zich tenminste 
bevindt in een economie, die in wezen in even
wicht blijft." "Dat dit laatste", ~dus wordt in het 
bovengenoemde verslag geconstateerd, "niet het 
geval is, is jammer genoeg de bevolking als ge

heel niet voldoende bekend, om de eenvoudige 
reden, dat !llen met de ernst van de situatie nim

mer geconfronteerd is. Nederland realiseert zich 
onvoldoende, dat het inderdaad in vele opzichten 
spectaculaire herstel van onze economie na 1945 

ih ze er belangrijke mate is te danken aan bui
tenlandse hulp. In totaal zijn zeer grote bedragen 
dienstbaar gemaakt aan het herstel van onze con
sumptie en ons productieapparaat maar zij heb
ben er nog niet toe ge}eid, dat onze economie 
zich heeft aangepast aan de vergeleken met 1939 

zo sterk gewijzigde structurele positie. Dit feit is 
ons volk verheeld gebleven, omdat telkens op het 
kritieke moment dollars of andere valuta ter be
schikking kwamen, die ons in staat stelden rustig 
op dezelfde weg voort te gaan en het in 1945 geko
zeo. reële loonpeil te handhaven en zelfs op. te 
voeren". 

Durf (11) 

H !t is wel een betreurenswaardig verschijnsel, 
dat nu reeds de verkiezingsstrijd ontaardt in 

een zuiver politieke muggenzifterij. Het is zo een

voudig en vaak zo aantrekkelijk, de "reactie" als 
de grote boeman voor de massa ten tonele te v,oe
ren. In het tijdsgewricht waarin wij op het ogen

blik leven, ~U~at hel echter om heel andere en. 

veel belangrijker waarden o.m. de durf ons. .volk 
te zeggen· waar het op staat. De economische toe
stand van, ons länd is op het ogenblik van d:ien 
aard, --en, dtt zal voorlOpig ook wel zo blijven -
dat het vGlkotnen onverantwooro is, ons volk gou
den bergen· te bel'Oven. Immers, geen enkele poli;. 
tieke partij zal deze schone beloften in deze be

narde tijd ooit waar kunnen maken. Er is, zoals 
gezegd, dUrf voor nodig ons volk met de waarheid 
te confronteren. Daarbij zal het :aoodzakelijk zijn, 

dat meer dan o.oit naar eenheid wordt gestreefd 
en het verderfelij!t drijven naar klassetegenstellin

gen aan de kaak wordt gesteld. Slechts door een 
samenwerking· tussen kapitaal en arbeid zal. ons 

volk er weer boven op kunnen komen. De 
"boeman-politiek" van de Partij van de Arbeid za]; 
aan de kaak dienen te worden gesteld, als weinig 
heilzaam, in het bijzonder voor onze arbeidende 

bevolking, De waarheid verkondigen is vaak een 

delicate kwestie, doch op den -:luur wekt deze 
methode vertrouwen. Daarom zij ons parool bij de 

komende verkiezingsactie ons volk te waarschu
wen, waarbij wij niet in een onnodig pessimisme 
behoeven te vervallen, aangezien een redelijke op .. 
lossing denkbaar is, mits ons volk slechts de han
den ineen wil slaan. 

• * * 

Sociale zekerheid (I) 

n~zer dagen heeft, aldus de ,;Volkskrant" een 
kadervergadering te Amsterdam plaats ge-

had van de plaatselijke Katholieke Arbeidersbewe

ging, alwaar dr. G. Veldkamp uit Breda enige 

opmerkingen heeft gemaakt inzake· de sociale ze
kerheid en het verantwoordelijkheidsgevoeL De 

heer Veldkamp. moest de vraag .of de sociale zeker

heid. het verantwoordelijkheidsgevoel vaJ! de ar
beiders ondermijnt ontkennend beantwoorden, in 
zoverre althans. de overheid de werkers niet. tot 
massa-mensen maakt zoals in, sommige landen gé
beurt. Hij noemde het. verkeerd om de verantwoor

delijkheid ap Gle g,emeen8ch~p af te schuiven. D& 
werkgever moet echte!:" zijn at'béiders een dusdanig 
loGn uitbetalen, dat die arbeiders op een sociale 

zekerheid kunnen steunen en dat sluit aan bij hun 
persoonlijke verantwoordelijkheid, omdat die so
ciale :ekerbeid gefinaucierd wordt' door hun eigen 
arbeidsprestatie. Alleen kan een arbeider, clie·zeker

heid niet opbrengen; de gemeenschap moet. bét· 
kader vormen waardoor sociale zekerheid bereik
baar wordt en dat kan alleen door sociale. wet
ten. Dr. Veldkamp zeide, dat er gewaakt dient te 
worden tegen. eer mentaliteit die gemakkelijk 
k~ groeien nJ. die van de massificering. Remedies 

tegen verantwoordelijkheidsverslapping noemde 
spreker het ontplooien van eigen initiatieven, zelf

werkzaamheid en een goed gekozen vrije tijds
besteding. Wij kunnen het in grote lijnen wel met 

de bovenaangehaalde zienswijze eens zijn e.n het 
is verheugend, dat onder de Katholieke Arbeiders
beweging dergelijke woorden zijn verbreid. Im
mers, hoe groot is vaak nog het wanbegrip met 
betrekking tot de sociale ze~erheid. Helaas wordt 
deze zekerheid nog veelal los gezien van elke ver
antwoordelijkheid· en wordt zij opgeëist als een 
vanzelfsprekend recht, waartegenover geen ver
plichtingen staan. Dat deze uitspraak in overeen
stemming is met de werkelijkheid, bleek overi
gens ook uit de discussies op de. meergenoemde 

vergadering waaromtrent de Volkskrant o.m. wEret 
te melden: "Uit de hierna volgende disc.ussies bleek 
h.oe in. de praetijk de sociale zekerlteid het ve:uant-
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woordelijkheidsbesef wel degelijk kan ondergra
ven wanneer b.v. bij ziekte-onge!Vallenuitkering, 
kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, consume~ 

tencredietverlening enz. het doel van die uitke
ringen door de betrokken werknemer verkeerd 
wordt geïnterpreteerd". 

Sociale zekerheüi (11) 

H et is helaas een euvel van deze· tijd, dat door 
velen niet wordt ingezien, waarop de sociale 

voorzieningen in feite zijn gebase-erd. Daarom rust 
op de taak van hen die v:oor;1l een leidende positie 
in de vakbeweging bekleden, een Zeel" verantwOCMT
delijke taak met betrekking. tot de voorlichting ten 
aanzien van al deze problemen. Het is hier weer 
een kwestie van durf het volk te zeggen waar het 
op staat. Jammer genoeg worden al deze vraag• 
stukken, vooral in de politiek, met de nodige de
magogische saus. o:v.ergo.ten.. Men verzuimt het OM

zakelijk verband aan te wijzen. Slechts rechtfm 
worden geëist waarbiJ over de daartegenover staan
de plichten wordt gt!Zwegen. Het is weer vooral 
de Partij van de Arbeid die met dit bijltje hakt. 
Sociale zekerheid: accoord. Maar dere moet wor
den verworven door het aankweken van eig~ ini• 
tiatief en eigen verantwoordelijkheid. Dan pas ook 
zal de sociale zekerheid voor de werknemer waarde 
krijgen. Het is nu eenmaal een eigenaardig psycho
l<>gisch verschijnsel, dat de mens datgene waarvoor 
hij zieh flink moet inspannen mee~r waardeert, dan 
Qatgene wat hij zonder veel moeite in de schoot 
geworpen krijgt. Zo ook is het met de sociale 
zekerheid gesteld. 

* * * 

Belastingen 
1\.1 aar aanleiding van de wanhoopsdaad val't eetl 
.l, koperslager te Rotterdam, die als r(!actie op 

een onmiddellijk dreigend executoriaal beslag zijn 
inboedel op straat wierp, heeft onze V.V.D.-Kamer
lid, de heer Cornelissen, aan de minister van Fi
nanciën schriftelijke vragen gesteid, waarbij hij 
o.m. om het instellen van Pen onderzoek vraagt. 
Voorts vraagt ons Kamerlid om, indien het optre
den van de Inspecteur van Belastingen afkeuring 
verdient, te onderzoeken welke maatregelen van 
regeringswege mogelijk zijn, opdat de gevolgen 
zo veel mogelijk te niet worden gedaan. Deze vra
gen zijn ongetwijfeld van een zeer grote beteke• 
nis, temeer omdat zij in feite niet alleen betrekking 
hebben op dit ene speciaal gesignaleerde gevaL Het 
ware wenselijk, dat de fiscus een ieder die van 
goede wille is, doch door bijzondere omstandig
heden niet tijdig kan betalen, spaart. Dit is niet 
alleen in het voordeel van de belastingbetaler, 
doch ook voor de fiscus zelf. Vooral de kleine 
zelfstandigen worden op het ogenblik wel heel erg 
geplaagd door het zo langzamerhand berucht ge
worden liquiditeitsvraagstuk. De wil tot betalen 
is veelal werkelijk aanwezig, doch deze goede wil 
wordt vaak lamgelegd door volslagen onmacht. Een 
soepelè schikking zou in deze heilzaam kunnen 
werken en behalve psychologische mede economi
sche en finan~:Ïli~Je '\JQGrdelen bieQen. 
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Gemeenteraadsleden 
kwamen bijeen 

Op Zaterdag 29 September zijn in 
Rótterdam bijeengekomen verschei
dene gemeenteraadsleden uit de ge
meenteraadsfracties van de V.V.D., 
van die gemeenten in Zeeland, Noord
Brabant en Zuid-Holland, welke min
der dan 75.000 .inwoners tellen, tenein
de gezamenlijk overleg te plegen in
zake de behandeling van de gemeen
tebegroting voor 1952. De vergadering 
werd geleid door de heer D. W. Dett
meijer, voorzitter van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden van de 
V.V.D., terwijl voorts aanwezig waren 
de heer M. C. Moolenburgh, wethou
der te Burgh-Haamstede, bestuurslid 
der vereniging en mr .. W. Koops, 
secretaris van. de Partij. ,Aanwezig 
waren gemeenteraadsleden uit Dor
drecht, Vlaardingen, Schiedam, Oegst
géest, Rijswijk, Helmond, Voorburg, 
Geervliet, Den Briel, Boskoop, Lek
kerkerk, Alblasserdam, Poortugaal, 
Vught, Zierikzee en Burgh-Haamste
de. Uitvoerig werd van gedachten ge
wisseld over de financiële verhouding 
tussen Rijk en Gemeenten, huisves
tingsmoeilijkheden, het heffen van ta
rieven, waarbij zich in het bijzonder 
een uitvoerige discussie ontspon over 
verstrekking van vuilnisemmers en de 
neiging om tarieven naar draagkracht 
in te stellen. Ook vraagstukken van 
annexatie, samenwerking en samen
voeging van gemeenten werden ·onder 
het oog gezien. Algemeen was men van 
oordeel, dat de huidige financiële ver
houding tussen Rijk en Gemeenten 
voor de gemeentebesturen bijzondere 
moeilijkheden met zich brengt. Ook 
kwamen bezwaren naar voren tegen 
de l;mge tijd, welke verloopt tussen 
het aannemen van voorstellen in ge
meenteraden en de . goedkeuringen 
door Gedeputeerde Staten der Pro-
vinCies. · 

Beste avond 
Op initiatief van de J.O.V.D., afd. 

Naarden-Bussum en met medewer
king van de afdelingen Bussum en 
Naarden-Huizen werd op 25 Sept. j.l. 
een openbare bijeenkomst gehouden 
te. Bussum. 

De heer R. Zegering Hadders sprak 
over: "Ons Beleid". 

Het was een zeer geslaagde avond. 
De opkomst mag bijzonder goed wor
den genoemd, er werden veel vragen 
gesteld en beantwoord en er meldden 
zich enige nieuwe leden. 
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Iets nieuws voor ·Breda 

Jeugdgemeenteraad gaat werken 
Verl{adert tegelijkertijd met de h " "ec te Raad 

Op een vergadering Donderdag 2 Aug. l.I. is door afgevaardigden 
van de vier politieke en/of geestelijke groeperingen ter plaatse een 
Bredase Jeugdgemeenteraad opgericht. Aan de toen gevoerde be
sprekingen namen deel vertegenwoordigers van de KVP - J.O., de 
KAB, de KAJ~ de KJMV, de Kath. Werkn. Midd,nstand, de Kath. 
Boerenorganisatie, de Nieuwe Koers, de AJC, de Ned. Hervormde 
Jeugdraad, de Gereformeerde Jeugdraad, de Ant. Rev. Jongeren
organisatie, benevens van de VVD. 

Op deze vergadering werd de Bredase JGR opgericht, welke op de 
eerste plaats tot doel heeft een contactcentrum en een discussie- · 
forum .te zijn voor alle Bredase jongerert·tussen 18 en 35 jaar. De 
werkwijze van deze JGR zal, evenals de inrichting ervan, gedeeltelijk 
overeenkomen met de echte gemeenteraad, gedeeltelij,k er van 
afwijken. 

De samenstelling 
wat de inrichting betreft werd 

het volgende overeengekomen: 
De B.J.G.R. zal evenveel zetels tellen 
als de echte G.R., d.i. thans 37. 

Om 'i spel-element volkomen open 
te houden, zal geen enkele partij de 
absolute meerderheid krijgen, waar
mee dus afstand· wordt gedaan van de 
evenredige vertegenwoordiging. 

De zetelverdeling werd als volgt 
overeengekomen: 

Katholieken 17 zetels; Socialisten 
11 zetels; Prot. Christ. 5 zetels; Libe
ralen 4 zetels. 

De leden nemen zitting als verte
genwoordigers van deze politieke en 
geestelijke stromingen. 

Het college van B. en W. zal komen 
te bestaan uit een katholieke burge
meester en vier wethouders, van elke 
groepering één. 

De" vergaderingen van de B.J.G.R. 
zullen openbaar zijn. Over de plaats is 
contact opgenomen met B. en W. 

concrete voorstellen had. Voorts is 
aan de orde geweest het financiële 
vraagstuk, dat met de .activiteit van 
de Jeugdgemeenteraad verband houdt. 
Tevens werden enige commissies in
gesteld, waaronder een voor de re
dactie van een Reglement van Orde, 
de adaptatie van de Gemeentewet, 
een kiesreglement en het protocol. 

Aangezien men zich op verschei
dene punten in de fracties nog nader 
wenste te beraden, bleek er vóór de 
eerste officiële openbare vergadering 
nog een besloten zitting nodig, welke 
werd vastgesteld op Vrijdag 5 Octo
ber. Als datum voor de officiële ope
ning en installatie van de Jeugdge
meel';.'!raad werd voorgesteld Don
derdag 18 October. Deze installatie 
zal dan naar alle waarschijnlijkheid 
plaats hebben in de Receptiezaal van 
het Stadhuis. 

De samenstelling der fracties 

0 fficieus kan worden meegedeeld, 
dat de fracties er als volgt uit

zien: de katholieke :lractie (17 leden): 

G. M. Boosten (econ. cand.); J. J. 
Crul, mej. C. J. Dada, J. P. A. van 
den Dam (econ. drs.); L. C. M. Diep
straten, jur. cand. (tevens fractie-se
cretaris); W. Dirven, B. Engbersen, 
jur. cand. (tractie-voorz.); A. A. van 
Gaste!; M. W. Gillis (econ. cand.); J. 
W. van.Gils; H. Hanegraaf; C. J. Hen
drikx; G. Hulskramer; J. Machielsen; 
J. Merks; J. A. Nouwens; M. P. R. 
van Os (wethouder). 

De socialistische fractie (11 leden): 
D. Brinkèrhof (fractie-secretaris); .J •. 
Brouwer; T. Gerritsen; W. Kersten; J. 
van Kerckhoven; J. de Lange; mej. A., 
Noot; P. Postma; P. Vis; G. Weeda 
(wethouder); J. Wijne (fractie-voor
zitter). 

De protestants-christelijke fractie · 
(5 leden): J. C. van den Berg; H. 
Bouwman; mr. R. L. Heukels; J. A. 
Timmermans; A. M. Witte. (De wet
houder en de fractie-voorzitter van 
deze groep zijn nog niet bekend.) 

De liberale fractie (4 leden): W. 
Badon Chijben (jur. cand.); R. D. Os
roers (econ. cand.); T. E. Schrijver 
(fractie-voorz.); Y. P. W. van der 
Werff, hist. drs. (wethouder). 

Als burgemeester en voorzitter van 
de Jeugdgemeenteraad kan genoemd 
worden C. G. A. Cosijn, jurid. drs., 
van welke persoon de eerste stoot tot 
oprichting van .de Jeugdgemeenteraad 
in Breda is uitgegaan. 

Tot secretaris van de Jeugdgemeen
teraad werd benoemd de heer P. J. 
Wuisman. 

Aan het eind van de besloten zit
ting werd namens de verschillende 
fracties dank en hulde gebracht aan 
de werkgroep om het vele en belang· 
rijke werk, dat door deze mensen 
werd verricht voor 't totstandkomen 
van de Bredase J eugdgemeenteraad. 

VitgeslGtel:lc 'li:JlU ··•.lfiittinlt .. :~. ,-11~· 
jonge1·en, die reeds zitting heboen in 
een officieel vertegenwoordigend li
chaam (Gemeenteraad, Prov. Staten,. 
Staten-Generaal). 

Oe werkwijze 

Wij ZlJll benieuwd 
antwoord 

naar het 

W!lt de .werkwijze van de B.G. 
J.R. betreft het volgende: 

Op de agenda zullen komen pun
ten, welke geschikt zijn tot behande
ling in een J.G.R.; warmeer agenda
punten .van de echte G.R. worden 
overgenomen, zal de J.G.R. bijeenko
men gelijktijdig met ·de· echte Raad. 
Het ligt voor de hand, dat talloze 
agendapunten van de G.R. voor de 
J.G.R. geen geséhikte stof tot discus
sie bieden, dus zullen hoofdzakelijk 
punten met een min of meer alge
meen en principieel karakter gekozen 
worden. 

Het zal echter ieder duidelijk zijn, 
dat het voornaamste en meest vrucht
bare werk zal kunnen plaats vinden 
tn de fractievergaderingen van de 
verschillende fracties, welke dan ook 
toegankelijk zullen zijn voor alle be
lan.gstellenden en tot het bezoeken 
waarvan ieder door de organisatie 
waarvan hij deel uitmaàkt, zal wor
den aangespoord. 

Waarschijnlijk 18 October 
eerste openbare bijeenkomst 

Û nlangs heeft in "Het Wapen van 
Nassau" aan de Haven de eer

ste besloten zitting van de Jeugdge
meenteraad plaats gehad. Na een om
vangrijke, maar zorgvuldige voorbe
reiding haçl de "Werkgroep" ad hoc, 
het genoegen met de vier verschillen
de fracties, t.w. d,e katholieke, de so
cialistische, de prot. chr. en de libe
.rale, kennis te maken en in eerste 
vergadering bijeen te zijn. 

Daar deze avond voornamelijk be
doeld was tot onderlinge kennisma
king en verdere regeling van interne 
kwesties, moest .de vergadering uiter
aard een ·besloten karakter hebben. 
Er is echter op die avond nog veel en 
vruchtbaar werk verricht, Er is nader 
gesproken over de .openbaarheid ·der 
ft"actievergaderingen,. de werkwijze 
der fracties in de· Jeugdgemeente
raad, op ·welk· punt. men. nJ .• zeer, 

I n het vorige nummer van Vrijheid 
en Democratie hebben wij reeds 

melding gemaakt van het verbod van 
B. en W. van Den Haag om propa
gandistische lectuur van politieke par
tijen toe te laten op de algemene 
markt en de boekenmarkt, hetgeen 
wij een onwijs besluit noemden. 

In de Haagsche Courant heeft prof. 
Josephus Jitta aan deze zaak een 
hoofdartikel gewijd onder de titel "on
grondwettig", dat in verband met de 
belangrijkheid van deze zaak hier ge
deeltelijk door ons wordt overgeno
men. 

De Haagsche Courant schrijft: 

"Deze beschikking is zeer be
paald in strijd met artikel 7 van 
onze Grondwet, dat censuur 
(uiteraard van overheidswege) op 
drukwerken verbiedt. Positief 
staat er in dat artikel, dQt nie
mand voorafgaand verlof nodig 
he~t om door de drukpers ge
dachten of gevoelens te openba
ren, behoudens ieders verant
woordelijkheid volgens de wet. 

Dat dit verbod van B. en W. 
ongrondwettig is, is niet slechts 
onze opvatting, maar deze opvnt
ting is in overeenstemming met 
de vaste jurisprudentie van de 
Hoge Raad, zoals dit hoge col
lege dit zeer beroemde, maar 
ietwat duister geformuleerde ar
tikel van onze Grondwet inter
preteert. 

Hoe luidt die jurisprudentie? 
Een gemeentebestuur mag ver
kopen of venten van drukwer:.. 
ken beperken in verband met de 
openbare orde. Dat betekent, 
dat het gemeentebestuur de ver
koop of het venten in verband 
met de openbare orde op be
paalde uren of plaatsen mag be
perken, maar niet: geheel ver
bieden. 

De maatstaf ·voor .het verbie
den· is in deze verordening be
PMld niet ."de, openbare orde", 
maar het karakter der geschrif· 

,. , .ten: · própaganda voor politieke 

partijen, van welke partij ·en van 
welke aard ook. Men kan toch 
moeilijk volhouden, dat B en W. 
van oordeel, dat. iedere politieke 
propaganda, ook die van de he· 
ren Romme en Schouten bijvoor
beeld, in strijd zou zijn met de 
openbare orde. 

Het komt ons voor, dat deze 
beschikking van B. en W. -
komt een overtreding ooit voor 
de rechter en in laatste instantie 
voor de Hoge Raad - onverbin
dend zal worden verklaard, als 
in strijd met artikel 7 van de 
Grondwet." • • • N aar aanleiding van deze aangele-

genheid heeft de voorzitter van 
de fractie van onze partij in de Haag
se Gemeenteraad, de heer D. W. Dett
meijer thans de volgende schriftelijke 
vragen tot het College van Burgemees- · 
ter en Wethouders van Den Haag ge
richt: 

1. Is bet juist, dat Burgemeester 
en Wethouders oepaald hebben, dat 
het uitstallen en verkopen van pro
pagandistische lectuur van politieke 
partijen op de algemene markt en 
op de boekenmarkt wordt verboden? 

2. Indien de vraag sub 1 bevesti• 
gend wordt beantwoord, zouden B. 
en W. dan willen mededelen, welke 
overwegingen ben hebben geleid bij 
het uitvaardigen van dit verbod? 

3. Welke norm willen B. en W. 
aanleggen bij het bepalen, wat pro
pagandistische lectuur van politieke 
partijen is en welke instantie door 
hen met het toezicht en de naleving 
van dit verbod is belast. 

4. Zijn B. en W. niet van oordeel, 
dat dit verbod in strijd iS. met arti
kel 7 van de Grondwet. 

5. Zijn B. en W. voornemens, In
dien zij bij nader inziclrt de menlor 
zouden zijn toegedaan, dat dit ver
bod in strijd is met art. 7 van de 
.Grondwet; d" verbod in te trekkea. 

Wij zijn naar het antwoord op d~ze 
vragen zeer benieuwd. .. 
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onzer De grondslagen 
hesebaving wortelen 

Cht·istendom 

• 
lll het 

Uornelissen stelt 
vragen aan minister 

Lieftinck 

De waarde t~an de mens wordê erkend 
De Nederlandse beschaving, gelijk wij die thans kennen, is product ener 

eeuwenlange ontwikkeling. Deel uitmakend van de Westerse cultuur, heeft zij 
zich tot een eigen type ontwikkeld en zo op allerlei terrein haa~ bijdrage tot 
de bloei van het geheel geleverd. Met heel de Westerse cultuur is ook de 
Nederlandse in haar historische ontwikkeling door tal van factoren bepaald. · 
Zonder aan de invloed van andere te kort te doen moet met· name die van het 
christendom erkend worden als het voornaamste element, dat tot de opbouw 
onzer beschaving heeft bijgedragen. Eerst na de kerstening van West-Europa is 
hier van beschaving sprake. Terecht stelt daarom ons beginselprogram, dat de 
grondslagen onzer beschaving in het christendom wortelen, zulks niet alleen 
wegens deze onloochenbare historische oorsprong, maar niet minder ook omdat 
sindsdien het christendom het geestelijk en zedelijk leven van ons volk bij 
voortduring heeft beïnvloed. 

~en geest van 
verdraagzaamheid 

!!en eervolle plaats onder de volkeren 
verwierf. Het is van deze geest uit, 
dat de V.V.D. zich tegen alle anti· 
thetisch drijven keert, dat zij niet al
leen ter wille van het in deze tijden 
zo nodige nationale eenheidsbesef ver
werpt, maar ook omdat zij het strijdig 
acht met de beginselen van het chris
tendom zelve. 

dagen uitwijst, het gevaar van ont
waarding van de mens onvermijdelijk 
oJ). Zedelijke ontworteling en geeste
lijk nihUisme met alle noodlottige ge
volgen cb\arvan voor enkeling en 
maatschappij kunnen alleen worden 
overwonnen door vel'S'terking en ver
levendiging van de christelijke geest 
en de eerbiediging van de zedelijke 
normen, door het christendom aan de 
wereld gebracht, waarbij de Partij er 
zich sleehts over verheugen kan, dat 
deze erkenning vinden ook bij zeer 
velen, die zich niet rekenen tot de 
aanhangers van een der vele denomi
naties van de christelijke kerk. 

Ons Tweede-Kamerlid Cor
nelissen, heeft aan de minister 
van Financiën schriftelijk, ge- · 
vraagd of het hem bekend is, 
dat op 25 Sept. jL een koper
slager, tevens eigenaar van een 
lasserijbedrijf te Rotterdam, na 
een wanhoopsdaad in een psy
chiatrische ilirichting is opge
nomen. Is het waar - zo ver
volgt hij - dat deze daad; re-· 
actie op een onmiddellijk drei
gend executoriaal beslag op de 
inboedel van betrokkene, waar
aan openbare verkoop van 
diens bedrijfsinventaris was 
voorafgegaan, het uiteindelijke 
gevolg was van het weinig soe
pele optreden van een inspec
teur van belastingen? 

Indien 's ministers antwoord 
bevestigend luidt, is hij dan 
bereid de inspecteurs van be
lastingen ter zake te instrueren, 
waarbij bepaaldelijk de aan
dacht wordt gevestigd op de 
wenselijkheid de nodige schap
pelijkheid te betrachten? 

IUIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllll 

Ook wanneer in later eeuwen het 
dus gevormde Nederlandse be

schavir.~:::leven de aanraking met an
dere geestesstromingen heeft onder
gaan, heeft het deze met behoud van 
de eigen wezenskenmerken in zich 
opgenomen en verwerkt en bleef het 
christendom in de breedste zin des 
woords onze beschaving stempelen tot 
wat zij naar haar oorsprong was. Dat 
het christendom zich hier te lande in 
veelheid van verschijningsvormen . 
heeft ontplooid, is aan de erkenning 
van de onuitputtelijkheid van zijn we
zen ten goede gekomen. Het besef, 
trots alle verscheidenheid, deel te heb
ben aan de ène gemeenschappelijke 
bron en daardoor zijn diepere eenheid 
bewust te blijven, heeft er tevens toe 
bijgedragen, dat zich een geest van 
verdraagzaamheid ontwikkelde, die 
tot de nationale waarden gerekend 

·De waarde van 
de mens 

ç,\SPE~ 

~& 
De heer Cornelissen wil we

ten of de minister niet van oor
deel is, dat, zo de gegevens 
juist zijn, het optreden van be
doelde inspecteur der belastin
gen afk:euring verdient. 

Ons Tweede-Kamerlid vraagt 
voorts of de minister niet van 
mening is, dat dergelijke voor
vallen allerminst er toe kun
nen bijdragen bij de voor ons 
volk zo belangrijke groep van 
kleine zelfstandigen het ver
trouwen te versterken in de 
steun welke zij van de rege
ring mogen verwachten. 

S taatkundig ziet de V.V.D. de be
langrijkste betekenis van het 

christendom hierin, dat het de waarde 
van de mens erkent, voorzover en om
dat deze drager is van de goddelijke 
geest. Alleen in een samenleving, van 
de hoge waarden van het Evangelie 
doordrongen, is de menselijke waar
digheid en daarmede 's mensen vrij
heid verzekerd. 

STALEN MEUBELEN 
"GISO"-LAMP EN 
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AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Waar de christelijke grondslagen der 
11amenleving worden aangetast, doemt, 

Vraagt bij onze administratie de 
tarieven voor extra-exemplaren van 
ons weekblad, voor de verbreiding 
van onze beginselen en voor het 
werven van nieuwe abonné's. · 

En tenslotte: indien het ant
woord · op deze laatste vraag 
bevestigend mocht luiden: of 
de minister dan bereid is de 
inspecteurs van de belastingen 
ter zake te instrueren de nodi
ge schappelijkheid te betrach
ten 

mag worden, waardoor Nederland zich naar de geschiedenis het· ook in onze 

Burgerzin 
Dezer dagen lazen wij m c.e uagbladen, dat 

binnen een week, nadat de burgemeester 
van Holten in Overijssel door middel van de plaat
selijke pers de bevolking had uitgenodigd in te 
schrijven . op een gemeentelijke obligatielening 
voor woningbouw, het gevraagde bedrag van 
75.000 gulden reeds met rond 10.000 gulden was 
overtekend. Dit kon geschieden, dank zij de mede
werking van alle lagen der bevolking. Aldus was 
de gemeente Holten -.,eer in staat acht woningen 
te bouwen. In het vervolg, zo sprak de dankbare 
burgemeester van Holten, zullen wij over dit acht
tal woningen niet meer spreken als over woning
wet-woningen, maar Burgerzin-woningen. Voor
waar een treffend staaltje van solidariteit en van 
burgerzin in de ruimste betekenis van het woord. 
Toen wij dit bericht lazen, moesten wij onwille
keurig denken aan het urgentieprogramma van de 
Partij van (Ie Arbefd, dat zeer onlangs ter inlei
ding van de verkiezingsactie werd gepubliceerd 
en waarover wij reeds het een en ander schreven. 
In dit beginsel-program komt o.m. het volgende 
voor: ,,Het is sociaal onaanvaardbaar en economisch 
ongewenst opnieuw op de wijze als in Maart 1951 
door prijsverhoging zonder evenredige loonsverho
ging een offer te vragen van de arbeiders. Het is 
bovendien niet te verdedigen, gezien de geringe 
bereidheid van andere bevolkin~sgroepen om even
eens offers te brengen". Ziedaar · -n van de dui
delij'kste bewijzen, dat de Partij van de Arbeid 
blijkbaar de burgerzin, die er bij zeer velen is, 
over het hoofd ziet en ook geen begrip heeft voor 
de geweldige offers, die er in de middengroepen 
bijvoorbeeld worden gebracht. 

Men kan veilig aannemen, dat de te Holten 
voor de woningbouw bijeengebrachte 'gelden 
niet (alleen) zijn verstrekt door de bevolking 
die in loondierist werkt. Men mag veilig aannemen, 
dat het leeuwendeel van ieze som werd bijeenge
bracht "door de andere bevolkingsgroepen, die in 
zo een geringe mate bereid Zijn offers te brengen". 
Het zal toch een ieder die enigszins zijn verstand 
gebruikt, duidelijk Zijn, met welke demagogische 
·niddelen de Partij vart de Arbeid ten strijde trekt. 

Hoe · dwaas · en .· . onwaárachtig deze . leuzen 

zijn wordt · o.m. door het Holtense voorbeeld 
bewezen. Het is wel zeker, dat in Holten zeer 
velen hier een waarlijk offer hebben gebracht 
door geld, dat men wellicht nodig had of op an
dere wijze voordeliger kon beleggen, aan te wen
den in dienst van de plaatselijke gemeenschap. De 
Partij van de Arbeid verzuimt om dit aan de 
massa te vertellen. 

Ambtenaren (1) 

1 n de Memorie van Toelichting op de begroting 
van Economische Zaken klaagt minister Van 

den Brink over het feit, dat de kern van leiding
gevende ambtenaren op zijn departement steeds 
meer afbrokkelt. Tengevolge van de merkbare 
verschuiving in het netto inkomenpeil van deze 
onontbeerlijk~ kern, treedt reeds geruime tijd een 
afbrokkelingsproces op, dat de minister met zorg 
vervult. Het merkwaardige is nu, dat men dus wel 
de oorzaak van dit afbrokkelingsproces kent, doch 
dat men blijkbaar niet van zins is dit proces tegen 
te gaan, hetgeen toch wel bevreemding moet wek• 
ken. Wij zijn nimmer een voorstander geweest vall 
het instandhouden van een overbezet ambtenaren• 
corps. Maar men versta ons in dit verband goed. 
Wij zijn nimmer gekant geweest tegen de ambte• 
narenstand als zodanig, maar wel tegen een over• 
betasting van het apparaat tengevolge van :1et 
steeds toenemen der overdreven bemoeizucht der 
overheid. Dit neemt evenwel niet weg, dat wij 
voorstander zijn van een onkreukbaar ambtena· 
renapparaat, waarvan de bezetting dusdanig iS. 
dat de opgelegde zware en verantwoordelijke taak 
op goede wijze kan worden vervuld. Wat wij thans 
zien, is een merkwaardige afvloeiing van de be· 
kwaamsten onder het ambtenarencorps naar het 
particuliere bedrijfsleven. In dit verband zien 
wij maar één oplossing, te weten een behoorlijke 
honorering van onze. ambtenaren. Dit behoeft 
geenszins een extra ·belasting voor de schatkist te 
'betekenen, mits men er voor. zorg draagt, dat met 
de overdreven bureaucratie voor goed wordt ge
broken. Thans dreigen wij onze historisch gegroei· 
·de zeer ' bekwame ambtenal"enstand- te · verliezen
aan hèt particUliere bedrijf. -Klagen en· verschijn· 

selen constateren kan zijn nut hebben, doch veel 
nuttiger zou het zijn, indien ernstig naar de mid· 
delen werd gezocht die er toe kunnen leiden om 
de oorzaàk van deze klachten weg te nemen. 

Ambtenaren (11) 
1 n verband met bovenstaand onderwerp trof 

ons een uitspraak van prof. mt; Duynstee, die 
hij larJ.Ceerde · bij zijn onlangs gehouden over~ 
drachtsrede als scheidende rector-magnif_icus van 
de Nijmeegse Katholieke Universiteit. "Er is geen 
enkele hoogleraar meer," aldus prof. Duynstee, 
,.die zijn vakbibliotheek op redelijk peil kan hou
den. De Salarisverhogingen hebben in geen enkel 
opzicht gelijke tred gehouden met de stijging der 
kosten. De progressieve belasting ontneemt aan 
de verhoging nog veel van haar betekenis. Als 
vaststaand moet worden aangenomen, dat menig 
hoogleraar zich niet bij machte ziet, zijn kinderen 
hoger onderwijs te doen-volgen. Vele. professoren 
kunnen moeilijk hun stand ophouden en de weten
schapsbeoefening daalt ongetwijfeld bij dalend 
levensniveau." Ziedaar een uitspraak,. die men 
niet zonder meer naast zich kan neerleggen. Wij 
vragen ons af of ook in dit opzicht tenslotte op 
ongemotiveerde gronden een kruidenierspolitiek 
wordt gevolgd, waarbij een zuinigheid in acht 
wordt genomen die de wijsheid bedriegt. Wij zijn 
de laatste tijd werkelijk te veel op weg, bepaalde 
bevolkingsgroepen te beschermen, waarbij de be
langen van andere bevolkingsgroepen te veel op 
de achtergrond worden gesteld. Sociale voorzie
ningen zijn breodnodig, doch daarvoor dienen niet 
alleen de bronnen ·aanwezig te zijn om deze te 
financieren, doch zij mogen zeker ook niet wor
den doorgevoerd ten koste_ van de bestaanszeker
heid van andere bevolkingslagen. Wij zijn aldus 
eeri geheel verkeerde weg ingeslagen, hetgeen ·tot 
nadeel.strekt van onze samenleving in zijn geheel. 
Mogen waarschuwinge~ als gegeven door prof. 
Duynstee tot ernstige bezinning in dit verband 

· leiden, opdat ·wij in (!ns land niet verder -~ 
bepaalde- verhoudingen stelselmatig acbeef 1e 

'trekken. · · · 
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DE SCHOOLRADIO 

Wordt het de grootste gemene deler·? 
DE V.P.R.O. HEEF·T EEN MOEILUKE PLAATS 

'tiran 1 O'ct'ober Cl! verzorgen Avro, Vara en V.P.R.O. driemaal per week 
voor de hoogstie teerjaren der litlgere school · Hn uitzending, reap. 
Of l'Jinsàagvddäcl,g,, (:.«.. v:R.O;), Woensdag (V.P.R.~ en- V"'Ü~!M'fer& 
(V'.A.R.A.).. De. B&b.oJen bsta.l.en. 9er leerling per jaar één gulden abon
~sQSW. De- d.'iÏe; O!IIJ,IJIOMI)RJ.erenigingetS ziljn W,. val.tfenM~ tie ci'llCU• 
lQtr~ Q.ie. •:uw ~ ama. dcto ~Jeh•ol~ ~11L ia;. eena• ge
tqOràeft, CJP~ due lallist ik!: ~i'ltlgefti--.meeu:,~a blmt~Attxn:-te 
àtragBD~, ~ eJb l'Ad!ar~ sch~ .ilfl" ~ .._~ 'lllltll· ilan 
Zffliste'l'en. Jlf5 'ltmJ· samiM81léa-ett~ ~r uitamdÏ92(111fti zou 'I'Jlen • 'l!iehtsnoer 
bn'l'fe'W nem.cm- lW w~n- uit d~ wet QPI lwtr LuQ: DE!~ ~ om
heudt zieh 'Dan iet's te leren. te do~M o# tne. 1Je lrl.tet.rl 'W4W stmii<UUI ie: me#J: 
~ eerbied;. verschut~ ar:m dè !JO~• ~ 1lfln· etndmos
din~nden'~ zulk$ za !>reed. 1111l!Jell.ik ~ én niet ~mé. ooit de 
gedsflie~. hegriP,pen. ~ . .li:en Ne~ ~fllia. ~ àrmr
I>9 u.ite,-cJ4t'Cl•w~ ~gspunt * ~-~~ met 
het Nle~e· m>Uó ii1t, uJJ • g~ledlimJf]BtJ~,. en; ~ schoolllf.ëtzeruttngen 
van de A.V.R.O; en V;A.&A. zul&n dleze 'llemwm~d: op; '!1e2eriei 
tD.ijzen en· ·'t>V t.a~e- geJieget1h'eden tGt uiäntJ~- moste~ b'lll!fnge191. DIWII!nmst 
moet eve1:1,wef onmidä.eltij}c dè a.antlachif; wor.den ge!H61rl:gd ep de d:wre 
plicht am. b1ac'htig1 mfld.e te werken aan hetl lJeOOI!de1!en. ?Jafl.i dkl· inter
natioa.ale gsilrmbite> A:Ues, wDJJ de volkerenverbroedering zou kunnen 
schaden, ·moet wordt.!n- natJel«ten, AUes; w.at. 11ett.. gwnst;e. dlmrrxl.n· in po~ 
Bitieve· zin. gedaan zou kun~e~ worde~ mtJet- - '8007"' ZO'I1e7' de, leeftijd 
der scholieren. dit tenminste to.el'aati, op tactvolle wij~e in de program
ma's w.or~n verwer.kt. M-et. b,etreJoking tot de aard d~r uitzendingen 
is; de- C..omtmisaie ~· menit14 t;Qegedna11<, dat de schoolradio e'l! in geen 
giJ(Valr naar 'I'IUZfl· st11Croen lte· onc.Wr.wij;zer te vervangen. De mening wordt 
zelfs verkon-di'g,d, dtt1: wat door ~ ondeTwijzer zelf kan worden gedaan, 
niet door de schoolradio te.r hand' mag worden genome1'1i. Daar tegenover 
stv.at evenwel.. dat de r.adio over talloze hulpmidd.ekn beschikt, die de 
onderw.ijzex ten, enenmale ontb:reken., Z{)dat schooluitzendîngen op vrij
wel elk. terr.e1:rto waa2!op de s.chool zich beweegt, vam. g,rote beteke'!l-is 
k'lltnnefiJ zijn; 1lJit liee9'ff oek de- gang van zaken in het buitenland: De 
aamdacht mag er daaTbij nog op gevestigd w.o:rdenJ, dat 7t.et; l?J.isteren 
stteed,s; geheel vriJwillig, geschiedt, zodat de man of de vrouw voor de 
klas86' ol1;ijd; het het~ i8: htlm.fiefl. heeft en d.u& nooit bevreesd b.ehoeft . te 
zjn, dat de mdfo· 1wln 'lXIftl zV. plactts zal·~ ~ ~ h-et 
za;ak, a.UeB te veTmijdeft., wat bij de onderwijzer de indruk zou kunnen 
wekken, dat de· sehoolr«dio· e,. op uit is hem de leiding uit handen 

te nemen. 

D~.- emnmisli.e-.. lli.'E!J' aail het woerd, 
is: ift..l949. door AV!IIiO en 'VABA 

ingesteld en had de opdracht een aat
Wj~Drd te geven op de vraag: 
~ J.••r~a;Iek•a. lewm. zi<lh; 

het beste voor uitzendingen en weJ'lî:e 
onderwerpen komen daarvoor 
in d'e· eerste plHta ·in aelUDerlûng?' 
~- antwoord m als volgt' geftmnl1'" 

leerd< 

De Commissie heeft zich uit 
de aard der zaak met. àit paM 
zeer uitvoerig bezig gehouden. 
~ t.. '!:MeT., c;Zoa?:liett zich. hieT.bij< 
a& htlf: wau;· uo:tt:llldf1 de: ~ 
QPIÎ1'0'11>m, af de selwot'Mdm medie 
~ taC~Il;. heelt" aan Jtet stnmen 
~ omle'"WiJsv&mieutuing. teae.- . 
'IJIQet .• J;om.en. Wemi. ~ 
dtf ümtste tamelijfe stett'IC. ~ 
voren geschoven, van a.mfure 
zijde werd het minder :iuist en 
mi-nder gewenst ~noe'l'l'lid al.. 1Je 
opzettelijk te trnchten 'IWt onder
w.ids door radiolessen in e.en 
.. tr.w.e, meer m.Dderne richting, 
t;e. stu7len. 

Toch ouerheeTste in de Com~ 
m1.B&e de opvatting, dat de 
sehooU'.adio Çaok al bedoeLt zij te 
zijn een dienamesse ·van· de. schaal 
en at hegfit zij geenszins het 
voornemen het onderwijs te· stu
w.en. in een richting.. die dit on• 
defl'Wiás zelf niet zou beg,ll.ren,J, 
beschouwd mt1.fJ wcwdkln abJ een . 
kostelijk middel om niett<tOe; fris~ 
se ideeën met betrekking tot 't 
onderwijs en de opvoeding een 
kcuul .. te geven. 

De schoo?.Tadio zelf zal i1WmeTS 
uta1.~ moeten st11wen. nCUllr · een 
eigan;. nie'!lwe didactiek,. aangr~ .. 
~e~ die midd«l.en di:eo ten. dienste 
staan, in zoveel opzichten ve·r-

schill'en van di·e, wanTover de 
B&àooi zelf beschikt.. A.ls e1: daar
bij zruv. 'IJIDfl'dt ~ragen oo.or 
een. stofp.a.nhieding" zo. aantrek
kel:ijf~ ew zu mud'e'Mf, zu kind'er'

lidk en zo bevattelijk als moge
r~ iS.; dan za{ d'e radioles door 
de.. fJI1IfJ.S. andier.e. wijze. v.a.n. be
~lift(J de. ond.rennijzer aH.icht 
op de gecJ.oohte b~engen· zi!jn 
eigen lessen mittder on~wets 
'scli..Z.. in te ricnt'en en kunnen 
bijgevolg goed gegeven radio
leBsemi de leerkrachten misschien 
ongemerkt tot een meer moder
ne. fiidactiek stimuleren. 

7lea &pzichte- de.x flllPWe. en 
BU~ kun~ÜfJ/teàen;, dt.c het 
cmc.iè'I"Wtas we11f.lfüj~ ?Jet"pl'ÛJ!h;t is 
aan. te brengen;. ligt' 6pvendten 
terrein. braa'ft, wa.aro~ de. de.s
kundigJZ.n der radio het w~k deT 
ZeeTkrachten kunnen dienen en 
aanvullen, terwijl h·et bij de wet 
vo.o:rgeschreven doel, namelijk 
"de opleiding. tot alle Christe
lijke· en maatschappelijke deug~ 

den" eveneens steun kan vinden 
in een behandeling van spreken
ik burgerdeugd, humaniteit en 
vredeswil." . . .. 

A Ivorens bij het bevenstaande eni-
. · ge aantekeningen. te maken, zij 

hier vermeld, dat een Commissie van 
Advies, waarin zitting, hebben verte
genwaorei-gers der drie Omroepv-ereni
gingen, representanten van N.O.V., 
Volks-onderwijs en. het Nut, verder 
een lid van de Staten-Generaal, een 
Wethouder en de :Hoofdinspecteur v:an 
de Onderwijzersopleiding, vuorlichting 
en leiding zal gev-en bij· het. samenstel
len der programma's. 

1\R!t> programilUl;; vooo October, No
vembei; Decembc: -vermeldtl de v.oL-

gende onderwerpen: Wat er nodig is 
uit andere landen; Wat er uit ons land 
naar ~ndere landen gaa,t; ~ dienst van 
aadere landen; Coritactelli met ander& 
landen; Naar een nieuw vaderland; 
Neder.land op de weueldma11kten; N• 
derland als wereldmarkt; Te land~ ter 
zee en in de lucht; Nederland' en 
Vlaanderen,; ~erland' en· 7Juldi. 
Ati!ika · (A.V'ilt.O..). 

Den Haag: v.esUging vaa liet 
Koninkrijk; Het Binnenhof;. Gevan-
genpoort en Kloosterkerk; Het 
M.'auritshuis; Sehütler:ijbesprekln• 
gen; De XustbeVéW.gj.ng; Heti Reel;. 
diii:gl!wezen;. Scheveningen-radio eQ. 
Hospitaalschip ,.De Hoop";. Vredes
paleis; Vrede. (V.P.R.O.) 

Dierendag; van Alkmaar 'lteglnt 
de. Vict'Orie; Eerew luisteren, naar 
muziek; Finland; Verenigde Na
ties; Piekuren; Van Postkoets tot 
Luchtschip; Benelux. (V.A.R.A.) 

• • • 
M en weet, dat de V~P.R.O• 

reeds een jaar bezig was 
met de schooluitzendingen en dat 
in kringen van N.O.V. en Volks
onderwijs velen zich beducht ge. 
maakt hebben voor het ,.gev:aar", 
dat deze omroep op een gegeven 
ogenblik haar eigen Vrij,z. Prot. 
Christelijk geluid zou laten horen. 
Dat zou, naar men meende, voor 
de Openbare school, als school voor 
alle gezindten, niet toegestaan mo
gen worden. De vrees is ongegrond 
gebleken: in de periode, gedurende 
welke de V.P.R.O. de schooluitzen
dingen alleen verzorgde, heeft zij. 
zich bl'aaf aan de neutraliteitsclau
sule gehouden. Dat er tijdens de 
Paulusherdenkingen van ChrisL..eliJk 
Nederland van de V.P.R.O. school
uitzendingen VOOr ZOver ons- bekend, 
geen woord gesproken is over de 
betekenis van de komst van het 
Christendom in Europa, heeft allen, 
die daar grote waarde aan hechten, 
teleurgesteld. Wie voldoende histo
risch onderlegd is en DaW'sons' boek 
De Schepping van Eurepa, ef zijn 
Oordeel der Volkeren, las,. vond 
daarin opnieuw bevestigd; dat de 
Europese besahavinge gedragen 
wol:dt dool' het Christendom. en. de 
Europese éénwording alleen kans 
van slagen heeft. wanneer die over
tuiging gemeengoed. onder de Euro
peanen wordt. Het zou waarde heb
ben de opgroeiende Europese jeugd 
daarvan _iets. meer te. vertellen. niet 
alleen. in de sclwlen, maar ook via. 
de schoolradio! 

A Is men bovenstaande. circu.-
laire. goed gelezen heeft,, zal 

men wel bemerkt l'lebben, dat de 
komende schooluitzendingen. zieh 
g~enszins. beperken tot de leervak
ken. tot het aanbrengen en verdie-. 
pen van kennis,. maar ook opv.oe· 
dlmd~ vormend. willen zijn (burger
deugd, hunumiteit, vredeswil),.. We 
vernemen niet of men dat in hu· 
manistische, Christellj:k-humanisti
sche of Christelijke zin wil doen. 
Het is echter mogelij:k, dat men 
juist d e z e taak niet aan de on
derwijzer wil onttrekken. 

Of anders gefprmuleerd: dat 
men aan de onderwijzer overlaat 
al dan niet te arreken over de be
tekenis van bijv. het Christendom. 
Maar dan zitten we toch met wat 
de commissie zelf aanroert: de 
dure plicht van het bevorderen der 
internationale gedachte, alles te 
doen in positieve zin wat tot volke
renverbroedering kan leiden, de 
"Opleiding tot alle Christelijke. 
en maatschappelijke deugden" te 
steunen door behandeling van spre
kende burgerdeugd, humaniteit en 
vredeswil. 

Hoe wU men dat. doen'? Zó, 
dat elke Nederlaadse school er 
zonder bezwaar naar kan luiste
ren? In humanistische zin; uit.. 
gaande van een. gedachtengang, 
waaDbij cle betekeals vaa. het 
Ghri5teDdcml Biet primair p.. 

plaatst wordt? Weet de commis
IJle, dat ook in de openbare 
schookYerel~ velea ervan door
drongen zijn, dat de EuropetJe be
schavine gedeacea wordt deer 
het tlbristeudom, (Jat. dit de ziel 
dezu ~ 1& en zij; V811-0·· 

teen,, aift, de ziel v•dwijnt? Ze

kei', '"' 111a81f:tea. het: aoa ....
da.g.en me&,. datt een' ouder pJaat..· 
slag vel'&OOht, voor eea ldad, · 
mau aJs. eis; stelde,. dat e• ia de.· 
school geen w001'41 -er CluUtua. 
en' het, Chriatendom, psprokeR 
weN., omcla.i zij; de belde oude,. 
daa,. 1wt · lWid wensten op kt voe
den zonde!' eoige. kBDa daal-bU: te 
lopen, dat het beïnvloed zou wor
den door een. geestelijke overtul· 
ging, welke dim ook. 

• • • 
B urgerdeug,d, vredeswil, vol-

kenverbroederlng, int-ematto .. 
naie gedachte, het zijn begrippen, 
die hun inhoud halen uit een gees
telijke voedingsbodem. Zij zweven 
niet zo maar in de lucht •. 
A.V.R.O., V.A.R.A. en V.P.R.O. zijn 

omroepverenigingen, die elk een 
eigen geestelijke achtergrond heb~ 
ben. waarover wij bier niet behoe
ven te spreken. Welke inltoud zullen 
de begrippen krijgen, die zij ge
drieën overbrengen willen in de Ne
derlandse· schoolwereld. Een Groot.. 
ste Gemene Deler?' Of zal ieder 
in zijn wekelij)me uitzending .de 
inhoud eraan geven, los van wat de 
andere doet of heeft de Commissie 

. VSfi· ·Advies' zich· met deze ui4:21on-. 
derlijk moeilijke taalt belast? Of zal 
men zich. in de praktijk toch maar 
liever houden aan. het aanbrengen 
en verdiepen van kennis? 

Wij zijn benieuwd naar het klank. 
beeld' Vred.~, dat de V.P:R.O; uit zal. 
zenden en dat w.el heel dicht bet 
terrein. van het Christendom eB(.of 
het Humanisme nadert. Evenzo het 
onderwerp Dierendag van de Vara1 

dat men "zuiver" biologisch behan
delen kan, doch waarvan men juist 
op 5 October iets anders. verwacht, 
n.l. een opvoedende tendens. Het 
dier als vriend van de mens, maar 
ook als schepsel van God;. als. deel 
der Schepping.. Het komt ons, vo011, 
dat de V.P.R.O. in de combinatie
een moeilij,ke- plaats- heeft,. als, ze 
haar roeping getrouw wil blij:Vlttn: 
een. eig:en g~uid, te l.atenr horen. Een. 
geluw-, d&t. va:a- haal' niet. anllara 
zijn. kail.!, daw een heenwi.j;mu. naar 
de :Bron. van. alle Wijsheid,eu.,Kemais. 

DEJON6'5 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Herlevend militairisme 
in Duitsland 

l!Je 'berichten 'OVer herle'!Jend 
militairisme in Duitsland 
kunnen kwalijk tot vreugde 
stemmen. Het tegendeel is 't 
geval - in tweeërlei opzicht. 
Vooreerst is het feit zelf .van 
deze herleving triest. Men 
behoeft haar niet buiten haar 
wezenlijke proporties-van
vandaag te veralgemenen, 
om zich toch op z'-n -min&t 
gespitst te voelen door wat 
aan de oppervlakte komt. Tot 
de opvatting van de on
kre-wkbare grijze 'Bont'fska:n
selier, dat men zich eigenlijk 
al'leen maar moet verbazen 
OV€11' d.e ge.ringsheid van het 
overgebleven nazi-isme, kun
nen wij ons niet opwerkft.. 
In de tweede plaats vrezen 
wij van het verschijnsel reac
ties, die niet zo best zullen 
zijn voor de ontwirklreZing "Va-n 
de gang van zaken in Europa. 

(De Volkskrant) 

W ~nhoopsdaad 
Het drama an de kopers1ager 
Dlè wanm:ropsdaad \Van de ·&tter

.dam.se koJ?erslager (zie elders 
in dit blad de vragen van ons Kamer
lid Comelissen) verdient te meer aan
dacht omdat zij een ft~<l licht werpt 
op de .gevolgen van 'n systeem, waar· 
van zij op zidlzeif $!echts eoo .symp
toom is. 

Zware belastingdruk is in de ge
g€ven omstandigheden onvermijdelijk. 
Evenals onvermijdelijk is, dat daarbij 
onbi1lijkheden en onrechtvaardighe
den lVorden ·begaan. 

Gnvermijdeliljk achten wij ook, dat 
bij ..fie invooàering ·der belasti»gen 
met niet al te zachte hand wordt op
getreden. Wie zija verschuldigde deel 
niet betaalt verzwaart daarmede de 
last die op anderen komt te drukken. 

Wanbetaling als in het Rotterdam
se geval tot een· drama leidde, kan 
verschillende oorzaken hebben. Voor 
een deel liggen zij zelfs bij de invor
derende overheid die b.v. door haar 
trage werkwijze een achterstand l4et 
ontstaan waardoor fatsoenlijke, doch 
niet al te zakelijk aangelegde burgers 
gedwongen worden op elkaar snel op
volgende .termijnen bedragen te vol
doen, waarvoor zij geen reserves heb
ben .gekweekt of kunnen kweken. 
Men moet wel totaal vreemdeling in 
dit Jeruza-lem zijn •Om niet te weten 
hoeveel zorg en ellende alleen reeds 
hierdoor in tal van Nederlandse ge
zinnen wordt geleden. 

De belastingschu:ldige kan ook in 
gebreke raken door schuld Vaft der
den. Dit schijnt in het Rotterdamse 
geval zo te zijn, Rechtens moge bem 
dit van zijne verplichtinges jegens de 
Staat niet ontslaan, in feite en mo
reel behoort de overheid met zulke 
omstandigheden even goed rekening 
te houden als ieder fatsoenlijk parti
culier zulks zou doen. 

Echter: ook wanneer dit alles in 
deze Rotterdamse aangelegenheid niet 
zou gelden, dan blijft nog de vraag: 
is de gevolgde wijze van de eJOOCutie 
moreel geoorloofd en de enig moge
lijke? 

In dit opzicht n.l. staat dit geval 
helemaal niet op ricttte'lf. Bij execu
ties deinst men er in de regel niet voor 
terug, alles wat niet spijkervast is te 
verkopen - bedden en wat stoelen 
dan uitgezonderd. Gordijnen, de 
lamp, het gasstel, de vloerbedekking, 
de lijsten waarin men zijn familiepor
u-etten bewoaaroe, kort<Jm alles wordt 
verkocht, tot eetgerei toe. Verkocht 
voor een appel en een ei aan de 
hyena's die de deurwaarders bjj elke 
executie als gretige kopers vergezel
len. 

Het resultaat is uiteraard meestal, 
dat inboedels voor een fractie van de 
waarde die ze bezitten weg gaan, 
waarmede de belastingschuld niet ten 
volle gedelgd kan worden en. . . . dat 
de geëxecuteerde met zijn gezin op de 
naakte grond zonder vuur en licht. 
soms zelfs met geen glas om een teug 
water te drinken, achterblijft, rade
loos, zenuwziek, opstandig. 

De Rotterdammer ontnam men ook 
zijn gereedschap en daarmede zelfs 
de mogelijkheid het bestaan voor zich 
en zijn gezin te verdienen; de moge• 
lijkheid ook om op eigen kracht ooit 

CQpi~ .vOQ.r deze rubriek te 
i:enden f1,aar:. Mejuffr. Joh. lH. 
Springer, Alexanderstraat !I6, 
flaarlem. 

JJi at is bewr? 

l n ,.Wij vrouwen", het maand
blad van de vrouwenbond van 

· dè P.v.d.A. stond enkele maanden 
geleden een pleidooi van Mevr. lL. 
van Vliet-Wiggers voor het kopen 
bij de ~eratie, die in ons kleine 
landje 1200 winkels, 250 bakkeri~n . 
en 16 fabrieken heeft. 
Dààr àe :boo&chappen !te :halen, z«~u 
zo voordelig zijn, en zegeltjes en 
eideat'lt3-es betaal .te Jtenslol!te toeh 
zelf. 

Wij ontvingen op dit stuk de wl
,gende reactie.: 

Het verluud van lltevr. v. Vliet
Wiggers is mooi a1 kilopt het 

natuur.lijk met. .afgezi.eB IIOg van 
.ormauwke~eden als cadeau-ar
~. H4'« wmd~ toch zeker niet 
bedoeld 4e -étalage-wedstrijd van 
de coöperatie. Maar Mevr. van 
Wet-Wil!lgers :z:a1 ·geen bezwaar 
~ebbem. Q&t de 'V-rije middenstander 
reclame maakt voor zijn zaak, zo
als haar artikeltje tenslotte een 
lokmiddeltje bedoeld te zijn voor 
de coöperatie, waaraan zij haar 
hart blijkbaatr !leeft verpand. · 

Als pun:tje bi.' paaltje komt gaat 
bet echter bij onze huishoudelijke 
aankopen minder om een of ander 
sentiment maar om de nuchtere 
waarde die we voor ons geld kr:ij
gen. 

En dan is het bepaald niet waar 
dat de coöperatie door betere waar, 
betere bediening, beter assorti
·ment -en lager prijzen zen 'Ui.tblm
.ken. Het assortiment en de be-
1tiening is als regel bepaald min
der gunstig, de waar is tn de par
t>ienl-.>ere zaken -zek-er Biet m4mle~ 
en de prijzen zijn met ho~e:.· hoe
wel ratuurlijk op enkeb anikelen 
een prijsverschil mogelijk .is. 

Het ligt ook voo:t de hand. De 
zelfstandige !JI'Iidr.enstander heeft 
er belang bij zoveel mogelijk aan 
de wensen van zijn cliëntele tege
moet te komen en de kosten zo 
laag mogelijk te houden. Hij werkt 
ia zijn eigen zaak met meer am
bitie •ea meer energie dan de ge
huurde kracht in de coöperatie, 
terwijl hij in z'n eigen belang -en 
in dat van zijn klanten, in zijn 
eigen bedrijf heel wat meer werk· 
uren maakt dan de gehuurde 
kracht in de coöperatiewinket Dit 
moet vanzelfsprekend zijn terug
slag vinden in de exploitatiereke-

ning van z'n zaak: en het is dan 
ook wel duidelijk aat .•(}e ~loita
tie van de Coöperatiewinkel met 
gehuurd personeel, ·dutn'eier is dan 
de exploitatie van ·een eigen .za$. 

Wanneer we dan bedenken dat 
de kleine zelfstandige middenstan
der een zeer groot deel van de Ne
derlandse bevollmng ,l'ii~, en 
wel terecht de ruggegraat der natie 
wordt gerroemd, 'terwijl' <6èze zel.M'E> 
middenstander 'gemidlleld •d Jinko· 
men heeft ·dat bet inkomen van een 
arbeider nog niét ~ ile :ibov<en 
gaat, dan volgt .hieruit, dat globaal 
genomen de ~ m ~ lflal"
tieuliere sector goedkoper moet uit
komen. Daarmee kan zij dan de 
voldoening hebben te weten dat 
door 'haa:r wijze van 'ln'kopen z1"j in 
bedoelde plaat~ blijft en helpt een 
belangrijk zelfstandig volksdeel dat 
juist door die zelfstandigheid en 
het daarmee gekweekte verant
woordelijkheidsbesef instaat blijft 
aan het Nederlandse volk steeds 
opnieuw die krachten te geven 
waaraan het behoefte heeft. Het 
eigen-baas zijn in de onderneming, 
al is deze ook nog zo klein, is op 
zichzelf van grote waarde. Dit 
moet blijven bestaan, zolang zulks 
tenminste niet economisch onver
antwoaréle1,ijk zo'll wt>l'daa. Jla er 
mag teves 'Wel 41äà :gedtldht 1!Kil'
den, dat deze kleine zelfstandige 
ook zelve als consument op de 
markt klemt. llliaawom aeen ilolmnii!l
delen gewld lfl~ valS .sentiment, 
maar ·daar kopen waar men h~ ' 
best bediend wordt. 

Huisvrouw. 

Bijeenkomst Vrouwen in de V.V.D. 
op 13 en 14 October 1951. 

E r zijn nog enkele plaatsen be
schikbaar; meldt U spoedig aan bij 
ondergetekende, ":'lanneer U dat 
nog niet gedaan hebt. 

Hier volgen enige wenken voor 
de deelneemsters: 

1. Bussen vanaf station Amers
foort bij Hotel Monopole; a. stads
oussen om het half uur; Uitstappen 
halte Timorstraat, daarna l<lpen ca. 
20 minuten; b. speciale bus met op
schz>ioft: ~. -sctrom 'V. W'.ijsl!le· 
geerte; vertrek 15.45, in overeen
stemming met verkregen inlichtin
gen over de nieuwe spoordienstre
geling. 

Zo spoedig mogelijk na aankoQmst 
van deze bus wordt de confere:dbiè 
geopend. 

2. Denk aan ~w Hnnen'gOed ('la· 
kens, sloop, handdoeken). 

3. Bereid U er op voor, dat het 
daar buiten in deze tijd van bet 
jaar 's nachts reeds flink koud ltan 
zijn. 

4. Een electrische zaklantaarn 
kan U helpen het pad naar ulV' 
bed te vinden. 

5. Gaarne afrekening op post
girorekening van ondergetekende 
nr. 79321, teneinde zoveel mogelijk 
administratieve beslommeringen op 
de confere:mtlie te veorkeme~~~. 

De secretaresse, 
JOH. H. SPRINGER 

Alexanderstraat 16, 
Haarlem. 
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n()g zijn belastingschuld aan te zuive
ren. 
T~-echt vond de heer Cornelissen in 

dit .geval aanleiding de minister te 
vragen of naar zijn oordeel dergelijk-e 
voorvallen allerminst ertoe kunnen 
bijdragen bij de voor ons volk zo be
langrijke groep van kleine zelfstan
digen het vertrouwen te versterken 
in lie steua die zij van de regering 
mogen verwachten. 
~e bedenken ware zeker ook, dat 

een geval als dit ook (Je noodzaak va-. 

uiterste soberheid van de zijde der 
overheid nog eens weer Jiijnlijk de
monstreert. Wat toch moE'Aen zij, dlie 
zo totaal geruïneerd wordEllil wel den
ken van een overheid, die nog maar 
steeds ontvangsten en rece11ties orga
niseert, waar met kwistige harid "vezt
versingen" worden aangeboden -
mede uit het ,gekl flat 4e 'Eleine Man 
moet opbrengen of waarvoor hij bij 
aperte o.omad:lt worót rgeëxecuteerd! 

DE Jl. 
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SCHOOL EN 
POLITIEK 

G·e.volg gevende aan de in bre• 
de kringen geuite wens om 

populaire voorlichting te ontvangen 
inzake Staatsfinanciën werd door het 
ministerie van Financiën de U hierbil 
>aangeboden ib:ro<ihure "Waar blijft ans 
belaB'ÜIIlggeld?" '(een belangstellend 
bm'ger kijkt naar de Millioenenn!lta 
!1.962;) sam&Dgemêld." 

Aldus de .a:mhef ener circulaire. 
itloor4te mmistèr ~ i()nderwijs, Kun· 
sten en Wetenschappen tot de hoef
den van scholen voor Middelbaar en' 
Voorbereidend Hoger Onderwijs ge
richt en waarin deze minister verder 
verklaart, het op prijs te stellen in· 
dien zij de inhoud van deze brochure 
in de hoogste klassen hunner scholen 
door de hiervoor in aanmerking lllo• · 
mende leerkrachten wilden laten llle• 
handelen. 

Twee vragen doen zich hierbij voor. 
De eerste is: of de verschijning Villn 

genoemde brochure in 't algem!H!n 
moet worden toegejuicht? Wij voor 
ons beantwoorden deze vraag in oAt
kennende zin. 
tmrnw~~t dhe lbrocl:l'IIJ:Jè sgeeft niet 

~til vo~, zij ts !Oflk tenddn
tieus in deze zin, dat zij een verdeti
ging bevat van hèt sinds 1945 te on
zent ~IM8e ll!l!'geril\riSPdl!ltiek, daor 
..mt i8lls het entg m~llle voor 1te 
stenen. 

Dit moge in de ogen van de auteur 
en in die van wie hem opdracht g;a
ven tot het schrijven zijner brochure 
zo zijn, daarmede is allerminst 41e 
juistheid van zijn betoog bewezen. 
Heel de huidige politieke strijd can· 
centreert zich voor een belangr:fik 
deel juist op dit punt. Het ministertie 
van Financiën, dat door deze brochu
re zijn politiek voor de brede krin
gen, welke het met deze brochure 
denkt te bereiken, bepleit, voert daar
mede een "voorlichtingspolitiek" die 
in de richting gaat van de PilO• 
paganda, welke o.a. 't nationaal
~ WlQl' ~ cma:he.idsbelaid 
placht te gebruiken. Zulk een propa
ganda past niet in het beetd enw de· 
mocratische politiek, waarbij dan nog 
komt, dat deze brochure eenzijdig is. 

De tweede, niet minder belangr~ke 
vraag is: deed de minister van On
derwijs 16llZ. goèd, de vanwege tijn 
a~ ''('la111. Ftna111ciën uitgegelll'en 
brochure aan de beelt'len van de door 
hem uitverkoren scholen ter behande· 
:MDg in de hoogste klassen toe te zen
.denlf 

DeBe daad nu achten wij kortweg 
. .allerbedenkelijkst. 

·we moeten haar waarschijnlijk men 
itll. het licht van de door velen - ook 
door ons - wenselijk geoordeelde -op
voeding onzer jeugd tot het staatsbur
gerschap. Deze opvoeding kan in· 
zit'\l.t ia äe ~otingsllecbniek en de 
daarmede samenhangende vragen em
vatten. Echter: dáár - meer nog lan 
bij voorlichting in 't algemeen- moet 
onverbiddelijk de eis gelden, dat · de 
overheid zich onthoudt van politieke 
beïnvloeding der tot het staatsbunger
sc:'hap o-p 't'e voe'<':ten j'~mgtt :ort ·doet -
gelijk wjj zeiden - deze brochure 
nu juist niet. En daarom heeft naar 
ons oordeel de m~ter van Oudet
wijs enz. met z~ dt"culaire een stap 
gezet op een weg, die om der wille 
van de uemocratie, welke alleaa met 
ob;iel'tié'Ve 'V!Oal'làchömg ~enci -is, uit 
allerlei oogpunt heilloos moet worden 
ge noem«. 

Ons Amsterdamse raadslid, de heer 
R. Th. ~. ie ~~ heeft 'IDVer dere 
circulaire vragen gericht tot B. en W" 
uitlopende op het verzoek, aanwijzin
gen te doen uitgaan, dat aan het ver
langen van de minister in het belang 
van het neutrale on4erwijs te Amster
dam geen gevolg moet worden gege
ven. 

Deze vragen lijken ons alleszins ge
rechtvaardigd. Wij hopen, dat ook i• 
onze Y1>lks~tll'ltgmg zowel 
over Jllièt W!redUj!llf'..a "Ai& de :l&rGthure 
als over het verzoek, haar op de scho• 
len te ~ ~elen, edberpe af
keuring zal W()rden uitgesproken. 

DER. 
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Voortgaande nivellerinl{ 

BET'' BEGON MET DE KOBST VAl DE VOETBAL 
Jantie van die en Nel van die: dat is verbondenheid 

onder welke naam de twintigste eeuw 
eenmaal in de geschiedenis zal blij

ven voortleven, valt door ons, -twintigste 
eeuwers, uiteraard niet te zeggen. Zullen 
de latere historieschrijvers haar karakte
riseren met -de naam: Eeuw . der grote 
wereldoorlogen? Eeuw der grote ontdek
kingen?, of misschien wel Eeuw der mas
saficatie? Elk dezer namen zou ongetwij
feld een karakteristiek . geven van de pe
riode, waarin binnen een verloop \·an 50 
jaren de wereld tot tweemaal toe het 
beeld . te zien gaf van een volkerenstrijd 
van voorheen ongekende omvang, waarin 
op natuur-wetenschappelijk terrein de ene 
gr9te ontdèkking de andere opvolgde en 
waarin de ontwikkeling op cultureel ter
rein die op het gebied van de techniek 
niet meer bijhouden kon. 

Wie later het accent leggen. zal op de 
geestelijke en culturele ontwikkelingsgang 
in -dé twlntigstth eeuw, -zal waarschtinlijk 
het meest ervoor voelen dezè eeuw en 
zeker de eerste helft ervan, te kenmerken 
als de periode van voortgaande massafi
catie en nivellering. En zo hij in zijn be
schouwingen aandacht vragen zal voor de 
beide, in vroegere eeuwen duidelijker te 
onderscheiden levensgebieden: stad en 
platteland, zal het hem stellig niet moei
lijk vallen aan te tonen, dat in de 20ste 
-eeuw een vervaging der grenzen tussen 
deze twee gebieden in een versneld tempo 
voltrok. 

Er is in vorige eeuwen meermalen ge-
schreven over stad en land en de 

schrijvers kostte het niet zo heel veel 
moeite beide levensgebieden nader te om
schr~jven en af te bakenen. Maar dit 
wordt steeds moeilijker! 

Zeker: 't dagelijks spraakgebruik kent 
nog de stad en de provincie en spreekt 
nog ·van iemand, die in de stad woont, 
van de stedeling, en van de bewoner der 
provincie, de plattelander. Ongetwijfeld 
valt nog vaak op te merken, dat velen in 
geschrift of .betoog het onderscheid tus
sen stad en land, stedeling en plattelan
der, duidelijk zien. Ja, niet zelden vóelt 
men bij schrijvers en sprekers achter hun 
woorden het waarderingsverschil. Voor 
vele plattelanders blijft de stad nog altijd 
het levensgebied, waar men eendeels naar 
hunkert, anderdeels vrees voor heeft, ter
wijl een zelfde verschijnsel aan de dag 
treedt bij menige stedeling voor wie het 
platteland stellig vele aantrekkelijkheden 
bezit, doch ten aanzien waarvan hij ook 
in de overtuiging leeft, dat hij er geeste
lijk en cultureel zou verkommeren. 

Maar wie door al dèze dingen heen kan 
schouwen, weet zo langzamerhand wel, 
dat het nivelleringsproces tussen stad eil 
land· gestaag voortgaat. Nog onlangs is 
er op gewezen, dat in verloop· van enkele 
jaren de classificatie, gebaseerd op huur
niveau, interne structuur en onderlinge 
ligging der gemeenten of delen daarvan, 

verdwijnen zal tengevolge · van de voort
gaande nivellering. Wij zijn ons volkomen 
bewust, dat deze kwestie uiterst moeilijk 
is, de aansnijding ervan onmiddellijk de 
pennen en tongen in beweging brengt. We 
Iatea in dit artikel het probleem der clas
sificatie dan ook rusten. Onze bedoeling 
was alleen maar om aan te tonen, dat ook 
op dit terrein bij deskundigen de mening 
bestaat, dat de nivellering voortgaat. 

* * • 

wij zouden nu liever willen wijzen op 
enkele andere verschijnselen, die, 

naar het ons voorkomt, een zelfde taal 
spreken. 

-Reeds vroeger hebben we in dit blad de 
aandacht gevestigd op de betekenis van 
het culturele leven ten plattelande. We 
hadden toen gelegenheid aan te tonen, 
hoe vooral ten plattelande de mensen 
:z: è 1 f nog een belangrijk aandeel hebben 
in dat leven. Zangkoren, fanfáre- en har
moniecorpsen, toneelgroepen en zelfs de 
wel eens bestreden mondaccordeonvereni
gingen, zijn vormen van een cultur~le 
activiteit der plattelanders z è I f. 

In de moderne paedagogiek wordt de 
zelfwerkzaamheid van het allergrootste 
belang genoemd. En terecht! 

Maar deze zelfwerkzaamheid is eeuwen
lang de hoekst'"en van het culturele leven 
ten plattelande geweest. Men vermaakte 
zich zelf en bezorgde elkander culturele 
ontspanning. De uitvoering van een zang
koor of een muziekgezelschap van het 
eigen dorp, soms van de eigen dorpswijk. 
was een gebeurtenis, welke al maanden 
van te voren in het centrum van de ge
sprekken stond en nadien daarin nog 
voortleefde. In feite was nagenoeg ieder 
bij deze culturele activiteit betrokken. 
Zonder de medewerking van de gehele 
dorpsgemeenschap, kwam de uitvoering 
niet tot stand. Immers het vergde tame
lijk veel financiële steun een goed harmo
ni~ of fanfaregezelschap op de been te 

.houden! Maar het geld kwam er telkens 
weer en bijkans niemand onttrok zich aan 
deze gemeenschapstaalL 

Wie het platteland van vroeger kent, 
weet hoe ondanks allerlei dorpsveten en 
welig tierende achterklap, boven alles uit 
het besef leefde, dat de muziek, het zang
koor of de toneelclub, móest blijven be
staan.· 

In dit alles is verandering ingetreden. 
Waardoor? 

* ~:: 

Misschien begon het met de komst van 
de voetbal in de dorpssamenleving. 

Van toen af werd het duidelijk, dat de 
stad haar greep op de plattelandssamen
leving liet voelen. Was er aanvankelijk 
nog-verzet tegen deze vorm van ontspan
ning, dat verminderde gaandeweg. De 
voetbalclub werd een belangrijke vereni
ging, zo belangrijk zelfs, dat muziek en 

zang er de gevolgen van begonnen. te 
ondervinden. Naar het voorbeèld van . de 
stedelijke voetbalvelden kwamen er kleed
lok3:len, goed ingerichte velden, en druk
bezochte wedstrijden, ·die. behoorlijk geld 
in kas brachten. De medewerking van de 
dorpelingen is van geheel andere aard dan 
die ten opzichte van het inuziekgeZE>lschap. 
Men betaalt zijn entree voor de wedstrijd 
of wordt lid om op goedkopere manier de 
wedstrijden '\l"an het gehele seizoen te. kun
nen bijwonen. Slechts een zeer beperkt 
aantal jongelui is actief bij de ontspan
ning betrokken, de grote meerderheid be
paalt zich tot toekijken. 

Er voltrekt wat wijlen Huizinga zo 
scherp tekende: men speelt zelf niet, maar 
laat voor zich spelen. De lichamelijke ont
spanning van vroegere gesl~chten ten 
plattelande; voornamelijk zich demonstre
rend in de volksdansen, was nQg een 

. uiting van gemee,nschapsbel?Cf. en kon ge
rekend .worden tot de zeHwerkzaainheid 
van de plattelanders. · · 

.. 
Na tuurlijk heeft niet de voetbalsport 

alleen deze verandering teweeg ge
bracht .. Het is best mogelijk, dat hier 
sprake ~s van een complex van invloeden. 
Hoe het ook zij, . wat in de steden allang 
plaats vindt, breidt zich nu steeds verder 
uit over· het platteland. 

Men heeft voor de radio een humodst 
gehoord of een muziek- of zanggezelschap. 
Welnu: men laat hen- naar het dorp ko
men! Het geld komt er wel. En zo gaan 
thans in de winter- en zelfs in de zomer
maanden, de stedelijke gezelschapjes naar 
de dorpen, waar ze volle zalen . trekken. 
In de gewestelijke pers leest men enthou
siaste verslagen van zomeravondroncer
ten, gegeven door deze beroepskoren en 
gezelschappen. In sommige streken is er 
zelfs een wedstrijd tussen de dorpen on
derling · ontstaan in het uitnodigen· van 
bekende radio-gezelschappen. Wat men in 
dorp A_ kan betalen, kan men zeker ook 
in de dorpen B en C. 

• 

Het ·gevaa~. is niet d~nkbeeldig,- dat op 
deze WIJze het eigen muziekgezel· 

schap èn het· èigen zangkoor gaat kwij
nen. Men verdedigt zijn handelwijze door 
op te merken, dat juist deze beroepsge
zelschappen voor de amateurs een stimu
lans ~unnen zijn om zich nog meer in
spanmng te getroosten. Er zit in dit op
treden van beroepsgezelschappen een pae
dagogische waarde, zo redeneert men. De 
amateurs kunnen nu zelf horen, wat alzo 
te bereiken valt. Dit is ongetwijfeld waar, 
doch ...... de gedachte laat zich moeilijk 
wegdrhigen, dat ook hier de plattelanders 
er meer en meer toe zullen komen voor 
zich te 1 a t e n zingen en musiceren tegen 
een entree-bedrag. 

:vct·volg op pag. 5). 
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*tffliWjii4iltlllfl'ftïtsen 
De Kamervoorzitter ontving en de· Bibliothecaris 

richtte een tentoonstell'in8 
Historische documenten en een stoutigheidje 

Op 20 Maart 1950· hield de Tweede Kamer hoor laatste bijeen
komst in de oude vergaderzaal. En toen zij, na ruim vijf weken, op 
17 April d.a.v., in de Ridderzaal voor het eerst weer in het openftaar 
bijeenkwam, vonden de leden verscheidene stukken van het ver
bouwde meubilair terug: hun eigen, niet :zo heel gemakkelij.ke,.maar 
toch wel erg huiselijke bonkjes waren vervangen door ta.feltjes en 
stoelen, Maar het formidabele bureau van de Kamervoorzitter, de 
tafel eter ministers en wat verder tot de inventaris van een volks
vertegenwoordiging behoort, waren naar dit tijdelijke verblijf over-

kwekelingen, die in ...... de Ridderzaal 
hun exercities hielden, daarna mili
tair hospitaal. Bet herstel der onaf
hankelükheid bracht echter ook voor 
deze zaal, welke aan verwaarlozing 
ten prooi dreigde te vanen; uitkomst. 
In 181:5 kreeg zij haar definitieve be
stemming: die vam 'sLands vergader
zaal, al werden in de jaren 1815 tot 
1830 de vergaderingen dan ook bij 
toerbeurt in Den Haag en in Brussel 

gebracht. . gehouden. · 

Veertien maande• lang klopte sindsclten binnen de muren van deze 
meer dan zes eeuwen oude grafelijke zaal, die, konden zij spreken, 
e baeümdste nrhalen souden kunnen doen VGft' riclclerfeesten,. van 
achone jonkvrouwen en minstrelen, de polsslag vcm het moderne 
,.otieke leven.. . . 
%ij sws• in die lijd Meinelerf Hobbema's "Twee Watermolens" ten
h»ongesteM op de dog, dat de Kamer besloot dit meesterwerk aan 
&et Canadese volk aan te bieden als blijk van Meeierlands dank
J,aarheid vaar de offers, door de Canadese legers mede voor onze 
W'Ïjlleid' gelmu:lat. Zi) luisterden' even onbewogen naar de opgewon
den weendensboom van een Henk Gortzak als naar de professoraa.l
fiscale veltOgen v:an minister Lieftinck. Zij hoorden van de moei
fii~ rond handels- en betalingsbohlns, van het plan-Schuman 
en 11an de sponning tussen lonen en prijzen en zagen het bloed 
YOII• de over een drempel gestruikelde professór Romme vloeien. Zij 
sogea zèlfs een heel Kabinet ten vol komen en zeven weken later, 
als een moderne phoenix, uit :djn as herrijzen. In veertien maanden 
kon er veel gebeuren en het politieke leven blijft, voor wie daarvoor 
het juiste gevoel en het goede oog heeft, vol afwisseling. 

Vrolijke terugkeer 
E nkele maan"den geleden, preeles 

gezegd: op 2ll Juni van dit ;jaar 
hield de Kami!r baar ,,jeye\lse ren~ 
trée" in de· oude, maar gerestaureer
de zaal. Enige feestelij'kheid was daar 
aan niet verbonden. Wel sprak dr 
Kortenhorst-natuurlijk-een toe
passelijk woord en kondigde daarbij 
reeds aan, in het begin van het nieu~ 
we pa:ulementa:ire jaar gafuae allen 
te zu1lea oatvangett, wier werk met 
de Kamer samenhangt of die bij de 
restauratie waren betrokken ~eweest, 
En zo geviel het dan, dat op Dinsdag 
2 October honderden de voor.zitter 
van de Tweede Kamer en mevrouw 
Kortenhorllt de hand kwamen druk
ken en zieh enige uren lang door het 
"Huis der Natie" bewogen. 's Morgens 
waren dit de leden van het corps di
plomatique en hun dames, 's middags 
d.e ministers, l~den van de Raad van 
State, van de Algemene Rekenkamer 
en andere Hoge Cblleges van. Staa.t, 
leden van de Tweede en Eet:Sft· Ka~ 
mer, gri'ffiers, bibliothecaris en hun 
personeel, parlementaire journalis
ten, de stenografische afdeling, amb
tenaren van de Rijksgeöouwendtenst 
en vele, vele anderen. 

· Breken en hameren 
~ eer.tien• maanden lang ook klonk 
Y er gebreek en gehamer in 

ilet oude Kamergebouw:. Houten trap
pen werden afgebroken, oude muur
tjes en schotten gesloopt. Wie in die 
dagen een schuchtere blik wierp in 
de chaos van hout, stenen, kalk en 
binten, hield zijn haTt vast voor de 
gevolgen van zoveel ogenschijnlijk 
-vandalisme en voelde, ook al durfde 
hti' dit niet zo haTdOP uit te spreken, 
diep in zijn hart toch meer pijn om 
Jlet historische, dat verloren zou kun
nen gaan, dan vreugde om de verbe
teringen, die ongetwijfeld uit deze 
dmos zouden te voorschijn komen. 

Het moet echter erkend: het is 
alles erg meegevallen. Toegangen en 
trappen zijn verbeterd. De donkere en 
schamele houten opgang naar de pu
blieke- en perstribunes, welke een 
per:manent brandgevaar opleverde, is 
deol! lichte, stenen trappen vervan
gen. Het ionkere hok, dat de entrée 
voor de Kamerleden vormde, is in 
een· - eveneens lichte - vestibule 
Jre!!Schapeft; een wlksvertegenwoor
cliging waaTdig. 

Elke fractie heeft thans een 
eigen kamer voor vergaderingen 
en lnsprekingen gekregen. Maar 
de vergaderzool - al is de vloer 
dan ook wat naar beneden ge
bracht en al zijn er nieuwe 
lichtgaten in het plafond geko
men - is toch de oude, histo
rische balzaat van Willem V ge
bleven, waar, in later tijd, Thor
becke zijn triomfen vierde en al 
dié groten uit onze boeiende 
19e e.euwse parlementaire histo
rie hun strijd gestreden hebben. 

Gerechtvaardigde 
piëteit 
D. e historie van deze zaal gaat wf'.l 

: ·niet zover terug als die van 
het tegenover liggende grafelljke slot 
met Ridderzaal, ma:ar zij is toch crud 
en· bewogen genoeg om ons gevoel 
van piëteit te -verklaren. De bouw da
teert uit de jaTen 1777 tot 1785, toen 
er behoefte bleek te bestaan, het 
stadhouderlljk "quartier'' uit te brei
den.. Het middelpunt van. dit "quar
ti&r" werd de grote balzaai (nu dUs 
de vergaderzaal van de Tweede· Ka.
mer), waar in October 1790 ter ge
legenheid van het huwelljtk van prin
ses Louise, dochter van stadhouder 

Willem V, met de erfprin~ van Bruns
wijk-Wolffenbüttel, een groots bal 
werd gegeven, terwijl het Oranje
gezinde volk uitbundig feestvierde in 
het prachtig versierde Den Haag, 
waar des avonds nog een vuurwerk 
werd afgestoken. Maar reeds rom
melde het gevaarlijk aan de politieke 
hemel van het einde der 18de eeuw. 
De golf der revolutie overspoelde ook 
ons land en verdreef Willem V en de 
zijnen naar Engeland. De balzaal ver
anderde van bestemming. Op de 1ste 
Maart 1796 kwam hier de ,,Nationale 
Vergadering" onder voorzitterschap 
van Pieter Padus bijeen om een 
"Staatsregeling voor de Bataafsche 
Republiek" op te stellen. 

Nog een enkele maal, onder 
Koning Lodewijk, zwierden sta
tige dansparen over haar vloer, maar 
na het vertrek van de koning dreigde 
zij haar standing te verliezen. De bal
zaal werd eerst eetzaal voor militair~ 

Zocht Zandt 
M en zag er professor Gerbrandy 

met de vervaarlijke snor, in 
de ene hand zijn sherry en in de an
dere een bitterbal; en ingenieur Van 
Dis,· kennelijk op zoek naar zijn on
afscheidelijke pa1:'tner, dominé, Zandt, 
die blijkbaar verstek had laten gaan. 
De Zuid-Hollandse Commissaris mr 
Kesper zette zich in de vergaderzaal 
nog eens op de griffiersstoel, die hem 
zovele jaren had gediend' en mr W-en-

DEZE BURGER 
heeft lang. naar die plaatjes van oûbaas Mossadeq· zitten kijken. 

Hij àaeht dat het toch wel iets is om over na te denken: za'n 
uitgeputte man met een smal, benig en vermoeid - dodelijk 
vermoeid - gelaat, die door twee mannen ondersteund moet 
worden .... die de hele reis van Teheran naar Nieuw York vLie
gend-in-bed vertoeft. . . . die onmiddellijk na aankomst naar het 
ziekenhuis gaat . ... 

Zo'n wankele man, dacht deze burger, - dat dáá1· de hele 
wereld naar kijkt. 

En aan de andere kant, die andere man: Winston Churchil!. 
Wanneer deze burger en gij, medeburgers, diens leeftijd hebt 

- wel. . . . zoudt gij en ik dan misschien niet op toffeltjes bij 
de kachel zitten te peinzen over de goeie ouwe tijd en ons 
kopje thee met een zacht biskwietje voorgezet krijgen als hoogte
punt van ons dagelijks welbehagen? 

Mossadeq de asceet. Zoon van een hoge hofheer en een kleine 
Perzische prinses - een man zo rijk als de golf van A-:,ada,n 
diep is - die Sjoernalisten hebben het al uitgevonden: hij heeft 
maar twéé pakken. 

En V1inston de anti-asceet. De dure-sigaren-roker. De straffe 
whisky-drinker. 

Maar, vrienden-medeburgers: twee oude mannen. Zo oud au 
Albert Schweitzer is. Zo oud als ouwe Ghandi was toen de ganse 
mensheid 11.a.ar hèm keek. 

U moet daar maar even over na.denken: over de oude mannen 
en de wereld en de mensheid. 

En aan die mooie, móóie spreuk op Uw wandkalender: dat 
:&an de jeugd de toekomst ift .••• 

In ltet Kremlin woont óók nog iemand die een fiks ei7w:lje in 
de zeDentig i& 

Denkt U hier even over na? 
Misschien komt U dan tot de zelfde verwarrende conclUsie als 

l>BZE BURGER. 

GERBRANDY 
.... snor en bitt9'1'.0al . •.. 

delaar toonde zijn collega en geest• 
verwant in de Eerste Kamer, profes. 
sor Molenaar, het bankje, waar hij 
vóór 1940 aan deze zijde van het Bin• 
nenhof had gezeten. 

Op de bovenverdieping tenslotte 
was, in enige afdelingskamers, door 
de bibliothecaris van de Kamer de 
heer Robitsch; met gewaardeerde 
medewerking van het Rijksarchief, 
een tentoonstelling ingericht van da. 
cumenten, platen en andere voorwer
pen, betrekking hebbende· op· of sa
menhangend met de historie van onze 
volksvertegenwoordiging. 

Duik in 't verleden 

W ij hebben, op een stille ochtend, 
deze tentoonstelling nog eenc; 

bezocht, om ons, alle politieke zorgen 
van het heden vergetend, gedurende 
enige uren onder te dompelen in dat 
rijke en boeiende verleden van deze 
lage landen. 

Met eerbied en ontzag hebben wij 
gestaard op dat origine}(; exemplaar 
van de Acte der Unie van Utrecht, 
die eerste feitelijke basis, waarop de 
samenwerking dezer gewesten werd 
opgebouwd. Een document van dus
danige historische betekenis, dat het 
Rijksarchief, naar de heer Robitsch 
ons vertelde, er terecht zó voorzichtig 
mee is, dat het dit tijdens de duur 
van de tenti>onstelling telkens aan 
het einde van iedere t!ag naar veili
ger plaats heeft laten. overbrengen, 
en het 's morgens weer op de ten
toonstelling liet deponeren. 

Wat wij er verder nog zagen, is te• 
veel om ook maar bij benadering op 
te sommen. Van het oudste en merk
waardigste noteerden wij : 

"Discours over de constitutie 
der vergadering van de Hoog 
M ogende He eren Staten-Generaal 
der Verenigde Nederlanden en 
over de materie en forme van 
haar deliberatiën", opgesteld in 
1719, en gedeeltelijk door de 
Raadpensionaris Simon van Slin
gelandt zelf geschreven. 

Een memorie (in het Frans) 
van het corps diplomatique aan 
de Staten-Generaal over de vei
ligheid van hun personen en 
goederen, bij de komst der Fran
se Republikeinen, in 1795. 
Een facsimile van het tractaat 
van de Vrede van Munster, van 
1648. 

Een memorie Betreffende de 
werkzaamheden van de Agent 
(bewaarder van het Archief) dar 
Staten-Generaal (1656). 

Een volmacht uit 1583 van de 
Staten van HcHand. voor hun 
Gedeputeef'den tfl' Sta.ten-Gene
rmd. 

(vervolg op pag. '1) 
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·~ WEE.K tot WEEK 

De dupe 

Tijdens het enige dagen geleden te Haarlem 
gehouden congres :van de Nederlandse Ver

entging van Tran~rt Ondernemers, heeft de heer 
Van Wezel, terecht ernstige woorden van critiek 
laten horen met .betrekking tot de felle Duitse 
concurrentiemiddelen ·op het gebied van het inter
nationale wegvervoer, waawàn ep het ogenblik 
onze Nederlandse WElffVerveerders in hoge mate de 
dupe worden. 

1n Duitslanè, aldus de.heer Van Wezel, moet men 
een "Befördertmgssteuer" betalen en ·bovendien is 
daar·een zware heffing op dieselolie van resp. 21 .en 
19 Mark. Dit betekent, dat voor een vracht v:an 20 
ton .de wegvervoerder 40 Mark moet betalen. De 
D\li.'ta venroerder e.eàter ·die illi Hederland. ri.tdt. 
katF61t J.1USt1g !C1oen zonder een cent wegenbèlasting 
te ~talen ,of een diesel.<oliehe:tting te ·voldoen. Het 
ergSte noemde hij evenwel, dat de Duitse con
currenten met hun grote tanks o~ onze grens 
kU!Dlen komen om in :ons land goedkope dieselolie 
te ·tanken, waarmee .zij dan in Duitsland gaan rij
deB en .onze landgenoten gaan beconcurreren. De 
heer Van Wezel noemde een gezamelijk request 
van .de Nederlandse internationale wegvervoerders 
in dit verband urgent. Het kan van belang zijn, 
dat aan ·deze zaak door de regering inderdaad de 

--:· nodige aandacht wordt besteed. 

Brnndstapel 

De .brandstapels die de nationaal-socialisten in 
Duitsland destijds oprichtten om er verschil

lende boeken op te verbranden - o.m. van Joodse 
auteurs - vinden, zij het dan in een enigsa::ins 
andere vorm, navolging in de landen die zich ach
ter het IJzeren Gordijn bevinden. Zo wordt uit 
Tsjechosluwalcije gemeld, dat alleen personen met 
een speciale vergunning voortaan de talen van .het 

Westen zullen mogen leren. Franse, Engelse, Ita
liaanse .en andere Westerse woordenboeken zijn 
reeds geruime tijd uit de winkels 'Verdwenen. Bij· 
hoge uitzondering zal deze vergunning worden :ver
leend aan de "politiek volwassen Tsjechen", Zo zet
ten de communisten de klok steeds :verder terug 
en .le:ver.en zij een .duidelijk bewijs, dat het 'slechts 
hun opzet is, de massa zo dom mogelijk te hou-· 
den. Immers, een domme massa is een volgzame 
massa. Alles wat naar geestel.ij.ke verheffing of 
ontwikkeling zweemt is onder de communistische 
dictatuur verboden. Dit zijn sombere feiten, maar 
op de achtergrond staat toch de onomstotelijke 
waarheid, dat op een dergelijke geestelijke ver
drukking een reactie onafwendbaar komen moet. 
Het is zeker niet te ver gezocht het aldus te zien, 
dat wij ook in ons land het wereldcommunisme 
actief kUlUI.elll bestrijden, indien wij er .z.org v.oor 
dragen, dat ons volk geestelijk ·gezond blijft. Ka
nonnen en vliegtuigen mogen dan een belangr:ijke 
en een vernietigende taal spre'ken, zij bezigen ech
ter niet het beslissende woord, want het is de 
geest 'van een :volk, die tenslotte beslissend is. Dit 
moge voor alle democraten een houvast zijn, hoe 
so111ber het internationale beeld zich wellicht ook 
af en toe kan aftekenen. 

Voorlichting (1) 
Er is in on:11e dagbladpers nogal het een en an-

der te doen geweest over het feit, dat zeer 
onlangs van Nederlandse militairen, die van ma
noeuvres uit Duitsland kwamen sigaretten en sou
venirs in beslag zijn genomen. De vorm waarin 
deze berichtgeving werd gebracht was van dien 
aard, dat in deze · positief stelling werd genomen 
en wel in die zin, dat de pers haar verontwaardi
ging over deze handelwijze door bepaalde autori
teiten aan de dag gelegd, niet onder sfoelen of 
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banken stak. Men krijgt zo de indr-uk, dat hier 
een .gevoel van "solidariteit" met onze jongens aan 
de vorm waarin deze 'berichtgeving werd opge
diend, niet geheel vreemd was. Achteraf 'blijkt 
evenwel, dat veel militairen in deze zaak niet 
geheel vrijuit zijn gegaan, waardnor deze affaire 
in een geheel ander daglicht moet worden ge
·plaatst. Wij krijgen de indruk, dat in dit geval met 
de berichtgeving wat al te lichtvaardig is omge
sprongen en da1 werd verzuimd voldoende tijd ·te 
nemen om te informeren hoe de vork in de steel 
za:t. Door deze handelwijze werd op een verkeeJ!de 
wijze op het sentiment van het publiek gewellkt, 
onverschillig of dit al dan niet opzetteiijk gebeur
de. Het wil ons :voorkomen, dat hiermede een goede 
voorlichting in een democra:tische staat met zjjn 
vele vrijheden ten aanzien 'ft1l de openbare me .. 
ningsuiting, geenszins is gediend. Juist omdat wij 
Nederlanders in hart en ziel democraten zijn. Zlliil 
de verantwoordelijkheid van de pers zeer zwaar 

. moeten wegen en is het ·noodzakelijk, dat men ~~ 
de nodige zelfbeperking ()plegt. · 

Voorlichting (11) :·1 

fl oe zwaar in een democratische Staat de .yer.. 
antwoordelijkheld van de journalist dient te 

wegen is dezer dagen gebleken uit een verklaring 
van president Truman. waarin hij bekend ma~ 
dat de Amerikaanse dagbladen 95 procw '\Tall 
Amerika's geheimen met betrekking tot de defen
sie onthunen, waarQ,oor aan het buitenland op een 
wel zeer makkelijke wijze allerlei militaire gehei
men worden onthuld. De demoeratie staat itt eB 
verband wel voor een zeer belangrijk en erlStig 
probleem n.l. dat zij het gevaar loopt bet stadlt
offer te worden van haar eigen soepelheid. OOk 
in de voorlichting .is vr.ijàeid zonder v:erantwoor. 
delijkheid niet denkbaar. De waarschuw.ing van 
president Truman moge daarom niet ~ ia 
Amerika, doch eveneens in de overige vrije landea 
van de wereld niet worden mi!werlrtaan. 

----------------------------------~--------------------------------------

ln mem6rÎdm Dr. A. F. Pbilips 

M,et 28 begonnen, met 85.000 geëindigd! 

T oen de radio Zondagmiddag 
het bericht !Dracht van het 

overlijden van Dr. A. F. Philips 
was het, alsof wij een persoonlijk 
verlies hadden .geleden. 

Wij waren niet onvoorbereid, 
want wij wisten, dat de gezond
heidstoestand van de heer Philips 
reeds gedurende enige tijd zó was, 
dat 'het :einde van dit zo welbe· 
steed en .v'erkzaam leven verwacht 
kon worden. 

In tal van beschouwingen in de 
.dagbladpers is l'eed:s in herinne-

. ring gebxacht, hoe deze hankiers
zaon .uil; Za:t!bommel, waar tie 
naam Philip!; een goede klaDk had. 
erin geslaagd is d~ naam van 
.goede klank over heel de w2-r"ld 
1e verbreiden en hoe deze naam 
is geworden tut een industrieel ·be· 
grip. 

Wij kunnen ons moeilijk een 
voorstelling màken van het inzièht, 
de durf en het doorzettingsvermo
gen, om in 'de tijd van één mensen
leven een nieuw opgericht fabriek
je met aa man personeel te laten 
uitgroeien tot een wereldconcern 
met 40.000 werknemers· in Neder
land en 45.000 in het buitenland. 

Wij hebben ons wel eens afge
vraagd, wat van Philips en zijn 
bedrijf geworden zou zijn, als hij 
met zijn broer dit bedrijf had moe
ten opbouwen in een tijd als de 
tegenwoordige, waarin het bedrijfs
leven door de knellende band van 
tal van overheidsmaatregelen in 
zijn groei wordt belemmerd. 

Bij het .overdenken van het ver
lies, dat ons land lijdt door het 
heengaan van zulk een groot Ne
derlander, kwamen ook enige her
inneringen hij ons OJl. aan anderen, 
die wij gekend hebben. 

* • * 
neeerste.is~aan ~cl. Ger-

zon, edk 1emaad, ctie emu ge
slaagd is om van een kleine zaak 
een groot bèdrijf te makèn. 1!Gen 
hij ter gèlegenlaei4 van- bet 'V.ijlen
twiRtiW&riC :lJesta&n l.fBil .. Gerwn's Jr.V •. ..,r 1l'lij)ea ~ 

Duidt êharrne niet altijd op . gevoeligheid? 
ter ime '\GUlt .eehuldicd werd ·voor 
zulk een pttestatie, die voor ·de een
voudige bevolking van Amsterdam 
van .zo uitermate 11rodt belang :was, 
antwoordde :hij in alle bescheiden
heid, dat het :hem niet mogelijk ge
weest was om aan zijn bedrijf zulk 
een uitbreiding te geven, indien 
mede . door wijs inzicht van de 
ov.erheid de welv:aart van de ba. 
v:olking in die janen niet zo met 
grote schreden vooruit was ge
gaan. 

l:n wij moesten fi>Ok terugdenken 
aan S. van den :Bergh, die er in 
zijn leven in geslaagd is crm een 
mar-garinefa'bmiek van bescheiden 
omvang e:w:eneens tot ontplooiing 
te brengen en :te maken tot een we
reldcODcern als de Margarine 
'Ume, Ülans de :llJ.nilever. 

Wij dachten aan een bespreking 
in het begin der dertiger jaren 
over de maatregelen, welke geno
men zouden kunnen worden om 
de gevolgèn van de crisis na 1929 
in ons land op te vangen. Menigeen 
had hierover zijn mening te ken
nen gegeven, maar Van den Bergh, 
die de bespreking bijwoonde, 
zweeg, '!'oen hij eindelijk het woord 
nam en men vol verwachting de 
oren spitste om te h6'l'en, -wat een 
groot zakenman als hij nu wel 
voor remeà':te zou aanbevelen, 
vroeg hij in alle bescheidenheid 
verlof de vergadering te verlaten, 
aangezien zijn aanwezigheid elders 
vereist werd en naar hij opmerkte 
:ron tegenwoordigheid toch niet van 
nut was, omdat hij nu eenmaal het 
geluk had gehad zijn· bedrijf te 
kunnen uitbreiden . in een tijd, 
waaril'l de welvaart steeds was toe
genomen; dit zou hem, naar hij zei
de, in tijden v.an dePr-essie, zoals 
wij toen beleefden,· zeirer · niet ge
lukt zijn. 

Zo was 'het ook met Philips. Hij 
heeft het gelul$: gehad zijn bedrijf 
op een stevige basis te kunnen 
grondvesten in een tijd, welke dit 
mogelijk maakte en hij heeft het 
doorz:ettingsvermogen gehad "Om dit 
bedriff in de ·~ mueBiJ'ker ia· 
ren tegen alle remmende invloeden 

te kunnen beschermen en in stand 
houden. 

Wat zouden deze drie hebben 
kunnen bereiken, indien zij geleefd 
hadden onder een stelsel van ge
leide economie? 

* .. * 
philips was een groot onderne-

mer, één van die kapitalisten, 
die .men in sommige politieke krin
gen nog zo gaarne uitbuiters noemt. 
Hij was een liberaal werkgever en 
samen met zijn vrouw heeft hij 
voor alle werkenden in het Phi· 
lipsbedriji sociale voorzieningen ge
troffen, die niet alleen de ~oets van 
eike critiek kunnen ,on;taan, 
maar die tevens een lichtend voor
beeld zijn van wat een g:..ed werk
gever voor zijn medewerkenden in 
het bedrijf moet zijn. · 

Het was hem een genoegen om 
aHen te doordringen van wat men 
in Eindhoven en overal ter wereld, 
waar Philipslabrieken gevestigd 
zijn, noemt de Pbilipsgeest: ander
nemend, doorzettend en sociaal 
reehtvaaz àig. · 

ftaezeer zijn we1"k in Eindhoven 
door de gehele 1beoi.o8Dliîn! 'VUl heog 

I 
tot laag gewaardeerd werd, is ge. 
bleken ioen :hij aa 'de 1lilewij4iDg 
weer in Eind1leven te~de. 

. Hem werd een ontvangst ;bereid als I aan een vorst! • • • 
Wij hebben meermalen :met de 

heer l'flnipa, die fid was. ~,aa 
onze .partij, eontact .gehad. :mecte
·genstaande %iJn drUkke bezlgheds 
was hl,1 steeds bereid. om een ge
deelte van zijn kostbare tijd af te 
staan, wanneer wij een beroep op 
'hem deden in het belang van on
ze partij, die hij met raad en daad 
steunde. · 

Zo hebben wij gelegenheid gehad 
om onder de indruk te komen van 
zijn wel zeer uitzonderlijke gaven. 

Wij herinneren ons, dat in eD2e 
kring enige :~M'en Y66r de OOI'Iog 
besprekingen ·werden gevoerd OYer 
een kwestie van sociaal belailg,, 
waarvoot" reeds een plan was op
gesteld. Dlt :f)lan was tot stand .ge
komen na eea gedegen voerberei· 
ding en een uit.voerige bespreking, 
waaraan liberale ond~ in 
handel, scheepVaart en industrie 
hadden deelgenomen. Bet was tMt 
hun aller inatellmliAg tot sámd 
geloomen. Dit plaA was om zo te 
zeggen in kannen en l!:ruik.en. Wi,j 
oordeelden het echter raadzaam 
om hierover ook nog eens het oor
deel van Dr. PMiips te 't'erMmeft. 
Wij hadden hem het plan tevoren 
toegezonden, maar èlEIM' eeR sa
menloop van omstandigheden bad. 
hij daarvan vóór het onderhou4 
geen kennis kmmen nemen. HU . 
verzocht ons daarom d'It in korte 
trekken voor hem uiteen te zet
ten. 

Nog zien wij zijn markante. ' 
scherp denkende kop, met zijn tin
telende ogen, toen hij het plan 
overdacht. en na enkele ogenblik· 
ken te hebben gezwegen, begon hij 
ons uit te leggen, waarom dit plan 
nooit zou kunnen slagen. De daar
voor aangevoerde argumenten 
moesten wij als juist erkennen. 
Nimmer hebben wij zo duideli.ik de 
indruk gekregen, dat Philips wel 
een uitzonderlijke figuur in het 
Nederland van de eerste helft van 
deze eeuw was. 

Een uitzonderlijke figuur. Een 
koel, berekenend zakenman, die 
als het nodig was hard ·kon zijn, 
maar tevens een charmante ~~er .. 
sooniijkheid. 
. En is charme niet altijd de uit

drukking van een teer, gevoellg 
· hart? :rnr.rGERS. 
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·Groningens kader 
studeert 

Qp ~ September had te Groningen 
de eerste studie~bijeenkomst plaats 
voor het. kader· van stad en provincie. 

Voor 'n dertig aanwe;;:lgen besprak 
próf. dr. E. s' Jacob aan de hand van 
het Begin!!elprograin de staatsrechte
lijke initchten der V.V.D., wàarop een 
geariitneerde discussie volgde. 

Bet Ugt in de bedoeling àchtereen
volgens · oo~ andere · pru;agrafen _ van 
dit pr!lgram aan de orde te stellen; 

Wieringen in opkomst 
Onlangs beeft de _ ()prichtingsver

gaderijig plaats gevonden van de af
deling Wieringen. _ Hoewel :• de_ cm,. 
~t, mede door het slechte weer, 
~t zeer groot genoemd kon wor
,tlen, waa de _st~mming prima. - - _ 
'. !Je,dJI.~ .. ~ie.~ yoo~~r. _de . Jteer 
.C. J. B98ker de vergadering had gé
opend,: gaf de. VO()rZitter V&n' de eèn
trale Den Helder, de heer 'P. Blaauw
boer, een overzicht van ,hetgeen de 
laatsW 2 jaren reeds tOt' stand 'was· 
. gebraeht. Hij geWaagde Vl!oll d~ goe~ 
. de geest, welkfl er in dè pártij heerst 
. en Zll-lf de tóeköln!t' met' vertrouwen 
•egemoet.· De -heer Klok; tweede se
. cretaris van de centrale, gaf hierna 
, in .vogelvlucht e.e,n overzicht van. de. 
' regeriilgspolltiek, voorniUnelijk niet 
• betrekking tot de· Landbouw en de 
· :Middeilstand en constateerde daar- . 
bij, dat het veelal juist de betrekke
lijk kleiDe fractie van de V.V.D. is, 

: we~e ~kyl;i,P.s 4e spijker op _de kop 
i sla.at... i'~. lichtte hij . de voor
: naaril.ste beginselen dèr partij toe . en 
. wekte de 11-anwezigen op ·zich in ·de 
~ l'Ue~ 4er_,v-.v.p. te sch~en. 

Het "SI:lltaat van de~ avond was, 
dat een voorlopig bestuur werd · ge
vormd, ea- twintig leden ·reeds konden 
worden genoteerd. 

Gefneenteraadsleden 
kwamen hijeen 

Op Zaterdag 6 October kwamen 
de leden van de gemeenteraads

fracties vàn-_ onze partij uit de ge
meenten in de provincies Overijssel en 
Drel'1tê bîJeèn tè Zwolle; om gezamen
lijk· .()verleg te pleg~n inzake de be
handeling van de gemeentebegrotin
ged voor 1952. Aanwezig waren V.V.D. 
rliadslêden · uit Ommen, Meppel, 

· Stèenwijk, Zwolle, De Wijk, Odoorn, 
Zwollerkerspel, Assen en Almelo. De 
vergadering werd geleid door de heer 
D. W. Dettmeijer, voorzitter van het 
bestuur van de Vereniging van Sta
t~n- en Raadsleden van de V.V.D., van 
welk bestuur mede aanwezig waren 
:Mr. K. H. de Langen, lid van de ge
meenteraad van Meppel en mej. mr. 
M. M. · F. van Everdingen, secretares
se der Vereniging. 

De wens kwam ter vergadering naar 
voren; dat de gemeenten weer finan
cieel onafhankelijk worden en niet 
meer, gelijk· thans het geval is, in een 
financieel-afhankelijke positie van 
het RUk· staan. Uitvoerig werd van 
gedachten gèwisseld over het vóór en 
tègen van de instelling van Volks-cre
dietbanken. Bezwaar werd pmaakt 

INVESTERINGSBEPERK-ING 
EN BELASTIN(;POI.;ITIEK 

-(Ing~zonden) 

D e wenselijkheid de investerir.
. · gen·, indien rriogelijk eri verant

woord, te beperken wordt ·ook in. onze 
kring volledig erkend, ja, juist in 
onze kring volledig erkend omdat wij 
een sluitende betalingsbalans als 
noodzakelijkheid zien voor een gezon-
de economie. . 

De nadruk moet eèhter gelegd wor
dep. op; .,indien mogelijk en verant
woord". Gaat men n.l. integraal een 
beperking der irive&teringen opleggen 
of laat "nien de beoordeling. van de. 
sectoren waar de investeringen be
perkt moeten wórdel'l geheel of voor 
het grootste gedeelte aan de minister 
en het ambtelijk apparaat over, dan 
loopt men de kans dat deze beperking 
leidt tot achteruitgang van ons indu
striële apparaat, tot· achteruitgang 
van het concurrentievermogen t.o.v. 
het buitenland, m.a.w. dan werkt men 
de zo nodige industrialisatie tegen en 
aldus de werkloosheid in de hand. 

Er zijn tekenen die er op wijzen dat 
dit ook door de Regering ingezien 
wordt, ·doe~ het kan niet genoeg on
der. de aandacht van. het Nederlandse 
volk gebracht worden, Speciaal ook 
onder de aandacht ván de socialisti
sche arbeiders en hun leiders, want . 
niet de in die ·kringen nog steeds als 
profiterende ,,kapitalisten" gedood
verfde ondernemers zullen in de eer
ste plaats de klappen van een crediet
contröle, zoals die . door de socialisten 
wordt gewenst, ·hebben te incasseren, 
doch de arbeiders, zelf; omdat vergro.-

•;., 

tegen een circulaire -van bet Minis
terie van Onderwijs, Kunsten en We
'tenschappen aan de gemeentebesturen 
om te bevorderen, dat in de hoogste 
klassen van de scholen voor middel
·baar en voorbereidend hoger onder-. 
'wijs, de brQChure: Waar blijft onS 
belastinggeld'?" behandeld wordt. : 

Een uitvoerig debat werd ook gevoerd 
over !ie grondpc>litiek, waarbij de' 
.wens naar voren· kwam, dat éen ze 
zuinig . ~ogeli,jk gébrufk van cultuur
grond wordt gemaakt en dat iilecht$ 
instemming en goedkéurini voor uit
breidingsplannen wordt verkregen, als 
aan die vereiste is voldaan, o.m. door 
hogerè bouw in die· gemeenten, waar 
"dit mogelijk is. -

De provincie wordt 
achtergesteld 

Wij hebben onlangs meegemaakt, 
dat bij de opening van de ten

toonstelling F.F. te Enschede de Rege
ring verstek liet gaan, thans is bij de 
'offoeiële opening van de-gerestaureer-

. de Groningse Schouwburg. opnieuw 
naar onze smaak de Regering in gebre· 
ke gebleven· belangstelling te tonen 
voor eèn Cultureel belangrijke gebèur
tenis. 

Het feit, dat op de uitnodiging niet 
eens geantwoord is door het Ministe
rie van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen, dat zelfs na een extra te
lefoon nog ·geen vertegenwoordiger, 
ondanks een toezegging ten deze naar 
Groningen is gekomen, achten wij een 
bewijs van slecht beleid. De ,.Provin
cie" klaagt meer dan eens over ach
terstelling, over minder belangstelling 
bij de Rijksoverheid voor haar pro
blemen, ·voor haar belangen. Door op 
deze wijze op· te treden, of liever ge
zegd· niet op te treden, geeft de Rijks
overheid voedsel aan deze bezwaren, 
inplaats van deze te ontzenuwen. Wie 
in het Oosten, Noorden of Zuiden van 
ons land wel geregeld komt, zoals dat 
met _ons het geval is, weet, hoe zeer 
men ook daar met vraagstukken te 
maken heeft, waarbij men de belang
stelling van de Regering op prijs zou 
stellen, hoezeer daar een eigen leven 
klopt, dat men niet alleen uit ambte
lijke rapporten en stukken kan be
grijpen. De verbittering over de ach
terstelling van de "Provincie" delen 
wij dan ook tèn volle en wij spreken de 
hoop uit, dat . hierin spoed,ig een ver
andering zal komen. Maar die veran
dering kan pas komen, als men in 
regeringskringen minder aanhangers 
van de centralisatiegedachte .en meer 
aanhangers van de gedac:hte der zelf
werkzaamheid der bevolking in ge
west en plaats heeft opgenomen. 

ting van de werkloosheid het onher· 
roepelijk gevolg ervan zal zijn. 

••• 
} n ,.Het Handelsblad" van 29 Aug. 

lazen wij_ een beriçht dat van be
lang is in dit verband, en dat ·wij in 
de aandacht van allen, niet in het 
minst van minister Lieftinck en zijn 
departement, zouden willen aanbeve
len. Het luidt als volgt: 

"De Zwitserse Regering tracht 
door ·middel van een juist gepu
bliceerde ontwerp-verordening 
tot een bevredigende oplossing 

Prof.· Duynstee''s 
boekenkast ·blijft 

op peil 
(Ingezonden) 

In het artikel in het nummer van 
6 October (pag. 5) van ons week

blad wordt gesproken over de over
drachtsrede vim de scheidende rec
tor-magnificus prof. mr. Duynstee te 
Nijmegen en speciaal over diens ver• 
zuchting, dat de progressieve· belas
ting menig hoogleraar de mogelijk
beid ontneemt, zijn kinderen hoger 
onderwijs te doen volgen. Doch prof. 
Duynstee heeft er nog iets aan toe
gevoegd; dat nog belangrijker i<' en 
wel, dat de hoogleraren: tengevolge 
van de fiscale politiek niet meer in 
staat zijn hun boekenkast op peil te 
houden, zodat deze dragers der we
tenschap op den duur in wetenschap
pelijk opzicht ten achter zullen ge-. 
raken. · 

Dit is wel een zeer emstig gevolg 
van de te ver doorgevoerde belasting
heffing, die tenslotte ons land tot 
zeer grote schade· zal. voeren• 
'.·Als·. ·~•1 ~ft .• J!oogl~ 
in overweging, dat. de kosten voot: 
aankoop van vaklitteratuur in min
dering .mogen worden gebraèht bij ·de 
vaststelling van het . belastbare in
komen. 

Dit· lapmiddel is de overweging 
stellig waard. Maar dan moet ons be
lastingsysteèm principieel gewijzigd 
worden. Tot nu .toe mogen onderne
mingen -hun onkosten in mindering 
brengen van de belastbare winst, het~ 
geen van~lfsprekend is, doch een 
particulier mag dat . in de meeste ge-
vallen niet. · 

Een practiserend dokter mag. on" 
derhoud en vel'l)ieuwing van zijn in
strumentarium. (ook van zijn auto) in 
mindering brengen, evenzo mag een 
ingeni-eur, die hoofd- van een onder
neming is, zulks doen. Doch een in
genieur, die in dienst van een onder~ 
neming is, of een booglera;1r, die aan
gesteld is bij 'n universiteit of hoge
school mag dit niet, evenmin een le
raar en toch moet hij zijn weten
schappelijke bibliotheek steeds aan

. vullen, anders .raakt hij ten achter; 
maar daarvoor heeft de fiscus geen 
belangstelling. 

De mogelijkheid van aftrek van het 
belastbare inkomen moest ook - in 
bel belang van de fiscus - nog wor
den uitgebreid tot de particuliere 
steunverlening aan culturele en maat
schappelijke instellingen. Jaarlijks 
betaalt de Staat millioenen aan to· 
neelgezelschappel'l, orkestinstellingen, 
kindertehuizen, sanatoria enz. En 
deze millioenenstroom zal telkenjare 
moeten vergroot worden, omdat de 
fi.scus het aan particulieren steeds 
meer onmogelijk maakt grotere bedra
gen te offeren. 

Zou het niet - in het algemeen be
lang zijn, dat de culturele en maat
schappelijke instellingen in gr.otere 
mate werden gefinancierd door de 
burgerij en dat langzamerhand de 
overheid zich hiervan ging distan
ciëren? 

Maar dan zal er een regeling moe
ten . worden getroffen, dat die parti
culiere steun in mindering kan ge
bracht worden: van hèt belastbare in
komen; 

Dit is de èruge manier om van dè 
ongezonde staatsbemoeienis af te ko• 
men en prof. Duynstee's boekenkast 
bliJft op peiL 

J.c. L. 

van het probleem der overinves
teringen te komen. Deze over
investeringen zijn .het gevolg van 
de hoge winsten, die gemaakt 
worden tengevolge van de gun
stige conjunctuur in Zwitserland. 
Vele ondernemers waren tot nu 
toe, tengevolge van het fiscale 
stelsel, gedwongen om hun over
tollige gelden om te zetten in 
overinvesteringen. De Regering 
verklaarde, dat de bedoeling is 
de vrijwillige reserveringen te 
stimuleren. De hierdoor te vor
men fondsen zullen bij een om
slag ván de conjunctuur weer 
kunnen worden aangesproken 
zodat onderbezetting, dreigende 

- werkloosheid, enz., met deze gel• 
·den · kunnen worden bestreden. 
De ondernemingen zullen over 
deze. reserve dezelfde . belasting 
betalen. als over iedere andere 
kapitaal-reS'erve, met dit -r1er• 
schil, dat de Regering zich ver
plicht om deze belasting terug té 
betalen ingeval de reserves voor 
de daarvoor te stellen. do.eleinden 
zullen worden aangewend. In
dien een onderneming haar re
serves echter gebruikt voor an
dere doeleinden dan bovenge
noemde, dan zal haar recht op 
belastingrestitutie vervallen." 

Hoezeer de omstandigheden hier 
en in Zwitserland ook verschil

len, toch zit er een wijze les voor ons 
in. Van overinvesteringen tengevolge 
van hoge winsten is bij ons practisch 
geen sprake. E!è moet nog veel, zee:r 
veel, in onze industrie geïnvesteerd 
worden willen wij van overinveste
ring kunnen spreken. Wel echter 
komt een groot gedeelte der winsten 
via de belastingen op die .winsten in 
de consumptieve sfeer, terwijl deze 
gelden broodnodig zijn voor moderni• 
sering van het .industriële apparaat en 
verdere industrialisatie, om aldus ba 
de. eerste plaats .-u de arbeidera ten 
~;oede te komen. · · 

Als aanwending van reserves· waar
bij belastingrestitutie verstrekt wordt 
zou bij ons dan ook. zeker moeten 
gelden ·Jlet: gebrw1cvan die reserves 
voor :·vernleuwt-ng en .::uitbl'eidtiJ« -.-e. 
de werkgelegenheid in stand: houdt, 
resp. vergroot. 

• • • 
-In het zojuist bekend .gemaakte 

verkiezingsprogramma van de 
conservatieven in Engeland komt een 
passage voor welke hetzelfde inhoudt 
als de hierboven beschreven in Zwit• 
serland voorgestelde maatregel n.l. 
belastingfaciliteiten - bij aanwending 
van reserves voor doeleinden die de 
werkgelegenheid . in stand houden 

-resp. bevorderen. 
Wanneer men, zoals wij, geregeld 

met de industrie in- aanraking komt 
en dan vrijwel steeds kan constateren 
hoeveel er nog ontbreekt aan een goe• 
de "up to date" installatie van vele 
fabrieken, dan kan men niet anders 
dan allen die daartoe kunnen mede• 
werken opwekken te zorgen, dat 
soortgelijke maatregelen als bovenge
noemd, ook hier in Nederland getrof
fen worden . 

Arnhem J. K. FREDRIKZE 

11... 

Groningen! 
De Centrale Groningen houdt 

20 October om drie uur een al
gemene vergadering in 't Huis 
de Beurs. Hierna om pl.m. half 
vijf, volgt een contact bijeen
komst van bestuurders van 
Centrale, Ondercentrales en Af
delingen, alsmede Staten- en 
Raadsleden, ev. met hun dames. 
Des middags zal de heer R. Ze
gering Hadders het woord voe
ren over een algemeen politiek 
onderwerp. Vervolgens wordt 
tezamen een broodmaaltijd ge
bruikt. 

Na tafel zal de heer H. D. 
Louwes spreken over ,.Bestaans
zekerheid en nog wat". 

Deelnemers dienen zich voor 
18 October a.s. op te geven bij 
Mej. Mr. A. Magtgla$ Boot, 
Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 2d., 

·Groningen, tel. 25454; Kosten 
van de maaltijd f 2.50 à. f 2.75. 
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DE MIDDENSTAND STRIJDT OP TWEE FRONTEN 
Na Mr. Milins nu ook Mr. Fockem.a Andreat· 

Ná Mr. _Milius, wiens woorden· in het nummer van 15 Sept. werden 
aangehaald, heeft ook Mr. W. H. Fockema Andreae, voorzitter van 
de Raad van Beheer van ·de Nederlandse Jaarbeurs, opmerkelijke 
dingen gezegd over de moeilijke positie van de middenstand in ons 
laJtd. "Wanneer men voortdurend contact heeft met de kleine 
in~u;~trieën; dan merkt men steeels weer hoe belangrijk deze groep 
isr De overheid maakt het deze kleine lieden veel te moeilijk. Met al 
de sociale voorzieningen, de enorme papieren-rompslomp, het zelf 
invullen van het· belastingbiljet enz. moeten zij in alle sectoren op 
han tenen gaan staan orri bij te blijven. De mensen hebben alle 
reden om te zegger~: Houdt er toch eens mee op. Maak het ons 
t~h niet zo lastig". 

·Aldus mr. F. A. in een onderhoud 
met een medewerker van "El

seviers Weekblad". Wat hier gezegd 
wordt is niet bepaald nieuw, want 
duizenden kleine zelfstandigen en in
dustriëlen hE>bben deze verzuchting 
reeds talloze malen geslaakt, helaas 
voorlopig slechts zonder resultaat op 
enige uitkomst. De bemoeiingen van 
de· overhE>id werden slechts nog om
vangrijker en dreigen nog verder toe 
te' nemen. Prettig is het echter de
zelfde verzuchting eens te horen van 
een man van gezag en gedrukt te zien 
&taan in een toonaangevend weekblad. 

Wij weten echter, dat uitspraken 
van mr. Milius en mr. Fockema An
dreae niet voldoende zijn om het ge
tif voor· de middenstand te doen ke· 
ren, daarvoor is meer nodig en wel 
in· de eerste plaats politieke strijd in 
gesloten verband. De positie waarin 
de- middenstander verkeert, ·moet hij 
helaas veel ·aan zichzelf wijten, want 
voortdurend net hij na zich· politiek 
te organiseren en· politieke macht te 
vormen· ter ·verdediging ·van ·zijn be
langen. Over alle groeperingen toch 
zijn de ·zelfstan<Ugea verdeeld, zij vor
men geen gesloten .eenheid, die op z'n 
tijd een vuist kan maken en kracht 
kan ·tonen. Daarom "is:het:des te meer. 
~k;· ·dat' ieder• middenstan; 
der ~ tot. de partij waartoe hiJ 
krachtellS zijn beginsel behoort, en in 
die partij krachtig voor de belangen 
van de middenstand opkomt. want er 
is ·herhaaldelijk met de belangen van 
de middenstand gesold, ondanks de 
~ van een enkele roepende in de 
woestijn. 

De middenstand verkeert thans in 
penibele situatie. Belast tot aan 

de ránd, is er geen · enkele speling 
meer voor het opvangen van risico's 
en voor normale reserveringen. Uit
puttende belastingen zijn in de laatste 
jaren op korte termijn . opgelegd, de 
winstmarges zijn terviille van de ar
beidsvrede tot beneden een redelijk 
minimum teruggedrong.en, de liquidi
teit is ondermijnd en bedreigt het be
staan in de toekomst. Daarnaast is 
elk initiatief gekneveld, ontplooiing 
van mogelijkheden is gelijktijdig in 
de ba,n gedaan .. At:beidsvreugde voor 
de zelfstandige is reeds lang verleden 
tijd geworden. 

Dit is het asped van de ene zijde. 
Belaas bereigt een ander gevaar de 
middenstander op een tweede front. 
Terwijl de huidige belastingpoUtlek 
het kleine bedrijf tracht uit te hol
len, dienen wij ook niet ·de gevaren 

te v ~:·geten, die de handeldrijvende 
· middenstand van de zijde der kar

tels bedreigen. 

Het groot-bedrijf met zijn bijna mo
nopolistisch karakter heeft het in zijn 
macht de prijzen en daarmede tevens 
de winstmarges aan de middenstand 
voor te schrijven. Onze ervaring is, 
dat deze marges voor een redelijke 
exploitatie vaak te gering zijn. Daar
naast schijnt het steeds meer tot een 
gewoonte te worden de détaillist uit 
te schakelen wanneer het om leve
ranties van enige betekenis gaat. Grote 
fabrieken leveren rechtstreeks aan 
afnemers als hotels, restaurants, grote 
instellingen. als ziekenhuizen, sana
toria, rusthuizen en niet te .vergeten 
personeelsverenigingen, waardoor een 
belangrijk debiet van de détaillist 
verloren gaat, hetgeen zijn moeilijk. 
heden. dus nog komt vergr.oten. Nog 
spraken wij. niet over. de toenemende 
te~denz tot· het vestigen . van eigen 
winkelbedrijven door de .. kaJ;,tels eri . 
de; maclat der coöperaties, die het aan 
indirecte politieke steun niet ont
breel!:t. . . . 

Het spreekt haast vanzelf, dat eer-
" tijds ièZOnde winkelbedrJjven 

thans staan te wankelen .. en· & p;v; 
d.~ ·schroomt niet hèt behoèfte-ele• 
m~nt naar voren :te brengen op een 
ogenblik, dat zelfs. in· de Troonrede 
over de moeilijkheden in de midden
stand wordt gesproken. Helaas ont
dekt men altijd weer hoe de P.v:d.A., 
ondanks een regelmatige flirt met de 
middenstand; er op uit is deze. volks
groep zoveel mogelijk te · decimeren. 
Eerst is er hard meegewerkt aan het 
op<lrijven van de lasten als voorpor• 
taal voor de koude sanering met bet 

' befaamde behoefte-element als argu• 
ment. De volgende stap is dan de 
prolitarisering, nadat de socialisatie 
in 'feite reeds voltrokken is. De P.v. 
d.A. vèrgeet helaas, dat duizenden van 
zijn aanhangers hun brood in de klei
nére bedrijven verdienen en maalt 
ook niet ·over de belangrijke taak die 
de particuliere winkelstand in de 
volksbuurten verricht. Drs. Deli Uyl, 
rondtrekkend als propagandist voor 
de P.v.d.A. in middenstandskringen, 
héeft nog niet ·zo lang geleden be
weerd. dat de middenstand 'n belang
rijke functie in het economische leven 
heeft en hij kwam zowaar tot de con
clusie - dat was in 1951 - dat de 
middenstand daarom ook bestaans
recht heeft. Dit is helaas zuivere ver
kiezingspropaganda, teneinde goedge
lovige middenstanders in de fuik te 

lokken, maar de politiek in en bUiten. 
het parlement was geheel anders ge
richt. 

* * • 

~ en grote volksgroep, ongeveer 
20 % uitmakende van het Ne

derlandse volk, ve;rkeert echter in eeli 
toestand van machteloosheid en zal 
zich moeilijk tegen de plannen· van 
bepaalde politieke groeperingen klin• 
nen verzetten. Grotendeels door eigen 
schuld, grotendeels ook door gebrek 
aan politieke· scholing tengevolge van 
het ~ich afzijdig houden van een 
politi~ke . or~anisatie, die de mid
denstand in werkelijkheid kan repre
senteren, zoals de V.V.D. Niettemin 
geeft dit een regering nog niet het 
recht deze volksgroep vogelvrij te 
verklaren. Terwijl over de belangen 
van anderen uren zijn volgepraat, 
scheen de middenstand alleen een ob• 
ject waarop steeds nieuwe lasten ge
stapeld konden worden. Daarnaast 
hield het bureau voor de prijsvaststel
ling de winstmarges zo laag mogelijk, 
waardoor de kaars aan twee kanten 
ging branden. Derving van winst en 
hogere lasten, zonder dat daar een 
rt~geringsdaad van belang tegenover 
stond. 

• • 

wu memoreerden reeds hoe in de 
Troonrede de moeilijke positie 

van de middenstand werd aangestipt, 
maar. . . . ook de Troonrede . van 1948 
vermeldde reeds het een en ander 
daarover. Drie jaar later heeft dit nog 
geen enkèl gevolg geha~i. ·De ~~n
den zijn voor de middenstand inmi~ 

dels verslechterd. Dit geeft ons aan
leiding terug te komen op de steeds 
herhaalde bewering als zouden alleen· 
de politieke volgelingen van de· heer 
Vorrink tot nu toe offers hebben ge
bracht, terwijl anderen zich' daaraan 
hebben onttrokken. De heer Evert 
Vermeer haalt dit van tijd tot tijd 
gaarne voor de ·radio aan. Dé passa
ge in de Troonrede kim hiérop wel
licht als voldoende antwoord dienen. 
maar wij mogen er ook nog wel even· 
aan herinneren, dat duizenden kleine 
ondernemers veruit het grootste .be
drag aán sociale lasten voor hun me
dewerkers opbrengen, al wil de P.v. 
d.A. daarvan dan dagelijks de politie
ke lauweren plukken. 

I n deze zware tijden zal de mid· 
denstander zijn offer hebben te 

brengen, maar hij zal er zelf voor die
nen te waken niet als een burger van 
de tweede rang te worden beschouwd, 
slechts levende terwille van 'n andere 
groep. De gevaren dreigen van meer
dere zijden. Door politieke machts
vorming zal de middenstandèr zijn 
stëm in het parlement kraéhtig · :lié;,; 
nen te laten horen. Zou dit bij de k6-
mende verkiezing niet blijken, dan 
dienen wij te vrezen voor allen, die 
tot de middengroep van ons volk be.;. 
horen. Het zal goed zijn, indien ·de 
V.V .D., de partij bij uitstek van het 
midden, hen eerlijk en huchtel' de fei
ten onder de .og~n brengt. De . tijd 
dringt en de tijd is rijp. Laten wij ni~ 
dnilen. 

E. L. MUSQUETIER 

ER ·ziT SCHOT IN! 
, .· Siri~ .<iê "medèdetirig4 in' nÖ~ 118 vori ditb.lad ~treffër;t~ de àbOnrlernen'~ 

werving .9J> dit, on$ eiflen VnJMW. • o..,.cNtle~ ~r de. afdelingen. in ~ 
periode van Moort tot Op 29 September, zijn door AJ.MELO · 55 · nieuwe 

. ab(>nné's gèboek:tr .. . . . . 
De kppgroep is derhólve thoris o!s volgt samengèsteld: 

ALMELO: 74 nieuwe ab.Onnementen 
WINTERSWIJK: 30 ni.,uwe.abètnnementen 
DEN HAAG: 34 nieuwe abonnementen · (tegen' 12. 

opzeggingen) · 
DEVENTER: . 17 nieuwe oboiutèmentén . (tegen 2 . 

• ' ; .-.~ '' '•· f 
. opzeggingen) 

NIJMEGEN: 14 nieuwe obonnementett '(tegelt 9 :· 
opzeggingen) 

Aparte vermelding verdient zeker dot in BREUKELEN, woor . onlangs een ... 
afdeling werd opgericht, sedert Moort .31. nié~we abonnementen· werden · 
geworven, waarvan 25 gedurende de laatste weken. 

PARTIJGENOTEN, info~eert ~P de eerstvolgende vergodering van U~ ofde- . 
ling welke stoppen Uw Bestuur gedaan heeft om tot uitbreiding van net 
abonnemententol te komen! · 
Toont Uw persoonlijke.belongstelling voor deze voor Blaél en Partij zo· uitent · 
belangrijke zaak. 

AFDELINGSBESTUREN, berust niet. in een schijnPàre onverschilligheid onder 
hen die U als geestesverwanten kent of vermoedt. · 

WE ZIJN ER NOG NIET! 
HELPT ALLEN MEE! HlLPT ALLEN .MEER! 

(Vervolg van pag. 1). 

·· Tussen het gezelschap van de stad en 
de plattelander bestaat geen band: er is 
hoogstens sprake van een dienstvérband: 
tegen die en die vergoeding ontvangen wij 
van U muziek of zang. Als 't eigen zang
koor optreedt, de eigen hannonie concer
teert, dan zingt of speelt vader, moeder, 
een broer of een zuster, een neef of een 
nicht, buunnan of buurvrouw, Jantje van 
die en Nel van die, dan is er een ver
bondenheid. 

gaande nivellering tussen stad en platte· 
land, die niet te stuiten is. De tijd zal 
leren of dit een winst is voor samen
leving en cultuur. 

worden gezien, uit een oogpunt van eerlijke. ton• 
eurrentie niet te laag zijn gehouden. Zou het spoor
wegbedrijt nl. de enige vervoerder van personen 
en goederen zijn, dan zouden de commercieel te la· 
ge tarieven geen ernstig bezwaar vormen. Het 
goedkoop vervoeren zou men dan immers inder• 
daad kunnen beschouwen als een algemeen be
lang, waarvan het gehele volk de lasten behoort 
te dragen. Nu ecbter in het vervoerwezen naast 
de Spoorwegen particuliere ondernemers optre
den, moet ernaar worden gestreefd, dat het Staats
bedrijf niet met verliezen blijft werken, die het 
particuliere vervoersbedrijf zich niet kan veroor• 

Het wegvallen .van die verbondenheid is 
een verarming van 't gemeelischapsleveil 
ten plattelande. · In de steden heeft dat 
proces zich voltrokken, .in de dorpen, be-
gint het zich te laten gelden. · 

Naar het ODS voorkomt is dit een voort-

v.M. 

1wee maten 

Van verschillende zijden wordt uit de Eerste 
Kamer in het Voorlopig Verslag over het 

wetsontwerp tot voorziening in de kapitaalbelloef
te van de N.V. de Nederlandse Spoorwegen de op
merking gemaakt, dat een particuliere maatschap
pij er zeker niet in zou slagen 290 millioen gul
den nieuw. kapitaal aan te trekken, wanneer deze 
over eenzelfde balanspositie en winstçapaCiteit zou 
~oeten wijzen als de N.S. Dat zou te minder luk
ken, omdat particuliere bedrijven wel en de N .S. 
geen belastiiig behoeven te betalen. De vraag rijst 
in dit verband of de tarieven van de handelsonder
neming, zoals de N.S. toch volgens de regerinc moet 

. loven. Terecht zou men anders het overheidsbe• 
drijf kunnen verwijten, dat dit het particuliere 
bedrijf oneerlijke concurrentie aandoet. Ziehier 
weer een oude strijdvraag, die weldJ'a opnieuw op 
het tapijt zal worden gebracht. Een oud zeer, waar· 
voor nog nimmer een bevredigende oplossing is 
gevonden en dat terecht moet worden gezien als _ 
een ernstige bedreiging van bet particuliere init.ia
tief. Een gang van zaken ook, die met ~eklt!QI 
tot de andere sectoren in ons bedrijtsleven gevaar
lijke preicedenten kan scheppen. 



VItiJllEID EN DEMOCRATIE 

Twee VOOR NEDERLAND 
boeken 

KOMT DIT BOEK TE LAAT 
Van der Vlugts arbeid levert tegengij 

8om8 • er toevalli§hedeu. die men .• eneigd is anders 'te noemen, wanneer 
IDml niet •gtmeigd is. eausa.Hteit 1n hogere .zin te miskennen. Zulk een -toe
rvàlngheld -deed zich ·een ·dezer dagen voor, toen de post tegelijk · twee 

.,...,VI'II&4rde ·boeken rbeaorgde, welke uit politiek oQgpunt elkaars antipoden 
zijD ·tm telvena el1caaN <'CIOIDplemeutea. Mij Js ·dit voldoende aa.nleldlug af· 
te wijken '\liUl de :iw1f-~cèle,lde regel, geen lJoèken te slgu&leren. Hiel'bU 
JtOIBI, !dat <de scbrijt'er -;van Jlet eerste boek .en de schrijver der \·oorrede 
üarva.n beltien .-de '-menden zijn, ook (uiteraard) st.atkundig. 

V an der ·vrugt's boek 'Wl"scliönt 
vrijwel tegelijk'ertijd in · .km.erl· 

ka onder de titel ,.Asia aflame" en 
is daar~eeds aangekondigd door de 
bekende Ne,w Yorkse publicist John 
T •.• ~ met de WDOl'Clen: .,,Ik ken 
·geen .aot\ie:ter en tréffender scbi'.Je· 
riDg 'VSII. <de geweldige -wanorde .en 
d-e .acute •belhreiging van ·de W$eld
vreae, die .Al!liä thans .op haal' kook· 
purtt brengen;'' 

Uit internationaal oogpunt -va\lt 
op deze actuàllteit niets af te .din• 
gen.. -liiit -na11ionaal .oogpunt .echter 
wel, 'want ovnor Ned8llland :komt dit 
boelt van ·een Nedel.'lander te laat. 
Het ·was in ·hoofdaaak aeds ·kilaar in 
19't8, in welk jaar .ik mij beijvel"d 
hèb, Van der Vlugt te helpen aan 
officiële steun van Nederlandse zijde 
bij,ae uitga.ve Zowel ia Nederland als 
in de Verenigde Staten. Tevergeefs. 
Wllxe .hf!t boek toen uitgekomen, 
wellicht zou het nog tijdig hebben 
kaDea ·bijlbagea •tot -~u ·de 
Amerikaanse officiële en publieke 
ndevatting omtrent Jlederland's ,sta.. 
bWserende taak in de Iniisóhe ar
cJilpel. Ik stip dit punt slechts aan 
eJl. laat bittere woorden achterwege. 

H ,iertegenover staat het andere 
• chovenvermelde ,boek, het Oost
Duitse .,;Weiasbuch", dat niet Azië, 
doch die andere zeer "zwakke plek 
van deze tragiscl-a .aarde, n.l. Duits
land, behandelt op een wijze, .die men 
moeilijk ,;belichten", doch veeleer 
"verduisteren" zou kunnen noemen. 

lUleen reeds de opvolging der 
hoofdatuMten maakt dit duidelijk: 

I. Um den Kri~g vorzuberei
te, wurde Deutschland gespal
ten. 

II. Der Kriegslüsterne deut
sche lmperialismus-Hauptver
bundeter des amerikanischen Im
perialismus. 

111. Wirtschaftspotential und 
Kr.i.egswirtscha;ft Westdeutsch-
lands. 

lV. Der Bonner 'Westzonen
stactt-Made in l'J.S.11. 

V. Westdeutschland als Recru .. 
ti~rungsgebiet Truppenitbungs
·pZatz '1md Aufma-rsahgelände des 
lJmeriltaniBchen .K.Tieges. 
VI. Das DeutscM Volk kämpft 
;tii.r seine n«tionale Einheit und 
:~EWea ·.den -Kmi~ 

Ons Tweede Kamerlid Vonk 
schrijft dit artikel naar aan
leiding van: 
1. ,,Azië in vlammen" van ·mr. 
E van der Vlugt met voorrede 
van dr A. D. A. de Kat A.n· 
ge liDO. 

H. "Weissbuch über clie 
amerikanisch-englische Inter
ventionspolit~ in We$&
deutschland und das Wieder
erstahen des deutschen Impe
rialismus", überreicht v.om 
Nationalrat der Nationalen 
front des dem~ra.tisoken 
Deutschland. 

Erkend moèt WOPden; dit Witboek 
is zeer knap werk. Alle zwall!heden 
der intergeaUieerde politiek zijn 
uitermate intelligent "ausgenützt". 

Ik '"loge mijn politieke vrienden 
raden beide boeken te lezen. Van der 
Vl'Q&ts . arbeid levert ~bij . bet 
wa31"Ujk .~t onm.i~ ~g~. 

VONK. 
De Kat AnQaUtW's vaorrede 

il>evat een bedenking tegen het 
IJ)oek: ,,Een minder C9'/lttrwer
''ieeZ betoog het recent verZeden 
'betreffend, spéciaal 'fret hiHi/t!
:Jtulc over 1-nàom?sië, tDnTe ech
tler n«ar mijn -Wtening Trtadza
·me.r geweest, omdat · dit boek 
,flan als OJ)roep rot samenwerking 
in .heden en toekomst beter tot 
'Zijn recht zou zijn gekomen. 
Waar immers zo grote zaak op 
.het spel staat (gedoeld wordt 
·.op. .,,de . democratische gedachte 
in haar ware, oorspro'llkelij.ke 
~in"), is ·al het andere onbe
tla'nfl7i1k geworden. Alle meni'nfiS-

Straaliagers doorklieven de 
rustige Zondagse lucht ... 

• .ver8chil'ten "die ons volk df 
anöMe v»lkren .in het vemeden en 
;zelfs in een recent verleden ver
··deel.d hebben gehouden, verlie
zen in dit perspectief 'hun ·bete-
'kenis". 

* * * 

·[). · eze 'bedenking is inderdaad 
. ÜlanS juist, .doch .zou dit niet 

geweest zijn in 1948. En toch: ·hoe
zeer het _juist moge zijn, dat r.u in 
1.951 .in .het bijzonder ten aanzien ''an 
de Ned:..rlandse relaties met Indone
si'ë het Slechts van waal'de kan zijn 
t-e bevorderen hetgeen ondanks alles 
~g . steeds vereent, hier .staat toch 
w.el naast, dat zelfs een glasharde 
analyse van het recente verleden 
daartee soms meer kan bijdragen dan 
het verdoezelen van zaken, die nog 
stee<!~ leyen en slechts door eerlijke 
taal ·tot zwijgen k~n worden ge
Ul'acht. V:an der V'lugt kooS kenne
. iijk .& laa\Ste ~~tiek. Dit was 
zijn ,goed recht •. ll). .elJt geval toonde 
h\ï~ch een bestrijder van het com
munisme op geJundeei!de basis en op 
hoog niveau. De grote zaa]t, die hij 
verdedigt, ü; dezelfde, die veruat. w-as 
in de leuze der drie V's, waarmeèe 
om~e ~1ibere.Ie groep ibegin 19é6 •in ae 
(liDa: de ·persoonlijke 'lltijlreid, .:vemmt.. 
woOFdelijlmetd en :\QJP.draaglilaaniheid 
als eisen van chr:istelijk ·denken en 
handelen. 

We schrijven ·Z-tmdi!g de zevende 
O.ctober van het zevende vredes

jaar. :V~:edig ligt de aloude stad aan 
de 'Eem, waar we de2e Zondag door
brengen, onder de heldere najaars
hemeL Kerkklokken luiden. Langs de 
stille straten ontmo.eten we nog en
kele late kerkgangers en wat vaders 
en -moeders die met hun kroost de 
korte vreugden van de herfst met 
volle teugen willen .drinken in .de 
schone .omgevmg, die het rijke bezit 
is van deze iraaie stad in het midden 
des lands .. Een paar oudjes maken hun 
ochtendwandeling, dankbaar de frisse 
najaarslucht inademend. 

PloteseliQg wordt de ~abbatsstilte 
vet'SChemd. lilit ,de verle WJll'dt het 
zware geronk van motoren waarneem
'baar. En ,nog eer we kunnen consta
teren uit welke richting het geluid 
komt, giert vlak boven ons hoofd het 
schril gefluit waaraan we menen 
straaljagers te herkennen. Daverend 
scheren .ze laag o\ler C:e stad . .Zes, tien, 
veertien, zestien stalen monsters ach
ter elkander. Ze cirkelen rond met dat 
adembenemend Jawijt, waarmee we 
in deze jaren helaas maar al te ver
tnouwd zijn geraakt. 

We begrijpen: het geschiedt alles 
"volgens plan". En in dat plan heeft 
alle ding zijn plaats, in een keten 
van -handelingen, waaruit geen enkele 
schakel kan wegvallen zonder het ge
heel tot mislukking te doemen. Mili
taire oefeningen op grote schaal "moè
ten" ook op Zondag voortgang v.inden, 
De werkelijkheid moet. immers .zo.veel 
mogelijk benaderd worden. En in die 
werkelijkheid, die we immers óók met 
deze manoeuvres en hun straaljagers 
hQJ>en af te wenden, zou ook de Zon
dagsrust niet . geëerbiedigd kunnen 
worden. . . 

·Jilavendien: de .AmersfooPters, die 
thans reeds in hun kerk zitten, zUilen 
~enmin 'als die .met wie w.jj over 
enkele ogenblikken in de kerk ·onzer 

keuze -zullen· toeven, ook aan die ,ge
wijde plaats zich,geheel kunnenlosma
ken .van de wereld ·der werkelijkhedea 
waarin zij wven. Tot die werkelijkhe
den ·behóórt de dreiging, waarvan deze 
straaljagers, die nu zo laag ·bo.ven hun 
hoofden scheren en wier dreunend ge
weid de serene .Zondagsstilte scheu
rend doorbreekt, de angstaanjagende 
symptomen zijn, al weten we ·hun acti
viteit gericht op het voorkomen van 
de dreiging die zij huns ondanks voor 
ons bewustzijn opwekken.. Men kan 
van de religie in onze. dagen .toch 
waarlijk niet zeggen, dat zij de ge
dachten .der mensen ganseljjk buiten 
de werkelijll!heid om leidt. Hebheil we 
al niet tot vervelens .toe gehoord van 
preken, waarin maar éénmaal van 
atoombommen werd gerept? 

We willen maar zeggen: ook de 
kerkganger wéét wel, dat hij niet leeft 
in een wel'eld van rozengeur en mane
schijn. Hij weet dat zelfs .op de Zon
dagmorgen wel. En hij wéét, dat het 
principieel weinig versèhil uitmaakt, 
of straaljagers de Zondagse dan wel 
de door-de-weekse lucht doorklieven. 
Hij wil misschien .zelfs geen Zondags
heiliger tot elke prijs zijn en het des
noods aanvaarden dat ook op de Zon
dag manoeuvres niet stopgezet kun
nen worden en straaljagers "moeten" 
vliegen. · 

En daarom ziet de Amersfoortse 
kerkganger van deze Zondag er zetlS 
geen been in, zijn betoog ov:er een 
andere boeg te wenden. :Oe kerkgan
ger heeft z.i. bepaald~ ~lichten 6p 
ZondagSstilte; die de' oVerheid beEi:ft 
te eerb~edigen, o(lk als zij bijV. in At
lantisCh ot wie weet welk. verband. 
aan militaire oefeningen op ·grote 
schaal deelneemt. Echter, ruimer ge
zien: in deze onrustzwange~re · .jafttll 
heeft ieder ·mens beboefte aan - en 
dus recl:it .o,p __, althans één enkele 
dU per. week van rutt. Rust ·OOk ia 
deze zin, dat 'bèt uitspansel boven 'Item 
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JULIANA llEGINA 1951.> 
Een volk leeft gaarne mee met zijn 

vorsten. En het Nederlandse volk, dat 
een zo populaire vorstin heeft en zo
veel sympathie heeft voor de leden 
van ons Koninklijk Huls, ziet gaarne 
foto's van de gebeurtenissen waar de 

·Koningin, de Prins en onze Prinsesje$ 
·.op vereeuwîgd zijn. Men kan dus .Ulg
.gen, dat. aan een sterk levende wens 
wordt tegemoet .gekomen, wanneer een 
boek met foto's, hét Koninklijk gezin 
betreffend, in het licht wordt gege
·ven. Het boek, Juliana Regina 19&1, -de 
periode van September 1950 tot Sep
tember 1951 betreffende, hebben ·wiJ 
dan ook met vreugde begroet. Het .is 
het derde deel .van de ,,Juliana Reil• 
-na"...serie, waarvan het .eerste deel .de 
periode 1948-1949 behandelde, het 
tweede deel het tijdvak 1949-1950 en' 
het derde bet reeds .genoemde tijds
bestek. 

De verzaméling .foto's is zeer inte• 
ressant en wij 'hebben er met grote be· 
langstelling van ·kennis genomen. 

Er zijn interessante foto's over 'het 
familieleven, daarnaast ook vele om• 
trertt allerlei officiei-e plechtigheden 
en bezoeken. Wij deiiken aan plechUg,. 
heden gelijk de opening der .staten
Generaal met de daaraan vel'bonden 
pracht, wij denken aan de uitreiking 
van onderscheidingen, ook aan de her
denking van ·het 100-jarig bestaan der 
Gemeentewet. De foto's van bezoeken 
doen orts weer de bezoeken aan de 
Noord-Oost Polder, Walcheren, Ul'k 
en Friesland in de ·herinnering komen, 
bezoeken dus aan gedeelten van het 
eigen land, maar daarnaast zijn er ook 
zeer :ll:aaie foto's van de bezoeken 
aan Engeland en Luxemburg en van 
de ;reis van Prins Beniha'ed naar ·Zuid
Amerika. 

:De ·vele· beelden ·van ·onze· Prinsessen 
met haar genoegens en liefhebberijen 
maken het ;geheèl tot ·een ·zeer ·fraaie 
serie, die -wij in veler 'handen wensen. 

Temeer omdat de uitgeefSter bet .ie
heèl op mei" .fraBj ,papier 1leètt ·.àoen 
drukken. 

•> .,,Juliana <Begina 19lil'~ •. uit~g . .door 
de Uitgever.ij -en Drukkerij .Hollandia 
te Baarn. De ,prijs bedraagt f 2.90. 

AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Vraagt .bij onze administratie de 
tarieven v.oor extra.exemplaren van 
ons weekblad, voor de verbreidiQc 
van onze beginselen en v.oor hèt 
werven van nieuwe abonné:s. 

althans één etmaal lang nièt davert 
van de dreigende dingen dezer ·dagen 
die zijn aards bestaan zo weinig ·vreug
dig maken. 
In trouwe: ik zag deze Zondagmorgen 

in Amersfoort kleine kinderen ver
schrikt op de grond vallen, toen die 
stalen monsters laag boven hun hoofd
jes -:vonkend .over hun mooie Btad 
scheerden. Ik zag een arbeider QP ~n 
Zondags zo'n kind beschuttend tot zièh 
trekken, terwijl hij mij in 't voorbij
gaan toevoegde: dat moest toch niél 
m&gge op Zondag. En even verder 
stond een oude vrouw met een hand 
de ogen bedekkend en zij zei het op 
haar manier: 't is toch wel bar, op de 
Zondag. 

En .gouvernementeel als ik ben, be• 
aamde ik nochtans: 't is bar. 

's Middags twaalf uur kregen we bo• 
ven Amersfoort een gratis da capo. 
En 's namiddags vijf uut zwg eens 
weer. Zelfs dat ,,gratis" is maar heel 

, betrekkelijk, want zo'n Zondagsvlucht
je zal wel weer een aardige cent 
kosten, maar daar praten we nu ·niet 
over • 

W-e wilden alleen maar onze mili· 
taire overbedeu. hun bevelvoerende 
bondgenóten en al degenen wien zulka 
verder moge aangaan, eerbiedig de 
'lmlag van vele onzer OD& niet nader 
bekende Amersfoortse Zondagaontrus
,ten overbrengen: is DIT nu heus on
vermijdelijk op de Zondag, ë!ie dag 
van n!St ·die. ·we reeds met :bét oog ·ep 
oDS:mueel ucddngend'llOàig:hebbellf 

'ä(IL 
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Parlementaire flitsen 
(vervolg van pag. 2) 

Een • eigenhandige . aap,tekenirt{l 
van Van Oldénb.a:rneveldt ovm
de voorrechten, àoor de. Sultan 
van Twkije aan de Staten ... Ge
neraal verleend (omstreeks 11612?;. 

N otu.Zen van ver,gaderi11Jgen der 
State~Genercml· in: Valencien
nes 28· November-6 December 
1557 et&) Brussel 7 ApriV-5 Mei. 
1558, met bijbehorende stukken. 

Deeltiratie betreffende Teis-o-
kosten tot een bedrag van. 59 
pond, die twee Amsteroamse af;. 
gevaardigden kregen v.oor een 
vergadering van de Staten-Ge
neraat in Namen, die niet is 
doorgegaan (9 Juni ZSO'l) .. 

Bistot·ische 
stoutigheid 

'lUt slot een historisch stoutig
.1. heidje. Ge kent, lezer (Voor 

lezeressen zijn de valgende regels 
eigenlijk niet bestemd!> de fraaie 
dichtregels van: "Zij dronken een 
glas en deden• een plas"? Welnu, wij 
hebben thans, hierop opmer<kzaam 
gemaakt door de bibliothecaris van 
de Tweede Kamer (die ook veel uit 
zijn persoonlijke verzameling voor de
ze tentoonstelling had afgestaan); het 
boek gezien, waaruit dit fraais afkom
stig is en wij hebben daaruit kunnen 
lezen, dat het woord "deden" een 
gekuiste vertaling is van wat er wer
kelijk staat. 

Het gedicht is te vinden in: "Ne
derduitse keurgedichten van Pieter 
van der Goes, Rotterdam 1717". Het 
is getiteld: "De vergadering van de 
Staten van Hollandt" en luidt (één 
letter hebben wij maar weggelaten>: 

( 

Sy comen bij paren 
Om te vergaren, 
In den Haegh. 
Sy syn er zo graagh, 
Sy drinken een glas, 
Sy P. • s'Sl!n een plas 
En laten de saak so als hij 

was. 

Sondaghs absent, 
Maandaghs in 't Logement, 
Dinghsdaghs present, 
W oens1aghs compleet. 
Donderdaghs niet gereet, 
V rijdaghs niets gedaan, 
Saterdagh na huys gegaan. 

De vaart der 

J.O.V.D. 

De Jongeren Organisatie Vrijheid 
en Democratie hield op 22 en 

23 September in het Kamphuis ,.De 
Paasheuvel" te •Vierhouten weer een 
conferentie-weekend, waaraan door 
bijna 60 leden uit het gehele land 
werd deelgenomen. Op Zaterdagavond 
sprak mr. J. de Wilde uit Amsterdam 
over de verhouding werknemer
werkgever, waarbij tevens het door 
de afdeling Amsterdam over dit on
derwerp opgestelde rapport werd be
sproken. Zondag was er een discussie 
over de wenselijkheid tot verlaging 
der kiesgerechtigde leeftijd. Het me
rendeel der (jeugdige) bezoekers 
bleek deze verlaging echter niet wen
selijk te vinden; een bewijs, dat de 
voor- en nàdelen van een verlaging 
terdege waren overdacht, en niet het 
eigenbelang als enige richtlijn tot. het 
vormen van een oordeel had gediend. 

Congres 

OP 17 en 18 November zal de J.O. 
V.D. in Zwolle haar eerste con

gres beleggen, gedurende welk COD.• 

gres tevens de jaarlijkse algemene 
vergader''lg zal worden gehouden. 

De verwachtingen zijn dat een 150-
t&l; 1l!tlmr dit eongres zal, bezoeken. 
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liet. falen van I~ahour 
·Middelt-Oosten 

• 
10 het 

(;eweldige slagen voor het Britse prestige 
E. ngdand• beeft in• de loop der 

Jaren! na de bevrijding heel 
wat ~ in(!asseren gekregen. De 
positie in het Oosten is zeer ern~ 
stig geschokt en wat zich nu weer 
in het Midden .. Oosten afspeelt is 
van niet minder ernstige aard. Het 
proces van · · het oatwaken van 
Azië gaat met hevige crises ge~ 
paard' en het' tragisdte is, dat het 
prestige van. Engeland daarbij 
aanzienlijk meer klappen krijgt 
dan bij w.ijs staatkundig beleid 
nodig zou zijn• geweest. 

Het is wel zeer opvallend, dat 
dit Engeland van Labour al die 
klappen krijgt. Toen de strijd van 
1939:...1945 ten. einde was, zond 
het Engelse volk Churchill naar 
huis. Labour zou nu de na-oorlog~ 
se problemen wel opknappen. 
Churchill was wel een uitsteken~ 
de figuur om in oorlogstijd leiding 
te geven, ~aar na de oorlog zou 
de grote oorlogsleider toch falen. 
Een v.redestaak lag hem toch ei~ 
genlijk niet Zo dachten velen in 
Engeland en de socialistische lei~ 
ders hadden genoeg gebrek aan 
zelfkennis om: cok te menen, dat 
zij de zaken wel eens zouden op~ 
knappen. Niets wilden zij weten 
van. het kraclltige en het forse van 
ChurchiJI; niets ook van zijn 
·mwerwets imperialistisch denken, 
zoaladat heette. Met begrip moest 
de wereld worden tegemoet ge~ 
treden:. ~grip in' de eerste plaats 
voor de Russen. Toen bleek dat 
dat een mislukking werd, werd 
spoedig de steven gewend. Be~ 
grip, veel begrip ook, was er voor 
nationalistische stromingen in 
Azië. Al dat begrip en al dat 
overzien van de communistische 
machten heeft geleid tot een fias~ 
co. Engeland's invloed is in de 
jaren der Labour~regering met de 
dag achteruitgegaan, Engeland's 
prestige heeft nooit ernstiger sla~ 
gen gekregen. 

E r is op het ogenblik in Enge~ 
land veel verkiezingsstrijcl 

Daarin gaat het hard toe. Chur .. 
chili heeft ook recht van spreken. 
Welke was de positie van Enge• 
land van 1945 en welke is de po~ 

Ook niet-leden zijn van harte wel
kom, en speciaal jongeren uit de pro
vincie Overijssel zouden wij willen 
vragen om in Zwolle met de J.O.V.D. 
kennis te komen maken. Zij zullen er 
geen spijt van hebben, want het con
gres belooft iets groots te worden! 

De kosten voor de deelnemers aan 
dit congres willen wij natuurlijk zo 
laag mogelijk houderi. Daarom do:m 
wij een beroep op alle Zwolse geest
verwanten om van 17 op 18 November 
aan de congres-deelnemers logies be
schildlaar te steDen· en daardoor me
de te helpen> ons. congres in alle op
ziehten te doen slagen. Natuurlijk 
zullen niet allen bij particulieren kun
men worden ondergebracht, maar wij 
reklenen· er toch wel op, dat het mo
gelijk zal blijken voor een groot aan
tal van hen. 

Alle nadere inlichtingen over ons 
congres zullen door het secretariaat, 
v. Tuyll v. Serooskerkenplein 29-I, 
Amsterdam, graag worden ve:cstrekt. 

G. VAN SCHAGEN 

sitie nu in de wereld? In 1,945 was 
Engeland het land van de grote 
oorlogsleider, Churchill, die de 
positie' zeer verstevigd had. Nu is 
het het land dat de klappen krijgt. 
Droevig resultaat van de na~oor~ 
logse socialistische politiek. 

Er is wat gelachen om die: oude, 
kortzkhtige stijfhoofdige premier 
van Perzië. Zo immers werd hij 
geheten? Maar het resultaat is dat 
de laatste Engelsen uit Ahadan 
moesten vertrekken onder het lui~ 
de hoongelach van de bevolking. 
De Britse leeuw droop af. 

Nu zien wij zeer wei de' gewei~ 
dige veranderingen, die in· Azië 
plaats grijpen, maar wij zien niet 
de noodzaak van een zo geweldig 
prestigeverlies voor de Engelsen 
en voor de Weste.use wereld. 
Maar hier ziet men weer wat het 
gevolg is van een politiek, die al~ 
tijd halfslachtig is. De Labourre~ 
gering heeft maanden doen gelo~ 
ven, dat ze op zou treden wanneer 
het nodig zou zijn, maar op het 
laatste, beslissende ogenblik is ze 
toch weer in haar schulp gelcro~ 
pen, Mossadeq~ voor het moment 
de eer van, een grote overwinning 
latend. Van het sprongetje naar 
de V eiügheidsraad kan het enige 
gevolg zijn, dat de Westerse we~ 
reld poogt voor Engeland te he~ 
reiken, dat er nog iets gered wordt 
van al wat nu verloren lijkt a& 
gevolg der Engelse labourpolitielt. 

Het verlies der Perzische olie is 
een materieel verlies van zeer 

ernstige aard Niet geringer is het 
morele verlies Temeer omdat dui· 
delijk was, dat dit trieste andere 
trieste gevolgen met . zieh. meest 
brengen. Wie weet hoe ook de 
wereld v"an het Midden~Oosten 
in beweging is, kon van te voren 
weten dat ernstige re~eocussies 
moesten volgen. Churchill heeft 
die trouwens in één van zijn ver~ 
kiezingsredevoeringen gedurende 
het laatste week~end ook voor~ 
speld. 

Dat nu Egypte gekomen is met 
de opzienbarende verklaring over 
opzegging van verdragen behoeft 
ook geen verwondering te wek~ 
ken. Wat de Egyptenaren nu tot 
uitdrukking hebben gebracht zijn 
niet wensen van .de jongste tijd, 
maar dat leeft daar al vele jaren. 
Toen Egypte in 1922 een zelf~ 
standige staat werd, bleven de 
kwestie van de Engelse troepen 
in de zone van het Suez~kanaal en 
de Soedan onopgeloste vraagstuk ... 
ken, die sedP.rtdien de betrekkin
gen met Engeland ten zeerste 
hebben bemoeilijkt. De houding 
der Egyptenaren jegens Engeland 
is in die periode voernamelijk 
vijandig geweest. In de laatste ja~ 
ren heeft het er één ogenblik op 
geleken, dat een kentering ten 
goede kwam. Dat was in 1949 
toen de oorlog tegen Israël met zo 
weinig gunstig resultaat was ge
voerd. Er was toen in sommige 
Egyptische kringen wel neiging 
zich meer tot Engeland te wen~ 
den. Maar dat was toch maar een 
gevoelen van korte duur. Spoedig 

overheerste weer het wantrouwen 
jegens de bedoelingen der BWt~ 
ten Nu moet gezegd wordea. dat 
de Britten ook hier weeD· niet 
handig hebben gemanoeuvreud. 
Wij denken in dit verband aan de 
belangrijke staatkundige hetwor ... 
mingen, die Engeland in. 1948 
zelfstandig doorvoerde in· dit' Scae .. 
dan. terwijl dit dan toch: in! naam 
gezamenlijk door Bng'eland: e~ 
Egypte wordt bestUurd. En in die 
tijd' volgde dan ook nog in de ver .. 
kiezingsperiode de maatregel dat 
Egyptische partijleiders de toe .. 
gang tot de Soedan. wend• ontzeg dl 

J n ieder geval: de kwestie van 
de Blli.tse soldaten in de zone 

van het Suez,..kanaal en de Soe .. 
dan~kwestie zijn reeds lang1 ern~ 
stige twistpunten. En toen na, de 
verkiezingen in Januari 1950, die 
voor de Wafd--partij een éclatant 
succes werden. de leider van de 
Wafd, Moestapha Nahas P'asja. 
aan het bewind. kwam, werden• de .. 
ze vraagstukken. weer op de voor~ 
grond geschoven. 

Hatf Januari 1950 opent ko .. 
ning Faroek dan het parlement 
met een Troonrede waarin hij 
'VSS.tstelt, dat de natie eenstammig 
is in haar wil om "onze vmlei. 
Egypte en de Soedan" te bevrij .. 
den en de beide delen van het 
Nijldal onder de Egyptische kroon 
te brengen. En nu kort geleden 
heeft de koning· in zijn jon!Jste 
Troonrede, zoals bekend~ een nog 
scher,per ~luid doen horen. Wat 
thans geschied' is, was dus te ver .. 
wachten. 

A I was het gebeurde der laatste 
dagen dusverre van een ver .. 

rassing, daarom is 't nog niet min .. 
der ernstig. Hlet feit, dat men1 dit 
Engeland· al weer aandoet is reeds 
ernstig en voor de Egyptenaren 
zit alweer eencgeweldige prestige .. 
winst in het geheel. Waarbij dan 
nog kamt, dat na Azië. nu de 
moeilijkheden in Afrika zijn he~ 
gonnen. Wat weer repercussies 
zal hebben in andere Afrikaanse 
gebieden 
Wij stelden reeds vast, dat La
bour in de jaren van het na~oor .. 
logse bewind veel en ernstige fou
ten heeft gemaakt. Wij stellen dit 
zonder leedvermaak vast, want 
wij beseffen te goed dat de aan 
Engeland toegebrachte slagen het 
Westen als geheel treffen. En dat 
verdriet ons. De grote fout: is ge
weest, dat toen na 1945 bleek, dat 
niet een periode van vrede was 
ingetreden, toch de mooi~wee-r po .. 
litici aan bod bleven. Het is hoog 
nodig, dat zij vervangen worden 
door mensen, die gewend zijn in 
de storm te varen. Moge dit op 
't laatste moment nog worden in~ 
gezien. Dan kan er mogelijk nog 
veel worden gered. 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

»Dag der Verenigde Naties« 
0 p 24 October zal het zes jaar geleden zijn, 

dat de Organisatie der Verenigde Na~ 
ties in werking trad. Het is dus nog slechts 
zes jaar geleden, dat wij vol hoop en ver~ 
wachting waren over de komende ontwikke~ 
ling in de wereld en de hetrekkingen tussen 
de naties. Wreed is dat alles verstoord en 
zelfs moet in ernst de vraag worden gesteld. 
of het wel zin heeft om nu nog aandacht te 
schenken aan de verjaardag der U.N.O .• 
aan de .. Dag der Verenigde Naties", zoals 
die wordt geheten. 

Wie zich op de bodem der realiteit stelt, 
vraagt zich af of al het gekrakeel in de V ei~ 
ligheidsraad en of al het machteloze gedoe 
van dit lichaam ons niet tot het hesluit moest 
brengen het gehele gedoe in Lake Success 
maar de rug toe te draaien en ons geld en de 
daar ingezette arbeidskracht voor nuttiger 
doeleinden te besteden. Daarhij komt dat wij 
Nederlanders, met die Veiligheidsraad nu he~ 
paaldelijk ook niet ervaringen hebben opge~ 
daan die de sympathie ervoor hebhen doen 
aanwakkeren. Het onrecht ons in de Indone~ 
~he kwestie- aangedaan-,·"gevolg nog wel 
van opvattingen die door het grofste eigenhe~ 
làng van hepaàlde staten w'aren ingegeven, is 
diep in onze ziel ingevreten. Vóór de gehele 
Westerse beschaving is het optreden van de 
Veiligheidsraad in die aangelegenheid dom en 
kortzichtig geweest. Dat moet men vaststel~ 
len, wanneer men over de Veiligheidsraad 
spreekt. 

• • * 

E n toch zou men o~juist handelen als het 
oordeel over de U.N.O. alleen zou wor~ 

den gebaseerd op de fouten, die zijn ge~ 
maakt. Wij moeten het gehele werk bezien. 
Daarbij treft dan dat er buiten het eigenlijke 
politieke werk zoveel gebeurt waarvan de 
grote massa geen kennis draaçrt, terwijl het 
toch van zo grote betekenis is. Dat vele goede 
werk is minder sensationeel en krijgt daarom 
waarschijnlijk minder vermelding. Juist daar~ 
om mag er ter gelegenheid van de aanstaande 
herdenkingsdag wel eens de aandacht op 
worden gevestigd. Daarmede raken wij dan 
arbeid, die voor millioenen mensen het leven 
weer te leven waard heeft gemaakt. Deze 
arbeid is namelijk regelrecht gericht op de 
lotsverbetering - zowel materieel als gees~ 
telijk - van hen, die in kommervolle omstan~ 
digheden leven. Wij denken aan het werk 
van de Voedsel~ en Landbouworganisatie, 
wij denken aan de Wereld~gezondheidsorga~ 
nisatie, ook aan de organisatie voor Onder~ 
wijs, Wetenschap en Cultuur, aan de Inter~ 
nationale Bank voor Herstel en Ontwikke~ 
ling, aan het Internationaal Kindernood~ 
fonds, aan de Internationale Vluchtelingen 
Organisatie. Alle deze instellingen zijn orga~ 
nen van de Verenigde Naties. Wie van haar 
arbeid kennis neemt, beseft dat het leed van 
millioenen is opgevangen en gekeerd. Hij he~ 
seft ook, dat deze arbeid niet meer mag ver~ 
dwijnen maar juist moet worden geïntensi~ 
veerd. 

* * * 

0 m eens enige indruk van het werk te ge~ 
ven. Het Kindernoodfonds (Unicef) 

heeft in de periode van zijn hestaan 7 mil~ 
lioen kinderen en aanstaande moeders van 

de hongerdood gered. In het laatste Jaar~ 
hoek van ons Ministerie van Buitenlandse 
Zaken lezen wij hierover voorts: 

.,Het Kindernoodfonds verleende in de 
jaren 1947-1950 aan kinderen uit 60 lan~ 
den hulp ter waarde van $128.200.000.
Voor de hulpactie in Korea werd een pro~ 
gramma opgesteld van $ 250.000.000.-. 
waarvan op 1 Mei 1951 reeds door ruim 
40 landen bijdragen ter waarde van 
$ 225.000.000.- waren toegezegd". 

Zeer veel werk heeft het Kindernoodfonds 
ook voor de kinderen van vluchtelingen ge~ 
daan, maar met dit probleem zijn wij dan al~ 
weer op het terrein van de Internationale 
Vluchtelingen Organisatie, de I.R.O. Laat 
men niet onderschatten wat ook op dit gebied 
is gepresteerd. Toen de oorlog was geëindigd 
in 1945 waren er ongeveer 9 millioen vluch~ 
telingen en verplaatste personen. De Unnra 
heeft er ongeveer 7 millioen naar het eigen 
land kunnen terugbrengen, 1naar er bleven 
ongeveer 1 Yz millioen mensen over voor wie 
zulk een terugkeer om politieke redenen niet 
mogelijk was. Voor hen heeft de I.R.O. de 
zorg op zich genomen. Voeding, kleding en 
onderdak werden verschaft, medische ver~ 
zorging moest plaats hebben, maar vooral 
moest voor deze mensen weer een nieuwe 
toekomst worden geschapen. Daartoe wer~ 
den cursussen en vak~opleidingen georgani~ 
seerd en emigratie bevorderd. Ongeveer 1 
millioen mensen hebben door de I.R.O. weer 
een plaats in de maatschappij gekregen, een 
deel in Europa, maar de meesten zijn ge~ 
emii-Jreerd naar de Verenigde Staten. Cana~ 
da, Australië- en Isra:>l. alsmede naar andere 
landen. Per jaar is 150 milHoen dollars met 
dit onderdeel van het U.N.O.~werk gemoeid. . . . 
Het is in dit artikel nog niet bij benadering 

mogelijk een enigszins volledig beeld van 
het werk der U.N.O.~organisaties te geven. 
Wij moeten echter nog wijzenop de Wereld 
Gezondheidsorganisatie, die haar strijd voert 
tegen allerlei ziekten, clie de malaria uit Grie~ 
kenland en Italië gebannen heeft, die in 
Egypte een cholera~epidemie heeft bedwon~ 
gen, die in Z.O. Azië grootscheepse acties 
heeft gevoerd tegen malaria, cholera en pest, 
die verder zorgt "voor distributie van schaar~ 
se geneesmiddelen, voor het opstellen van een 
internationaal receptenboek, voor hulp bij het 
oprichten van ziekenhuizen en labot:atoria, 
voor opleiding van verpleegsters etc., etc. 
Bijzondere zorg wordt ook besteed aan de 
verzorging van moeder en kind en aan de 
inrichting van nationale gezondheidsdiensten 
in achterlijke gebieden. Ten slotte ijvert de 
Wereld Gezondheidsorganisatie ook voor 
verbetering van het peil van de geestelijke 
volksgezondheid".*) 

Wij zouden verder nog kunnen schrijven 
over de Voedsel~ en Landbouworganisatie 
(F.A.Q.) die haar zorgen geeft aan het 
voedselprobleem, wij kunnen wijzen op de 
Unesco, die werkt voor de geestelijke verhef~ 
fing der volkeren, wij mogen voorts niet 
voorbijgaan het prachtige werk van de In~ 

ternationale Arbeidsorganisatie en verder 
moet de aandacht worden gevestigd op de 
zeer omvangrijke arbeid ter ontwikkeling 
van onontwikkelde gebieden op economisch 
en sociaal gebied. En zeker mogen wij niet 
verzuimen melding te maken van de afkondi
ging van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, en moet ook worden 
gewezen op het in Januari j.l. in werking ge
treden Verdrag inzake gemoei de, dat misda~ 
den tegen bevolkingsgroepen (zoals de nazi's 
bedreven) strafbaar stelt. 

Deze opsomming van organisaties en haar 
werk is lang niet volledig. Zij moge echter 
genoeg zijn om te demonstreren dat de 
U.N.'ü. prachtig werk doet, dat ongedaan 
zou zijn gebleven als deze organisatie er niet 
zou zijn geweest. De U.N.O. heeft dan ook 
recht op onze waardering voor hetgeen zij 
aan goeds heeft verricht. 

• • • 

Helaas zien wij meer de gebreken der U.N. 
0. dan haar waarden. Over die waar

den zeiden, wij het een en ander; Thans een 
enkel woord over haar gebreken. Die heb~ 
ben zich op het gebied van de grote politieke 
vraagstukken geopenbaard. Daarop heeft de 
U.N.O. gefaald. Naar onze mening, omdat 
de deelnemende volken nog onvoldoende de 
eigen nationale belangen terzijde kunnen 
schuiven en nog te weinig internationaal kun~ 
nen denken en handelen. Het belang van de 
eigen staat wordt te veel primair gesteid ho~ 
ven het belang der internationale gemee~· 
schap. Maar ook hier is een kentering. Korea. 
Daar heeft zich -de wil der vrije naties ge~ 
openbaard om zich tegen communistische 
agressie teweer te stellen; als resultaat van 
het inzicht. dat er grote gemeenschappelijke 
belangen zijn. Dat is een geweldige vooruit·· 
gang, maar wij zijn er nog lang niet. De com· 
munistische agressie moge echter enerzijds 
de wereld splitsen in twee groepen, die steeds 
moeilijker elkaar verstaan, aan de andere 
kant evenwel is het een feit, dat grote delen 
van de niet~communistische wereld elkaar 
steeds beter leren begrijpen en steeds :meer 
bereid zijn in hoger eenheid de gemeenschap~ 
pelijke cultuurgoederen te bewaren. Onze 
vaste overtuiging is dat deze ontwikkeling 
met de grootste kraèht moet worden bevor~ 
derd, mede omdat zij het Westen innerlijk 
sterker maakt tegen ondermijnende krachten 
en daardoor een steeds betere waarborg 
biedt voor het behoud van de wereldvrede. 

Laten wij met betrekking tot de U,N.O. 
voorts nooit voorbijzien, dat daar altijd het 
gesprek van het Westen met de communis~ 
ten mogelijk is en dat daar ook bij voortdu~ 
ring de ontmoeting plaats vindt van het Wes~ 
ten met de onmetelijke landen van het ont~ 
wakende Oosten. Dat is van niet te onder~ 
schatten politieke betekenis en zou op zichzelf 
de instandhouding van de U.N.O. reeds vor~ 
deren. K. 

*) Wij ontlenen dit citaat aan het Octobernum
mer van "Wordende Wereld", maandblad voor de 
Verenigde Naties. In dit nummer wordt een uit
stekende samenvatting gegeven van het voornaam• 
ste werk der U.N.O. en haar organen. 
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* itsen * 
Kamerled-en doen heel wat meer dan 

het openbaar kan blijken 

• 
lD 

•• Versterking van onze V. V.D.-fractie zal zeer welkom zyn 
Wanneer onze lezers dit onder ogen krijgen, zal de Tweede Kamer alweer een 
week van openbare vergaderingen achter de rug hebben, welke ons vanzelf 
stof te over zal verschaffen, om de ons voor deze rub~iek toegewezen kolom
men te vullen. DaarvóÓI" Is de Kamer enige weken niet in het publiek bijeen 
geweest. Wie daaruit zou · willen concluderen, dat dle Kamerleden dus nog 
een aardig ,,najaarsvacantietje" hebben genoten, zou de plank echter vol
komen misslaan. Die weken na de derde Dinsdag van September. zijn dringend 
nodig voor het vooronderzoek van die hele reeks van begrotingen, welke op 
·de openingsdag van de nieuwe zitting der Staten-Generaal, enkele uren na .de 
plechtigheid in de Ridderzaal, in de Tweede Kamer pleegt te worden ingediend. 
Daá.rbij komt dan nog,. dat tegelijk ook andere, urgent geachte zaken, die men 
-g vóór of tijdens de begrotingsDiaanden in het openbaar wil afdoen, in voor
·onderzoek worden genomen. 

totale bevolking nog slechts 4,5 
milHoen bedroeg en thans ruim 
10,5 millioen. Meer dan een ver
dubbèling dus! 

• • • 
nan is er nog een onderwerp, 

waarover wij naar aanleiding 
van de behandeling van het ontwerp 
Winkelsluitingswet reeds een enkele 
opmerking maakten. 

Wij gebruikten hierboven meerma
len het woord "fractie" en doelden 
daa. hlj tevens 'op de werkverdeling 
tussen haar leden. Het :tij echter 
herhaald, dat, hoe ·belangrijk de sa
menwerking en de homogeniteit in 
een fractie ook :djn, dit niets weg
neemt van de zelfstandigheid en de 
eigen verantwoordelijkheid van elk 
lid individueel. Natuurlijk zal elke 
fractie grote waarde hechten aan 
het oordeel en het advies van de
gene, die, naar gelang van het aan 
de orde zijnde onderwerp, als de des
kundige in de desbetreffende mate
rie kan worden beschouwd en meest
al zal dit lid ook mede namens zijn 
fractiegenoten het woord voeren. 
Maar een wet van Meden en Perzen 
is dat toch niet. 

Zo stelde, om slechts enkele van 
die belangrijke zaken te noe

men, . de commissie van voorbere~ding 
voor het ontwerp: voorzieningen met 
betrekking tot de ;l'inanciHe ve-hou
ding tussen het Rijk en de gemeenten 
een nader verslag vast na ontvangst 
en kennisneming van de memorie van 
antwoord; werd een voorlopig verslag 
opgesteld over het ontwerp tot goed
keuring van wat wij kortheidshalve 
maar het "plan Schuman" zullen noe
men en voerde .de commissie van rap
porteurs over het ontwerp · toezicht 
credietwezen een mondeling overleg 
met minister Lieftinck, dat, naar men 
in enkele bladen heeft kunnen lezen, 
des ochtends begon, des -avonds werd 
voortgezet en zelfs tot na middernacht 
heeft voortgeduurd. 

. voegt men daaraan toe, dat. de 
' weer dagelijks · toenemende 

stroom ·van "witte stukken .. moet wor• 
den bestudeerd, nadere inlichtingen, 
nu hier, dan .daar, moeten worden in
gewonnen, kennis genomen moet wor
den van de vele adressen, door· organi
saties en individuele belanghebbenden 
over aanhangige wetsontwerpen aan 
de Kamerleden toegezonden en _._ 
vooral vóór het in behandeling nemen 
van de begrotingen - fractievergade
ringen moeten worden gehouden, dan 
wordt het duidelijk, dat er door onze 
vertegenwoordigers in de Kamer heel 
wat meer wcrdt gedaan dan tot het 
grote publiek doordringt. 

* 

Men begrijpe ons goed: wij bekla
gen onze Kamerleden niet en 

wij vragen dat ook niet van onze le
zers. Zij hebben dat werk, waartoe zij 
:zich, gesteund door het vertrouwen 
van de kiezers, geroepen gevoelden, 
vrijwillig aanvaard. Het is echter wel 
goed, de zaken te stellen zoals ze zijn 
en· daarom wilden wij nog eens in 
het licht stellen, dat er heel wat 
meer werk . door de Kamerleden 
wordt verricht dan hetgeen alleen 
uit de meer tot het publiek spreken
de openbare vergaderingen blijkt. En 
het is niet moeilijk te begrijpen, dat 
dit nog in versterkte mate geldt voor 
een numeriek vooralsnog betrekke
lijk bescheiden fractie als die van de 
V.V.D. Het totale werk, door deze 
fractie verricht, is waarlijk niet zo
veel minder dan dat van bijvoorbeeld 
de K.V.P.-fractie, maar deze laatste 
kan ditzelfde werk over een vier 
maal groter aantal ·leden verdelen! 

• • • 

Daar komt dan nog bij, dat de 
internationale betrekkingen 

na 't einde van de tweede Wereldoor
log zo sterk zijn toegenomen. Twee 
maal per jaar roept de Raadgevende 
Vergadering van de Raad van Euro
pa een aantal Kamerleden geduren
de enige weken naar Straatsburg en 
in regeringsdelegaties naar interna
tionale conferenties worden - dat is 
trouwens óók het advies van de com
missie-Van Eysinga- meer en meer 
ook Kamerleden benoemd. 

Het zal echter duidelijk zijn, dat 
wanneer (om enige ,,oor beelden te 

noemen) de heer Korthals, die tot nu 
toe door het werk van de parlem<>n
taire enquête-commissie al zozeer in 
beslag is genomen (als wij het goed 
hebben begrepen, wordt daar nu de 
laatste tijd echter wat kalmer aan 
gewerkt) in Straatsburg is en wan
neer mevrouw Fortanier-De Wit, 
gelijk in de wintermaanden va.ri het 
vorige jaar het geval was, vele we
ken als deskundige, toegevoegd aan 
de Nederlandse delegatie naar de Al
gemene Vergadering van de Verenig
de Naties, te New York vertoeft, een 
fractie als die van de V.V.D., welke 
8 leden telt, het gemis van deze 
fractiegenoten weder zwaarder ge
voelt dan een ·grotere fractie en dat 
de andere leden van deze fractie dan 
voor het eigenlijke Kamerwerk weer 
~aarder worden belast. 

• • • 
Gelukkig ja ~, naar ,~ Jlle

ning, echter alle reden, de 
aanstaande verkiezingen met ver
trouwen tegemoet te zien en een 
nieuwe versterking van onze fractie 
te mogen verwachten. Op grond me
de van al deze werkvermeerdering 
binnen en bdten de Kamer, zijn wij 
ook geneigd, het voorstel toe te jui
chen, cdoor de Staatscommissie voor 
de Grondwetsherziening gedaan, om 
het aantal leden van de Kamer(s) 
met 50 % uit te breiden. 

Die -uitbreiding brengt dan bo
vendien althans enigermate een 

· hersteld evenwicht tot stand tus
sen het aantal volksvertegenwoor
digers en de bevolkingstoeneming. 
Wij schrijven: "althans enigerma
te", omdat in 1887188, toen het 
aantal leden van de Tweede Ka
mer. op 100 werd gebracht, onze 

• • • 
Tenslotte heeft ieder lid over elk 

onderwerp zijn -of haar eigen 
. çprdeel te. vellen. Pat oordeel zal bij 

' hi!n, die op · dezr'!fde beginsel-basis 
staan en hetzelfde program hebben 
onderschreven, in de overgrote meer
derheid der gevallen samenvallen, 
maar vooral . bij het beslissen over 
amendementen ·bijvoorbeeld is ook 
onder :fractiegenoten een verschil in 
wa::t.rdering van het in concrete voor
gestelde zeer wel mog€lijk. 

Zoals wij enige weken geleden 
reeds opmerkten: dit toont dan -
ten overvloede - nog eens aan, dat 
ook onze · V.V.D.-fra'!tie niet be
staat uit ,.stem-automl!ten", maar 
uit denkende mensen, die zich 
hun eigen, individuele verantwoor
delijkheid als volksvertegenwoordi
gers terdege bewust zijn. 

Aan. het werk van deze fracties in 
bé:ide Kar.1ors hopen wij in deze ru
briek ook in het nieuwe parlemen
taire jaar weer zoveel aandacht '.:.e 
schenken als de ruimte ons toelaat. 

DEZE BURGER 
heeft ervan kennis genomen dat de heer Pcron van Argentinië 
vriendelijk heeft gevraagd of hij asjeblieft eventjes van al zijn 
vele functies vacantie mocht hebben, omdat hij op gelijke voet 
nlet zijn tegen-cand.idaten de verkiezingen om· het Staatshoofd
schap der Rep-ubUca Argentina wenste in te gaan. En weet U 
wat de heren die daarover te zeggen hebben, hèbben gezegd? 
Nou .... Raadt eens .... Ze hebben "ja" gezegd. Ze hebben 
gezegd dat het mocht. Ze hebben het verzoek van de heer Peron 
ingewilligd. Had je niet gedacht, hè? Maar het is zo. En de 
heer Peron staat nu gelijk met zijn tegen-candidaten. . 

Deze burger is altijd ontroerd door opofferingen ter wille 
van het gemenebest. Mucius Scaevo~a heeft dat al gedaan. En 
vergeet onze eigen Jan Haring niet. Dóór de eeuwen zijn er 
altijd grote vaderlanders geweest, die zich zelve ter wille van 
het vaderland hebben opgeofferd. Nu, en de heer Peron óók. 

De heer Pero-n wil zijn tegen-candidaten altijd recht in de 
ogen kunnen zien. Zij zullen hem nóóit mogen verwijten dat 
hij een voorsprong heeft gehad bij de verkiezingen. "Néé, dat 
zou .niet eerlijk zijn" heeft hij (in 't Spaans) gezegd en ik ben 
daar diep van onder de indruk. 
· Ik ben altijd diep ander de indruk van grootmoedigheid, van 
wegcijfering van eigenbelang, van objectiviteit. 

En nu zit ik maar in spanning wie er gekozen zal worden 
tot president van Argentinië. 

Er is i!en klein voorgevoel diep in het hart van 

DEZE BURGER 
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:Mr. L. TROUWt 

Op 72-jarige leeftijd over
leed te Apeldoorn geheel on
verwacht mr L. Trouw, die 
vóór 1940 gedurende een reeks 
:van jaren lid was van de Pro-. 
vinciàle Staten Nan Zuid-Hol
land, gekozen op .Be lijst van 
de Liberale ·staats Partij. 

In ,hem verliest de partij 
een trouw aanhanger, die 
steeds op de bres heeft ge
staan voor hare beginselen. 
'Zijn nagedachtenis zal bij ons 
in ere blijven. 

VHANTECLER 

"Paraat", het weekblad van 
de Partij van de Arbeid, 
heeft een ontdekking gedaan. 
Snuffelend in ons orgaan las 
het- voor de eerste keer!
een beginselprogram van wat 
het noemt de Partij voor 
Vrijheid en Democratie. 
Dankbaar als we zijn voor 
de aandacht, die de Paraat
redactie aan ons blad wijdt, 
kunnen we toch onze ver
wondering niet verbergen 
o·ver het feit, -dat zij eerst .

1 

thans tot de ontdekking komt, 
dat de V.V.D. er zóiets als 
een beginselprogram op na
houdt. Zou ze nooit eens in 
een verloren uurtje in Par
lement en Kiezer hebben 
gebladerd, waarin het in ex
tenso is opgenomen? En zou 
ze bijv. bij de stichting van 
onze partij niets vernomen 
hebben over haar program? 
Dat ware toch wel het min
ste. wat men van de Tedactie 
van een politiek orgaan mag 
veru>achten. 
Of: acht .zij die kant de sa 
grandeur de V.V.D. een ver
schijnsel van zo weinig bete
kenis, dat het niet eens de 
moeite .waard Ui na te ga4n 
.door. ,welke ,JJeginselen deze 
partij zich laat leiden'? 
Hoe dit zij, Paraat weet het 
dan nv: de V.V,D. hééft -
zowaar! - een ·begimelpro
gram. Dat beginsetprag'J'am 
spreekt in artikel 1 over 
het verhand ·tussen levens
beschouwing en staatkundig 
beginsel. In de toelichting 
op ons beginselprogram, die 
thans in ons orgaan bezig is 
te verschijnen, wordt uiter
aard ook dit eerste artikel 
vrij diepgaand behandeld. 
Dat noemt Paraat een gees
telijke lening bij de P.v.d.A. 
De Paraat-redactie, die zo 
Zaat tot de ontdekking kwam, 
dat onze partij een beginsel
program bezit, weet blijk
baar ook niet, dat de liberale 
partijen in het verleden, dus 
lang vóór de oprichttng van 
de P.v.d .. 4., precies dezelfde 
opvattingen omtrent de ve'l'
houding tussen levensbe
schouwing en politiek hul
digden als in ons beginsel
program en in de toelichting 
die wij daarop gaven is uit
eengezet. 
Daar was heus de "door
braa.k"' hij de P.v.d.A. niet 
voor 1wdig, nog minder een 
geesteliJkf: lening o-nzerzijds 
bU de P.v.d.A. 
Chantecler meende - ook a1 
ten onrec:hte - dat op zijn 
kraaien de zon opging! 

deR. 
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VKUBEID 11K DEMOOltATII!: 

U4n WEEK to.t WEEK 

Contant 
Naar aanleiding van een verzoekschrift, dat 

door de Kamer van Koophandel en Fabrie
ken van. Amsterdam aan de minister-president 
werd gericht, heeft de ministerraad beslist, dat, 
om een snelle afwikkeling van particuliere vor
deringen op het rijk te bevorderen,· rijksdiensten 
en bedrijven een rondschrijven. zullen ontvangen 
waarin er op wordt aangedrongen bijzondere 
aandacht aan dit onderwerp te besteden. Wel
licht draagt dit besluit van de ministerraad niet 
die positieve inslag, die de Kamer van Koop
handel voor Amsterdam. heeft verwacht, te 
meer, daar de ministerraad meent geen gevolg 
te kunnen geven aan het tweede verzoek van 
de K:v.K., om ook de' provincie& en de gemeen
ten aan te· sporen, haar. financiële verplichtin
gen tegenover particuliere bedrijven sneller· te 
voldoen. Hoe dan ook, de K.v;K. van Amster• 
dam heeft althans- iets bereikt om de zo erbar
melijke liquiditeitspositie van de middenstand te 
helpen verbeteren en als zodanig kan haar acti
viteit dan ook ten zeerste worden toegejuicht. 

V eertig . proeen t 
Bij de kantonale verkiezingen in Frankrijk is 

gebleken, dat meer dan 40 % van de kie
zers geen belangstelling toonde om hun demo
cratische wil via het stembiljet tot uitdrukking 
te brengen. Dit is zelfs voor Frankrijk - en 
zeker voor- onze begrippen - een hoog percen
tage. Er blijkt uit, dat de democratie in Frank
rijk aan een gevaarlijke ziekte lijdt, die voor 
de overige democratische wereld niet zonder 
zorg moet worden geconstateerd. Er blijkt o.m. 
uit, dat de democratie in deze bijzonder moei
lijke tijden innerlijk versterkt dient te worden, 
wil zij niet ten onder gaan aan ha.ár eigen 
zwakheid. Het is jammer dit te moeten con
stateren, doch het voeren van een struisvogel
politiek zal de· democratische gedachte zeker 
niet ten goede komen. Het Franse voorbeeld 
moge voor alle democraten van de vrije wereld 
een belangrijke waarschuwing zijn om niet te 
verslappen, doch integendeel voort te gaan om 
bij de massa belangstelling te wekken voor het 
politieke leven. 

Productîvzteit (I) 

I n een nota aan de Tweede Kamer over de pro• 
ductiviteit in ons land zeggen de ministers 

Albregts en Drees,. dat een extra verhoging van 
de arbeidsproductiviteit noodzakelijk is gebleken. 
Dit is zeker geen nieuw geluid en. als zodanig kan 
deze· regeringsnota dan ook geen verrassing wor
den genoemd. De ministers delén o.m. mede, dat 
de jaarlijkse stijging van de arbeidsproductiviteit 
van 4'Y.t %,. die als "normaal" voor de na-oorlogse 
periode wordt beschouwd, onvoldoende is om onze 
economie. gegeven de bevolkingsaanwas en de de
fensie-inspanning, in evenwicht te brengen. Hier
uit blijkt, dat de arbeidsproductiviteit dus wel 
zeer sterk zal moeten worden opgevoerd, wil men 
bereiken· dat het tekort op de betalingsbalans zal 
verdwijnen en. een verdere stijging van de wel-

vaart zal worden verkregen. Het is weinig zake
lijk in deze ernstige tijd bij een zo even ernstig 
vraagstuk na te kaarten, doch terloops moet toch 
wel de opmerking worden gemaakt, waarom de 
regering nu pas met concrete voorstellen komt om 
de arbeidsproductiviteit in ons land te verhogen, 
waarvan zij de noodzakelijkheid, blijkens andere 
uitlatingen,. toch reeds geruime tijd heeft ingezien. 
Indachtig het spreekwoord "Beter ten halve ge
keerd dan ten hele gedwaald", kan men de inhoud 
van de -regeringsnota hoopvol noemen. omdat hier-· 
in noodzakelijkerwijs moest worden. gesproken 
over de wegen die moeten worden bewandeld, ten
einde de verhoging van de arbeidsproductiviteit 
tot eea feit te maken. 

Productiviteit (11) 
De wegen, waarlangs ons land· tot een grotere 

arbeidsproductiviteit kan geraken, werden 
tot dusverre door de regering stelselmatig afge
sloten, omdat enerzijds de werkgevers te veel aan 
banden werden gelegd, terwijl anderzijds eveneens 
de vrijheden van de werknemers te sterk werden 
beknot. Wanneer men kennis neemt van de jong
ste regeringsnota bestaat er inderdaad hoop, dat 
de regering een meer vrije economie zal gaan toe
passen; niet zozeer omdat dit haar zo welgevallig 
is, maar veeleer omdat zij tot de erkenning moet 
zijn gekomen, dat slechts een grotere vrijheid van 
het individu tot grotere prestaties kan leiden. Wij 
menen dit te mogen concluderen uit de verklaring, 
dat men een gezonde concurrentie wil bevorderen 
en dat men ook een vereenvoudiging wil nastre
ven van administratieve procedures voor zover 
deze voortvloeien uit overheidsvoorschriften. Ten
slotte is zij ook tot de erkenning gekomen, dat de 
invloed van de belastingpolitiek op de productivi· 
teit en de mogelijkheid om in dit verband speciale 
maatregelen te treffen om een nader onderzoek 
vraagt. Het wil ons voorkomen. dat deze laatste 
erkenning uiterst zwak is geformuleerd en wordt 
gekenmerkt door een wel zeer negatieve inhoud, 
waarbij men vooralsnog genoegen moet nemen met 
het feit, dat de regering dus .eindelijk inziet, dat 
haar belastingpolitiek de nationale productiviteit 
in ongunstige zin beïnvloedt. Wij kunnen daarom 
met betJ;ekking tot de regeringsnota nog geens
zins juichen, doch wel constateren, dat de regering 
althans openstaat voor nieuwe denkbeelden me~ 
betrekking tot onze 'nlitionale economie, waarbij 
wij hopen, dat zij veel van haar starheid mag laten 
varen, opdat in ons faild metterdaad de opvoering 
'li'an arbeidsproductiviteit een realiteit zal worden 
in de geest, waarin de V.V.D. reeds bij herhaling 
voor deze opvoering heeft gepleit; 

Productiviteit (lil) 
Dat de opvoering van de arbeidsproductiviteit 

in ons land niet alleen een vraagstuk is, 
waarvoor de oplossing moet worden gezocht aan 
de zijde van de werkgever, doch mede aan de kant 
van de werknemer, vinden wij gelukkig in de 
regeringsnota terug. De regering is tot het inzicht 
gekomen - zulks in tegenstelling tot het tot dus
verre door haar gevoerde beleid - dat de tarief
beloning, waarderingatoeslagen en werkclassifi~ 
catie bevorderd moeten worden, teneinde langs 
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deze weg de nivellering in de beloning op ver
antwoorde wijze te verminderen. Dit nadert het 
standpunt, dat door de V.V.D. reeds jaren achter
een is verkondigd, waarbij steeds de nadruk werd 
gelegd op het feit, dat het nimmer in het belang 
van de arbei(iers kan zijn indien zij door een te 
starre loonpolitiek niet boven een bepaald pla
fond kunnt>n uitkomen. Opvoering van arbeids
productiviteit wil zeggen: stimulering van de per
soonlijke prestaties, doch dit kan nimmer geschie
den indien deze persoonlijke prestaties niet extra 
worden beloond. De ministers betrekken tenslotte 
in hun nota de centrale plaats van de mens in het 
economische leven in hun beschouwingen, hetgeen 
wij kunnen waarderen, omdat o.i. een economische 
leer, die ni~t mede op een psychologische basis 
berust, tengevolge van haar starheid geen aan~ 
sluiting heeft op de praktijk. Moge de regering 
dan ook bij haar streven om de mens ·te zien op· 
de centrale plaats van het economische leven, niet 
blind zijn voor de zuiver menselijke trekken .. 
waarin opgesloten ligt, dat van hoog tot laag, loon 
naar werken een grondbeginsel vormt in het leven 
van de mens, dat aan het maatschappelijk verkeer 
deelneemt. 

Mindszenty 

OP 8 Februari 1949 werden kardinaal Mind~ 
" szenty en zijn medebeklaagden veroor-

deeld en nu is de wereld, die destijds met zoveel 
kracht protesteerde, de kardinaal vergeten." Dit 
waren de eerste woorden, die Graaf Zoltan K. J. 
de Csaki, die een groot deel van de wereld afreist 
om de kardinaal te verdedigen, dezer dagen op 
Schiphol sprak na zijn aankomst uit Frankfort op 
weg naar Zuid-Amerika. Er schuilt veel waars in 
deze woorden, zeer zeker voor zover het de ge
dachtengang van de massa typeert. Het' kan nut
tig zijn, dat wij af en toe eens herinnerd worden 
aan de vervlakking, die zich van ons meester 
dreigt te maken. Wellicht is de enorme snelheid. 
waarmede de gebeurtenissen in de wereld elkaar 
opvolgen, de oorzaak van deze vervlakking. Niet
temin kunnen woorden als door Graaf de Csaki 
uitgesproken, een stimulans vormen ons nog eens 
heel duidelijk voor ogen te stellen wat ons doel 
is, indien wij als democraten strijden voor de 
rechten van de vrije mens. 

Industrialisatie 
M inister Van den Brink heeft bij de Tweede 

· Kamer een belangrijk industrialisatieplan 
voor de ontwikkeling van acht landstreken inge
diend. Het is niet alleen op economische gronden, 
dat wij het initiatief tot dit plan kunnen waar• 
deren, doch mede om psY.chologische redenen, aan• 
gezien de regering toont de belangen van onze 
gewesten, met betrekking tot de industrialf• 
satie, niet te willen miskennen. Vanzelfspre
kend moet het streven naar industrialisatie zeer 
belangrijk worden geacht, zomede de-pogingen om 
eventuele werkloosheid tijdig op· te vangen. Onge
twijfeld zullen deze twee genoemde punten het 
hoofdmotief van het. industrialisatieplan zijn ge· 
weest. Het feit evenwel, dat verschillende land
streken door dit plan niet alleen in het centrum 
van de belangstelling worden geplaatst, doch ook 
daadwerkelijk worden geholpen, moge dan schijn
baar een bijkomstige factor zijn. zoals gezegd be
tekent dit in psychologisch opzicht een werkelijk 
hart onder de riem van vele landgenoten; die 
leven en werken, ver buiten het gezichtsveld van 
Den Haag, waartegenover men - hetzij terecht of 
ten onrechte - vaak met wantrouwen is vervuld. 

Een goed besluit 

Vorige maand heeft een aantal 
onzer- Tweede en Eerste Ka

merleden een reis gemaakt langs àe 
N-ederlandse industrie. Deze reis 
was. gelijk wij ook hebben vermeld, 
uitermate goed geslaagd. Wederzijds 

was begrip gewekt voor elkanders 
standpunt en .... ook de· behoefte om 
elkaar nog eens te ontmoeten! 

De tweede- ontmoeting van parle
ment en industrie vond op Maandag 
24 September plaats. De voorzitter 
der Tweede Kamer, dr Kortenhorst, 
had een aantal vertegenwoordigers 
der drie centrale werkgeversorgani
saties uitgenodigd voor een bespre
king, terwijl hij tevens een aantal 
Kamerleden had gevraagd bij ·die 
ontvangst aanwezig te zijn. Wij ver
tellen geen geheim wanneer wij zeg
gen, dat ook die tweede ontmoeting 
een zeer groot succes is geweest. 
Het overleg was uitermate vrucht
baar. 

Wij kunnen dan ook. zeggen, dat de 
Tweede Kamer een goed besluit 
heeft genomen, waarvan de grote be
tekenis moeilijk is te overschatten. 

P. J. DIESBERGEN t 
Op 15 OctoLer j.l. is overleden 
de heer P. J. Diesbergen te Den 
Helder, wethouder van Huis
vesting en Sociale Zaken en 
penningmeester van de afdeling 
aldaar. Zijn heengaan is voor 
de partij een groot verlies; Mededeling van het 

· Hoofdbestuur 

Conform art. 6 van het 
reglement op de candidaat
stelling voor Leden van de 
Tweede Kamer der Staten
Generaal, zijn op Vrijdag 
12 October de in dit artikel 
genoemde stukken toegezon
den aan de leden van de 
Verkiezingsraad, aan de be
sturen van de Centrales en 
aan de Afdelingen. 

Indien een van de leden 
van de Verkiezingsraad, een 
bestuur ener Centrale of een 
afdelingssecretaris deze stuk
ken niet heeft ontvangen, ge
lieve deze dit onmiddellijk te 
berichten aan het Algemeen 
SeCTetariaat van de partij, 
Koninginnegracht 61 te 
's-Gravenhage, dat zal na
gaan wat de reden hiervan 
is en alsnog voor toezending. 
zal zorgdragen. 

Naar aanleiding van dat overleg 
heeft verder intern beraad plaats ge
had en als gevolg daarvan heeft. dr 
Kortenhorst Dinsdag j.l. het voorstel 
gedaan om uit de Tweede Kamer 
een commissie voor de industrie te 
benoemen, een voorste: dat ook îs 
aanvaard, zoals de dagbladen reeds 
hebben gemeld. 

Het door de Kamer genomen be
sluit juichen wij. van ganser harte 
toe. De vraagstukken, die de indu
strie betreffen, zullen nu een behan• · 
deling. It.-ijgen, die _in overeenstem~ · 
ming is met het grote belang, dat de 
industrie voor onze samenleving 
heeft. Juist in een periode waarin de 
industrialisatie één der belangrijkste 
doeleinden onzer economische poU
tiek is, kan de genoemde commissie 
zeer belanJri~:te arbeid presteren. 

De commissie voor de industrie is 
zodanig samengesteld, dat. niet al
leen. de economische maar ook de so· 
ciale aspecten van het industrie
vraagstuk de nodige aandacht zullen 
verkrijgen. Ook dat lijkt ons van 
zeer- veel waarde te zijn. 

Tenslotte vermelden wij, dat voor 
de V.V.D.-fractie drs. Korthals tot 
lid dezer commissie is benoemd. 

Het Liberaal Vlaams Verbond 
hield zijn congres 

Op 14 October hield het Libe
raal Vlaams Verbond orJler 

voorzittèrschap van Victor Sabbe een 
congres te Brussel; dat werd bijgé
woond door mr G. V'onk, ,lid van de 
Tweede- Kamer der Staten-Generaal, 
en mr J. Rutgers, se.cretaris van de 
partij, 'als vertegenwoordigers van 
de V.V.D. De banden, welke ons ver
binden met onze ge.estverwanten in 
België, werden weer hechter aange
haald en de gastvrije ontvangst van 
onze Vlaamse vrienden wordt op 
hoge prijs gesteld. 

Het congres behandelde een vijftal 
verslagen, namelijk over: De Toe-. 
komst der Belgische Havens; De 
Vlamingen in het Leger: De Vlamin· 

gen in Congo; De Werkloosheid in 
de Vlaamse Gewesten en het vraag
stuk van het Onderwijs. 

Na een op hoog peil staande ge
dachtenwisseling werden de door het 
bestuur voorgestelde besluiten met 
enkele wijzigingen op ondergeschikte 
punten door het Congres eenstemmig 
aanvaard. Vooral die, welke betrek
king hebben op het vrije (in Neder
land heet dat: bijzonder) onderwi.is, 
waren voor onze Zuiderburen van 
groot belang. Zij werden aanvaard, 
na een schitterende verdediging door 
de oud-minister van Onderwijs, JUles 
Hoste. 

Wij wensen het Liberaal Vlaams 
Verbond geluk met het welslagen 
van dit belangrijke congres, dat uit
stekend was voorbereid. 

Rs. 



VRIJBEID EN DEMOCRATIE 

Propaf{anda en politieke lectuur 

B. en W. van Den Haag geven . een zwak antwoord 
Kunnen zij alles maar verbieden met een 

beroep op de·.openhare orde? 

8. en W. antwoorden raadslid · 

B urgemee~Jter en Wethouders van 
's-Gravel).hage hebben. geant

woord op de in een onzer vorige 
nummers vermelde vragen . van ons 
raaçlslid D. W. Dettmeijer betreffen
de het verbod tot net uitstallen en 
verkopen van propagandistische lec
tuur van politieke partijen op d" al
gemene markt en op de boekeu
markt. 

B. en W. delen mede, dat het be
sluit is genomen om een goede en 
geregelde . gang van. zaken op de 
markt te waarborgen. Zij willen on
der propagandistische lectuur van 
politieke partijen verstaan "die re
cente geschriften, welke middellijk 
of onmiddellijk uitgaan van bestaan
de politieke groeperingen en waar
mede beoogd wordt propaganda voor 
deze groeperingen of haar ideeën te 
maken. Derhalve is het geenszins de 
bedoeling bovengenoemd besluit toe 
te passen ten opzichte van het ver
kopen en uitstallen van politieke g~
schriften, welke wegens historische 
waarde of om andere redenen als 
studiemateriaal worden verkocht". 

• • • B urgemeester en Wethouders zijn 
niet van mening, dat bet oe

sluit in strijd is met artikel 7 der 
Gronqwet. Deze houdt in, dat nie
mand voorafgaand verlof nodig 
heeft om. gedachten of gevoelens 
door middel van de drukpers te 
openbaren, m.a.w. censuur vooraf op 
drukwerken is ongeoorloofd. Als 
vaste jurisprudentie te dien aanzien 
geldt, dat een gemeentebestuur in 
verband .. met de. openbare .orde pe~ 
ver~o:p~n .. van gedrukte stukken op 
bepaalde uren P-n plaatsen kan ver
bieden; in vele gemeenten, waaron
der ook de onze, is van deze be
voegdheid gebruik gemaakt bij poli
tieverordening. Een verbod als het 
onderhavige zou dus in beginsel 
geenszins in strijd zijn met .. de 
Grondwet. 

... ... ... 

E chter, aldus het antwoord, ligt 
de záak hier geheel anders, 

omdat het besluit van B. en W. een 
ander karakter draagt dan bovenbe
doelde verbodsbepalingen. Het be
sluit van B. en W. is namelijk geno
men binnen het kader van de Markt
verordening, welke regels stelt ten 
aanzien van het verlenen van markt
vergunningen en aan de gang van 
zakën op de markten; deze verorde
ning is geen strafverordening en de 
enige "sanctie" op het niet voldoen 
aan haar · bepalingen, welke als 
voorwaarde gelden voor de . markt
vergunningen, kàn bestaan in het 
niet verlenen, c.q .. het intrekken van 
de ml3,z:ktvergun~ing,. . . 
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In het onderhavige geyal betreft 
net een besluit, genomen op grond 
van artikd- 28, eerste lid, van de 
Marktverordening, waàrin bepaald 
wordt, dat op de markt alle artike
len mogen worden verkocht, welke 
niet door B. en 'IN. zijn verboden. 

De bedoeling van het besluit is dan 
ook vanzelfsprekend gE-enszins een· 
censuur op drukwerken in te voeren. 

Het Vaderland commentarieert 

H et Vaderland geeft op dit ant
woord de onderstaande com

mentaar: 
B. en W. delen mede, dat zij onder 

propagandistische· lectuur van poli
tieke partijen verstaan recente ge
schriften welke middellijk of onmid
dellijk uitg.aan van bestaande r :>li
tieke groeperingen. Wat zijn recente 
geschriften? Welke datum wordt als 
grens genomen. Wordt dat geval 
voor geval beslist en dient de koop
man in boeken voor ieder politiek 
geschrift eerst aan de ambtenaar 
van het Marktwezen te vragen of 
B. en W. vinden dat het nog nèt te 
recent is om verkocht te word€'n, 
desnoods met de belofte dat het in 
het eerstvolgende jaar wel kan? 
Hebben geschriften van niet recente 
datum geen opruiend karakter ? 
Kunnen de geschriften van Tolstol 
de aanhangers van Josef Stalin en 
Paul de Groot geen aanleiding geven 
tot het verstoren der orde ? 

• • • 
D e geschriften van Schouten, 

Oud, Vorrink, Romme, Tilanus 
en ds Zandt zijn thans voor de Haag
se markt verboden waar, want deze 
kunr- 'n geacht <orden middellijk o( 
onmiddellijk uit te gaan van bestaan
de politieke groeperingen, waarme
de beoogd wordt propaganda te ma
ken voor haar ideeën! Misschien zijn 
B. en W. zo vriendelijk de verkoop 
in den vervolge oogluikend toe te 
staan, of ze te rangschikken in de 
categorie studiemateriaal. (Wij den
ken in dit verband aan het urgentie
programma van de P. v. d. Arbeid). 

· B. 'n W. spreken van bestaande po
iitieke groeperingen. 

Geschriften, welke niet uitgaan 
van bestaande politieke groeperin
gen, maar van iemand, die als een
ling- laten-wij zeggen- de wereld 
wil hervormen, zijn blijkbaar wel ge
oorloofd. 

• • • 
B en W. verklaren, dat als vaste 

~ jurisprudentie geldt, dat ver
bod tot verkoop van gedrukte stuk
ken geoorloofd is als de openbare 
orde in het geding is. De jurispru
dentie is op dit punt, naar wij me
nen, minder vast dan B. en W. ver
onderstellen. 

Wij zouden willen wijzen op de on
verbindendverklaring Yan gemeente
verordeningen in het Zuiden des 
landq naar aanleiding van processen 
met Jehova's getuigen. 

Menen B. en W. werkelijk, dat zij 
ten aanzien van drukwerken alles 
maar kannen verbieden door een be
roep te doen op de openbare orde? 

Het handhaven van de openbare 
orde zou op deze manier een· vrij

. brief voor gemeentebesturen worden 
om een bepaling van de Grondwet 
ter zijde te schuiven. . . ... 

B en W. wijzen wel op de open
• bare orde, maar verzuimen 

geheel te zeggen, waarom het i.v.m. 
de openbare orde nodig is politieke 
geschriften op de markten te verbie
den. Ontbreekt het hun aan de nodi
ge argumenten en gegevens te dif:n 
aanzien? 

Het antwoord is weinig overtui
ge:riÇI. Dit was te verwachten, omdat -
het hier een besluit betreft, dat zeer 
zwak staat. Waarom B; en W. toch 
geprobeerd hebben er iets van t;e 
maken, is niet duidelijk. Wil het col
lege ' zich · kronen met het aureool 
der onfeilbaarheid en moet daaróm 
goed gepraat worden wat in wezen 
verkeerd is? 

Aldus het commentaar van Het 
Vaderland. Wij behoeven hier nau
welijks aan toe ·te voegen dat· deze 
geheel in onze lijn ligt. 

Geslaagde vergadering van afd~ Arnheni 
Rede van Dr. P~ H. Ritter Jr. 

D r. P. H. Ritter Jr. hèeft voor een 
. zeer talrijk auditorium in een 

spreekbeurt, die hij heeft gehouden 
voor de afdeling Arnhem van onze 
partij, een antwoord trachten te ge
ven op de vraag: "Gaat Nederland te 
gronde?" Hij meende dat het staats
bankroet reeds aanwezig is, wanneer 

'het ·verschijnsel van· inflatie en alge
mene- verarming van het volk is in-
getreden, wanneer de regering met 

· middelen, die buiten het normale lig
gen, aan geld moet komen. De grote 
grief, die wij tegen het huidig be
wind kunnen koesteren is deze: dat 
het de betalingsmiddelen verwaterd 
heeft door zijn eigen politiek. De 
vraag is te stellen of het financieel 
f'n economisch beleid der huidige re· 
gering verantwoord is, in overeen
stemming met de taak der Overheid, 
het Nederlands Staatsbestel in stand 
tt houden. Spreker meende, dat er al
lerlei neigingen zijn waar te nemen, 
die het verantwoordelijkheidsbesef 
tt!n aanzien van het nationaal welzijn 
in zUn geheel hebben ondel'Il)ijn(j .. Er 
is een orthÓdox vasthouden van de 
Partij van de Arbeid en de Katholie
ke Volkspartij, aan bepaalde institu~ 
ten, die hun zin hebben in tijden van 

· welvaart, ·maar dlè hun rechtsgrond -
missen in tijden van nood. Men denkt 
volgens als axioma:s aanvaarde prin~ 
cipes, !naar nien is blind -voór- -de 
werkelijkheid. · Men hooi-t de leuze 
aanheffen, dat de arbéidsvrede moet 
worden bèwaard.' Dit bewaren van de 
arbeidsvrede is op zichzelf een prach
tige gedachte: Maar de vraag is' ge~ 
wettigd, rif' de sociale voorzieningen 

die worden getroffen beantwoorden 
aan de bedoelingen waarmee zij zijn 
ingesteld. Leeft in ons volk werkelijk 
het besef, dat de met inspanning van 
alle. krachten . tot stand gekomen fi
nanciering van de sociale maatregelen 
noopt tot een gematigd en oordeel
kundig gebruik in de besteding? Ter
mijnen van afbetaling van motoren 
en radió's worden uit de Kinderbij-

. $lag afgelost. Geeft men zich, aldus 
dr. Ritter, wel voldoende rekenschap 
van de inflatoire werking van breidel· 
loze loonsverhogingen en van .de fi
nanciële en sociale ontreddering, die 
daarvan het gevolg is? Er is slechts te 
kiezen tussen twee wegen: ofwel ont .. 
waarding van het geld of wel beper
king van de loonstijgingen. Een poli
tiek van .sociale voorzieningen welke 
de draagkracht van onze financiën te 
boven gaat, is een politiek op uiterst 
korte termijn. Wordt zij in grote om
vang gevoerd, dan maakt zij zichzelve 
onmogelijk. Wij zien hoe langer zo 
meer de schitterendste sociale voor
zieningen, die in het verleden zijn op
gebouwd bezwijken, ten gevolge van 
het nationale· onvermogen, ze te be
kostigen. Spreker gaf. als voorbeeld 
de teloorten irt het ziekenfondswezen .. .. . . 
D e vrijz.innigen wensen een belEiid 

' ·dat stand houdt, een beleid dat. 
kans ·gèeft op een bestendig geluk van 
de niet-kapitaalkrachtige leden · van· · 
onze gemeenschap .. Zij ver.verpen -.een 
sociale - politiek, die zichzelf ónder
inijnt. en -vernietigt,· die toezeggingen · 
doet, ·welke mc>eten worden terugge
nomen. omdat een · samenleving· in· 
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nood ze niet kan handhaven. Spreker 
wees. op het essentieel verschil tussen 
de Socialistische denksfeer en de vrij
zinnige. De drang naar algemene 
loonsverhoging is de drang ~er mas
sa. Maar als de massa als massa naar 
boven komt, levert dit geen gewin 
aan prestaties. De v,rijzinnige wil de 
maatschappelijke kracht verhogen 
door een verhoging der prestaties. De 
tegenstelling tussen d_e socialistische 
en de liberale politiek is. een tegen
stelling. in het beginseL Als wij, vrij
zinnigen, opkomen voor de kleine 
man, dan is het omdat wij van hem 
willen maken een kleine zelfstandige, 
die volkomen voor zijn taak verant
woordelijk is. Het socialisme met zijn 
stelsel van Staats-uitkeringen en 
Staats-subsidies maakt de massa af
hankelijk van de Staat, voert tot 
Staatsslavernij. 

Men mag nooit vergeten. dat onze 
geestelijke vrijheid, de hoge waarde 
der democratie, gebaseerd is op de 
f'conomische onafhankelijkheid van 
een groot deel der bevolking. Hoe Wil 
men de vrijheid waarborgen, wan
neer men het zakenleven bezwaart 
met een menigie van belastingen, 
sociale lasten en administratieve 
rompslomp? 

Spreker oefende een uitvoerige kri
tiek op het financiële beleid der Re
.gering, die de bedrijven dwingt eigen 
kasmiddelen te beleggen in !;chatkist
papier, op het feit, dat volkomen in 
de lucht hangende projecten gefinan
cierd worden met 't geld, dat andere 
ondernemingen hebben opgeleverd. 
lle bestaande credietbeperking dreigt 
nu, als zij een wettelijke grondslag 
krijgt, een beginselaanvaarding te 
worden. Wij komen geleidelijk te
recht in het socialistische zog en men 
vraagt zich. af of de Regering oecono· 
nüsche politiek voert dan wel poli
tieke oeconomie. Spreker ging daarna 
uitvoeriger in op de grote fouten, door 
de Regering in haar financiële poli
tiek bedreven. en hij stelde de vraag, 
of, nu ruim 29 % van 's 1ands uitga
ven militair zijn, de tijd niet gekomen 
is, om wat meer aan het buitenland 
onze tanden te laten zien. .... 

S p. reker. kwam daarna tot Eèen 
o~er:~~iehtelijke beantwO()rdina 

der vraag of Nederland te gronde 
gaat. Er zijn weinig uitzichten, nu 
Indië verloren is, nu er slechts vage 
aanduidingen zijn omtrent 't sluitend 
maken van de betalingsbalans, en nu 
de kreet, dat er meer geproduceerd 
moet worden botst tegen de onb:ag· 
lijke belemmeringen, die aan de be
drijven in de weg worden gelegd. Wij 
hebben een uiterst geringe voorraad 
grondstoffen, wij zijn afhankelijk van 
de ons omringende landen. De handel 
met Duitsland ·geeft voortdurend de 
grootste moeilijkheden.· Wij lijden aan 
een ontstellende overbevolking, waar· 
tegen de emigratie tot dusver slechts 
een lapmiddel was. Velen zijn van 
mening, dat slechts de komende 
Europese integratie uitkomst kan ge
ven voor ons vaderland. Maar die 
Europese integratie is nog in haar 
windselen. Zij kan slechts een oplos· 
sing brengen als de Nederlandse Re
gering er voor waakt, dat de recipro
citeitsgedachte behoorlijk tot gelding 
komt, dat wij niet aan 't kortste eind 
trekken. 

Spreker· ziet echter een lichtpunt in 
de innerlijke gezondheid van ons 
volk. Maar ons volk kan alleen tot 
herrijzenis komen, indien het de ernst 
begrijpt van de toestand. waarin -wij 
l€-ven. Een zodanige' bezuiniging op 
de staatshuishouding is mogelijk, dat 
de voorwaarden tot een herstel, de 
voorwaarden voor een grotere pro
èuctie worden geschapen. Er is niet 
alleen :winiger te leven, maar er vat
len winsten te puren uit vereenvou
diging van de Staatswerkzaamheid. 
Men kan de bedrijven veel onkosten 
besparen van onderzoekdiensten naar 
de regeling van sociale maatregelen. 
Alles moet gebeuren om te voorko
men, dat niet oeconomisch verant
woorde eisen aan de bedrijven wor
den opgelegd .. Men zöu moeten komen 
tot een vereenvoudiging . van de be
lastingheffing en ·van het fiscale on· 
derzoek. Het is beter uniforme rege
lingen te treffen dan te proberen a11e 
gevallen' minutieus te onderzof;!ken. 

In het' slotgedeelte zijner rède be
-handelde SJ)reker de eigenlijke pOli
tiek. Hij -meende' dat het tij gunstig 
is vMr ·een ·gewijzigde koers en hij 
meende dat voor de middengroepen 
vóorzichtigheid geboden was ten ein• 
de niet betrokken te worden in de 
verantwoordelijkheid voor· een poli
tiek, die zij verfoeien. 
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Het zicht op de uitslag wordt vertroebeld 
De positie van het Im,perium is in. het geding 

Z. ijn in geen enkel land de natio
nale· problemen geheel van de 

internationale te scheiden, in Enge
land · is dit bijzonderlijk het geval. 
's Lands positie als imperium brengt 
dit mede. 

Van dit imperium is in feite niet 
zo heel veel meer over sinds het 
voormalige Brits-Indië er uit trad en 
dtl band tussen de resterende samen
stellende delen steeds zwakker werd. 
Slecqts daar, waar Engeland in het 
verleden eigenlijke volksplantingen 
vestigde, kan het op een verbonden
heid met het moederland vertrouwen, 
die op diepere gevoelens berust dan 
die, welke uit politieke en strategi
sche overwegingen alleen voortvloeit 
<Zuid-Afrika). 

• • • 
H et is intussen niet alleen de 

"empire"-idee die Engelands 
internationale positie bepaalt. Zij 

Philips• uitvaart 
was 'n ontroerende 

plechtigheid 
T oen wij op Vloensdag, 10 Octo

ber, Eindhoven binnenreden om 
onze partij te vertegenwoordigen bij 
de begrafenis van dr A. F. Philip&, 
overviel ons de doodse stilte, die er 
op die dag heerste in deze anders zo 
drul{ke · industriestad. In vier- tot 
zesdubbele rijen had de bevolking 
zich langs de weg, die de begrafenis
stoet zou nemen, geschaard om de 
laatste eer te beV\o"ijzen aan de man, 
die Eindhoven groot heeft gemaakt. 
Van bijna elk huis en in het bijzonder 
van bijna elke arbeiderswoning hing 
de vlag halfstok· als teken van rouw 
om hèt verscheiden van Anton Phi
lips, de groot-ondernemer. Hem •verd 
door héel de Eb'ldhovense bevolking, 
één van zin, een bijna vorstelijke be
grafenis bereid. 

Treffend was het afscheidswoord, 
dat zijn zoon, ir F. J. Philips, 

aan de groeve sprak. Hij was, nog 
volgens een laatste wens van ue 
overledene, de enige spreker. Eerst 
schetste hij zijn vader als mens in de 
familiekring. En het wierp ongetwij
feld voor velen, di:e om het graf ge
schaard stonden, een nieuw licht c..p 
de persoon van de overledene, die zij 
alleen als zakenman hadden gekend. 
"Nooit zijt gij ondergegaan in Uw 
werk, "teeds wist gij belangstelling 
voor ons allen te hebben" luidde het 
getuigenis, dat ons met nog groter 
eerbied: voor de overledene vervulde. 

D aarna herdacht. hij zijn vader 
als leidsman van alle werkers 

in het grote Philipsbedrijf. Hij h~>r
innerde aan de lijfspreuk van zijn 
vader "directe hulp is dubbele hulp" 
en aan. de steun, die hij zo velen ge
boden had. Vervolgens legde. hij de 
belofte af, dat de traditie, die zijn 
vader geschapen had, zal worden 
voortgezet. Wij willen werken, aldus 
zei ir Philips, en ons herinneren, wat 
de overledene placht te zeggen: eerst 
moet er worden g·ewerkt en . dan ko
men de sociale voorzieningen wel van 
zelf als een vrucht van dat werken. 
Te vaa-k wordt dat heden ten dage
vergeten, maar wij zullen het on~ 
herinneren. 

Het is ons opgevallen, dat deze 
passage in vele verslagen van 

het door ir Philips gesprokene niet 
voorkomt, o.a. niet fn Het Vrije 
Volk, Het Parool en. de Volkskrant, 
maar de papierschaarste dwingt nu 
eenmaal tot beperking. Ook wij kun
nen niet volltdig zijn, maar de · slot
woord"~!- van deze grafrede wilJen wij 
hier nog laten volgen: "flet is ons· 
een troost, dat U die voor zovelen 
een mvervangbare vader is geweest, 
in Gods vaderarmen zult worden op
genomen in een heerlijkheid, die al 
het verstand te boven gaat. Dag 
vader". · 

Ontroerd. verlieten alle aanwezigen 
de begraafplaats, . diep onder de in
druk van de .grote leegte, die Anton 

- Philips achterlaat. · Rs. 

hangt óók nauw samen met het feit, 
dat Engeland door eigen ligging een 
zeemogendheid is, door ver-gaande 
industrialisatie bovendien aangewe
zen op internationaal handelsverkeer. 
Zijn "navy" was .daarvan het indruk
wekkend symbool. 

Ook maritiem heeft Engeland ;z;ijn 
plaats aan de top der naties verloren. 
Het is ook hierin door de U.S. verre 
overvleugeld, al neemt het ·dan nog de 
tweede plaats met ere in. Daarnevens 
is zijn handelsvloot nog zeer aanzien
lijk. Met de navy. samen is zij uit
drukking en instrument bei<le van 
Engelands positie in de wereld der 
volken, die niet alleen door zijn im
perium-karakter werd bepaald, doch 
ook door de belangen- en invloeds
sferen welke het land had weten te 
verwerven. 

,. .. * 

rr erwijl nu het imperium taant, 
ontvallen in deze jaren ook de 

invloedssferen één voor één aan wat 
tot voor kort het Britse wereldrijk 
vitmaakte. 1n deze laatste maanden: 
na Perzië, Egypte en Irak. Een af
brokkelingsproces naar twee kanten 
dus, dat uiteraard niet toevallig zó is. 

Dat de politieke strijd in Engeland 
zelf, · gelijk die zich in deze jaren · 
voornamelijk tussen Labour en Con
servatieven afspeelt, niet omgaat bui
ten de veranderingen, welke bezig 

ATTLEE 
.... life's Iabour lost? .... 

zijn zich in Brittannië's positie als 
wereldmacht te voltrekken, spreekt 
vanzelf. Bij acuut landsgevaar mogen 
in Engeland traditioneel de kloven 
tussen de partijen overbrugd worden 
en in 't algemeen de buitenlandse po
litiek het karakter van een ongefor
rl'luieert compromis tussen de partijen 

Jan Romein is cult_uur··pessimist 
aan 't \\7orden 

Dit behoort tot de tragiek van het socialisme 
"Europa hèeft eens een eenheid :gekend: een eenheid .van geloof, die· 
de eenheid in alle andere opvattingen en derhalve ook in de geschied
schrijving bepaalde;een eenheid, die bleef, ook toen het geloof zich ver
deelde, w~nt het was in beide kampen nog altijd· het geloof dat de basis 
der . wereldbeschouwing vormde. Ja zelfs in de vorige eeuw was die 
eenheid er in zoverre nog als het geloof in de :wetenschap en de voor
uitgang algemeen was. En ook ons inzicht·dat die vroegere eenheid meer 
schijn dan wezen was, troost ons toch niet over haar teloorgang in dez.e 
eeuw; omdat wij weten, dat onze verdeeldheid meer wezen is dan schijn. 
Onze beschaving is verscheurd; wij worden niet door één geest be
zield en onze gedachten over onze geschiedenis zijn daarom niet de
zelfde. Men kan dit betreuren, maar te doen alsof het anders ware, 
schijnt mij misleidend: een schelm die meer geeft dan hij heeft. Ik 
betwijfel zelfs of ik genoeg getwijfeld heb. Men behoeft nog geen 
roeping te voelen om voor Cassandra te spelen, wanneer men openlijk 
erkent, het niet volstrekt uitgesloten te achten, dat - en wie weet 
binnen hoe betrekkelijk korte tijd - die verscheurdheid onzer bescha- .. 
ving een einde zal nemen, maar dan doordat er een einde aan heel 
onze beschaving komt." 

A ldus prof. dr. J. Romein in de 
"Algemene Inleiding" tot de 

mede onder zijn redactie versch1j- · 
nende "Algeme· e Geschiedenis der 
Nederlanden", die hij dateerde: Am-. 
stergam, Mei 1948. 

Ook in zijn populaire en veelgele
zen ,.De Lage Landen bij de Zee" -
in het begin der dertiger jaren ver
schenen -- liet deze auteur 'ian •het 
einde van zijn boek een somber ge
luid horen. Zijn pessiuimse gold toen 
nog slechts Nederland en de Neder
landse beschaving. "Het is" - schreef 
hij destijds - "volkomen ongerijmd, 
aan de natiën, zoals zij nu zijn, 
e<.uwigheidswaarde toe te kennen. 
Groter en machtiger r1J: ·en dan het 
Nederlandse, breder en dieper be, 
schavingen dan die der lage landen, 
zijn bij tientallen door de afgrond 
van het ·verleden verzwolgen; Hoe 
zou • 1 het dan' met Nederland en 
de Nederlandse beschaving anders 
gaan?" Toen zweefde hem een 
wereld voor · de · geest, die het 
gevaar van souvereine· staten en 
op zichzelf· gestelde naties onder~end · 

. en ze. nevengeschikt . zou hebben in 
één groot verband, waarin dan ook · 
Nederland zou zijn .opgenomen. Diin 
zou - zo dru~te hij zich uit - welis
waar alles uit zijn boek voorbij en . 

. vergeten zijn.· maar het zou nochtans. 
8lles niet om . niet. geweest zijn,· want 
op de een of andere wijze zou dat 

bijzondere van Nederland zijn plaats 
krijgen in het algemene. De hoogle
raar besloot toen zijn beschouwing 
met deze woorden: "Als de ontwikke
ling der mensheid nog. de tijd laat 
voor het vormen e'ner·waarlijk.Euro
pt-se beschaving, dan ligt een van de 
kiemen daarvoor in de Lage Landen, · 
die, ·zoals een dal de be~en van de 
omrirgenoie hergen verzamel~ en ze 
vormt tot .een rivier, in hun bekken 
de beschavingen der omwonende vol
ken vergaard hebben. En dat is in een 
door nationalisme vergiftigde wereld 
niet weinig." 

* • • 

D e Lage ·Landen bij de Zee" 
heette destijds een eerste 

proeve hier te lande ·van geschied
schrijving naar Marxistische opzet, al 
bad zij voor ons gevoel in dit opzicht 
iets tweeslachtigs, dat bijv. in het 
nauwelijks . verholen nationalisme in 
de laatste· door ons geciteerde zinnen 
~ot uiting kwam.. · 

Mirxist is prof. ' Romein, naar wij 
menen, tiog steeds. Maar thans be
hoort hij - bl~jkens hetgeen wij uit 
zi.in .inlei<U.ng t~ .de .,Algemene Ge
schiedenis der Nederlanden" aanhaal
den - zo .piet. tot. de volslagen cul
tuurpessin;~-isten, . in onze tijd zo 
talrijk, dan. toch tot hen, die zeer 

. skeptisch · gestemd zijn, cniet slechts 
ten opzicht~ van de . Nederlandse, 
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dragen, dit alles neemt niet weg, dat 
er toch ook op dit terrein principiéle 
tegenstellingen bestaan, die zo niet 
dieper, dan toch vinniger worden, 

·juist naarmate het aftakelingsproces 
'lian het oude Britse wereldrijk voort· 
schrijdt. · 

• • • 

I n deze situatie vallen deze maand 
in Engeland de verkiezingen 

voor het Lagerhuis. Het Perzische 
conflict was reeds duidelijk zichtbaar, 
toen Attlee van de Koning (over 
wiens herstel. wij ons oprecht verheu
gen) toestemming kreeg het Huis te 
ontbinden. Het conflict met Egypte 
:._ in feitè reeds langer hangende dan 
dat met Iran - trad eerst vorige 
week in een·acuut stadium. 

Zo onvermijdelijk als het is, dat 
deze beide conflicten en hun achter
gronden een rol spelen in de ver
kiezingscampagne die thans gaande is 
en die immers een beslissing ·van het 

. Engelse volk beoogt uit te lokken 
over de richtlijnen van heel het Brit
se staatsbeleid, evenzo. achten wij dit 
om andere redenen toch ook weer te 
betreuren. Immers het buitenlandse 
beleid moge belangrijk en misschien 
wel van beslissende betekenis voor 
het Engeland van heden en toekomst 
zijn, aan de andere kant mag toch 
ook niet voorbij worden gezien, dat 
ook een uitspraak der kiezers wordt 
gevraagd over de politiek van Labour 
in het binnenland. 

• * • 

L abour is met zijn socialistische 
politiek vastgelopen. Het is 

deze politiek geweest, die beoogde 
Engelands economische en sociale 
structuur radicaal te wijzigen en dit 

. voor een belangrijk deel reeds ge
daan heeft, zelfs ondanks het feit, dat 
Labour daarvoor geen meerderheids
opdracht van het Engelse volk had 

· ontvangen. Bedriegen de tekenen ons· 
niet en vergissen wij ons niet in de 
uitlegging dier tekenen, dan zou te 
verwachten zijn, dat de meerderheid 
zich thans positief van Labour af zou 
wenden. Daarmede ware een duide
lijke uitspraak verkregen, die niet 

· slechts een oordeel over de door La
bour van 1945 af gevoerde politiek 
in Engeland zou betekenen, maar 
eveneens :van belang zou zijn voor de 
beoordeling der positie van het socia
lisme in heel West-Europa. 

• • • 

N u de internationale prob~~men 
in verband :met Perzie en 

Egypte · voor Engeland een steeds 
meer acuut wordend karakter krij" 
gen, . kan hét niet uitblijven, dat zij 
zowel in de aandacht van het Britse 
volk. als in de verkiezingscampagne 
een plaats gaan innemen. En liever 
hadden wij die gereserveerd gezien 
voor. een duidelijke uitspraak pro of 
contra het 5odalisme op het terrein 
der binnenlandse staatkunde van En
geland in dit stadium van zijn ge
schiedenis. 

Die uitspraak wordt nu min of 
meer vertroebeld, doordat Engelands 
internationale· problematiek zijn 
nationale ietwat naar- de achtergrond 
dringt, al himgen zij ook in dit geval 
toch· wel weer samen. Heeft· het so
cialisme er zich niet altijd op be
roemd, dat het zijn beteken~ niet in 
de laatste plaats ontleende aan zijn 
internationaal karakter? 

DeR. 

doch van onze Westerse beschaving 
in haar geheel. 

Wij treden thans niet in de vraag, 
of dit cultuurpessimisme of wel deze. 
skepsis ten aanzien van .onze cultuur 
gerechtvaardigd is of niet. Wij .zou
den ·ons slechts tot de opmerking. wil
len beperken, dat het historisch-ma-

. teriálisme zijn adepten· ook ten deze· 
weinig houvast biedt, · Prof. Romein 
is allerminst een ·vulgair marxist, hij . 
is als historicus tevens · een man met 
wijsgerig-gefundeerde levensbescho~
wing. Desondanks acht hij thans het .. 
einde van heel· onze beSchaving. ,
-~ie· weet binnen ·hoe· betrekkelijk 

(vel-volg op pag. I) 

" . 
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Rusland nuchter bekeken 

"Er zal geen algemene oorlog komen" 
Zo herwint men zijn kalme optimism~ 

De ze vaak oaverklaarbare, WIDekeutlge verallderingflft. van buitenlandse 
boek- 8lfr filmtitels . voor Nederlands gebruik is met: ~ ons land beperkt. 
Ook Engelse en· ~ uitgev.en spelen dit spelletj& (cl& Dl9tiverlng 
van ,;U.Ueaatè smaaJrl'· Js. miden o1'8rtuigend)·. Z&j:oiat is gelijktijdig te: 
)Anden en New-York eetr 'tJee~) veft~Uhenen, Welks. ~·· be~ 
joöch iD de. In wensdroom-geboren Ame~ titel "Barsten" in de 
Sovjst-maur" g~ tot uitQrukkiag komt, nöcll In het Engelse "Rusland 
bij daglicht", dá eea repertlap over het leven in Busland doet verwach
ten. Hèt boek Is immers veel meer •. Boven de zondvloed vaa quasi-docu
m.enta~e en speculatieve boekeU OTer Moskou steekt · het. verre. ult. De 

eic~ keat. lllnd. en taal, maar voOTal ook de Russitlohe gesebiedenis en 
literatuur fA M&ft al& blstorieu&· diep inzicht iD de oorsprougen van de 
yerhoudtng ~Rusland- h• Westen (let wel: in cl& laatste eeuwen. 
en niet. pas lil de laatste lr4 jaren' sint& Lenin). Het negatieve telt, dat hij 
geen Bus is, dieu.t .. als. eea a.a.ubeveling · te worden beschouwd. De begrijpe. 
lijke haat tegeD: het Bolsjevisme verkleurt uiteraard bij zovele Russische 
schrijvers bt · bal:liftgsebap ~ beeld. Cra.nkshaw :r-.oekt het eerder in het 
andere uiterste: in kQele, onsentimeo:tele objectiviteit - men zou kunnen 
zeggen, dat het in de beste zin van het woord een typisch Engels boek is. 
Zijn logica. is vlijmscherp, zo zeer, dat men hier en daar op passages stoot, 
die bet woordenspel te ver drijven, alsof 4e ~ Orauk5haw ntet; 
:van besmetting. door de wapenen van de tegenstander vrij is gebleven. 

Het zeer compacte boek is buiten
gewoon Iee!Sbaar, soms· briljant 

geschreven - evenwel op een paar 
pagina'.s na; dàar waar de auteur ken
nelijk te veel geconceBtreerd mate
riaal in zijn zinnen poogde te pak-
ken. ·Maar dat zijn slechts onderga. 
schikte schoonheidsfouten; Er is eeD 

overvloed van treftende fonnulerin .. 
gen en gevolgtrekkingen. Wij ontdek• 
ken :met leedwezen, dat· bet aan1al 
papieren strookjes; waarmee .wij tt,;o. 
dens het lezen de ons bijzonder: tref• 
fend toeschijnende pagina'S' hebben 
aangeduid, tot een klein .bos van uit
steekseis is gegroeid; bet zeu · bijna 
onmogelijk zijn ook maar een kle:iae 

· bloemlezing te geven. 

Een zeer oppervlakkige en uiter
Gard sterk vereenvoudigde be
schrijning ua.a doel en stelLing. van 
het boek. zou luiden: een. anderzoe~ 
Mar dè'·mare natu.tt.:r, JctmtlitAriten en 

' bedoelingen van-· het· bole;eviatische 
i Rusland;. waarbij· alle oliehé-le'IU:e'll 
en gedachteloos aanvaarde-· pseudo
feiten •. die au gevolg van de eind~
loze. openbare. discussie tus~ren Oost 
en W:es• de ·werkelijke situatie ver
troeitftlew. onbMmhartig worden 
uitgewieft. 

• • * 

C rankshaw beg~nt dir~ · m~. de 
vraag: .,Wie 1s. de· Vljaudt en 

legt reeds OP: de eerste pagioa's de
fatale verwarring van begrippen 
~loot. waaraan men zieh veelal scllul
dig maakt - zoals de foutieve metho· 
de om zonder meer Rusland met bet 
communisme te vereenzelvigen, al
leen omdat het régime te Moskou ons 
dit met alle middelen poogt in te 
prenten. Het grootste deel van het 
boek is dan ook een historisch onder
zoek naar de merkwaardige dooreen~ 
:inenging die de Marxistische theorie 
met het aloude Russisclle imperialis
me in Lenins en Stalii'ls handen heeft 
ondergaan. 

Van de vele belangrijke coneln
sies, waartOe de '5chrij-\rèr komt, is 
deze de belangrijkste: Er is geen 
duivels wereldveroveringsplan van 
Stalin, geen ret18llehtige .,dienstre
gelin&"'', die in alle strategiaebe en 
tactische maatregelen van tevoren 
voorziet, die Moskou in het polüie-

*) ,,Çracks in the Kremlin WalT." 
by E. ·Crankshaw, New-York 1951. 
The Viking Press, $ 3.50, 270 blz. of 
"RuBsia btl DawUght" by E. Crank
shaw, London, 1951. Michael Joseph 
14,6, 240 blz. 

ke spel i1r afzff:nbare tijd zou moe
ten nemen. Veeleer komt duldeHjk 
vast te staan - (Crankshaw argu
mentee•t hier o.i. bijzonder geluk
kig m, steekhoudend) - dat de 
Russische politiek sinds dè revolu
tie en vooral in de laatste. tien ja
ren een aaneenschakeling is van 
tasten ea zoeken, van bluf, vergis
sinlr; mitllukldng, o:azekerheld en 
pl~llnge .koersveran.cJePnR~ 

Hoeft men niet slechts de woorden: 
.,'fito'l, .,luchtflrur: van Berlijn" en 
thans .,Korea" utt te spreken! 

.. . . 
D .it leidt tot het beslissende pro

bleem van de ,,samenleving" 
der twee werelden. Het is een aesthe
tisch plezier Cl:ankshaw te volgen . bij 
zijn onverbid4elijke ontleding van de 
totaal veJ:keerde probleemstelling. 
volgens welke van de nevel-achtige 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bdwu:il Cl'anlmllaw, wleDs' 

IaatMe hek· hier besprekeR 
WOI'dt, f8 C jaar -d, jmmla· 
list en Hhr:ijvet ... bereep. 
Hij heeft bijna tien jaren, in de 
o«Jog bi de Britse militaire 
JJlisllie.. daarna als correspoa
dent, ilt Badand doorgebracht. 
Reeds ~r zijn iwee be:-

l la~ijke, boeken over Rusland 

I 
v- zija hand, verscbenen. Maar 

~=:.:=:::=: ..................................... 
grootbeden .,Democratie" en .,Com· 
munisme" slechts één· kan bestaan, 
zodat met andere woorden het W eiJ
ten slechts de mogelijkheid heeft het 
communisme uit te roeien. Wie ge
looft, dat dit mogelijk zou zijn, is een 
hopeloze dromer van het soort ...... 
een paar atoombommen op Moskou._·• 
Maar aan de andere kant maakt de 
schrijver duidelijk, dat Stalin zich er 
zeer wel van bewust is. dat de .,sa
menleving" voor afZienbare. tijd ·een 
feit is, dat bij niet kan wegcijferen. 
Hij zal natuurlijk de beproefde me
thoden van bluf, terreur, vijfde co~ 
lonne, blijven toepassen om steeds een 
zo voordelig mogelijke positie in te 
nemen. Om te citeren: 

"Mijn diepe overtuiging is, dat 
e?"'; tenminste in onze generatie, 
geen algemene oorlog (major 
war) komen zal. . •• Statin wordt 

STALH'I 
.... geen dienstregelinq 

niet gedreven (zoals Hitler) door 
de obsessie een oorlog te ont• 
ketenen - integendeel: de hem 
bezielende motieven liggen in de 
tegenovergestelde richting, in 
aanmerking genomen zijn na
tuur, de categorische wetten van 
de Marxistische leer, de Russi
sci.e geografie en hulpbronnen, 
de natuur van het Russische 
volk en de miserabele en onbe• 
ttouwbare toestand van de he• 
· ~dtw.gse So1Jjet-Ume . • :'.." 

••• 

Onnodig nog te zeggen, dat Crank. 
shaws conclusie die van alle 

nuchtere bee()rdelers is: Ons sterk ge
noeg maken, om elke aanval bij voor• 
baat te gevaarlijk te· doen zijn, Rus
land zOdoende binnen de perken hou• 
den en een verdere uitbreiding belet
ten, totdat de superior!itei11 van de 
Westerse ideeën en economische kun
digbeden duidelijk wordt en het Rus• 
l!'ische systeem uitdroogt, . .. .. 

E r blijft ons nog slechts ruimte 
voor het aanstippen van enkele 

détails. Daar zijn bijvoorbeeld voor 
wie steeds meer zonder meer van 
.,Westerse democratie" spreken, be• 
hartigeoswaardige woorden over de. 
vaagheid van dit begrip, dat immers 
dan mede als een eenheid zou bevat
ten: Franco-Spanje. de wrakstukken 
van Hitl~s en Hirohito's rijken, de 
Zuidamerikaanse republieken, Egyp
te, Mossadecqs Iran en al dergelijke! 
De verwerkelijking van een nieuwe 
democratische wereldpolitiek met zui
vere middelen (in tegenstelling met 
bet niets ontziende, amorele Sovjet
régime) steekt immers nog in de kin
derschoenen. 

En wat feitelijke vaststellingen be
treft, verwijzen wij vooral ·naar het 
nuchtere, de kracht van de RussisG,he 
wapenen in het juiste licht zettende 
hoofdstuk. Crankshaw toont hier met 
détails aan, dat de werkelijke toe
stand van het leger en zijn werke
lijke offensieve kracht zeer veel ge
ringer zijn, dan al te velen in het 
Westen met· een fatàlistische berus
ting denken.. Denken, omdat :~;ij zich 
door de Russische propagandamachine 
laten beetnemen. l{ier raakt men een 
van de belangrijkste aanwijtingen 
voor onze gedragslijn;kalm blijven en 
slechts .feiten aanvaarden. 

Met dit aL geeft het boek, 
zeker in de conclusies, geen op
zienwekkende nieuwe dingen, 
Maar de waarde van een derge• 
lijke. radicale balans, van zulk 
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een ,,debunking" (om het niet 
te vervangen Amerikaanse 
woord te gebruiken), kan niet 
worden overschat. Wij hebben 
zulke rustige ontledingen van 
onder trazen bedolven geraakte, 
stuk gediscussieerde, problemen 
hard nodig. Worden de nuchtere 
feiten op juiste wijze gerang
schikt, dan verschijnt vanzelf 
het patroon van de grote poli
tieke strategie, die onze Wester
se wereld dient te voeren en 
herwint men het kalme, sobere 
en voorzichtige optimisme, dat 
Stalin ons zo graag afhandig wil 
maken. 

BELANG
STELLENOEN 

VOOR! 
Op voo~ van Mevrouw T. 

Kuipers-Meeste en Mej . .Joh.IL 
Springer overweegt de Propa
ganda-Commissie, het Hoofd
bestuur te adviseren een popu
laire schriftelijke basis-cul'SUil
het licht te doen z!en. 

Deze cursus is vooral ~e
stemd ter vaorlichting van 
leden die de behoefte gevoelen, 
bij politieke gesprekken met 
anderiidenkenden beter besla
gen ten ijs te komen. 

De inhoud van de cursus. is 
voorlopig als volgt gedacht: 

1. ALGEMENE INLEIDING 
over ons ideële, geestelijke 
beginsel. 

2. THEORETISCHE GROND
SLAGEN 
a. de· mens· ars maatsobappe .. 

li,jk wèzen; . 
b. ontwikkeling maatschap • 

pelijke en staatkundige 
opvattingen in de laatste 
twee· eeuwen. dus. onge
veer vanaf midden 1& 
~uw; 

c. tegenwoordige maatschap
pelijke en staatkundige op. 
vattingen en ons stand
punt er tegenover. 

3. PRACTISCHE KENNIS 
a. StaatsiDrichttnr van Ne• 

derlancl; 
b. enige elementaire. econo

mische en financiële be
grippen ·(b.v. de rol van 
het kapitaal, ondernemen
winst, ondernemersrisieo, 
ondernemersinitiatief, ver
band tussen l&nen en prij
zen, vert.ud tussen im
port en export, gewone 
uitgaven en kapitaalauit
gaven) enz.; 

e. Sociale- politiek (te begin
nen met de Kinderwetten 
Van Houten). 

4. HET PARTU-PROGRA.~

MA. Voor wie zieh er meer 
in wil verdiepen moet een 
opgave van eenvoudige lite
ratuur verstrekt worden • 

De kosten worden op I 2.
à I 2.50. per deelnemer ge
raamd. 
· Met het oog op de financiële 
zijde van een dergelglke cursus 
acht de Propaganda-Commissie 
evenwel bepaaldelijk gewenst, 
te. weten op boeveel deelnemers 
bij benadering kan worden ge
rekend, teneinde een gerecht
vaardigd advies - al dan niet 
uitgeven - te kunnen g,even. 

Wij verzoeken alle belang
stellenden zich zo spoedig mo
gelijk schriftelijk als adspirant
deelnemer te willen opgeven 

. ·aait het Algemeen Secretariaat, 
KoniJl'kinnegracht 61, 's-Gra-
venhage. · 

MAAKT DOOR UW DEEL
NAME DEZE UITGAVE 

MOGELIJK. 
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Copie voor deze TUbriek te 
zenden naar: Mejuffr. Joh. H. 
Springer, AiexanderstTaat 16, 
l:laarZem. 

Doet U Uw 
middagdutje P 

Wat doen hulsvrouwen In 
vier-en-twintil uar? 

Enige tijd geleden werd mij 
een enquête-formulier toe

gezonden door het Instituut voor 
sociaal onderzoek van het Neder
landse volk, gevestigd te Amster
dam. 

Het was een vragenlijst over de 
tijdsbesteding van de huisvrou
wen. Het ging er om, wat de huis
vrouw met de haar toegemeten 24 
uur deed. -want, zo stond er in de 
toelichting, heeft ieder van ons elke 
-dag 24 uren ter beschikking, die 
wij op eigen wijze besteden. In 
deze tijd moeten wij werken, eten 
en slapen en als er tijd over is, 
kunnen wij lezen, handwerken of 
uitgaan, aan sport doen of de tijd 
voor andere liefhebberijen gebrui
ken. 

Een vaststaand feit is, dat de 
vrouwen tegenwoordig tijd te kort 
komen, ook al door gebrek aan 
huishoudelijke hulp. 

Door deze enquête van de tijds
besteding van de huisvrouwen wil 
men nu nagaan, wat zij met die 
24 uren precies doet. Misschien 
blijkt dan na het uitwerken van 
deze interessante enquête. .dat er 
nog steeds teveel tijd besteed 
wordt aan kamers doen >en dat 
buurpraatjes houden, boe :gezellig 
ze ook kunnen zijn, heel wat van 
de zo kostbare tijd <>pslolrt. Het 
gaat >er -om, waaraan wij teveel tijd 
besteden en of wij daar verbete• 
ring in kunnen brengen. 

Aan mij werd nu gevraagd aan 
de hand van een tijdstabel, 

een week lang zo precies, en eer• 
lijk mogelijk op te tekenen wat ik 
van kwartier tot kwartier deed. 
Om de vragenlijst wat overzichte
lijker te maken, zijn er 4 rubrie
ken gemaakt; 

Ie. Verzorging van het huishou
den; 

2e Verzorging ·van de kinderen; 
3e Werkzaamheden naast het 

huishouden; 
4e Overige bezigheden eri ont

spanning. 
Dat groep 1 de meeste tijd van 

de huisvrouw in beslag neemt, laat 
zich begrijpen. Die groep is verder 
onderverdeeld in: kamers doen, 
eten voorbereiden, koken, afwas
sen, boodschappen doen, wassen, 
strijken, stoppen, verstellen, naai
en, .en overig huishoudelijk werk. 
Ook de verzorging van de kinde
ren vraagt veel tijd van de moe
der. Het aan_ en uitkleden van de 
kind,:ren en als zij nog- de baby
leeftijd hebben, het helpen met 
het eten, zijn tijdops!okkers. Maar 
dit zijn bezigheden die door elke 
moeder met liefde gedaan worden. 
Heeft z~i kinderen, die op de kleu. 
terschool zijn, dan is het brengen 
en halen van de kleuters tevens 
een gelegenheid om in de buîten~ 
lucht te komen. In het bezit van 
oudere kinderen ligt ile tijdsbeste
ding weer anders; menig uurtje zal 
aan huiswerk overhoren besteed 
worden. 

• • • 
:Bij werkzaamheden naast het 

huishouden wordt het aller
eerst gedacht aan hulp aan de 
echtgenoot. Vooral winkeliersvrou
wen, maar ook zij, die b.v. met 
een dokter of dominee getrouwd 

zijn, geven veel van haar tijd aan 
het werk van haar man. 

Van belang is ook, dat het In
stituut voor sociaal onderzoek van 
het Ned. volk door middel van de
ze enquête onderzoekt hoeveel tijd' 
besteed wO!'dt aan eigett betaalde 
beroepsarbeid. 

Ook lle Gnbetaalde werkzaamhe
den moeten vermeld worden. 
Vooral bij oudere huisvrouwen, 
die over meer tijd beschikken, 
kunnen deze onbetaalde werk· 
zaamheden, meest liggende op 
maatschappelijk terrein, een groot 
deel van haar tijd vragen. 

In de laatste rubriek krijgt de 
tijd aan eigen verzorging een 
plaats. Hoeveel tijd hebben wfj 
nodig voor .aan- en ·uitkleden en 
hoeveel tijd neemt de kapper voOl" 
aijn l:ekening? 
~ rustig de tijd voor de 

maaltijrlen, vele kostbare uurtjes 
zijn er aan besteed om ze klaar 
te maken. 

* • * 

I nteressant is ook om te we
ten hoeveel ontspanning de 

huisvrouw zich zelf thuis toebe
deelt, hoeveel kwartiertjes zij 
zich gunt voor rustig een kopje 
thee of koffie te drinken. 

Dat visite ontvangen veel tijd 
kan vergen, mi na een week, me
nig ondervraagster duidelijk ge
worden zijn. 

Ook naar ontspanning buitens
huis wordt gevraagd, niet alleen 
naar de tijd, die men aan liport 
doet, maar ook die men voor 
.schouwburg, concertzaal en bio
scoop beschikbaar heeft. Bij het 
uitwerken van deze vraag, zal de 
enquêteur zeker rekening moeten 
houden met grote willekeur. Gaan 
wij de ene week niet meer uit dan 
de andere? Hetzelfde geldt voor 
het antwoord op de vraag hoe
veèl tijd wij op bezoek gaan. 

De laatste vraag of er nog tijd 
overlll!jft VOOT -een middagdutje. 
zal door vele huisvrouwen zekw 
tnet neen beantwoord worden. 

Behalve deze - vragen over, de 
tijdsbesteding .heeft bove~e

l'loemd instituut tevens de gele
genbeid te JJaat genomen, om heel , 
nieuwsgterig naar de .leeftijd vaa 
de vrouw en ~an de kinderen t-e 
vragen. 

Ook het inkomen en de grootte 
van het gezin interesseert haar. 
Of U over een eigen woning be
schikt of helaas inwonend bent e11 
hoeveel kamers Uw huis telt. 

"' . . 
Het aantal uren per week, 

dat U huishoudelijke hulp 
heeft, hetzij van een dienstmeisje 
of werkster, moogt U eveneens 
uitrekenen. 

Een apart lijstje moogt U zeker 
wel aanleggen voor de keren dat 
er aan de voordeur gebeld wordt. 
Bij mij bedroeg dit gemiddeld 12 
keer per dag. Hoe vaak rinkelt 
bij U de telefoon en hoeveel keer 
belt U zoelf op, alleen voor leve
ranciers of soms voor een gezel
lig ~abbeltje met een vriendin? 

Interessant is ook de vraag of 
U geregeld naar de radio luistert, 
alleen naar muziek of ook naar 
andere uitzendingen. 

Men wil nl. nagaan of de huis
vrouw haar kans benut om al 
stoppende of verstellende zich 
door middel van de radió door 
naar, muziek te luisteren of naar 
lezingen, zich verder weet te ont
wikkelen. 

Al met al heeft . deze enquête 
van de tijdsbesteding van de 
huisvrouwen mij nog meer be
wust gemaakt, dat tijd een kost
baar bezit is en dat wij zuimg 
met haar om moeten gaan. 

I. B.-V. 

Vrpuwen confereer
den in Oud-Leusden 

D e afwezigen h"'bben altijd 
ongelijk. Misschien is dat 

"altijd" niet altijd juist, maar op 
13 en 14 October hadden de af· 
wezigen "het zeker bij bet verkeer .. 
de eind. Al die afwezige •ames zul
lea natuurlijk wel een g·t hUge re-

den hebben gehad tJm niet aan ile 
conferentie deel te nemen, maar 
wie er wel is geweest kan geen 
enkele reden bedenken waarvoor 
zij deze twee dagen zou hebben 
\Willen verzuimen, Was 1let dan 
allemaal zo hevig interessant? Ja, 
dat was bet zeker. Van de inlei
ding door onze Presidente. ilie -6le 
noodzaak betoonde van behoo.r
lijke .opleiding tot geestelijke vol
wassenheid en verantwoordelijk
heidsbesef, tot aan het laatste 
woord van de laatste spreekster 
toe. 

"' * * D aar was in de eerste plaats 
Mej. D. Prager, Inspectrice 

van de Arbeid in Haarlem, die op 
even duidelijke als sympathieke 
wijze ~en lans - nee, vele lansen 
- brak voor een veel betere opvoe
iling en ontwikkeling van 'het fa· 
blieksmeisje en •er met klem CIP 
aandrong dat alles in het werk 
gesteld moet worden . om liefst de 
14- en 15-jarigen, maar in -ieder 
geval de 14-jarigen uit de fabriek 
weg te houden. 

Aan de hand van indrukwek
kende cijf-ers, maar nog veel meer 
door alle factoren op overzichte
lijke wijze voor ons te belichten, 
maakte Mej. Prager het angst
wekikend duidelijk hoe groot het 
gevaar is van de vicieuze cirkel: 
de minst intelligente leerlingen 
der lagere school in de fabrieken 
- tengevolge van het ontbreken 
van een innerlijke band met het 
werk een gesj:lletenh~:-id, die weer 
tot gevolg heeft: dagètromen, dat 
weer tot gevolg heeft een vlucht 
uit het dagelijkse leven met het 
daaraan gepaard gaande tekort 
aan verantwoordelijkheidsbesef. 
Bovendien, door de schijnbaar 
snel bereikte beroepsvaardigheid, 
te ;tong maximale lonen, en daar
door weer weinig doorzettingsver
mogen. Alles bij elkaar een men
taliteit die niet. bevorderlijk is cm 
van deze meisjes later goe('fe moe
ders te maken, zodàt - sterk ge
neraliserend en de Goddank vele 
goede uitzonderingen niet te na 
gesproken - !let er voor de vol
gf!Ri&e .generatie kindeTen nog 
slechter uitziet. Een onderwerp, 
groot en belal)g$ genoeg om 'E!r 
een hele week aan te wijden. 

* * ·* 

D e tweede spreekster, Me-
vrouw Elema-Bakker, vice

voorzitster van de Wereldbond 
van Plattelandsvrouwen, behan
delde een andere kant van ons na
tionale opvoeding-sprobleem: de op 
voeding en ontwikkeling van het 
plattelandsmeisje. 

Na eerst gewezen te hebben op 
de zeer uiteenlopende moeilijkhe
den in verband met de grote ver
schillen in geaardheid in e~ke 
streek van ons land, legde Me
vrouw Elema o.a. de nadruk op 
het feit, dat het zo moeilijk is goe
de leerkrachten op het platteland 
te krijgen en te houden. Dit is het 
gevolg van het nog geldende sala
riëringssysteem, waaraan nodig 
een eind moet worden gemaakt. 
De klasse-indeling voor salarissen 
is volkomen fout omdat teg·en
woordig, vooral voor de midden
stand en intellectuelen, het leven 
op het platteland duurder is dan 
in de stad, en juist waar het de 
opvoeding van de kinderen be
treft. Hier, zowel als op het gebied 
van de nieuw te industrialiseren 
gebieden ligt voor de Regering en 
Kamers nog heel wat te doen, 
evenals voor het particuliere Ini
tiatief. Zo mar>kte Mevr. Elema 
het b.v. heel duidelijk hoe juist de 
besturen van de huishoudscholen 
veel meer invloed kunnen gaan 
uitoefenen op het leerplan, en, 
langs deze weg, op het gezin. 

* * .. 
V olkomen aansluitend op 

hetgeen Mevrouw Elema 
vertelde, praatte Mej. Corbeau, 
Directrice van de H.B.S. voor 
Meisjes te Arnhem, over de grote 
noodzaak van gillede voorlichting 
inza~e beroepskeuze voor meis
jes, niet alleen -op middelbare 
scholen en gymnasia, maar voc-al 
•oor MULO en lagere school En 
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tevens voor de Universiteiten. Zij 
g-af een beeld van hetgeen op dit 
~ebied reeds bestaat en in welke 
:ichting dit verder ontwikkeld 
:!:an worden. 

Levendige discussies na elke 
mordracht toonden duidelijk aan 
net hoeveel aandacht de circa 
nonderd aanwezigen geluisterd 
hadden en het moet mij van het 
nart, dat ik zelden discussies heb 
;ehoord op zulk hoog peil, noch 
JOit een opeenvolging van spre
~ers, die stuk voor stuk uitmunt
ten door.duidelijkbeid en kortheid. 

Zomiagochtend, na een .bijzon
der raak afgestemde ochtendwij
ding door Mevr. ~an der 
Sluis, beantwoordde Mevrouw For
tanier t'Je ingekomen vragen. Is 
het nog nodig te vermelden dat 
dit niet alleen op bijzonder duide
llike wij:.re geschiedde, maar te
ve:ts met de nodige humor? 

Leden van de .T.O.VJ). kwamen 
aan bet woord, ''OnZe Belglsche 
gasten en diverse andere spreek
sters die over allerlei onderwer
pen, de vrouw in de S81llenleving 
betreffende, iets te vertellen had
den dat de moeite waard was, en 
toen was het eindelijk tijd voor 
het kopje koffie in de stralende 
zonneschijnen voor de ochtend
wandeling over de hei en in de 
bossen. 

* * "' 
Z onder iets te willen afdoen 

aan de voordracht van 
Mevr. Hartgerink Koomans, die 
Zondagmiddag de rij van spreek
sters sloot met een betoog voor 
de opvoeding van de Nederlandse 
vrouw tot bewust staatsburger
schap, geloof ik toch te mogen 
zeggen dat de gesprekken voor en 
na en gedurende de maaltijden, 
en vooral die Zondagechtendwan
deling, het allerbelangrijkste on
derdeel vormden van de hele con
ferentie. Deze uitwisselirlg van 
goedachten, telkens in ·andere 
groerreringen, volkomen onge. 
dwongen, in een sfeer van waar
lijk zeldzame kameraadsehap, ge
meenschapszin en goede wil, 'kall 
niet anders dan vruehtbaar wer
ken op alle aanwezigen. 

* * :~ 

Hier was nu eens de ware 
demoemtif! ziehtè«GT ««n het 
werk. Er was, op 'n gemeen-· 
schappelijke basis, een ver
heugend groot aantal schake-
7'ingen van mening, een in 
deze tijden verheugende ver
draagzaamheid en respect voor 
de opvatting van de ander. 
Dit is niet beter te illustre
ren dan Mevrouw Fortanier 
het deed: na beantwoording 
van een vraag legde zij uit 
dat en waarom zij het met 
de vragenstellers niet eens 
u.'as, maar zij voegde er on
middell-ijk aan toe, dat deze 
vraag in de Kamer dan beter 
door een van de andere frac
tieleden aan de Minister ge
steld kon worden. .Jk vind 
in deze, dat de Minister ge
Zijk heeft, dus ik kan die 
11raag niet. stellen. U ziet, dat 
in de V :V.D. de persoonlijke 
ove·rtniging van eZk Kamer
lid beslissend is." 

Het enthousiaste af!pZa"!s 
bewee!l dat dit ook prectes ts, 
waar de V.V.D. zo veel prijs 
op stelt. 

Namens de deelneemsters 
.:tankte Mevr. Edel-Visser het 
bestuur, en in het bijzonder 
lil ej. Springer, voor de per
fecte orga>tisatie, die deze 
beide prettige en mspireren
de dagen mogelijk had ge
maekt. 

Wij zulZen er een ';aar op 
moeten teren, dat kan dan 
ook. 

Elka Sch.r\jwr. 
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korte tijd! - niet volstrekt uitgeslo
ten, terwijl hij een twintig jaar gele
den - zij het onder de door ons mede 
aangehaalde reset·ve - nog hoopte op 
een staatkundig en cultureel verband, 
waarin Nederland zou zijn opgeno-
men. 

* • • 

D it moge op zichzelf even mense
lijk als door de zich wijzigende 

omstandigheden verklaarbaar zijn, in 

Jl(. V. Neclerlandeehe 

Caontcbone· en C:atta• 

Puebatabriek 

v.h. Bakker a Zn. 
Ridderkerk 

Teebnilebe 

rabberartikelen ________ ,_} 

wezen raakt het de grondslagen van 
het socialisme. Het socialisme immers 
trad op met de pretentie. dat het de 
geschiedenis materialistisch gedeter
mineerd v'erkl!lren en op grond daar
van in haar verdere ontwikkeling 
.,voorspellen" kon. 

Aan het toekomstbeeld,- dat het zijn 
aanhangers voorhield, ontleende het 
socialisme zijn élan. Voor de diljlec
tiek, waarop Marx' stelsel ·rustte, 
was het logisch noodwendig, dat het 
kapitalisme zou plaats maken voor de 
klassenloze maatschappij. 
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}. C. DEN HAAN 

l I GORINCHEM I 
-' 

Dat dit evolutic;mistisch optimisme 
thans moet wijken voor een cultuur• 
pessimisme als waarvan prof. Ro· 

. mein uiting geeft, behoort mede tot 
de tragiek van het socialisme en hee.ft 
zijn consequenties. 

Consequenties, die het hedendaagse 
socialisme verhult achter daverende 
propaganda-acties als het nu hier te 
lande weer ontketent, bijvoorbeeld 
omdat er verkiezingen op til zijn, 
·maar die desniettemin onontkoom· 
baar ·zullen blijken! 

DER. 

N.V. 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

TeleurgestPlde ven~achtinl{en 

Nergens werd de staat van machts
instituut gemeenschaps-instelling 

Rede en vert.rouwen zijn de glorie der democratie 
Ir. S. H. Stoffel te Delft schrijft ons: 
Lege kisten maken twisten. Maar teleurgestelde verwachtingen doen 
dat evenzeer; tróuwens die twee oorzaken van prikkelbaarheid en 
twist gaan dikwijls samen. 
Zou dit niet de oorzaak zijn van de prikkelbaarheid, die in Engelands 
Labour Partij tot de nauwlijks overpleisterde scheur door toedoen 
van de linkse groep van Bevan heeft geleid? 
Hoe staat het daarmee in ons land? 
Het wezen van partijgroepering is altijd, dat ze op activiteit is 
gericht ter verwezenlijking van verwachtingen, die den leden gemeen 
zijn. Bij de meest actieven, die de leiders worden, groeien die ver
wachtingen tot overtuigingen, ja tot zekerheden, die zich zo zeer in 
hun denken vastzetten, dat ze deel gaan uitmaken van hun persoon
lijkheid. 
Teleurstelling in die verwachtingen zou aan die persoonlijkheid 
afbreuk doen; ze kwetst het gevoel van eigenwaarde. 
En nu is het gevoel van eigenwaarde het meest waardevolle, maar 

,.ook. het .nteest kwetsbare, wat een men~ bezit. . 
. Wie ontdekt, dat Óan zijn gevoel van eigen waard~ de basis ontväft, 
begint mèt zich tegetl dia ontdekking te verzettlitn,~ .En dat blijft. hij 
doen totdat hij een andere basis voor zijn gevoel van eigenwaarde" 
heeft gevonden. , 
Maar vóórdat hij zo ver is, strijdt hij voor het behoud van die oude 
basis. En voor de gemiddelde mens betekent dit strijd tegen degenen, 
die naar hij meent, voor de teleurstelling verantwoordelijk· zijn. Die 
ziet hij als zijn ware vijanden. 

Beide kampen teleurgesteld 
De huidige maatschappelijke wer-

kelijkheid in West-Europa 
noopt nu tot de erkenning, dat zowel 
de werkelijk conservatieve politiekP 
groepen als die welke zich bij voor
keur en uitsluiting progressief noe
men, in hun verwachtingen teleur 
worden gesteld. 

Wat de conservatieven betreft is 
het duidelijk, dat de verwachting van 
tEOrugkeer naar de ,.normale" toe
stand: de suprematie van Europa bo
ven de "onontwikkelde landen" en de 
vroegere machts- en welvaartsver
houdingen tussen de sociale groepen 
in het eigen land, meer en meer ver
vluchtigt. Degenen die zich bij uitstek 
progressief noemen koesterden de 
verwachting van een verwerkelijking 
van tendenzen. die zich ook al vóór 
de oorlog openbaarden. Maar nu, na 
de oorlog, verwachtten ze die ver~ 
werkelijking in een tempo, dat iliet 
t~> riJmen bleek met het tempo dat 
historische ontwikkelingen nu een
maal eigen is. 

Zij verwachtten in de wereld een 
snelle verwerkelijking van de ge
meenschapsgedachte in democratische 
zin maar bovenal een snelle egalisatie 
binnen de staats\·erbanden van het 
welvaartspeil. En tevens een alge
mene verheffing van dat welvaarts
peil en een waarborging van een re
ddijk materieel bestaan voor ieder
een: "bestaanszekerheid"'. En dat doór 
middel van een staat, die geen 
machtsinstituut, maar een gemeen~ 
schapsargaan zou zijn. 

De egalisatie, die door fisnr.le en 
sociale maatrt"gl'len van overheids~ 
wege kan worden bewerl!;stelligd, 
is in Nederland ver voortgeschre
den. Maar de verheffing van bet , 
welvaartspeil en de waarborging 
van bestaan5zekerheid zijn afhanke
lijk van een voortgaande verhodng 
det productie en de pro•h•divi
teit, en van zeer bepaalde interna-

tlonale verhoudingen. Op beide kan 
de overheid van een enkel land 
maar een heel geringe invloed uit
oefenen. 

En nergens is de Staat van 
machtsinstituut tot gemeenschaps
instituut geworden. Wel is er macht 
v e r s c h o v e n, maar nergens naar 
de kant van de gewone burger. 

Slechts In schijn 

D e verhoging van het welvaarts
peil en de waarborging van be

staanszekerheid zijn gebonden aan 
voorwaarden die niet in die mate ver
vuld zijn, dat ze in deze phase uit
voerbaar blijken. Meer en meer blijkt, 
dat ze slechts in schijn bestaan. En 
dat het ophouden van die schijn niet 
veel langer mogelijk is. 

· De verwachtingen zijn te hoog ge
spannen geweest, ze breken tegen de 
realiteit. Nu is het niet meer dan 
menselijk, dat zij, die zulke verwach
tingen koesterden en aan velen ·bij
brachten, die teleurstelling niet toe
schrijven aan de te hoge gestemdheid 
ervan en evenmin aan de dwang der 
situatie maar veeleer aan. het egois
me de domheid en zo voorts van .,de 
anderen". , ' 

Dat ~ioen wij mensen haast alle
n.aal; als het om gemoedsbewegingen 
gaat komt niet de rede, maar wel het 
sentiment en helaas meestal het res-

. sentiment in actie. 
Wie zijn ,.de anderen"? 
In de eerste plaats degenen, die 

niet tot de groep of, in de politiek, 
tot de aanbangers der partij, beho
ren. 

\Ve zien dan ook de toon der po
litieke uitingen scherper worden -
men gaat ·minder een bt"roep doen 
op de rede van het publiek, maar 
meer op hun ressentimenten. 

Burgers teleurstelling 
nat hebben de communistE'n altijd 

het beste gekund en Cla+ lukt 
hun ook wd in bepaalde situaties en 

onder een bepaald gestemd publiek. 
Maar die wensen ook geen verant
woordelijkheid voor dit kapitalistisch 
wangedrocht van een maatschappij op 
zich te nemen. Maar als mr. Burger 
van de Partij van de Arbeid, die wèl 
die verantwoordelijkheid wil delen, 
de ,.reactie" beschuldigt van .,de ar
men te willen plukken en de rijken 
sparen" dan is dat een typisch symp
toom van teleurstelling. De redactie 
van .,Vrij Nederland", zo blijkt uit 
een artikel in het nummer van 22 
September, dat in dit blad al eerder 
is geciteerd, kan de "gevoelstoon" van 
het manifest van het bestuur van de 
P.v.d.A. waarin 's heren Burgers be
schuldiging herhaald wordt, volko
men billijken. 

De ame1lr van dit artikel is van 
mening, dat "op het gevoel der massa 
reeds te lang geen beroep werd ge
daan". 

Hij had in Hitiers "Mein Kampf". 
kunnen lezen, dat die er net zo over 
dacht. 

Maar, zal de schrijver zeggen en 
ook eerlijk menen, die deed een be
roep op de lagere gevoelens der mas
sa, haar nationalisme, haar aggressivi
teit, haar hebzucht. 

Accoord. 

Zwart en wit 

Maar gelooft de auteur, dat hij in 
een massa-bijeenkomst waar 

hij op het gevoel van zijn auditorium 
een beroep wil doen, de handen van 
ziin hoorders op elkaar krijgt als hij 
niet de .,vijanden", de ,.reactie", de 
,.bourgeois" als behoorlijk zwart, en 
de eigen volgelingen als vrijwel 
Smetteleos ·:rit voo··~telt? - één 
peroratie in zo'n biieenkomst, die 
geestdrift verwekt, als niet het ,.01) 
voo:- .... " duideliik implicite voor de 
hoorders de betekenis heeft van "Op 
tegen"' .... de vijand, wie Clat dan ook 
zijn mo<Te. 

Dtt wist Hit!e1· en dat moeten 
allen weten, die zich niet tol de 

. rede van den enkeling rot vo.n de 
kring van enkelinoen maar tot 
de sentimenten der massa wen
d~n om bURtand voor hvn actie.
llet doen van een beroep op de 
ge1.:oelens der massa mog~ nood
zaak zijn ter ze!fhandhavmg van 
een kleine groep ?Jan •nert,ng
den die <ich noq de weq moPten 
banen door rnig1~erstand en on
bP.Icen<lheid heen, zo<tls in Troel
stra's io11qe #id; 1•oor een partij. 
die de rle~n0~rn~ie wil tJersr,er
ken en zelf tot grote verant
woorde1i}!<:héd geroepen te. is ,t. 
een star. te-rua. Dernoentie be
r11st. op- red~ e'l'i 1'ertrouwen. dat 
is haar glorie. 

Stof voor confli~~en 

N 1et alle schakeringpn Ï!l de pro· 
gressieve groepen zullen :o<O 

denk"n als de a•Jteur van he~ bedoel
de artikel, er zijn on<.(etwijfeld taldj
ke tegensbnclers. Ook in de Labot·
partij-heeft maar een beuaaide groep 
Bevan willen volgen. Het zou niet 
v rwonderlijk zijn, al~ de teleurf't~l
lirg. w<>lke in het bij,onder de vu
ri1si-~= en meest .. p~·incipif~le" 1 'iders, 
die "-.. --.1q} Oltder· à~ !ntell~'"'tP~l~n cr

VOilueU worden, parten :;peelt, ook 

binnen rl partij tot dezelfde con tro• 
versen zal voeren als in Engeland. 

Heeft in het machtige N.V.V. een 
theoreticus als de heer Vermeulen 
niet reeds een scherpere houding aan
gekondigd toen hij in een bijeenkomst 
te Wormerveer zei: · 

,.Ons geduld is ten einde; een open
lijk conflict tussen de vakbeweging 
aan de ene en de regering en de 
v.·erkgevers aan de andere kant is in 
de eerstvolgende maanden onvermij· 
delijk". Zouden alle N.V.V.-bestuur
ders er zo over denken in hun hart? 
Hier ligt stof voor te verwachten in
terne conflicten. 

Voor ons, die dan niet tot de 
progressieven worden gerekend 
map dit vooruitzicht ai!erminsi 
C<">''?'-"•uJ zijn om in ons vuistje 
te lachen "omdat we het wet 
gezegd hebben". 

Het. afreageren van gevoelens 
van teleurstelling in execraties 
tegen de anderen, zoals dte thans 
te wachten staan en bij de ko
mende verkiezingen, naar te 
vrezen ts, luider en scherver 
zulle,! klinken, moet een noorl
lotiiroe invloed hebben op tJe 
eendracht van ons volk. Op dle 
ee-ndracht waar de laatste en 
beste zinnen der troonrede zo 
welep1 ekend toe manen. 

Bij de wankelheid der positie 
waar ons land in verkeert, en die, 
hoe ook gecamoufleerd, zich steeds 
duidelijker openbaart, moet . elk 
conflict, elke staking, elk gebrek 
aan regeerkracht door tweedracht, 
noodlottige gevolgen hebben voor 
de ontplooiing onzer economische 
krachten en daarmee voor onze zo 
schamele en bedreigde materiële 
welvaart. 

En voor onze positie in deze har
de en gevaarlijke wereld. 

En onze houding? 
W at moet, deze situatie onder de 

ogen ziende, onze houding zijn 
met de verkiezingen· in zicht? 

In de eerste plaats zullen we ons 
goed humeur moeten bewaren en de 
toon van de discussies, die nogal hef· 
tig zal zijn, niet opvoeren door van 
onze kant die hefilgheid te evenaren. 

We kunnen ervan overtuigd zijn, 
dat er in ons land tallozen zijn, die 
beu zijn van de zo vaak gehoorde 
leuzen en van de slagzinnen die z(: 
vaak herhaald zijn, dat ze geen rede· 
lijk denkend mens meer iets zeggen. 
We weten zeker, dat het aantal men• 
sen groeiende is, die bereid zijn naar 
een redelijke en openhartige uiteen
zetting van de situatie, van de moge· 
lijkheden, die zij biedt. en de gren· 
zen, die zij onverbiddelijk stelt, wil
len luisteren. Als ik het wel 7ie, 
heerst er een geestelijke malaise, die 
tallozen tot besluiteloofbeid noopt en 
ze onontvankelijk maakt voor welke 
cpwekking dan ook; ze hebben dat 
alles al zo vaak gehoord. En nu heerst 
er pessimisme dat tot apathie leidt. 
We zijn 1>ls het ware op een dood 
punt. 

Mij dunkt, het woord, dat ons 
. over dat dode punt heen kan bel
pen is gesproken tot de accountants 

(Vervolg op pag. ö) 
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De Gemeenten hebben recht op eigen geldmiddelen 
Kamermeerderheid schaarde zich achter de heer Oud 

Nog onlangs, bij het ee~wfeest von onze Gemeentewet, zijn er, ook 
van de zijde der Regering, schone woorden gesproken over het gro!e 
goed der gemeentelijke autonomie. Moor wat komt er van d1e 
autonomie terecht zonder eigen financiën, zonder een eigen belas
th•ggebied? Er .moet niet zijn een goedgunstige bedeling von de 
gemeenten, maar een juiste verdeling von belastinggebied tussen de 
gemeenten en het Rijk. Dat was de kern van de strijd, welke bij de 
behandeling van het ontwerp Voorzieningen ten aanzien van de 
financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten in de Tweede 
Kamer tussen onze fractievoorziHer mr. Oud en min. Lieftinck werd 
gevoerd. Een strijd, welke door de aanvaarding van het 1 e amende
ment-Oud in beginsel door onze fractieleider, voorziHer t~ven~ zowel 
van de Staatscommissie tot onderzoek van de mogehJkhead van 
financiële zelfstandigheid der gemeenten als van de Vereniging van 
Neélerlandse Gemeenten, is gewonnen. 

I n de Duitse tijd is dit gehele sy
steem nu ondersteboven gegooid, 

in hoofdzaak omdat men overging tot 
een geheel ander systeem van heffing 
van inkomstenbelasting: de loonbe
lasting. Slechts de ondernemingsbe
lasting is daarvow in de· plaats geko
men, welke - terecht - thans kort 
geleden is afgeschaft. De opbrengst 
van de Gemeentefondsbelasting was 
in de Duitse tijd veel te laag om ook 
maar bij benadering goed te maken 
hetgeen uit het Gemeentefonds dien
de te worden .uitgekeerd, wilden de 
gemeenten haar taak kunnen blijven 
vervullen. Daardoor is men tot de in
stelling van de tweede afdeling van 
het gemeentefonds en ~ot het systeem 
van het .financieren van in overgrote 
meerderheid "noodlijdende gemeen
ten" gekomen. Dat zijn dus gemeen
ten die alle zelfstandigheid kwamen 
te missen en waarheen de Regering 
regelmatig haar accountants moet stu
ren om de gemeentebegroting na te 
kijken enz. 

D e financiële verhouding tu~sen 
het Rijk en deze lagere pubhek

rechtelijke lichamen heeft zich in de 
loop van d.e tijd, helaas, zo ontwik
keld, dat men is gaan werken met het 
begrip "Rijksuitkering", terwijl het, 
naar de heer Oud -wel zeer terecht be
toogde, in werkelijkheid niet mag zijn 
een uitkering van het Rijk uit 's Rijks 
schatkist, maar moet gaan om de 
vraag van de verdeling van belasting
gebied tussen de gemeenten en het 
Rijk. 

Niet mag gaan, omdat het beginsel 
van de Grondwet is, dat de gemeen
ten hebben een re c h t op zelfstan
digheid en om dat recht tot gelding 
te kunnen brengen, moet ook zelfstan
dig kunnen worden beschikt over de 
middelen daartoe. De gedachte van de 
financiering der gemeentebesturen met 
Rijksgeld is aan de Grondwet volko
men vreemd. Het beginsel is altijd ge
weest: een eigen belastinggebied voor 
de gemeenten enerzijds en een belas
tinggebied voor het Rijk anderzijds. 
Vandaar ook, dat wij sedert 1848 in de 
Grondwet het voorschrift vinden dat 
- om het kort te zeggen - de alge
mene regelen voor het gemeentelijk 
belastingstelsel worden vastgesteld bij 
de wet. Nergens echter wordt in de 
Grondwet gesproken van Rijksuitke• 
rin.gen aan de gemeenten of van een 
financiële verhouding. Dat begrip is 
er oorspronkelijk volkomen vreemd 
aan. .... 
H onderd jaar geleden waren de 

gemeentelijke accijnzen de voor
naamste bron van de gemeentelijke 
inkomsten. Toen deze, in 1865, werden 
afgeschaft (en terecht, want zij pas-· 
ten niet meer in een modern staats
bestel), kwam, als compenserend be
lastinggebied, voor de gemeenten daar
voor in de plaats 4/5 gedeelte van de 
opbrengst der Personele Belasting. Dat 
was, principieel, geen uitkering van 
Rijksgeld, maar de toewijzing van 
een nieuw belastinggebied, al werd 
deze belasting dan ook door het Rijk 
geïnd. 

Daarna, omstreeks 1886, is men ech
ter het verkeerde pad opgegaan, door 
niet meer uit te keren dat 4/5 gedeel
te van de opbrengst, maar door die 
opbrengst te fixeren op een bepaald 
bedrag. Een stuk belastinggebied werd 
v:ervangen door een gefixeerde uit
kering: de eerste oorzaak van de grote 
moeilijkheden der · gemeenten. Er is 
een normaal accres in de middelen en 
er is een normaal accres in de uitga
ven. Dat geldt voor het Rijk, maar dat 
geldt evenzeer voor de gemeentebestu
rEm. In een tijd. van zich sterk uitbrei
dende gemeenten, in een tijd, waarin 
nieuwe en grotere huizen werden ge
bouwd, waarin nieuw meubilair werd 
aangeschaft, hield dat áccres bij de 
inkomsten verband met hetzelfde 
accres wat de uitgaven betreft. Wan
neer men, aldus de heer Oud, die in
komsten gaat bevriezen, zoals men in 
1886 gedaan heeft, kan het niet .anders 
of het moet in kortere o! langere tijd 
mislopen, hetgeen dan ook inderdaad 
is gebeurd. 

* * • 
· 1· n 1897 hebben wij toen gekregen 

·de financiële verhoudingswet 
met een zeer ingewikkelde formule, 
maar ook dat wa.s een systeem van 

bevroren uitkeringen, dat telkens 
weer aanleiding gaf tot grote moei
lijkheden, omdat het leven zich nu 
eenmaal niet laat bevriezen. 

In 1929 eindelijk zijn wij weer op 
een principieel juistere weg geko
men. De conceptie van de wet-De 
Geer, zo kon mr. Oud dan ook ver
klaren, heeft altijd mijn grote be
wondering gehad. Er werd, door de 
creatie van het Gemeentefonds, een 
eigen belastinggebied voor de ge
meenten collectief geschapen en daar
naast kwam er een belastinggebied 
voor de gemeenten individueel. De 
gemeentelijke inkomstenbelasting als 
belasting voor de individuele ge
meente werd in tweeën geknipt en 
men kreeg een Gemeentefondsbelas
ting, geheven voor de. collectiviteit, 
terwijl daarnaast de individuele ge
meenten de bevoegdheid kregen daar
op. opcenten te beften tot ee~ maxi
mum van 100. 

Dat is zo gebleven, ook. toen wij 
tussen 1933 en 1937 zaten voor de ge
volgen van de crisis met haar enorme 
werkloosheid. Toen heeft het Rijk -
dat was inderdaad een Rijksultkering 
- in het Werkloosheidssubsidiefonds 
belangrijke bedragen gestort om me
dl' te financieren, lll8ar daar stonden 
wij op het terrein van de financiering 
van één bepaalde, belangrijke taak, 
n.l. de werkloosheid. Daarbij heeft 
bet Rijk over de· wijze, waarop die 
werkloosheidssteun zou worden ge
geven, een woordje meegesproken en 
dat was volkomen normaal. Hier ging 
het om een gezamenlijke taak, die 
Rijk en gemeenten vervulden. 

• • • 

Het gevaarlijke in deze situatie 
achtte de heer Oud nu vooral, 

dat wat men vroeger een abnormali
teit achtte, thans systeem is gewor
den en men het hoogst abnormale er
van eigenlijk niet meer inziet. En dit 
is te meer verwonderlijk, omdat de 
Regering in 1945, na de bevrijding, 
heeft gezegd, dat zij de financiële zelf
shndigheid van de gemeenten wilden 
herstellen en daarom ook de bekende 
Staatscommissie heeft ingesteld, waar

. van de. he(lr Oud. zelf het W>Orzitter-
schap vervuit. In die commissie is een 
rapport opgesteld, dat geleid heeft tot 
de financiële noodvoorziening, de wet 
van 1948. Acht procent van de belas·
tingen zou worden bescheuwd als be
lastinggebied niet van het Rijk, maar 
van de collectiviteit der gemeenten. 
Een zwak punt - de heer Oud gaf 
dat toe -, maar op dit ogenblik on
vermijdelijk, was daarnaast de even
tuele "bijzondere bijdrage", welke één
maal voor de drie jaar der noodwet 
werd vastgesteld. Met ·al haar gebre
ken is de noodvoorziening 1948, zoals 
zij dan voor c'e jaren 1948/'50 gold, 
echter een redelijke oplossing geble
ken. 

DEZE BURGER 
begint weer verrukkelijk aan zijn trekken te ~omen; hij gaat 
zich weer echt-helemaal-door-en-door-behagelvk-lekker-warm 
voelen: . 

Hij loopt weer als een goudhaant~e, met z'n .hancf:en diep m 
de zakken van zijn (naar kamfer rteken.de) wmter:/(lS en met 
zijn (ad f 3.50 geheel gereinigde en van een nieuw lint voor
ziene) hoed door de straten van zijn stadje. Opgetogen om de 
vreugde des levens. Gelukkig met zijn bestaan op aarde. Ver
vuld van hemelse en aardse tevredenheid. Trots op zijn staats
burgerschap. Echt blij met zijn plaats op de. maat&c~appelijke 
ladder. N èt éven onder het midden. Een pretttg plaatsJe. Als de 
zon schijnt, schijnt zij hem nèt niet al te verblindend in de 
(eerlijke) ogen, doch tussen de (trillende) neusvleugels en het 
(hijgend) middenrif. Soms rècht op zijn hart (op de rechte pLaats). 

N éé deze burger komt hélemaal weer aan zijn trekken. 
Met' de verkiezingen reeds zo'n beetje in 't zicht en met de 

candidatenlijsten van de kiesve1·enigingen in zijn kleine stad 
weer bijna in de maak .... nou .... wie komt daar an? Rata-
plan.... Rataplan .... Daar ~omt de gewone man _weer an 
.... de gewone man .... de mtddenman .... de man dte maken 
en breken kan . ... 

De papieren beginnen al in de middenmansbrievenbus te 
glijden. 

En de notaris begint zó vriendelijk te groeten. 
"Dag meneer Middenman!" 
"Dag meneer Gewoneman!" 
"Dag meneer Notaris!!" .. 
Ach die meneer Notaris, die netjes staat te wachten op zvn 

plaatsje in de rij voor het Poortje van Gelu~zaligheid. . . 
Weet U wie 't voor 't zeggen heeft of notans het poortje bm

nen mag gaan? 
Niemand minder - "goeie morge' meneer Middenman-Ge; 

woneman!" - niemand minder dan 
DEZE BURGSR 

E n waarvoor staan wij dan nu? Een 
definitieve regeling heeft de 

comm1ss1e nog niet kunnen ont
werpen en zo staan wij nu dus voor 
de verlenging van de noodregeling. 
Door de wijzigingen, welke de Rege
ring daarbij echter tevens heeft voor
gesteld, gaan wij niet in de richting, 
welke de noodregeling 1948 beoogde: 
een stuwen naar mèer financiële zelf
standigheid, maar gebeurt precies het 
omgekeerde. Wij gaan, aldus de heer 
Oud, met deze nieuwe noodregeling 
een belangrijke stap achteruit, omdat 
de "bijzondere bijdragen" thans de pij
lers worden, waarop deze regeling 
rust. Die regeling rust namelijk op het 
van jaar tot jaar opnieuw vaststellen 
der bijzondere bijdragen. De Regering 
kan zeggen: wij zullen dat in buiten
gewone omstandigheden doen, maar 
het enkele feit, dat men door de enor
me inkrimping van het percentage, 
dat gegeven wordt van de belastin
gen voor het collectieve belastingge
bied, de algemene uitkering op een 
lager peil terugbrengt dan waarop zij 
zou staan, wanneer aan dat percentage 
van 8 niet werd geraakt, maakt reeds 
dat daardoor de bijzondere uitkering 
in deze regeling een geheel andere be
tekenis krijgt dan zij nu had. En te
vens: dat alle pogingen om die bij
zondere bijdrage zoveel mogelijk te 
objectiveren, falen, omdat de Rege
ring zich op het standpunt stelt: dit is 
geen verdeling van het belastingge
bied, maar een betaling aan de ge
meenten door het Rijk. 

••• 

E n nu is d!!Zê zaak nog gecompli
. ceerd door hetgeen ·met de on

dernemingsbelasting is gebeurd, waar
voor weer geen flexibele, maar een 
bevroren compensatie is gegeven. De 
heer Oud had voor zichzelf eens de 
berekening opgesteld h1>e het percen
tage er eigenlijk zou moeten uitzien, 
wanneer aan de gemeenten gelaten 
werd datgene, wat de noodvoorziening 
van 1948 aan de gemeenten gaf, en 
wanneer aan de gemeenten in deze 
zelfde belastingmiddelen een percen
tagegewijze, dus flexibele compensa
tie werd gegeven voor de afgeschafte 
ondernemingsbelasting. De heer Oud 
kwam dan tot een percentage van rond 
14 (in plaats van, zoals nu voorgesteld 
10.3%). 

Aan het slot van dit deel van zijn 
betoog kwam de heer Oud tot de con
clusie, dat, wanneer de Regering haar 
houding niet wijzigde in deze, zij aan 
de commissie, welke hij presideetde, 
dan beter een andere naam kon geven 
dan Commissie tot het onderzoeken 
van de mogelijkheid van financiële 
zelfstandigheid var de gemeenten. Die 
commissie zou dan beter van advies 
kunnen dienen over de vraag, op wel
ke wijze de gemeenten met de minste 
kosten kunnen worden bedeelrl. . . . 
D aarna behandelde onze woord

voerder nog enkele afzonderlij
ke punten. Wat de reservering aangaat 
wilde ook hij wel onderscheid maken 
tussen reservering achteraf en reser
vering voor de toekomst. Tegen re
servering op zichzelf had hij in het 
geheel geen bezwaar. Hij achtte het 
een zeer verstandige politiek, dat men, 
wanneer de inkomsten meevallen, 
tracht te reserveren. Het monetaire 
aspect van de uitkeringen aan de ge
meenten even buiten beschouwing la
tend, vroeg mr. Oud echter of het niet 
de juiste methode was, dit over te la
ten aan de gemeentebesturen zelf, na
tuurlijk onder het normale begratings
toezicht van Gedeputeerde Staten. 

Rekening houdend met de mone
taire kant van de zaak wilde hij wel 
accoord gaan met de reservering van 
de totaal f 280. millioen over de jaren 
1948; 1949 en 1950, waarvoor de schat
kist bij de gemeenten in het krijt 
staat, maar dan verlangde hij: reser
veren ten bate van de individuele ge
meenten en rekeningen openen, zijnen• 

(vervolg op pag. 7) 
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l raude bij het G.E.B. 

B ij het Gemeentelijk Energiebedrijf te Am
sterdam is op grote schaal fraude ge

pleegd. Autoladingen materiaal verdwenen te
gelijk. En het ergste van alles is dat dit ge
geschiedde door Gemeentepersoneel, zowel amb
tenaren als werklieden. 

Verder blijkt dat een groot aantal munt-opne
mers hun werk niet verrichtte doch el' een ge
woonte van maakte onder werktijd in een café 
te zitten en de niet bezochte klanten van afwe
zigheid tijdens hun bezoek beschuldigden. Uit 
een en ander blijkt duidelijk, dat de bedrijfscon
tröle niet was gelijk die behoort te zijn. Kijkt 
het oog van de meester in het monopoliebedrijf 
niet zo scherp als dat van de meester in het 
particuliere bedrijf? 

In dit verband bréngen we in herinnering dat 
we in dit orgaan enige tijd geleden naar aanlei
ding van tariefsverhoging bij het G.E.B. in ver
band met loonsverhoging vroegen of deze verho
ging wel strikt noodzakelijk was, temeer waar 
de regering de wens geuit had zo min ffiOgelijk 
de loonsverhogingen door te berekenen. 

Van insiderszijde werd de redactie van De 
Vrije Amsterdammer, daarop het verwijt ge
maakt, lichtvaardig critiek te oefenen en dat 
terwijl er slechts verzocht was na te gaan of 
door eventueel economischer beheer deze prijs
verhoging niet kon worden voorkomen. 

En wat zien we nu. 
Blijkbaar door verkeerde organisatie en onvol

doende controle werd het bedrijf voor een groot 
bedrag benadeeld. 

Daarom vragen we ons af of een diepgaand 
onderzoek op het bedrijfsbeleid niet gewenst, ja 
noodzakelijk is. Als we nu nog memoreren, dat 
onlangs bij de Havendienst, alsmede bij Publieke 
Werken zeer belangrijke verduisteringen plaats
vonden, zou het aanbeveling verdienen een der
gelijk onderzoek ook tot andere bedrijven uit te 
breiden. 

Lieftinck 

V orige week was in de Tweede Kamer aan de 
orde het vraagstuk van de financiële ver

houding tussen het Rijk en de gemeenten. Qnze 
p:u-lementaire redacteur geeft daarvan elders in 
dit blad verslag. Wij willen te dezer plaatse slechts 
vaststellen, dat onze fractieleider mr. Oud, bij de 
behandeling van het desbetreffende wetsontwer-P 
een zeer overwegende rol heeft gespeeld. Op ma
gistrale wijze heeft de heer Oud zijn opvattingen 
terzake uiteengèzet. Critisch heeft hij het rege
ringsbeleid beschouwd, daarbij aangevend hoe naar 
zijn oordeel het vraagstuk, dat reeds vele jaren 
bron is van vele moeilijkheden, moet worden opge
lost. 

Bij de behandeling van de artikelen was op een 
ogenblik een amendement van de heer Oud aan 
de orde, waarvan hij zelf zei, dat het "materieel 
geen enkele verandering in het wetsontwerp" 
bracht. 

De reactie van minister Lieftinck was echter 
alsof er geweldige veranderingen waren voorge
steld. Hij sprak van "verminking van de wets
tekst", van "staatsrechtelijk niet heel fraai", van 
"ernstig bezwaar" tegen het amendement. Het was 
alles alsof de a~rijselijkste zaken waren voorge
steld door de heer Oud. 

Gelukkig liet de Kamer de· minister blijken het 
niet met hem eens te zijn. Het amendement van 
de heer Oud werd aangenomen. Dat was erg ver
drietig voor minister Lieftinck en heel aangenaam 
voor mr. Oud. 

Het geheel echter was weer een staaltje van 
het volslagen gebrek aan tegemoetkomendheid van 
minister Lieftinck jegens de V.V.D.-afgevaardig
den. Wij hebben reeds meer naar voren gebracht, 
dat minister Lieftinck graden kent in zijn tege
moetkomendheid. Het meest komt hij aan de P.v. 
d.A. tegemoet, harder moet reeds de K.V.P. vech
ten om wat te bereiken, lilaar de V.V.D. en andere 
fracties komen er blijkbaar in 's ministers gedach
ten niet opaan. Dat is een volmaakt onmogelijke 
toestand: Minister Lieftinck doet daardoor zeer 
veel schade aan het overleg tussen Regering en 
parlement. En in plaats van te streven naar een 
zodanig overleg, dat de voorstellen voor zoveel 
mogelijk groepen in het parlement acceptabel zijn 
- waarlijk, de regeringspersonen hebben ook de 
plicht om de eendracht te bevorderen! - is zijn 
gehele houding zo, dat hij telkenmale verscheide
ne groepen in de oppositie jaagt tegen zijn voor
stellen, omdat hij totaal geen rekening houdt_ met 
·wat deze groepen (de V.V.D. b.v.) wensen. Deze 
stroefheid van minister Lieftinck is een bezwaar 
te meer tegen hem. En een ernstig bezwaar ook. 

_ Dreiging met terreur 
in Sliedrecht! 
·wij ontvingen een afscbritt van _een circulaire, 

die vorige week in Sliedrecht aan een aantal 
inwoners is toegezonden. 
- .Ter i;ueiding delen wij mede, dat te Sliedrecht 
een blad verschijnt, de Merwestreek. Dat blad 

heeft niet de sympathie van een ieder. Zo is de 
gedachte opgekomen van het stichten van een ad
vertentieblad, waarin ook plaatselijke mededelin
gen zullen worden opgenomen. -

Leest nu hoe een vooraanstaand man uit de 
moderne arbeidersbeweging, vooraanstaand P.v.d. 
A'er tevens, op die plannen reageert. Aan een aan
tal inwoners van Sliedrecht heeft hij de volgende 
brief doen toekomen: 

Sliedrecht, 16 October 1951. 
M., 

Ondergetekende, voorzitter van de Afd. Slie
drecht van de Alg. Ned. Grafische Bond, (aange
sloten bij de N.V.V. Bestuurdersbond Sliedrecht, 
ruim 1600 leden) brengt met nadruk ter uwer 
kennis: 
le. dat uw voornemen tot uitgave van een zgn. 
middenstandsorgaan, op grond van het feit, dat 
een lid van de Partij van de Arbeid de redactie 
voert _van "De Merwestreek", ernstig zijn ont
stemming heeft gewekt; 
2e. Dat hij, als het onder 1e genoemde voornemen 
wordt tot uitvoering gebracht, niet zal aarze
len onder de gehele modern georganiseerde ar
beidersbeweging, dus ond~>r het grootste deel ook 
van uw cliëntèle, actie te voeren, die leiden zal 
tot het mijden van uw zaak. 

Uw actie wordt gevoeld, niet als een actie 
tegen "De Merwestreek", maar gericht tegen de 
Partij van de Arbeid en de gehele moderne ar
beidersbeweging. Een 2e rangs burgerschap 
wordt niet aanvaard. 
Inmiddels tekent, achtend, 

-g. P. BEYER 
voorzitter. 

Volgens onze inlichtingen waren er zeer zake
lijke motieven, die hebben geleid_ tot. de plannen 
tot stichting van een nieuw blad. Maar zelfs, al 
zou het door de heer Beyer genoemde motief 
juist zijn, dan heeft hij nog niet het recht zo te 
schrijven. Niemand is toch zeker verplicht het ge
schrijf van een P.v.d.A.-man te lezen? 

De heer Beyer schijnt daar anders over te den
ken. Die wil daar de Sliedrechtse bevolking toe 
dwingen. Een frappant staaltje, dat wel aantoont, 
dat het begrip democratie bij de schrijver van de 
brief veel gaat lijken op de "democratie" zoals die 
in dictatoriaal geregeerde landen wordt begrepen. 

Wij noemen de actie van deze P.v.d.A.-man 
rondweg: dreigen met terreur door middel van de 
moderne arbeidersbeweging. Het is een hoogst .ern
stig lteval, dat diépe' ergernis opwekt bij elk wie 
dè geestelijke vrijheid ter ha~ gaat. 

Precies in de kaart 
D' verkiezingen zijn nog wel niet direct in het 

zicht, maar toch is de politieke bedrijvigheid 
in ons iand reeds groter aan het worden. 

Een symptoom van die bedrijvigheid vinden wij 
altijd weer in .de oprichting van dwergpartijtjes, 
die zich ook op het terrein van de politiek gaan 
bewegen. Tegen de tijd, dat de verkiezingen na~ 
deren, rijzen zij als paddestoelen uit de grond, in 
de hoop om een zetel te bemachtigen, om als dat 
niet gelukt is, weer vier jaar te wachten, tot .. er 
nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer ko
men. Wij kunnen het niet helpen, maar zij doen 
ons denken aan de paddestoelen, die in het bijzon
der groeien, ·als het weer niet zo best is. En ziet, 
ook dit keer worden wij weer in onze overtuiging 
bevestigd, want het Algemeen Dagblad bracht de
zer. dagen het bericht, dat enige land- en huis
eigenaren de handen ineengeslagen hebben en in 
Breda een voorlopig comité hebben opgericht met 
de bedoeling actie te voeren en deel te nemen 
aan de aanstaande verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. Het streven is er op gericht om "eindelijk 
een paar afgevaardigden in de Kamer te hebben, 
die de moed bezitten voor de rechten van een niet 
al te kleine groep verkrachte Nederlanders op te 
komen". 

Ook dit keer dus hetzelfde verschijnsel. Men 
heeft bezwaren tegen de socialistische politiek, 
maar inplaats van zoveel mogelijk samen te gaan, 
splitst men zich , in kleinere partijtjes, die geen 
van allen succes zullen hebben, die een aantal 
stemmen zullen behalen en die uiteindelijk alleen 
maar verzwakking van het aantal stemmen op 
niet-socialistische partijen uitgebracht tengevolge 
hebben en die op die manier precies spelen in de 
kaart van de P.v.d.A., waartegen zij zo'n bezwaar 
hebben. 

Veteranen 
E e.n blad, genaamd "Oud-Wapenbroeders", een

uitgave van en voor Indië-veteranen, richt 
zich in een oproep tót ongeveer 50.000 Nederlan
ders, die in Indonesië als militair !lebben gediend, 
zich te verenigen tot een Nederlands Veteranen
Legioen. Dit legioen wil "een nationaal apparaat 
zijn, waarin alle geloofsgezindten, politieke partijen 
en maatschappelijke standen en klassen verenigd 
zijn in het streven naar een nationaal doel". Blij
kens een uitlating in een der artikelen schijnt men 
van zichzelf een niet geringe dunk te hebben om
dat men wenst,_ dat later het volk van deze groep 
zal kunnen zeggen, dat zij -harder nodig. was, dan 
alle _politieke partijen bij elkaar. De wijze waarop 
deze nieuwe politieke beweging zich in het onder-
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havige geval aandient, is wel zeer duister, omdat 
men niet te weten komt wie er achter de schermen 
van deze politieke beweging zit. Slechts de naam 
van de gepensionneerde luitenant-admiraal C. E. 
L. Helfrich wordt hier genoemd. Wij kunnen ons 
nauwelijks voorstellen, dat deze nieuwe beweging, 
die zich wel tot een zeer heterogeen gezelschàp 
wendt, au serieux· genomen kan worden. ·Het is 
jammer, dat men zo vaak onder het mom een 
goede zaak te willen dienen, juist een goede zaak 
afbreekt. Wij nemen aan, dat Nederland verstan
dig genoeg is aan dit nieuwe splinterpartijtje geen 
aandacht te schenken en dat onze Indië-veteranen 
verstandig genoeg ûjn de plaats onder het eigen 
politieke dak niet te verlaten. • 

SteenberghP 

D e naam van oud-minister Steenberghe is deze 
week weer in het centrum van de openbare 

belangstelling komen te staan, aangezien hij blij
kens een mededeling op het jongste congres van 
de K. V.P. de leiding heeft genomen van de zgn:. 
groep-Duynstee. De heren Steenberghe, Duynstee, 
Sassen, Van Spaendonck en Van der Ven vormen 
een afvaardiging van deze groep met wie het da
gelijks partijbestuur van de K.V.P. en de voorz~t.
ter en onder-voorzitters van de R.K. Tweede Ka• 
merfractie besprekingen voeren. Het is voor de 
buitenstaander zeker niet van belang ontbloot te 
vernemen, dat hierbij een figuur als oud-minister 
Steenberghe is betrokken. Wat zich in de boezem 
van de K.V.P. afspeelt is uiteraard voor de bui
tenstaander een geheim en hij heeft daarmede ook 
niets te maken. Voor de politieke ontwikkeling 
in ons land kan het echter van belang zijn, dat 
mannen als de heren Steenberghe c.s. in de grootste 
politieke partij v_an ons land binnen de grenzen 
van het organisatorisch geoorloofde trachten de 
partijpolitiek te beïnvloeden en wel in die zin, 
naar men mag aannemen, dat deze grootste poli
tieke beweging in Nederland wordt behoed, dat 
zij te veel in een links vaarwater verzeild raakt 

Potverteren (I) 

T ijdens zijn grote politieke rede, die professor 
Mr. Romme, voorzitter van de R.K. Tweede 

Kamer fractie Zondag op het tweedaagse congres 
van de K.V.P. heeft gehouden, kon hij niet nalaten. 
te s);>reken over hen, die de regering verwijten dat 
zij de tactiek toepast van potverteren. Nog moei
lijker scheen het voor de heer Romme te zijn niet 
nogmaals te verklaren, dat "de nodig geworden 
voorzieningen alle nog zijn opgehouden door de 
heer Oud met een kabinetscrisis". Deze kabinets
crisis schijnt de heer Romme nog steeds een doom 
in het oog te zijn" doch anderzijds een welkom 
wàpen om in de naderende verkiezingsstrijd te ge
bruiken. De heer Romroe heeft er echter niet bij 
verteld, dat juist door de kabinetscrisis, door de 
-heer Oud veroorzaakt, de nationale politieke ver
houdingen in betere banen zijn geleid, niet het 
minst voor de K.V.P., die vlak voor de kabinets
crisis het met de Partij van de Arbeid wel . op 
een zeer slechte manier kon vinden. Door de ka
binetscrisis is niet alleen de nationale basis ver• 
breed, doch zijn de tegenstellingen tussen K.V.P. 
en Partij van de Arbeid onder de drpng der om
standigheden verkleind, waardoor het -de K.V .P. 
makkelijker werd gemaakt het roer van staat op
nieuw mede in handen te nemen. 

Potverteren. (11) 

A ls de heer Romme op het jongste congres van 
de K.V.P. meent te moeten zeggen dat van 

een politiek van potverteren door de regering geen 
sprake is, dan zouden wij hem gaarne willen ver
wijzen naar een uitspraak, die niet van ons, doch 
van zijn eigen partijgenoot, Prof. Groeneveld af
komstig is. Deze heeft nl. op de zeer onlangs ge
houden vergadering van de Algemene Katholieke 
Werkgeversvereniging verklaard, dat de regering 
er na vijf jaar niet in is geslaagd een intern en 
extern monetair evenwicht te realiseren. Een van 
de belangrijkste oorzaken daarvan noemde prof. 
Groeneveld het nastreven van een monetair even
wicht op een te hoog niveau. Hij noemde het rege
ringsbeleid niet realistisch, omdat het de natio
nale verarming verborg achter een gordijn van 
latente inflatie en schijnwelvaart. Het financieel 
economisch beleid noemde hij te optimistisch, waar
door bij het volk een welvaartsmentaliteit werd 
gekweekt, die niet op een stevig fundament be
rustte en het teruggaan naar een lager welvaarts
niveau in ernstige mate belemmerde. Zeer terecht 
wees Prof. Groeneveld er nog op, d~t de belasting 
als instrument. van welvaartspolitiek door de ,over,. 
heid wordt overschat, terwijl de belasting steeds 
meer wordt- gehanteerd voor de verwezenlijking 
van sociaal ethische doeleinden - spreiding van 
inkomen. en bezit - zonder dat- men zich er vol• 
doende rekenschap van geeft, of de gestelde doel
einden niet buiten de financiële overheidssfeer kun.;. 
hen worden gereàliseerd. Welnu, 'Prof. Groeneveld 
had het ·noemen van de naam van de heer Oud 
niet nodig om. op een ~uiste wijze aan te topen, 
dat de politiek van potverteren door de regering 
niet is èen kwestie van een kab~netscrisis of van 
een "Korea'', doch van een verkeerd gericht be
wind, dat reeds meer dan vijf jaren achtereen 
heeft bestaan. 
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Wordt ons nationale park uDe 
Hooge Veluwe .. bedreikd? 

(Ingezonden) 

0 ngeveer een· week geleden werd 
in de Nie;twe Apeldoornse Cou

rant gewag gemaakt van een stukje 
van de hand van Dr. van Gelder in 
"De Groene", waarin werd medege
deeld, dat op de terreinen van "De 
Hoogé Veluwe" een militair vliegveld 
zou: worden· aangelegd. Daarop is, al· 
thartS volgens. mijn zegsman van de 
Nieuwe Apeldoornse Courant uit Den 
Haag, .het volgende van offieiële zijde 
geïnspireerde bericht gekomen: 

"Met het bestuur van "De 
Hooge Veluwe" zijn besprekin
gen gaande over . noodzakelijke 
Yerlenging . ·van de sta·rtbanen 
tlan: het . vliegveld Dèelen. Dit 
uliegveld1 dat er .reeds. ·is van .· 
UJ42· a/; moet ten , behoeve vcin 
dec. land~verdediging , behouden 
bl.i,Wen~. Het .zoJ.: ·zà deelt nlen 
ons van officiële zijde mede, 
echter slechts ïn tijden ?Jan· ge-' 
v.aar worden gebruikt. In vredes
t{jd dacirentègen zodanig, dat dë 
rust niet wordt v·erstoórd. · Van 
de 'aanleg' van· een nieuw mili-' 
tair vliegvel-d· is· geen sprake''; · 
Hièruit blijkt dat_ men h1 regerings-

kringèn dit terrein, dàt door 'de Duit- · 
sers in· Hi42 werd gekozen verder wil 
gaan gebruiken. Iedereen weet met 
hoeveel angst voor "De Hooge Vèlu
we'' men heeft moeten zien, dat juist . 
dit terrein werd gekozen, waarmee het 
natuurreservaat kwam te liggen tus
sen de schietterreinen van de Hars
kamp en een militair vliegveld. Een 
gedeelte van het terrein van .,De 
Hooge Veluwe" werd hierdoor. ver
woest en als natuurreservaat waarde
loos zo, dat na de oorlog een deel 
werd prijsgegeven. · 

Het is een gebiedende eis voor de 
rust' in het gebied, waar jaarlijks ruim 
een kwart millioen Nederlanders hun 
recreatieoord vinden .. en pim, 2500 .tou
ringcars een bezoek brengen, , geen 
gro.nd tot aanleg van. startban_e!). af te 
staan. Integendeel: de weg die de 
Duitsers insloegen dienf zo spoedig 
mogelijk vedaten te worden· en men 
maite·een militair vliegveld, waar geen 
reservaat met ·wild· en roofvogels met 
ondergang wordt bedreigd. Wanneer 
de J>traaljagers over het .terrein gieren, 
zullen vis- en ;:eearend rustiger oor
den . opzoeken evenaJs .andere .dieren, 
en hiermee zal een groot geel van de 
wa~rde · van dit reservaat verloren 
gaan. 

Laten we op onze hoede zijn! 
Apeldoorn. S. BOEKHOFF, 

math. dra. 

li1!1e ;·gfmeerteraac!s'et'fn ui 
Nnord•Hollard h·rrren. tïun 
(): p Zaterdag 20 Octobér ·heeft· te 

Alkmaar een druk bezochte ver
gadering pláats gehad van wethO\Hlers 
en-gemeellteraadsleden .van ·onze par
tij .uit. de gemeenten vap. Noord-Hol
land. De vergadering werd· geleid rloor 
de: voorzitter van .dè Veren}ging yan 
Stäten- en Raaqsleden,, ~Ie 'heer D. W. 
De'ttmeijer; terwijl voorts mede aan
wezig waren 'In€j. mr .. M. M. F, van 
Evérd'ïngen, secretarèssw van· de Vet'
eniging, de . .heer S. 'Blleebaárt; -be
stuurslid. v.an .de. V~ueniging, im- de 
heer P •. _Blaauboer, burgemeester van 
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Politieke lectuur op de markt 

Bladtln van allerlei rit~htÏDf! maken· bezwaar te~en 
houdin~ van B. eti W. van Den Haag 

Het antwoord van Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage in
zake het verbod tot het uitstallen en verkopen van propagandistische 
lectuur van politieke partijen op de algemene en op de boekenmarkt 
heeft, zoals wij wel verwachtten, een stroom van commentaar in de dag
bladen tengevolge gehad. En daarbij is het verheugende, dat bladen van 
allerlei richting zich niet met de gang van zaken, zoals in het antwoord 
van B. en W . . neergelegd, kunnen verenigen. ln ons nummer van de 
vorige week drukten wij reeds het commentaar af, dat Het Vaaèrland. 
aan deze zaak -w(jdde. Wij willen thans nog enige citaten vermetden 
uit andere dagbladen. Allereerst nemen wij het een en ander ot,-er uit 
etim duidelijk artikel, dat de Nieuwe Rotterdamse Courant in de rubnek 
Critisch Commentaar· publiceerde. 

De N.R.C. schrijft dan: "Een 
markt als de Haagse is een 

openbare instelling. De gemeentcl~j

ke autoriteiten mogen natuurlijk 
voorschriften ter waarborging van 
een goede gang van zaken op zo'n 
markt geven, maar daarmee moeten 
zij binnen de grenzen blijven, die zij 
ook in acht hebben te nemen bij het 
vaststellen van voorschriften voor 
de openbare straat. Zij mogen het 
verspreiden van gedrukte Etu!-:ken 
op de openbare markt niet verder 
beperken dán zij' tim aanzien van de 
openbare straat zouden mogen doen. 
Een verspreidingsverbod voor be
paalde plaatsen en tijden ho{'ft niet 
altijd in strUd met art. 1 van de 
Grondwet te zijn. Maar een verbod 
dat voor· alle ·openbare markten i~ 
uitgevaardigd, dat lijkt. ons we.!. 

Zo'n verbod immers' treft het · , . 
spreiding,middel van mar-ktverkoop 
van politieke geschriïten in zijn ge
heel. En in de rechtspraak van de 
Hoge Raad is waar te nemen, dat dit 
niet geoorloofd wordt geacht. Nog 
niet zo lang geleden is een bepaling 
in een gemeentelijke verordening on 
verbindend verklaard, die het uitrei
ken van strooibiljetten verbood (men 
wilde met dit verbod rommel op 
straat .om·komen). Strooibiljetten 
zijn een verspreidingsrtliddel, waar 
zelf st 1ndige betekenis ::.an moet 
wm'd:m toegekend, zo zeide .ie Hoge 
Raad; een absoluut verbod van een 
dergelijk middel is in strijd met de 
Grondwet. Zo zou men ook kunnen ' 
zeggen, dat openbare marktverkoop 
een verspreidingsmiddel, is, waar 
zelfstanu.ige betekenis aan moet 
worden toegekend, dat dus niet in 

Barsi1;1gerhorn. Tegenwoordig wa- zijn geheel voor bepaalde ge3chriften 
ren wethouders 'en gemeenteraadsle- mag worden uitgeschakeld. 

zwaren, dat dit verbod in W<'Zen en 
strei{king censuur is, omdat het af
keurend oordeel uitspreekt over be
paalde •Jrukwerken. Hoogst zonder· 
ling doet de nadere toelichting van 
B. ton W. aan, dat zij slechts verbod 
beogen van recente geschriften, wel
ke middellijk of onmiddellijk uitgaan 
van b:cstaande politiE>ke gTe:E'p-rin· 
gen. Wat zijn recente geschriften? 
De "Vol!{skrant", "Het Vrij~ Volk", 
"T;·ouw" op de . dag van hun ver-

. schijnen.? Zijn -~ c;ie volge1;de dag 
niet meer "recent"? Na hoeveel tijd 
wordt een hoofdartikel van proL 
Romme van "recent" "klassiek"? 
Zijn politieke geschriften, die niet 
uitgaan van "bestaande" politieke 
pa-tijen wel geoorloofd? Wanneer 
bestaat een politieke partij? Wan
neer een nolitieke partij verboden 
wordt dan be 1taat zij ,rechtens niet 
meer. Mogen geschriften van die 
combinatie dan wel op d~ markt 
verkocht worden? Het verbod zal 
niet gelden politieke geschriften, die 
om hun historische waarde of om 
andere redenen en als studiEmateri
Hal worden verkocht. ,.HJ!'torisch" 
staat. blijkbaar tegenover .,necent". 
Een zekere logica vaJt daarin niet 
te mi>kennen. Maar waar. li::;t de 
grens tussen "recent'' en ,.: # ~a
risch"? .Hoe zal de mar){tpolitie dat 
uitmaken. En wat zijn an<~ere rede
nen? Wanneer is een gesch;'ift stu· 
diemat~riaal? Dat is blijkbaar het 
geheim van B. en W." den uit de gemeenten Alkmaar; Bàr- Nu zeggen B. en \V. van Deli Haag 

singerhorn; Beemster; Blárictim, Bloe- wel: . dè . marktverordeiling is ,geen 
mendaa1, Heemstede, Den~· Hefde~ · strafverordening. Maar art. 7 vitn d·e 
Hoorn, Koog aan de · Zaan, I:..aren: Grondwet richt zich niet uitsluitener De Nieuwe Haagsche Courant 
Naarden, Oösthuizen, Texel, Warder tegen strafbepalingen. Àdministra- beziet nog een ander aspect 
Wieringermeer, Wormerveer en Zaanl . tieve· ri:1áatrégelert kunnen evenzeer van deze zaak, als het blad in een 
dam. <Amsterdam .en Haarlem waren in strl]"d m_.et de vrtiheid van drukpers h fd t'k 
reeds vertegenwoordigd _geweest op k . ·" . . oo ar 1 el aan dit onderwerp ge-
de vergadering v.an gemeénten boven . qmen. Uit 9ver:tredi~g _zal daa geen wijd, t;ot slot het volgende schrijft: 
de 75.000 inwoners, welké op· 15 Sépt- . strafpro~es. voortvlQCien.· Maar wij ;,het. desbetreffende artikelgedeelte, 
te Utrecht is gehouden).· · · · . zollden ons ku~nen voorstellen, dat ,waarop het besluit is gegrond, luitlt 

tJitvoèrig'werd van gedàchten. ge!~ .. er ·~I· ee~ .ciYÏel proces~-utt .'Voort-·_,. a!s vólgt: ',;:Op. cte·markt· m:"Jgèn. :alle. 
wisseld over de financiële Verhouding vloeit. En m elk geval zal de Haagse met door B. en W. ·verboden arttke-
tussen Rijk en gemeenten, mede . fn · gemeenteraad er goed aan doen, 13. len worden uitgestald en verkocht". 
verband mét . de te houden algemene en W. nader aan de tand te voelen. In hetzelfde artikel' kómt de bepaling 
beschouwingen over de gemeentebe- Men moet zich. ook eens trachten . voor, dat i:lè, laten wij hem maar 
gratingen vóor 1952. Voorts kwam uit voor te stellen, hoe· de. maatregel noemen·, ·marktmeester bedorven 
de vergadering de wens naar. voren om moet worden uitgevoerd. B. en w: waur vari de markt mag· venvijde
te komen tot liberalisaÜe van het· hebben ·een vrij uitvoerig·e maar niet ·ren., Het komt ons voor, -viNie gelet 
huisvestlngsbeleid. Hoewél men van mmder vage omschrijving gegeven op 1·et feit, dat d·eze twee bepalingen 
verschillend·e zijdeQ het· qelahg .van van de soort geschriften,· die zij met in eèn en hetzel:lde artikel voorkomen, 
leningen voor de woningbouw wel hun maatregel willen treffen. Wie dat bij het redigeren van de eerste 
inzag, omdat daardoor meer wonin- moet uitmaken, of' een geschrift on- bepaling uitsluitend is gedacht aan 
gen in de· komende. tijd kunnen wor.' der die omschrijving valt? Dat ·zal artil,elen, die de gezondheid kunnen 
den gebouwd, werden aan de .andere een ambtenaar van het marktwezen schaden of niet in overeenst~o"mming 
kant ernsti.t1,e be:?waren naar voren zijn. · Daar mag men dan wel een zijri met gezonde zedelijke opvattin-
gebracht, dat me,n op deze wijze fef. doctorandus van de zevende facul- gen. 
telijk het verkeerde regerinq;sbeleid teit voor neerzetten. Deze ambtenaar HPt uitstallen en verkopen van 
ten aanzien van' de gemeenten nog inoet ijverig gaan zitten ·lezen·en na· Jeetuur ligt op een geheel ander vl:>k. 
langer deed voortduren, terwijl te- lezing vnn elk boek of eli<e brochure Hi-~r mü.g geen preventief, doch uit· 
vens de bezwaren teg::on het rente- zal hij uitmaken: dit mag op de s<uit.cnrl repressiPf toezicht wordon 
gamma. bij versèhillende aanwezigen markt wel of niet worden verkoc-ht. uitgeoefend. Is er vrees voor daad· 
zeer sterk waren. N_ u lnmnen B. en W. wel z' e,z~~:e·n·. het k 1· 1 

A 
. .>.. wer e.IJ 'e vtrstol'ing van ~Ie open-

.. ndere ponten, welke tot uitvoerige IS niet de bedoelin!! cen"Utti' 1•11 ta b d d . ~ - ' are o;· c, «n h?eft de burgenv~es-
bespreking leidden, waren samenvoe- vou-en. J.\laar in feite J·s d1:t J'··' re1· 1·1st~ · - ~ ter kr:J.chtens de Gemeentewet tot 
ging van gemeenten, het verlenen van censuur, al is zii dan allee11 van toe- ' 

b 
" taa,,, maal.r{'ge:en te nemen. En niet 

su sidies aan verenigingen en .sociale pa_ssjn!! op de ma:rlüve::ko· op. In te·1• , · 
t kk Al 

· h · · · ~ mag eP.n col!ege van Burg..,meestel' 
vraags u en. s nc tsnoer voor het te, en naar het .ons voorkomt J'ur1·• 
beleid kwam de gedachte· naar voren 1' h en Wethouders van te voren Pen der-

- . < 1sc evtcilzeer. En. wie er nog aan geli'J'k ve k b d 1 van een zo .zuinig mogelijk- beleid en t "< e r 00P aan an en eggen. 
. zou WIJlelen, of . er jnridisc!l sprake Zoais dat in Den Haag J·s Z·'beu,·", 

een zo juist mogelij~ bestedep van de '"- ·" 
overheidsge1cien. De wens naar een van censuur is, moet in die feitelijke zien wtj hierin een geval van machts-

t k . b 
1 

. censuur in elk geval een n·nstige mishrnik, Vf!n détournement dc> pou-
s u etgen e astmggebied bleek ·op beleidsfout van B. en w. va•.1 's·GJ·a-
deze vergadering in. sterke. mate aan- ve~ha"·e voir. De Hoge Ra d oordeelt ge-
v.rezig te zijn. J' ~ zien;" \Voonlijk ov r een dergelijk tnachts-

• • • misbruik niet 1nals." 

Centrale Groningen Niet minder fel is de flaagsche * * • d d Com·ant, wa:1rin de hoofdre-verga er e d~cteur, . prof. . mr A . . c. J~sepl!US 'f ot slot ons eigen oordeel over 
Zaterdag 20 October hield de Peo- Jitt!l een hoofdart.ik.el aan deze zaak deze zaak, welke in enkele 

vinciale Centrale Groningen haar jaar- wijdt. . Hij schrijft . daarin o.m .. het regels, vooral na vermelding van de· 
lijkse. vergadering. In :Jlaats van de volgende: "Terecht zeggen B. ·.en w., ze -titvuerige citaten kan worden 
heer A. van Ro7,en, die zich niet her- dat het volgens de geldcnrlP, juris- samengevat: De gemeenteraad van 
kiesbaar had gesteld, WP.rd tot voor- prudentie van de Hoge Raad geoor- 's-Gl'~H,nhage en in het bijzonder 
zitter gekozen de heer G. Boet·ma van loofd is, op bepaalde uren en be- onze fraetie zal er gezien het feit, 
Themaheerd tt Pietersburen. De heer paalde plaatsen in vel'band met de dat de voorzitter van onze tractie in 
Boerma, die niet ter vergadering aan- openbare orde verkoop o.a. van druk- de Haagse Raad deze zaak langs de 
wezig_ was,- is inmiddels van zijn be- we1:k€n te verbieden. Maal' daar weg van schriftelijke vragen aan de 
noeming in kennis gesteld. gaat het hier niet om. Het e-.aat om orde heeft gesteld, het hie•·bij niet 

Na het huishoudeliJ'k gedeelte der --d,, _vraag, of men drukwerken van laten maar op .deze ){Westie terug 
vergadering wer-d een contact-bijeen·-
komst gehouden ... Eerst besprak de een bepaalde strekking mag · verbie- komen bij de a.s. behandelin.~ van de 
hee1 Zegering Madders. de .visie vari u en. Dat betekent, dat . er gèeensu- gemeentebegroting voor 1952. De 
de· v. V.D. -op de voornaamste kwes- reerd wordt. Stel, dat B. en W. de Raad moet er o.i. op aandringen, dat 
ties, die sinds de: oi>rlog in· de Ka.mers u,itstalling van R.K;. lecJ;uur of van deze bepaling uitvoerig nader wordt 
aan de orde zijn geweest. Een. uitste~ - Socialistische lectum: verboden had- toegelicht door B. en W. en als die 

. kênd :verzo.rgde .broódtrtaaltijd -gaf .ge- ' den, .zoude.n zij dan :ooXi. vnihouden, nàdere toelichting al even weinig
legenbeid fot onderlingè. nadere ken·· dat· dit geen .è~nsuur is, omdat )let bevredigend is· als de medcd<"lingen, 
nisma;king, waarna de' hèet · lJ.,.. o.. ver·bc.d .alleen. op bepaalde plaatsen· welke tot· dusvene d,oor :s. en· W. 
Louwes .. een causeri-e. -hièld cgdite,ld . ·en bepaaide,.uren geldt :,en gèg.even ~ werstrekt . zijn, _lijkt'' ons .een uit~ 
,;Soéiàle: zèkerhei4. &:>,. J;I.Qg w;at',',-1\la· ·zou ·zijn hi .verban_d ~nl!t:de üpenbare spraak om een tot illtrekk;ug van: 
~elk-van beide voordra.cht.en volgde,.een. ordt;. B. en._ W. mii!ke~en !;1€' .kern ' buyenvermelde -~epaling te -Jwmen. 

.. !ev~j-ge. gedachtenw.iSliell.Qg.: _ . · . vall. de te~:e~ · ben, ~a.ngevoe) çie .. b~~ .allçsz!~s _gew.e,t;tig?. . . . 
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• 
lS voorzvaarde voor het bestaan 

der gemeenschap 
• 
IS 

Het begrip sociale zekerheid heeft zijn sterke bekoring voor de 
massa gekregen in de laatste oorlogstijd, toen het behoud van lijf 
en goed juist aan zovele onzekerheden was blootgesteld. In het 
Atlantie-Charter werden als grondgedachte -der sociale zekerheid 
een aantal vrijheden neergelegd, waarvan de vrijwaring van gebrek 
in dit verband wel de belangrijkste is. Veelbetekenend is ook de 
relatie die het Atlantie-Charter ziet tussen een toestand van vrede 
en het .verkrijgen van sociale zekerheid. Immers punt 5 formuleert 
de doelstelling om op economisch terrein de me~st volledige samen
werking tussen de volkeren te verkrijgen teneinde voor allen ver
beterde arbeidsverhoudingen, economische vooruitgang en sociale 
zekerheid te verzekeren: Het schrijnend gebrek aan samenwerking 
tussen de volkeren is thans, zoals bekend, één van de redenen' tot 

·een hernieuwde bewapening die een gevaar betekent voor het hand
haven van sociale zekerheid en een beletsel voor verdere uitbreiding 
daarvan vormt. Overigens bestond ook reeds voe-r de oorlog, vooral 
in Noord- en Zuid-Amerika, grote aandacht voor sociale zekerheid, 
waarbij men b.v. in Chili zover ging dat een arbeider in de eerste 
plaats een doodkist werd gegarandeerd, vervolgens een ouderdoms
of invaliditeitsrente en tensloHe iets om herr. te troosten indien hij 
ziek werd. 
Deze politiek, uitgaande van de opvaHing dat arbeid een noodzake
lijk kwaad is, heeft ongetwijfeld, zij het uiteraard in veel minder 
scherpe vorm, ook in ons land veel tegenstand tegen de gedachte VCII1 
de sociale zekerheid gewekt en deze doen vereenzelvigen met het 
"fool's paradise"; 

Het spreekt welhaast vanzelf dat 
ook ten onzent de verschillende 

levensbeschouwingen na de oorlog zich 
diepgaand met (le sociale zekerheid 
hebben be:;o;lggehouderi. Wij vermelden· 
hier in de eerste plaats de Katholieke 
opvatting. die zich wil stellen naast en 
tegen collectivisme. en individualisme 
en- daartoe als_ grondslag zoe,kt he~ 
solidarisme.- · · 

V~lge~ ,.dit _solia~ri~me moet 
mèn . de mem ,zien- al-s individu ' 
en ge~ensçhqp:swezen, AlB -in
dividu is_ hij primair t><>rant
woordelijk voor -behartiging van 
eiqen welzijn, doch als gemeen
schapswezen blijft hij mede
verantwoordelijk voor aller wel
vaart. Volqens de Katholieke op
vatting heeft de overheid dus 
niet de plicht om bestaanszelcer
heid van de wier:~ tot het qraf 
te verzorgen, terwijl de overheid 
zich evenmin mag bepe1·ken tot 
slechts repressief optreden ter 
vermijding ?)an mis:<ta-nden. BU 
de praktische uitvoerinq moet 
met het economisch moqeliike 
rekening worden gehouden. Het 
is duidelijk dat bij de praktische 
toepassing van deze denkbeel
den naar gel.ang vqn de onder
linqe verho11dinQen in de Katho
lieke volksgroep een m·ote speel-
1·uimte bestaa~. 

H et socialistische standpunt gaat 
uit van de verwerping van het 

kàpitalisme als mogelijkheid om aan 
de arbeidersklasse bestaanszekerheid 

Vroeger en Nu 

Wie ·regelmatig z'n l'rant 
leest en zich daarbi:j niet be
perkt tot het pluatsel~jk 
nieuws en de oorlog' m Ko
rea, zal zich, evenals wij, 
ongetw~ifeld afvragen of het 

_ .,vroeger'' ook allemaal zo in
gewikkeld was.· En dan be
doelen. we_ met_ ,.v1·oepe1·" 
nog niet eens de tijd van 
~nze grootvaders, maa7 laten 
we zeggen de jaren na de 
eerste wereldoorlog. 1\iog af
gezien van de alleen maar 
politieke' verwikkelingen ~ 
hoewél deze practi.s( h ni.et 
van het totale wereldgebeu
ren _ z~jn nf te scheuien -
wo-rden we dag _ aan dag 
tege1im,er moeilijkheden en 
problemen qesteld. die er. zo 
Op het 'eerste gezicht '!)roe
ger niet waren; 

(Berryepsve-rvoer) 

Dit is de sêunerivaHing van 
een lezing, die Mr. E. 
Bloemberge_n op Vrijdag 12 
October voor onze afdeling 
RoHerdam .heeft gehouden. 

, te geven. Sleehts ,in de socialistische 
·samenleving zullen de w:elvaartsbron
nen .niet in handen ;tijn .van een klei
ne groep _exploitanten ten eigen bate, 
doch in het bezit van de gemeenschap, 
die dan ook zekerheid van bestaan 
en een rechtvaardige verdeling van de 
maatschappelijke rijkdommen kan te 
weeg brengen. Deze redenering, met 
haar uitgangspunt uiteraard princi
pieel verwerpelijk, is toch in zoverre 
belangwekkend, dat zij aantoont hoe
zeer men vertrouwen hecht aan de 
toepassing van een systeem, waardoor 
een van die gevaarlijke valse zekerhe
den wordt gegeven, waarop wij hier
na nog zullen terugkomen. Het is een 
product van abstract, dogmatisch den
ken, dat tot dezelfde teleurstPllingen 
moet voeren als een gelei<le economie 
en andere denkbeelden, die onvoldoen
dè aan de realiteit zijn getoetst. 

Volgens de Christelijke opvatting 
berust de social~ zekerheid op 

de woorden van Christus in de Berg
r~e: "Wees dan niet bezorgd voor de 
dag van morgen; want de morgen zal 
zijn eigen zorgen brengen; elke dag 
heeft genoeg aan zijn eigen kwaad". 
Het is dus niet mogelijk het leven hier 
01;1bezorgd te maken. Door het Geloof 
moeten wij onze zorgen van ons af 
kunnen leggen, doch daarnaast uit 
eerbied voor. de medemens als Schep
sel Gods streven naar een zodanige 
organi~atic van de samenleving, dat de 
mens de hem geschonken gaven kan 
ontplooien. waartoe vrees in de toe
komst een van de ernstigste hinderpa-
len is. · 

Er is ten slotte een nog meer 
·psychologische beschouwmgswiJ
ze. die de noodzakelijkheid t>an 
het zich verdiepen in d~ men
selijke 'Psyche vooropstelt. In 
deze gedachtengang is de e:ds-

-tentievrees met als tege1.Jwnger 
de drang naar zelf-ha•ulha?'ing 
,de oorzaak, dat de me11s ztch 
aan alle mogelijke zekerheden 

· 1:astkl.ampt. Dit geldt zowel 
-voor de bezitslozen als >•oor de 
·kapitalisten: wanneer 1(; tnens 
een bèpaaLde zekerheid meen• te _ 

·hebben ·gevonde.n, vraagt hiJ -
· naa1.- nieuwe · zeket'hede\l. Lang.~ 
~ dete weg kan men er ftm: prm
. dpieel. -niet· komen. Het is m 

de n1ens zi<~hzelf niet meer 
st1·i1<L met het leven hier op 
uaTde. 

* * 

W at wel nodig is is een ontplooi
ingsmogelijkheid die een harmo

nie tussen geestelijke en materiële om
standigheden bereikbaar maakt. Het 
eenzijdig belichten van het materiële 
elemed in het begrip sociale zeker
heid is dan oc.k hoogst verderfelijk, 
omdat de mensen daardoor geestelijk 
niet rijp voor de inhoud ervan wor
den. 

Wanneer men op de~e wijze aan h..:t 
verlangen naar sociale zpl<;er)1n:.-! tnge
moet wil komen, dan i· Ji' de i?c
dende klasse de en Jl'IYI ':k :c· 
legd om de grote r<oEêSa t···- "cstci ij,,e 
zelfstandigheid op te vo<d .'n, .. a'lr-~c)or 
zij hun eigen existen•.iev:•"-'' ;;oal niet 
kunnen beheersen, dan toen kunnen 
uitleven. Wordt deze mogelijkheid niet 
gegeven, ian moet het streven naar 
sociale zekerheid voor de massa leiden 
tot het zoeken van valse 'zekerheden, 
vooral in materieel opzicht. 

Gaan wij na welke opvatting van 
de hierboven opgesomde zich het 
sterkst naar voren dringt, dan is 
men geneigd te zeggen dat sociale 
zekerheid een socialistisch begrip, 
eeb klasse-zekerhe'd dreigt te wor
den die op een relatiéve bevoorrech
ting van een bepaalde groep uit gaat 
lopen en ·daarmede in strijd komt 
met eigen uitgangspunt: sociale 
rechtva_~rdigheid. 

-Dlt verschijnsel,· hoe bedenkelijk 
ook, heeft een belangrijke . his

torische achtergrond, die 'tevens illus" 
tratief is voor de moeilijkheit:4 voor de 
groepen, die niet tot de arbeidersklas
se Qèhoren, om zich in .het probléem 
der·''sQcial_e zekerheid in te levep. Tm
roers,. in de,v<Jrige eeuw,.en in zekere 
zin ooll; nog tot aan de tweede wereld
oorlog, was er nauwelijks sprake van 
bestaansonzekerheid voor degenen die 
over enig bezit beschikten of door op
leiding of anderszins een zodanige 
,.earning power" bezaten. dat zij zich 
boven het bestaansminimum konden 
handhaven. Thans kunnen inkomsten 
uit bezit en uit gekwalificeerde arbeid 
dikwijls niet meer in de minimum
behoeften voor7ien - wannee1· men 
"behoeften" in het juiste verband, dus 
relatief, n.l. in verhouding tot de be
trokkene beschouwt. Voor deze groe
pen bestaat dus geen sociale zekerheid 
meer, zodat ziJ zich enerzijds zouden 
kunnen indenken hoe brandend het 
verlangen van de arbeiders daarnaar 
is, die zich hun moeilijke positie uit 
vroeger tijden herinneren, wa1·e het 
niet dat zij anderzijds een gevoel van 
verbittering niet van zich af kunnen 
zetten wegens de klasse bevoordeling 
die van die zijde thans wordt nage
streefd, misschien onbewust. 

* 
-{lit het vorenstaande is duidelijk 
_ J hoe het zoeken naar zekerheden 

specifiek menselijk is, hetgeen nog 
aan diverse voorbeelden op uiteenlo
pend terrein kan w~rden toegelicht. 
Het le:>nstelsel, w;larbij men zelfs een 
deel van zijn vrijheid opofferde voor 
militaire bescherming (waartoe men 
weer zelf moest bijdragen) is een oud 
en sprekend voorbeeld. Voorts vallen 
te noèmen de religieuze zekerheid, ge
boden door de machtspositie van de 
Kerk in de Middeleeuwen. Ook moet 
op de gilden gewezen worden. die een 
voor de huidige tijd nog leerzaam 
voorbeeld vormen van sociale zeker
heid ten koste van een economischè 
gebondenheid, die tot een statische 
maatschappij voerde. Hoe gevaarlijk 
het is in ,.statisch denken" verstrikt 
te raken, ziet men op militair terrein 
aan de Maginot-linie, die, gebaseerd 
op de ervaringen van de eerste we
reldoo-;log, de Fransen tegen de onze
kerheid van ·een herhaiing moest be· 
schermen. · Het dynamisch element 
d··~agt ónvèrmijdelijk een .,versto
rend" -karakter en is dus uit dien 
hoofde -een bedreiging van de ,.zeker
heid", waarop als reactie een streven 
naar behoud van een statische toe-

stand ontstaat. Tenslotte zoeken de 
Staat zowel als individuen naar eco• 

-nomische zekerheid: de eerste door 
planning of, nog minder onschuldig, 
door Planwirtschaft, de laatste door 
kartels, vakverenigingen of andere be
langengroeperingen: industrie, mid· 
denstand, landbouw en anderen plei· 
ten ieder op hun beurt voor "zeker
heid''. 

* 

H oezeer het streven naar zeker-
. he1d, ook historisch en in dt 

praktijk gezien, aan menselijke activi
teit eigen is, toch moet men beducht 
ziJn d'lt dit streven te ver gedreven 
wordt. In het bijzonder geldt dit, on
der de huidige omstandigheden, voor 
sociale zekerheid. 

Wat moet dan ons standpunt zijn? 
In de eerste plaats erkenning van het 
vele goede dat de ontwikkeling heeft 
gebracht. Daarbij is soms de mach'; 
van de Staat overschat; immers so
ciale zekerheid moet, wat de mate
riële zijde betreft, op productiviteit 
steunen. Bovendien is het behoefte~ 
element te sterk op de voorgrond ge
treden, waardoor met de menselijke 
natuur onvoldoende rekening is ge
houden in tweeërlei opzicht, n.l. zowel 
wat de neiging tot misbruik· betreft, 
als . wat de vindingrijkheid van de 
mens aangaat om zich in een benárde 
situatie zelf te redd<'n. 

W ij zullen het accent van de socia
le zekerhei cl ·aan be4oeften ge

bonden en dus in wezen consumptief, 
naar ·investering moeten trachten te 
verleggen. Investering in verschillend 
opzicht bedoeld, n.l. als ontwikkeling 
van de persoon en als bezitsvorn1ing. 
Daarnaast moet meh kunnen werken· . 
zonder de ·drukkende last· vari de 
existe'ntievrees, doch dit is: niet alleén 
te bereiken met een systeem van mate
riële voorzieningen doch het moet ook 
gevonden worden in een- "zich voor 
zijn ondergeschikten verantwoordelijk 
voelen'" van · diegenen die tot leiding 
guoepen zijn. Het "vertrouwen stel
len in de leiding" is · een belangrijk 
aspect van social~ zèkerheid, zoals een 
kind dat ook voelt t.o.v. zijn ouders. 
Het belang van het vertrouwensele
ment · is helaas moeilijk. te becijferen: 
het leent zich daardoor niet orri door 
de veelal praevalerende . materialisti
sche opvatting over sociale zekerheid 
te worden betrokken in de beschou
wing!'n, 

Al dient de mens bevrijd te zijn van 
vrees, bij moet waakzaam blijven, bij 
moet zich bewust zijn dat zUn arbeid 
voorwaarde is voor het bestaan van 
de gemeenschap, die daardoor hem 
weer kan steunen, wanneer hij zijn 
bijdrage niet meer zou kunnen verl_e
nen. Hij moet tenslo-tte ziel- ook rea- -
lisereu dat het leven een onderneming 
is, waarin zekere ):'isico's van_ na,ture 
thuishoren. Zouden deze risico's weg
vallen, dan zou de mens niet meer zich 
zelf zijn. 

HU wist er niets van ! 

Den Labour candidaat voor 
Woking, Engeland, ETic Wolft 
genaamd, werd deze1· dagen 
bÏJ ziju ve1·kiezingscatnpagne 
gevraagd of hiJ_ er vóór, :~oas , 
om ook de hout-industrie te · 
nation:aUseren. Hi:i antwoord
de: .,Ik weet helemaal niet 
of die industrie goed loopt 
en of ::e geschikt. is· voor na
tionalisatie." ·weer kwam er 
een vraag: "Is het waar, dát · 
u directeur bent van een' 
houthandel?" .,Jà", zei Wolff, · 
... nianr ik weet er niets van· 
af. Ik zit alleen . maar' in de· 
direct-ie". · · 

(Daily TeLegraph) · 
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Duik in dorre 
cijters 

.... twiJfelachtige eer 

De dagbladen hebben ons 
verteld, dat de bevolking 

van Nederland weer groter is 
geworden en nu J;ond 10.200.000 
bedraagt .. 't Wordt dringen op 
dit dierbaar plekje grond, waar 

· steeds meer wiegen staan in 
steeds meer huizen, gelegen 
aa:n steeds meer wegen en daar
door wordt de beschikbare cul
tuurgrond steeds kleiner. Ne
derland is thans een van de 
dichtst bevolkte landen ter we
reld, 'n twijfelachtige eer om 
bij deze recordjagers te horen. 
(Alleen Java is waarschijnlijk 
nog dichter bevolkt.) In 1 'h 

. eeuw vervijfvoudigde onze be
volking, die van Frankrijk 
werd slechts 1.6 keer zo groot. 
Onze cultuurgrond levert 
slechts voedsel voor een kleine 
2'h millioen mensen. Voor de 
rest moeten wij importeren en 
die import moeten wij betalen 
met onze expol't, want kopen 
zonder te verdienen gaat op 
den duur niet. Onze betalings
balans vertoont nog altijd een 
bedenkelijk gat, de schulden 
aan het ·buitenland nemen dus 
·toe en daarmede samenhan
gen:d een ste·eds hogere rente, 
die wij moeten betalen voor 
deze schulden. 

D e export moet dus om
hoog, wij weten het allen, 

als het kan door het industriële 
apparaat intensil:!ver te gebrui
ken, m.a.w. de arbeidsproduc
tiviteit moet omhoog. Deze is 
nu . eindelijk, zes jaren na het 
einde van de oorlog weer even 
hoog als in 1939, maar door de 

· technische verbeteringen en 'n 
·efficientere bedrijfsvoering had 
deze zeker 10 % hoger kunnen 
zijn, ... m.a.w. wij produceren 
·thans .maar 90 .;% van wat wij 
zouden kunnen. Er is veel ge
schreven over de oorzaken en 
in dit verband willen wij en
kele zinsneden aanhalen uit eEtn 
verslag in het ,.Alg. Hbl.'' van 
11 October over de bouw van 
woningen door vrijwilligers in 
Culemborg. Dit werk wordt ge
heel uitgevoerd na het beëin
digen van de gewone dagtaak. 
De prestaties zijn blijkbaar 
zeer goed, want wij lezen: 
•... "deze mensen hebben zelfs 
nog meer gepresteerd dan ech· 
te bouwvakarbeiders.... hoe 
dit te verklaren: -We werken 
immers voor ons eigen huis, 
ove:J;dag werk ik voor de baas 
en 's avonds voor mijzelf, dat 
is een hemelsbreed verschil". 

* * * • 

Z it daar niet de kneep? Is 
de arbeidsprikkél in het 

normale bedrijfsleven nog wel 
voldoende? Zou het niet zo zijn, 
dat de eis van sociale zeker
tleid en economische verant
woordelijkheid niet altijd hand 
in hand gaan? En toch, 
een goede sociale politiek kan 
slechts gebaseerd zijn op een 

. g'oed economisch evenwicht. 
Zonder dat is het een huis op 
·drijfzand. Nederland schreeuwt 
om · woningen, om een grotere 
export. . Het bouwprogramma 
omvat. 50.000 woningen, maar · 
elk jaar komen er 40.000 gezin- · 
nen: bij en door de oorlog wa-

. ren er 162.800 woningen ver-
. nield. Een klein rekensom-
metje leert, dat het . dan nog 
zeker 17 jaren duurt voordat •t 

·peil van 1939 is bereikt. Ten
zij. . . . tenzij· de arbeidsprikkel 
wordt opgevoerd. · Een econ()
misch belang, dat de sociale · 
zekerheid tot logisch gèvolg 
heeft. 

Bd. 

)ervolg van pag. 1) 

in Rotterdam door mr. K. P. van 
der :Mandele, toen hij zeide: 

,.We moeten beseffen, dat we Ie
ven in een nieuwe wereld". 

Wie dat goed en diep beseft Iaat 
de oude wereH achter zich, blijft 
niet treuren om het verlies van veel 
waardevols, dat met het verleden 
onherroepelijk verdwenen is, maar 
begint met een klaar besef van de 
werkelijkheid van vandaag aan 
nieuwe doeleinden te werken waar 
nieuwe verwachtingen de richtlijn 
voor geven. 

De ~emakkelijke wereld van vóór 
de wereldoorlogen waarin wij met 
onze buren in West-Europa in een 
ongelofelijke bevoorrechte positie 
verkeerden, is voorbij. En voor zeer 
lange tijd voorbij. En de comforta
bele verwachtingen, die in die ge
makkelijke wereld werden gekoes
terd, zijn uitzichtloos geworden. 

Dezelfde harde wereld 

We leven nu in dezelfde harde 
wereld, waar alle volkeren 

buiten het bevoorrechte West-Europa 
gewoon waren te leven. Wij. die aan 
zoveel materiële welvaart gewoon wa
ten en die daarop bestaanszekerheid 
voor iedereen op hoog peil meenden 
te kunnen beloven, zullen onze vêr
wachtingen wat het materiële leven 
betreft, met onze gewijzigde positie 
in overeenstemming moeten brengen. 

Het kunnen alleen de verwachtin· 
gen zijn van een vastbesloten volk, 
dat zich, bewust van zijn waarden aan 
beschaving en traditie, opmaakt om, in 
de kracht, die zijn verscheidenheid het 
verleent, onverdeeld en eendrachtig, 
met het oude vertrouwen op de 
Macht, die het al bestiert, te tonen 
dat het zijn betekenis en bestemming 
in deze wereld niet verloren heeft. 

Wij behoren als volk niet meer 
onder de geprivilegieerden en kun

.. nen van anderen niet verwachten, 
meer te krijgen dan we tonen waard 
te zijn. En iedere l'llederlander kan 
voor zichzelve niet verwachten 

meer te )[rijgen dan hij zelf toont 
waard te zijn, · 

Maar dat moet hij dan ook k u n
n e n verwachten, ongeacht zijn af
komst of situatie. En hij moet v r ij 
zijn om te k u n n e n tonen wat hij 
waard is. In onze tijd zullen onder 
de waarden, die mee tellen, zeker 
het betoon van saamhorigheid, 
dienst aan de gemeenschap en ver
antwoordelijkheid van bet geheel 
een belangrijke plaats innemen. 

Verderfelijke leuze 
• Het oude "ieder voor zich en God 

voor ons allen" moge .in een 
eenvoudige· maatschappij van pioniers 
zijn sterkende waarde getoond heb
ben, in de huidige maatschappij met 
een zo ster'ke onderlinge afhankelijk
heid, een zo dichte bevolking en een 
zo sterke traditie van sociale. verbon
denheid, zou de toepassing van die 

r 
NIEUWE RANGORDE 

Het is reeds lang duidelijk, 
dat wij in dit land zullen moe
ten komen tot de opstelling van 
een geheel nieuwe rangorde 
van waarden. Mogen zij, die 

daarmee belast zijn, beseffen, 
dat een volk, dat ni~t kan wo
nen sociaal, moreel en ethisch 
in de kern wordt aangevreten. 
• Mogen zij ook bedenken, dat er 

nog nooit een zwerver is ge-. 
weest die vol enthousiasme en 
begrijpend de handen uit de 

broekzakken haalde, als men 
hem opriep om op de bres te 
staan ter verdediging van zijn 
nationale bezittingen . 
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oude leuze verderfelijk zijn. 
Dat betekent dus, dat in onze nieu

we wereld sociale gevoelens sterk zul
lPn spreken en sociale overwegingen 
bij het beleid zwaar moeten gelden. 
Maar het betekent niet, dat iedere 
Nederlander nu mag afwachten, wat 
een ander 't zij medeburger of over
heid voor hem zal doen. Een ieder 
geve wat hij kan en drage daar de 
verantwoordelijkheid voor. Maar een 
ieder krijge dan ook de kans om dat 
te geven en zijn kunnen te ontwikke-• 
len. 

Op deze zelfwerkzaamheid, deze 
verantwoordelijkheid, dit gemeen
schapsbesef en deze zelfontplooiing 
zullen onze verwachtingen opnieuw 
moeten worden opgebouwd. 

Iilier ligt de basis voor een pro
gramma dat door redelijke mensen 
aan redelijke medeburgers kan wor-
den voorgelegd. , . 

Zonder arglist 
Het zou een miskenning zijn van 

de volwassenheid onzer mede· 
burgers en een aanfluiting van de 
basis, waar ons algemeen kiesrecht op 
berust, als we niet het vertrouwen 
bezaten, dat die meçieburgers voor 
redelijke argumenten vatbaar zijn. 
Maar dan moeten die eenvoudig, 
duidelijk en uit het gemoed gespro
ken, "zonder· arglist" worden voorge
legd. 

Dat beroep op volwassen meJUJen, 
die in staat zijn argumenten van 
leuzen te onderscheiden, kan, dunkt 
mij, de toon van ons betogen be• 
palen. Het heeft geen zin te zoeken 
naar fouten in bet verleden om 
daar verwijten aan vast te knopen. 
De nieuwe wereld eist in de eerste 
plaats eendracht in verscheiden
beid. Met verwijten schept men die 
eendracht niet. 

Moge dan Van der Mandele's 
woord ook ons over bet dode punt 
been belpen en de energie geven 
em in een nieuwe wereld ons oude 
beginsel dat in bet eeuwige libera• 
lisme is geformuleerd, uit te dra· 
een. De tijden zijn er rijp voor. 

' -.J ' '~' ' 

Hoe staat het met de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie? 

Wij zijn bezorgd over de gang van zaken 
De heer v. d. L. schrijft ons: 
Het lijkt niet erg te vlotten, met de publiekrechtelijke bedrijf• 

organisatie. Weliswaar is de Sociaal-Economische Raad als top
orgaan ingesteld, plechtig geïnstalleerd en aan het werk getogen, zo
als blijkt uit de publicatie van uitgebrachte adviezen, doch van 
de onmtsbare onderbouw - de schappen - valt nog niets te be
speuren. Toch is het nu al bijna twee jaren geleden, dat de wettelijke 
grondslag werd gelegd. De uiterlijke stilte om de p.b.o. behoeft nog 
niet te betekenen, dat er achter de schermen - in de geïnteresseerde 
vrije orgamsaties en in de commissies van de S.E.R. - niets gebeurt. 
Er zijn bedrijfstakken, waar de voorbereiding van schappen al tame!ijk 
gevorderd is, b.v. in het bouwbedrijf en in de agrarische $ector. Met 
betrekking tot de midden- en kleinbedrijven is er een schema voor de 
toporganen gereed gekomen. · 

BEPAALD VEEL ZORG 

Het valt echter niet te ontken
nen, dat ook meer ingewijden 

niet zo optimistisch zijn over de ont
wikkeling, nu en in de naaste toe
komst. Niemand minder dan prof. 
Romme heeft o!Vanl's in de Volks
krant verklaard, dat hij over "de 
gang of moet men zeggen: de 
stand? _:_ van zaken met de p.b.o." 
met bepaald veel zorg vervuld is. Hij 
stelt daarom de vraag, wat er buiten 
de agrarische sector gebeurd is om 
te bevorderen, dat de mogelijkheden 
der wet worden benut voor de prak
tijk van het leven en hij maakt dan 
gewag van "hardnekkige pogingen" 
en ,.ondervonden moeilijkheden", 

·waarvan de betrokken org-nni ~fl ties 
openbaar rekenschap dienen te geven 
terwille van de bepaling van de ver
dere 'koers. Hem is .dus de benau
wende stilte ook al opgevallen! · 

Wie in de gelegènheiçl. is regel
matig. organen van ~rganisaties 
·van het bedrijfslevén te lezen, 
krijgt daaruit de indruk, dat de 
zaak zich nog steeds in het sta
dium ·?Jan voorstudi'e en voor

. bereidende discussie bevindt, 
doch dat de wens : en de moge· 
lijkheid om op korte termijn tot 

concrete · resultaten te komen in 
feite · nog niet aanwezig zijn. 
Uiteraard doen zich principiële 
tegenstellingen en practische be
zwaren voor, welke niet zo ge. 
makkelijk zijn te overwinnen en 
dit bevestigt de juistheid van 't. 
standpunt, dat onze Kamer-frac
ties indertijd hebben ingenomen, 
dat men de p.b.o. van onderen 
op moet laten groeien. 

PSYUHOLOGISCHE FOUT 

wn deze groei voorspoedig zijn 
en later gave vruchten ople

veren, dan is het. noodzakelijk, dat 
de bedrijfsgenoten zelf - en niet, 
zoals maar al te vaak voorkomt, de 
kleine groep van het organisatieka
der - de nieuwe .bedrijfsorganisatie 
werkelijk .begeren en dragen. Daar
om lijkt het -ons een psychologische 
fout, dat in de nieeste gevallen de 
besturen trachten alles . binnenska· 
mers te bedisselen, terwijl zij er al· 
lerminst. zeker van zijn, da,t.hun pro
jecten de instemming van de leden 
zullen verwerven. Dit . verschijnsel 
doet .zich trouwens niet . alleen in on
dernemerskringen voor, doch in nog 
sterkere ·mate in-de arbeidersvakbe· 

weging. De almacht der besturen 
wordt aldus een dreigend gevaar 
voor de democratie in het bedrijfs• 
leven. 

In dit verband wmen wij de 
aandacht vestigen op een ander 
artikel van prof. Romme in de 
Volkskrant, waarin hij een be
schouwing wijdt aan de onlangs 
door pater dr Cassianus Hentzen 
opgeworpen vraag, of het straks, 
wanneer de p.b.o. wat verder ge
vorderd zal zijn, wel juist is de 
besturen van de schappen te 
doen verkiezen door de vrije or
ganisaties of door de onderne
mingen. Dr Hentzen komt tot de 
conclusie, dat die besturen recht
streeks door de leden ( onderne
mers en werknemers) van de 
schappen gekozen zullen moeten 
worden, waarbij het van geen 
belang is, of men al dan niet tot 
een vrije organisatie behoort. 
Prof. Romme nu meent, dat deze 
kwestie wel belangrijk, doch 
voor het heden voorbarig is en 
dat men eerst later, in aanmer• 
king nemende "de dan bestaan
de uiterlijke omstandigheden en 
innerlijke gesteltenissen", de juis
te oplossing zal moeten kiezen. 

HET VERWONDERT ONS 
M et deze opvatting kunnen Wij 

het echter niet eens zijn en 
het verwondert ons, dat een zo geest
driftig voorstander van de p.b.o niet 
inziet, dat hiermede nu juist de kern 
van de huidige moeilijkheden wo!,'!:lt 
geraakt. Het merendeel der bedrijf&• 
genoten, ondernemers en arbeiders, 
heeft zo weinig daadwerkelijke bé
langstelling voor de p !>.o., omdat 

(ven-olg op paa; •. ,8) 



VRIJBEID EN DEMOCBATD 

No~ eens: om onze roltuur 

Onze uritiek sproot voort uit diepe teleurstelling 
Men heeft zich met schijn-eenheid tevreden ~esteld 

In zijn wekelijkse kroniek in "Vrije Geluiden" (het orgaan van de V.P. 
R.O.) bespreekt dr J. A. de Koni&g enige reacties op de "Verklaring", 
onlangs uitgegaan van de Centr. Cie voor het Vrijzinnig Protestantisme 
en het Humanistisch Verbond (zie "V. en D." van 15 en 22 September). 
Dr De Koning acht deze reacties b-enauwend, a~ erkent hij dat de onze 
"heel wat minder benauwend" is dan de overige. Hij oordeelt de onze 
echter toch ook niet geheel billijk, omdat er vooral gezocht wordt naar 
de zwakheden van het stuk. Wanneer het waar is, dat om te discussiëren 
men het met elkaar ten principale eens moet zijn, menen wij, dat er 
alle reden is, op hetgeen dr De Koning schTijft, toch nog even in te 
gaan. Hij kent ons - menen wij - voldoende om te weten dat wij de 
dingen doorgaans niet van een al te eng gezichtspunt uit bezien. Het 
zal hem bovendien bekend zijn, dat wij de laatsten zulZen zijn om be
zwaren te maken tegen gemeenschappelijk beraad tussen de beide licha
men, waarvan de "Verklaring" uitging. Om het maar heel ronduit te 
zeggen: het was ons een verademing te constateren, dat de Centr. Cie 
voor het Vrijz. Protestantisme zich - naar wij mogen aannemen niet 
alleen voor dit geval - verstond met het Hum. Verbond. De goede 
verstaander heeft slechts een half woord nodig. 

De goede verstaander, die dr. De 
Koning is, zal ook begrijpen, 

dat wij vrijwel volledig instemmen 
met hetgeen hij schrijft omtrent de 
reacties, over de ,Verklaring", ver
schenen in "De Hervormde Kerk", 
van Hervormde zijde in de "Nieuwe 
Rotterdamse Courant" en in "Tijd en 
'!'aak" (van de hand van L. H. R(ui
tenberg), die hier overigens niet ter
zake doen, daar zij deze aangelegen
heid van eng-kerkelijk of eng-socia
listisch partij-standpunt bezien. 

Wat dr. De Koning blijkbaar het 
meest benauwt is niet wat o.a. wij 
zakelijk tegen de ,,Verklaring" roeen
den te moeten inbrengen. doch de 
wijze, waarop wij - en anderen -
deze "Verklaring" tegemoet traden. 
Welnu, wij willen daar zeer positief 
tegenover stellen, dat dr. De Konin" 
zich, althans wat ons betreft, bepaal
delijk vergist. 

• • • 
A llereerst: wij hebben niet vooral 

gezocht naar de zwakheden van 
't stuk, maar 't wel diep betreurd, dat 
a- zwakheden in voorkomen - naar 
dr. De Koning. implicite erkent. Dat 
we op deze zwakheden wezen, ge
schiedde niet alleen omdat we juist 
als vriend; in de zin van geestver
want; het recht en de plicht hebben, 
feilen aan te tonen, die zeker anderen 
niet zouden ontgaan. Het geschiedde 
bovenal juist omdat wij van twee zo
zeer door ons gewaardeerde instan
ties als e.c. en Hum. Verb. iets be
ters, iets méér verwachtten dan wl!t 
in deze "Verklaring" werd gegeven. 

• • • 
nr. De Konings teleurstelling over 

onze reactie heeft trouwens n.og 'n 
diepere grond. En ook daarover moe-

Parlementaire flitsen 
(vervolg van pag. 2) 
twege geblokkeerde rekeningen, niet 
in de zin van de geldblokkering van 
vroeger, maar in deze zin, dat de Re
gering zal uitmaken of het doel, waar
voor de gemeenten het geld willen ge
bruiken, van die aard is, dat daaruit 
geen monetaire gevaren voortvloeien. 
En van het geld, dat op die rekenin
gen staat, zal dan zeker een redelijke 
rente moeten worden vergoed. De ge
meenten moeten op ~1et ogenblik voor 
de leningen, die zij met de grootste 
moeite kunnen krijgen (bijv. de "bur
gerzinleningen") 4% rente betalen en 
de Regering zit op f 280 milHoen van 
de gemeenten, waarvoor geen rente 
wordt betaald. Onze fractievoorzitter 
achtte dat een volkomen onjuiste po
litiek en hij meende, dat de Regering 
hiervan zou moeten terugkomen. 

* • • 

T en aanzien van de reservering 
voor de toekomst gaf spre

ker, zoals wij reeds hebben vermeld, 
echter toe, dat de zaak wel anders 
lag, omdat men inderdaad hier niet 
.kan spreken van aanspraken, die in 
het gedrang zijn gekomen. 

Mr. Oud besloot zijn rede, welke 
het hoogtepunt van het debat vorm
de, met de minister, ook in verband 
met het vast te stellen percentage, tot 
een soepele houding in deze te manen, 
waarmede de Regering een ontzaglijke 
goodwill bij de gemeentelijke bestuur
. ders in Nederland zou kunnen berei
ken. Ik geloof - aldus de heer Oud -

ten wij wel iets zeggen. Zijn conclu
sie ten deze n.l. is: "er mag waarach
tig wel iets veranderen in de onder
linge waardering en begrip voor el
kander bij groepen en mensen, die zó 
dicht bijeen behoren, die zó samen 
leven uit de krachten, welke onze 
cultuur en haar klimaat hebben ge
vormd en die .... zó zeer eendrachtig 
zouden moeten zijn in deze tijden van 
bittere crisis. Stel je voor, dat we zo 
hadden zi1Aên delibereren over elkan
der en elkanders bedoelingen in 1940-
'45. Terwijl toch ieder bewust mens 
weet, dat onze toestand - in wezen 
--- even critiek is. 

• • • 
()17er dit laatste bestaat tussen hem 

en ons geen verschil. Wij zeggen 
het gaarne met grote nadruk: ook wij 
achten de huidige wereldsituatie -
en daarmede die van ons volk - even 
critiek als in de jaren tussen beide 
wereldoorlogen en die. waarin de 
laatste woedde. We zijn daarom be
reid tot begrijpend overleg. We stáán 
.open voor een zo eendraChtig moge
lijk~ houding van allen, die onze cul
tuUT willen beschermen en verdedi
gen. 

Maar nu hebben, helaas, de jaren 
'40-'45. ons iets geleerd, dat voor dr. 
De Koning blijkbaar niet zo zwaar 
W€egt als voor ons, doch dat wij toch 
wel héél ernstig achten. Kort gezegd: 
er zou naar onze mening in 't leven 
van Kerk en Staat der laatste jaren 
heel wat onheil voorkomen zijn, 
wanneer men in hèt "gesprek" dat in 
de bezettingsjaren op allerlei terrein 
plaats vond, zich niet met een 
,,schijn eenheid" had tevreden gesteld. 
doch de problemen toen wèl tot op de 
bodem had gepeild en met àlle in-

dat de Regering het stellig met mij 
eens zal zijn, dat niets van zo groot 
belang is in ons land - altijd, maar 
zeker in de moeilijke tijd, waarin wij 
nu verkeren - dan dat er een zo goed 
mogelijke verhouding, een zo goed 
mogelijke samenwerking bestaat tus
sèn de centrale overheid en de locale 
bestuurders. 

• • • 
D eze soepelheid heeft de minis

ter, jammer genoeg, niet kunnen 
opbrengen, met het gevolg, dat hij nu 
enige belangrijke veren heeft moeten 
laten. 

Wat de reserveringen betreft werd 
de motie, welke het verste ging, n.l. 
die van mr. Algera (A.R.), met als 
tweede ondertekenaar mr. Oud, ver
worpen, maar op een iets minder ver 
gaand amendement van de heer Hof
stra (Arb.), dat de minister eveneens 
had ontraden, verenigde zich toen .... 
de gehele Kamer, zodat dit met 78 
tegen 0 stemmen werd aangenomen. 
Een dwaze situatie voor de minister, 
welke hij aa& zijn misplaatste ·hals
starrigheid had te wijten. 

De motie-Algera vroeg bijschrijving 
over de jaren 1948/'50 als tegoed op 
een daartoe voor i e d e r e gemeente 
afzonderlijk te openen rekening-cou
rant, over welke saldi de gemeenten 
niet zouden · kunnen beschikken in
dien en voor zover de ministers van 
Financiën en Binnenlandse :t.aken zou
den hebben verklaard, dat· zulks uit 
monetair oogpunt bezwaar ontmoet. 
De rentevergoeding door het Rijk zou 
4% moeten ·bedragen. Door het sa
mengaan van K.V.P. en P.v.d.A. werd 

zichten inderdaad rekening had ge
houden. 

• • • 
nat de "Verklaring" thans bij kerk-

mensen als hen wier reacties dr. 
De Koning teleurstellen, 'n ontvangst 
vond, die wij mèt hem betreuren, 
vindt hierin zijn verklaring. Dat wij 
critiek op haar lieten horen, zie hij 
in dit licht, niet in dat van het 
door hem toegedichte gemis aan 
waardering van en begrip voor elkan-

Copie voor deze rubriek te 
zenden naar: Mejuffr. Joh. H. 
Sprtnger, Alexanderstraat 16, 
Haarlem. 

ZAL DE WENS VERVULD 
WORDEN? 

H et verslag over het werkjaar 
lopende van de zomer van 

1950 tot de zomer 1951, is vastge. 
steld in de voorvergadering die 
het Algemeen Bestuur • van ae 
.,Vrouwen in de V.V.D." op Za
terdagmiddag 13 October j.l. 
hield. Het zal als rondschrijven 
no. 14 zoals gewoonlijk door de 

Centrale-vertegenwoordigsters 
verspreid . worden. 

In dit verslag komt een wens 
tot uiting n.l., de behoefte aan 
meer voorlichting en er wordt 
aan herinnerd, dat de sub-com
missie voor de Vrouwen van de 
Propagandacommissie van onze 
Partij, reeds in Maart 1950 een 
voorstel dienaangaande heeft in
gediend. 

Juist op het ogenblik dat het 
verslag met daarin deze wens ge
stencild wordt, staat er in het 
weekblad een bericht, dat een 
goede kans geeft op de vervul
ling ervan. 

Wanneer de voorgestelde "ba
sis-cursus" wordt zoals de voot'
stelsters hopen, zal dit 'n prach
tige gelegenheid zijn 170Qr de 

dit amendement met 47 tegen. 32 stem-
men verworpen. 

• • • 
H et aanvaarde amendement-Hof-

stra eist een collectieve boeking 
van deze oude vorderingen op een ge
blokkeerde rekening bij het Rijk, met 
rentevergoeding (percentage wordt 
niet genoemd) van 1 Januari 1951 af. 
Als bedoeling werd daarbij door de 
voorstellers aangegeven, dat deblok
kering zal w.orden toegestaan in alle 
gevallen, waarin tegoeden kunnen 
worden gebruikt tot aflossing van ten 
behoeve van de kapitaaldienst van de 
desbetreffende gemeente aangegane 
vlottende schulden, vp een wijze, dat 
de monetair-neutrale werking van de 
aflossing is gewaarborgd. Daar de mi
nister zich echter van deze toelichting 
verklaarde los te maken, zal moeten 
worden afgewacht, of hij zieh hier 
volkomen aan zal houden. 

• •• 
A mendementen van de heer Alge-

ra, mede-ondertekend door leden 
van alle fracties, om de z,g. kortings
regeling te doen verdwijnen, nam de 
minister over. 

Over een amendement van mr. Beer
nink (C.H.), eveneens als tweede me
de-ondertekend door de heer Oud, dat 
het percentage der belastingen, dat in 
het Gemeentefonds zou vloeien, op 11,2 
in plaat'! van 10.3 wilde stellen, sprak 
minister Lieftinck weer eens een: 
,.voor de Regering volstrekt onaan
vaardbaar'' uit, waarna het werd ver
worpen met 44 tegen 'J:l stem..nen. Met 
de K.V .P. en de P.v.d.A. stemden nu 
ook de C.H.-leden TilaDus, Krol en 
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der bij groepen en mensen, die zo 
dicht bijeen behoren. Want nog eens: 
van zulk een gemis is bij ons geen 
sprake. · 

Onze critiek - dit moet dr. De Ko
ning dunkt ons toch wel gevoeld 
hebben - sproot tenslotte voort uit 
een gevoel van diepe teleurstelling: 
wij hadden van een zo ostentatieve 
verklaring van de Centrale Commis
sie voor het Vrijz. Prot. en het Huma
nistisch Verbond iets méér verwacht 
dan het schamele dat zij gaf en dat 
er slechts toe kan bijdragen dat in 
brede kringen maar weer bevestigd 
wordt de indruk, dat Humanisme en 
Humanistisch Christendom tot niets 
anders in staat zijn dan tot vagelijk 
zwevende uitspraken over onze "cul
tuur", zonder wezenlijk belang of we
zenlijke invloed voor de wereld in 
haar aperte nood. 

G. A. DE RIDDER 

"Vrouwen in de V.V.D." om haar 
kennis uit te breiden (en niet al
leen voor haar!). 

Een schriftelijke cursus heeft 
ongetwijfeld bezwaren, maar daar 
staat tegenover, dat veel meer 
personen bereikt kunnen worden 
dan bij een mondelinge cursus 
mogelijk is, die altijd afhangt 
van plaats, 'ijd, aantal deelne
mers, en last not least, de be
schikbare sprekers. 

Wil men deze schriftelijke cur
sus gebruiken als grondslag van 
ee~ mondelinge, des te beter. 
Maar zijn er geen docenten te 
vinden die geschikt en bereid 
zijn, dan kan men ook zonder die 
hulp, studiegroepjes vormen, evt. 
onder leiding van een of me<!r 
bestuursleden. 

Wanneer b.v. van een plaatse
lijke vrouwengroep alle leden 
zich deze cursus verschaffen en 
persoonlijk doornemen, kunnen zij 
op haar bijeenkomsten de lessen 
samen bespreken. 

En tenslotte heeft een schrifte
lijke cursus het voordeel, ook bin
nen het bereik van enkelingen te 
liggen. 

De inhoud ziet er misschien op 
het eerste gezicht wat geleerd ':lit, 
maar de bedoeling is een eenvou
dige en populaire behandeling, zo
dat niemand zich behoeft te late>t 
afschrikken door de vrees dat het 
te moeilijk zal zijn. 

De voorsteisters hopen van har
te, ~at het plan doorgang zal vin
den. Meldt U nu meteen aan als 
aspirant-deelneemster. Denk niet: 
ik hoef nu niet te schrijven, want 
die cursus komt er toeh wel, en 
dan vraaff ik die later wel aan. 

Als iedereen zo denkt, komt die 
er niet. En het is zo nodig dat die 
a- wel komt. 

J. H.S. 

jkvr. Wttwaall van Stoetwegen tegen. 
De C.H.-fractie viel dus alweer (en nu 
zelfs bij een amendement van een 
fractiegenoot) uiteen! 

• • * 

V olledig succes daarentegen - en 
dit tot slot - had de heer Oud, 

met zijn beide amendementen. Het 
eerste had, geheel in de lijn van het 
principiële betoo& van onze fractie
voorzitter, tot strekking uit te spre
ken, dat het .aan het Gemeentefonds 
toekomende -percentage aan belastin
gen niet ten laste van 's R ij k s mid· 
delen wordt uitgekeerd, doch behoort 
tot het belastinggebied van de collec
tiviteit van de gemeenten. Ondanks 
"ernstige bezwaren" van de minister, 
werd het amendement bij een stem
ming, welke tot het laatste toe de 
spanning erin hield, aangenomen met 
39 tegen 36 stemmen. Zeven K.V.P.
leden (de heren dr. Lucas, v. Koever
den, v.d. Ploeg, Hooy, de Graaf, .Mae
nen en dr. Kortenhorst) stemd~ me
de vóór het amendement. De rest van 
de K.V.P.-fractie benevens de gehele 
P.v.d.A.-fractie stemden tegen. 

Een tweede amendement van mr. 
Oud nam de minister na een kleine 
wijziging over. Het amendement stelt 
het aantal leden van de Rijkscommis
sie van advies voor de gemeentefinan
ciën op elf, waarvan tenminste vijf 
zullen zijn: leden van gemeentebestu
ren of personen in dienst van gemeen• 
ten of van de Vereniging van Neder
landse Gemeenten. 

Het ontwerr in zijn geheel werd ten
slotte zonder IM!of1elijke stemming 
aanvaard. 
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alles zich buiten hen om afspeelt en 
zij daarvan niet de dragers, maar de 
van boven af geleiden zijn. Men zou 
kunnen zeggen,. dat hier sprake is van 
een diepere oorzaak van de onver
schilligheid, een oorzaak, die wortelt 
in· de veel te grote afstand tussen de 
leiders en de geleiden. 

onze Kamerfractie een goed bedoel• 
de poging gedaan om althans de 
p.b.o. voor dit euvel zoveel mogelijk 
te behoeden. De heer Cornelissen 
diende een amendement in om de be
sturen van de schappen rechtstreelts 
door de bedrijfsgenoten te.doen ver• 
ldezen, waarbij aan de representa
tieve organisaties de candidaatstel· 
ling zou worden toevertrouwd, ter-· 
wijl ter waarborging van de rechten 

. van minderheden een aantal leden 
zou worden benoemd. Wij herinneren 
ons nog levendig hoe oppervlakkig 
de woordvoerders van de andere par· 

HUN TREKKEN THUIS 

Bij de behandeling van de Wet 
op de Bedrijfsorganisatie is, 

zoals men zich zal herinneren, door 

SMIT 
SliKKERVEER 

DYNAMOS MOTOREN INSTALLATIES 
~------- ----~ 

·rHBu 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L 

Dat is al de 17·de vanochtend ••• ! 
En veelal zijn 't kwitanties: huishuur, gas, 
electriciteit, de krant, de waterleiding en 
zo gaat 't maar door ..... 

Mevrouw, waarom toch al dat telkens ge· 
stoord worden... al dat trappenlo~n 7 
Het is onn~dig I 
Een Rekening-courant bij de H.B.U. en al 
Uw periodieke en andere betalingen worden 
eutomatisch en geruisloos door Uw bank 
verricht. Géén geld in huis en . . . . Uw 
kasgeld brengt nog rente op ook! 

HOLLANDSCHE :BANK-UNIE N.V. 

Ondanks interi119 
betere intderin!1 

,.. ·KA MOTOREN 

N.V. Lijm- en 
Gelatinetabnek 

,,~elft'' 

Fabrieksmerk 
TWEE TORENS 

fel. 106-363 0 eI t t 

H. TEN CATE Hzn. & Co. N.l. 
Almelo 

·--·---· 

Katoenen- en Rayon

manufacturen 

tijen zich over deze essentiële wijzi~ 
ging uitlieten en hoe het amende· 
ment met 74 tegen 10 stemmen sneu
velde. Men kon aanvoelen, dat men 
in bepaalde kringen handhaving van 
de macht der organisatiebestt;ren 
belangrijker achtte dan werkelijke 
democratie in de p.b.o. Zonder leed
vermaak mogen wij vaststëllen, dat 
de tegenstemmers hun trekken thuis 
beginnen te krijgen. 

Wanneer men de moed mist om 
ongelijk te erkennen en dit alsnog 

0
EJON6'S 

CHOCOIADf 

OIOCOIADI! 
HAGELSlAG. 
De eenige echte! 

WESSANEN 

te herstellen, dan vrezen wij, dat 
het met de p.b.o. niet voorspoedig · 

zal gaan en dat de schappen, die 

tot stand komen, . door de betrok· 
ken bedrijfsgenoten niet als een 
deel van zichzelf, maar als een 
impopulaire schepping van Vadt-r
tje Staat zullen worden be• 
schouwd, waaraan men tegen wu 
en dank zijn bijdrage betaalt, doch 
waarvoor men verder niets ge
voelt. 

AFDEUNGSSECRETA&ISSEN: 

Onze administratie is gaarne ber~id 

met U te spreken over de mogelijk-

heid van uitbreiding van onze lezers· 

kring 

UIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHUDIIHHIIIIIH111111HIUHimHliiiiiii11111111111HIIU11111 

GOEOEWAAGEN's 
Koninklijke Fabrieken 

GOUOA 

• 
Serviezen Pijpen 

lnternattOnale...; bankzake~ 

V oor Uw zaken met Aztë be
schikken wij over 1 7 kantoren 
in Indonesië en eigen vesti
gingen i~ Bombay, Calcutta, 
Bangkok, Singapore. Hong· 
kong. Kobe, Tokyo. 

Inlichungen verstrekken onze 
kantoren in Nederland: 

AMSTERDAM, Singel 2'0 
ROTTERDAM, Mathenesserl. 23' 
OEN HAAG. l.an~ Vijverberg 11 

IIA!IOBALB B.&IIDBLSB.&BK •• 1. 

Friesch-Gro1ingsche Hypotheekbank N.V. 
Nederlandsche Hypotheekbank N.V. 
Rotterdamsche Hypotheekbank N.V. 
Algem. Friesche Hypotheekbank N.V. 

Ams+erdam -- 's-Gravenhage - Groningen - Rotterdam 

GELDEN BESCHIKBAAR 
voor eel'Ste hypotheek 

BILLIJKE VOORWAARDEN 

Mr. M. J. BOS 
Mr. J. WfLKENS 

Mr. C... A. KINGMA 
Mr. r. r. K~EYN 
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' . . . . . . . 

Enige tijd geleden is .een brochure ver- van de Vadèrlandse Kring zijn ook libe- T~ouw en het Wyekblad Burgerrecht. 
schenen van de Vaderlandse Kring. ralen lid. Aan hun· goede bedoelingen Trouw stelt in deze gedachtenwisseling de 

In dit geschrift wordt een beschouwing twijfelen wij niet. Zij zijn teleurgesteld zaken met grote scherpte en principieel. 
gewijd aan de betekenis van de verkiezin- over de Indië-politiek, zij zijn tegenstan- Burgerrecht heeft daarop gereageerd en 
gen voor de Tweede Kamer in het aan- ders van het dirigisme en menen in de nu zagen wij dr Zeegers aangeduid als 
staande jaar. Zulke overpeinzingen zijn Vaderlandse Kring een groep te hebben een "ijveraar voor de A.R. beginselen", 
ongetwijfeld van nut wanneer zij een posi- getroffen, die hun ideeën vertolkt. Nu en verder is deze ervan overtuigd, .,dat 
tieve bijdrage leveren. Uit onze lezers- moet echter worden vastgesteld, dat de hij door zijn actie de ware A.R. beginselen 
kring zijn evenwel berichten tot .ons ge- teleurstelling over de Indonesische poli- dient." 

· komen, die getuigen van zeer grote boos- tiek gelijk reeds gezegd, ons deel ook is. Het is goed als de liberale steunpilaren 
heid en verontwaardiging over hetgeen de En verder willen wij dan toch met nadruk van Burgerrecht hier eens goed nota van 
schrijver van het geschrift - wieris naam er aan herinneren, dat wij uit beginsel nemen. Misschien willen zij dan ook lezen, 
overigens in de brochure niet is vermeld tegenstander zijn van het dirigisme, on- wat Burgerrecht kort -geleden (nummer 
- daarin zegt. Vooral keert zich de ver- danks het .feit, dat wij in de brochure van 20 October, blz. 5) geantwoord heeft 
ontwaardiging tegen de wijze waarop over van de Vaderlandse Kring er voor worden aan het A.R. Tweede Kamerlid C. van. 
de V.V.D. wordt geschreven. Een, door uitgemaakt daaraan hand- en spandien- den Heuvel. Wij lazen daar: 

ons zeer hooggeacht en gewaardeerd, sten te verlenen. Wij stellen, dat zulke be-
geestverwant opperde zelfs de gedachte weringen eenvoudig voortkomen uit een 
om in een contra-brochure tegen het ge- volslagen gebrek aan kennis omtrent het 
schrijf van de Vaderlandse Kring in te practisch-politieke gebeuren in ons land. 
gaan. Wij doen dat niet, omdat een ge- Maar dit verder ter zijde. Het merkwaar-
dachténwisseling alleen waarde heeft wan- dige evenwel is, dat van alle moeilijk-
neer zij vari zakelijk nut kan zijn. En aan heden van dit ogenblik de Vaderlandse 
onderling gekrakeel hebben wij_ ook geen· Kring nu verder ook vrijwel iedereen de 
behoefte in een periode, die om eenheid schuld geeft. Ja, teleurgestelde verwach-
schreeuwt en die van ons vraagt ons bij tingen maken twisten. 
~g m. ~tieve zin op tlêt dienen In· de broc~ van. Q.e. Y~derlandee ,l{ting 
van 's"lànds belang te richten. Wij houden wordt de V.V.D. in het bijzonder veroor-
niet van ruzies tussen partijen, maar deeld, de christelijk-historischen komen er 
evenmin van getwist tussen een partij en weinig beter van af. Het gunstigst is het 
een kring, die zegt beslist geen partij te oordeel over de anti-revolutionnairen. 
willen zijn. Wel willen wij een enkel woord Maar ...... ook daarin zijn "invloeden aan 
schrijven over het feit van het bestaan het werk, welke gtote gevaren in zich 
van de kring en soortgelijke groeperingen. bergen." 

* 

wij ~enen als uitgangspunt i:üet beter 
te 'kunnen nemen dan hetgeen ir S. H. 

Stoffel in zijn bijzonder .lezenswaardig ar
tikel de vorige week tót onze lezers heeft 
gezegd. Wij doen dit met te meer :reden 
omdat de heer Staffel een man is, die 
steeds een krachtig overtuigd liberaal is 
geweest. Daarenboven is hij 'n man die 
idealisme aan 'n grote dosis nuchterheid 
paart; niet zonder reden behoort hij tot 
de zeer geslaagde werkgevers in ons land. 
De heer Stoffel stelde in zijn artikel, dat 
lege kisten twisten maken. Maar, zo voeg
de hij er aan toe, teleurgestelde verwach- _ 
tingen doen dat ook. En laten wij van 
onze kant nu vaststellen, dat er in ons 
land heel wat teleurgestelde verwachtin
gen zijn. De lezer moge van ons aanne
men, dat · wij er evenzeer ons deel aan 

_hebben. Wij denken aan hetgeen is ge-
schied in de Indonesische kwestie. Dat 
heeft velen mèt ons diep teleurgesteld. 
Wij denken voorts aan de uiterst sombere 
financiële toestand, aan de zorgen van zo 
velen, aan het verminderde aanzien van 
ons land in de wereld. De teleurstelling 
begrijpen wij dan ook vo],komen, wij delen 
haar. Maar een tweede vraag is of wij nu 
ook alle reacties begrijpen,. die val'l dezé 
teleurstellingen het gevolg _zijn. En dan. 
denken wij aan de Vaderlandse Kring, aan 
't Comité Burgerrecht, aan de Nationale 
Concentratie, aan het Veter;anen-legioen. 
Hier moet namelijk de vraag aan de orde 
worden gesteld of het sentiment niet over 
de nuchtere zin de. baas geworden is. 

Kortom: van alle partijen deugt niet veel. 
En: de liberale leden van de Vaderlandse 
Kring accepteren dat. Van de liberale par
tij wordt getuigd, dat zij een "twijfelach-
tige rol" heeft gespeeld ...... zelfs bij de 
jongste Kabinetscrisis. 
Het zou interessant zijn om .te horen, 
waar dat op slaat. Wij begrijpen ·er niets 
van. 

* * • 
Reeds verscheidene jaren ageert bet co-

mité Burgerrecht. De wijze waarop 
het dit doet willen wij buiten be
schouwing laten. Alleen willen wij zeggen, 
dat het comité zich steeds tot tolk heeft 

_gemaakt van _allerlei grieven, maar te · 
weinig begrepen heeft van de plicht van 
de democratische leidsman om ook voqr 
de volgelingen de moeilijkheden te schet~ 
sen waarin onze politieke voormannen in 
deze wereld zijn gesteld. Het comité Bur
gerrecht wordt ook gesteund door libera
len. Zeker. hebben ook zij de beste bedoe
lingen. Maar wij nemen aan, dat zij toch 
ook wel eens twijfel bij zich hebben voelen 
opkomen wanneer zij het weekblad Bur
gerrecht lazen. Opmerkelijk immers was, 
dat daarin de V.V.D. nog al eens werd 
aangevallen en er altijd heel wat slechter 
afkwam dan de anti-revolutionnairen. Dat 
·heeft ons niet verwonderd, want ons was 
wel bekend, dat mr dr Zeegers, die vaak 
de hoofdartikelen van het 'blad voor zijn 
rekening neemt, lid is van de Anti-Revolu
tionnaire Partij en in de hoofdstad des 
lands zelfs een functie in die ·partij be
-kleedt. 
Nu is het merkwa!!.rdige, dat er in de 

'laatste tijd een twistgeschrijf plaats vindt 
tussen het anti-revolutionnaire dagblad 

"Indien nu echter de heer van den Heu
vel meent, dat Burgerrecht aan de A.R. 
nimmer steun heeft geboden, dan vèr
gist hij zich. Politieke discretie verhin
dert ons, daarop in het openbaar in te 
gaa;:, maar wij willen de heer van den 
Heuvel ten deze wel persoonlijk van 
repliek dienen". 

:; BeUijkt ons-goed dat.dit is uitgespro)fen, 
want niemand, 9-ie Burgerrecht steunt, be
hoeft nu meer te twijfelen waaraan hij 

. toe is. 
* * • 

Nu willen wij .een ding dadelijk. voo~op 
stellen. Het is verre_ van ons dr Zee

gers ook maar één ogenblik kwalijk te 
nemen, dat hij in a.r. richting heeft ge
schreven. Wanneer hij een principieel man 
is, dan kan en mag men van hem zelfs 
niet anders verwachten. Maar het toont 
wel aan hoe wonderlijke gevolgen het 
heeft wanneer mensen van diverse poli
tieke beginselen met elkaar in een club 
gaan zitten. Dan heeft men geen beginsel, 
geen houvast. Dan kan men elkaar wel 
een tijdlang vinden in het gezamenlijke 
gevoel van teleurstelling over gedane za
ken en men kan zich samen teweer stel
len tegen dirigisme, maar dit vormt geen 
basis, waarop men in positieve zin Jll.et 
elkaar voort kan gaan. Wij zijn het dan 
ook geheel eens met- Trouw wanneer dit 
blad schrijft, dat als men een a.r. tot zijn 
a.r. beginsel wil brengen, men principieel· 
a.r. moet zijn en a.r. moet spreken; en als 
men een liberaal tot zijn beginsel wil 
brengen, men liberaal moet zijn en libe
raal moet spreken. Dan moet men niet ten 
onder gaan in "smeltkroezen" als de Va
derlandse Kring of Burgerrecht. Evenmin 
in een "Veteranen-legioen" of in een "Na· 
tionale Concentratie". Met de vorming 
van dit laatste, zo wil althans het ge
rucht, zou dr Feuilletau de Bruyn thanr 
bezig zijn. 
Uit zulke dingen komt niets goeds voort. 
Behalve dan voor de tegenstander. Juist 
de naam Feuilletau de Bruyn doet ·ons 
daar weer aan herinneren. Want, de heer 
Feuilletau de Bruyn is op dit terrein een 
léerzaam voorbeeld. Reeds in vele verkie
ZÏJ,lgsronden heeft hij meegetoerd. Laatste
lijk in 1948. Toen was hij er mede de oor
zaak van dat de V.V.D. een zetel minder 

(Vervolg op pag. 3l 
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* 
Particuliere pensioenfondsen getuigen van brede souiale 

o2vattingen der Nederlandse werkgevers 
Spaar- en pensioenfondsenwet Indonesische . 

penswenen . 
ln 

Men kan geen ijzer met handen breken en men kan al evenmin de af
werking van . e.en eenmaal vastcestelde Kameragenda het koste wat het 
wil forceren, ZQu. ~n .dit taats~ proberen ~ .~ gelukkig is de ~r 
in deze zelf sou~ln - dam zou. de Kamer voortdurend in een dwang
positie worden gePlaatst, welke de vrijheid van beraadslaging en een juiste 
besluitvorming in bet gedrang zou brengen. Het moet dus in het algemeen 
als onvermijdelijk ~orden aanvaard, dat er nu en dan eens een kink in de 
parlementaire kabel komt, zoals zich de vorige week tot twee maal toe 
heeft voorgedaan. De verdere behandeling van het ontwerp betreffende 
een tijdelijke bijslag op de Indonesische pensioenen moest worden ge
schorst ~ staats-secretaris Götzen op zUa verzoek plegenheld te geven 
uader met de commissie van rapporteurs in overleg te treden en de verdere 
behandeling van bet ontwerp Pensioen- en Spaarfondsenwet moest ua. 
lldddernacht worden verdaagd, omdat het onmogelijk. bleek, daarmede nog, 
ZOàls de opzet was geweest, in die vergadering geheel gereed te komen. 

geen last hebben. De Regering voelt 
dit, naar spreekster meende te heb
ben opgemerkt, oo~ zeer wel aan en 
neemt het 'standpunt in, dat de Over
heid ten deze zeer voorzichtig te werk 
rr.oet gaan, ten einde de totstandko
ming en instandhouding van vrijwil
lige oudedagsvoorzieningen in. het be
drijfsleven niet in gevaar te brengen. 
Deze zienswijze, zo verklaarde spreek
ster, is geheel de onze en ik meen, dát 
niet alleen de Regering wijs doet zich 
deze zelfbeperking op te leggen, doch 
dat ook de Kamer dit besef indachtig 
moet zijn. 

Om met het laatste onderwerp te 
beginnen: De Pensioen- en 

Spaarfondsenwet stelt niet zeU van 
dergelijke fondsen in, doch geeft 
slechts algemene regels, waaraan 
particuliere ondernemings- en be
drijfspensioen- en spaarfondsen ten 
minste moeten voldoen en regelt ook 
het toezicht op deze fondsen. Evenals 
vrijwel alle andere woordvoerders in 
de Tweede Kamer (de communisten 
zijn nu eenmaal altijd in de contra
mine), kon ook onze geestverwante, 
mevrouw Fortanier-De Wit, zich, 
mede namens haar fractiegenoten, 
met het ontwerp in grote lijnen zeer 
wel verenigen. Er zijn heden ten dage 
vele honderdduizenden werknemers, 
die bij een bedrijfs- of ondememings
pensioenfonds zijn aangesloten. Blij
kens de Memorie van Toelichting zijn 
er ruim 15 bedrijfspensioenfondsen en 
zijn er ongeveer evenveel van ~
lUl fondsen in voorbereiding. Het aan
tal ondernemingspeilsioenfondsen is 
nog niet precies bekend, maar de Re
gering schat deze op "enige duizen
den". 

• • • 
0 ns land heeft, zoals mevr. For

. . tanier opmerkte, het geluk ge
bad, dat de deconfiture van een pen
sioenfonds tot de zeldzame gevallen 
is beperkt geblev:en en dat ondanks 
de omstandigheid; dat het aantal pen
sioenfondsen ieder jaar groter is ge
worden. Zij achtte het dan ook be
grij~lijk, dat de ondertekenaars van 
het wetsontwerp hun grote waarde
ring wensten uit te spreken voor wat 
op dit gebied li{edaan is door tal van 
werkgevers, die, "door brede sociale 
opvattingen gedreven, de zorgen van 
hun personeel voor de oude dag heb
ben willen wegnemen, althans ver
minderen". Namens haar fractie wil
de mevr. Fortanier zich daar gaarne 
bij aansluiten. 

• • • 
0 nze woordvoerster achtte .,het 

echter een aanvaardbare ge
dachtengang, dat, nu deze vorm van 
oudedagsvoorziening steeds meer in
gang vindt, werkgever en werknemer 
beiden ermee gediend zijn, dat tech
nisch verantwoorde regelingen tot 
stand komen. De werkgever moet, als 
hij pensioentoezeggingen doet, zich 
goed bewust -zijn welke . lasten zijn 
Wezeggingen op de onderneming leg
gen; voor de werknemer is bet van 
groot belang precies te weten, welke 
rechten hij aan de vrijwillige toezeg
ging van de werkgever kan ontlenen. 
Het hoofddoel van het wetsontwerp 
achtte zij dan ook zeer juist geschetst 
in deze zinsnede, dat het ioveel mo
gelijk waarborgen wil scheppen, dat 
bij de werknemers in dienst van par
ticuliere ondernemingen, de gewekte 
pensioenverwachtingen ook verwe
zenlijkt worden. Daarnaast houdt het 
ontwerp zich, terecht, ook met een 
aantal technisch noodzakelijke regels 
bezig. Het feit, dat het hier de belan
gen van honderdduizenden werkne
mers betreft, vormt, ook naar de 
overtuiging van de V.V.D.-fractie, een 
voldoende rechtsgrond voor een wet
telijke regeling. 

• • • 
D it alles neemt echter niet weg, 

dat, naar mevr. Fortanier kon 
verklaren, de fractie van de V.V.D. 
ook oog heeft voor het feit, dat het 

MEVROUW FORTANIER 

, ... honderdduizenden 
werknemers . ... 

hier een delicaat onderwerp betreft. 
Delicaat in die zin1 dat die werkge
vers, die vrijwillig grote financiële 
lasten op zich nemen om een goede 
oudedagsvoorziening voor de wer
kers in de onderneming mogelijk te 
n;aken, als gevolg daarvan, onder
worpen zijn aan een aantal extra-ver
plichtingen tegenover de overheid, 
waarvan hun collega's, die niet derge
lijke voorzieningen hebben getroffen, 

• • • 
B ij 't stellen van wettelijke eisen 

aan vrijwillige pensioenvoor
zieningen mag die vrijwilligheid geen 
ogenblik uit het oog worden verlo
ren. Maar al te licht zou een complex 
van ingrijpende voorschriften de lust 
om nieuwe voorzieningen te treffen 
of. · bestaande te handhaven, kunnen 
doden. Daar komt bij, dat de over
beictspensioenen uitdrukkelijk niet 
onder deze wet vallen en het moest 
onze woordvoerster van het hart, dat 
het toch wel een eigenaardige figuur 
is, dat de overheid in dit wetsont
·werp minimumeisen opstelt voor par
ticuliere pensioenfondsen, waaraan de 
overheidspensioenfondsen, op 'n aan
tal punten althans, op geen stukken 
na kunnen voldoen! Is de Regering, 
zo vroeg zij, zich óewust, dat deze re
geling voor particuliere fondsen, 
waaraan m.inimwn,.eisen wigden . ~
steld, die in sommige opzichten veel 
verder gaan dan die waaraan de 
Overheidsfondsen zelf voldoen, con
sequenties meebrengt voor de normen 
van de oudedagsvoorziening van haar 
eigen dienaren? 

• • • 

V atten wij de - aanvaardbare -
uitgangspunten van het wets

ontwerp, waarover mevr. Fortanier 
nog enige vragen ter verduidelijking 
stelde, sam~n. dan zijn deze voorna
melijk: de aanmeldingsplicht voor de 
fondsen of, wanneer er geen fonds be
staat, van de werkgever, die voor zijn 
werknemers een polis bij een Levens-

DEZE BURGER 
heeft in zijn eigen Nieuwe Rotterdamse Courant een artikel ge
lezen van de Londense correspondent dat hem wel even diep 
heeft geschokt, omdat hij zelf tot dat electoraat behoort, dat 
door die correspondent voor vuile vis wordt uitgemaakt. 

Deze burger voelt zich daar, in z'n eigen democratisch.~ Ik, 
door gegriefd. Niks aardig van Jimmy . ..... om dit te schrt)ven: 

Ik zag dit electoraat als bestCMnde uit twee kudden stem
vee, die, zoals ik dat vroeger eens heb uitgedrukt, hun 
kçuze reeds hebben gedaan bij hun geboorte en daar nooit 
meer van afwijken, met daartussen een groep, die haar 
keus bepaalt op grond van een min of meer objectieve 
beoordeling van de staat van dienst der twee partijen. Die 
groep nu schijnt echter wel heel wat kleineT te zijn dan 
men eigenlijk zou moeten hopen. 

En even later: 

Kortom, dat er ook .aan de rand van de kudde stemvee 
maar heel weinig onafhankelijk-denkenden zijn, en dat 
de overgrote massa van die kudde automatisch haar lei
ders volgt en er zich eenvoudig niet om bekommert, op 
welke manier dezen zich van hun leiderschap kwijten en 
in welke richting men wordt gevoerd. 

Ziet ge, dacht deze burger, dit is nu het oordeel over den 
principiëlen mens, uitgesproken door een belangrijk buitenlands 
vertegenwoordiger van een belangrijk Nederlands dagblad. 

Ge behoeft, dacht deze burger, daar niet veel commentaar bij 
te geven. · 

Ge behoeft alleen maar te zeggen dat ge dergelijk geluid méér 
hebt gehoord en dat ge gezien hebt, goed gezien, waar het toe 
leidén- kan. 

Niet aardig van Jimmy Huizinga. 
Dat is dan nog het aard~gste woord voor zulk hoogmoedig 

geschrijf in het vocabularium van 
DEZE BURGER 

de Tweede Kamer· 
verz. Mij heeft gesloten; d~t statu
ten en reglementen van de fondsen 
minstens m~ten voldoen aan de 
eiSen, die 't wetsOntwerp stelt en dat 
deze statuten en regiem'enten de 
goedkeuring van de minister van >So· 
ciale ~aken behoeven, de Verzeke· 
ringskamer &ehoord. Deze opzet heeft 
daarom onze instemming, omdat de 
wet zich daarmede tot het geven van 
beginselen kan beperken en de uit
werking zo soepel kan zijn, dat met 
de bijzondere omstandigheden van de 
fondsen zoveel mogelijk rekening kan 
worden gehouden. 

• •• 

B ij de bespreking van de behan
deling·. van de ingediende 

amendementen (door welker indiening 
het ontwerp nog niet kon worden af
·gehandeld) zullen wij vanzelf op en
kele detailonderwerpen terug komen. 
Hier volstaan wij thans met te· ver
melden, dat onze woordvoerster, even
als sommige andere sprekers, er wel 
bezwaar tegen had, dat wanneer een 
werknemer op staande voet zou wor
den ontslagen, dit mede als gevolg 
moet hebben, dat aanspraak op (uit
gesteld> pensioen verloren gaat, voor 
zove deze de door de werkgever ge
storte premie betreft. Mevr. :"ortanier 
meende, dat in de overgrote meerder
heid van de gevallen dit verlies van 
pensioenrechten een grote onbillijk· 
heid zou betekenen en wel in de eer
ste plaats omdat zij pensioen be
schouwt all! uiqest.e!d, loon, ook voor 
zover de aanspraak js ge~· op 
door de werkgever gedane stortingen, 
en in de tweede plaats omdat zij het 
niet verantwoord acht, het gezin, ook 
in de toekomst, de dupe te doen zijn 
van een onjuiste handeling van de 
man en vader. . "' ... 

Het pensioenontwerp, waarbij 
Staatssecretaris Götzen met de 

Tweede Kamer in conflict geraakte, 
beoogt de toekenning ten laste van 
het Rijk van "een tijdelijke bijslag op 
bepaalde Indonesische pensioenen". In 
dat "bepaalde" lag de kern van het 
conflict. Men was van mening, dat de 
Staatssecretaris zijn destijds gedane 
toezegging (bij een interpellatie ter 
zake van de heer Van de Wetering) 
niet voldoende was nageJtomen. Ook 
mr. Vonk, sprekend namens de V.V.D.· 
fractie, gaf van deze mening blijk, 
zich in een kort speechje aansluitend 
bij de reeds door voorgaande sprekers 
geuite critiek. De bezwaren van de 
Kamer zijn ondergebracht in drie 
amendementen van de commissie van 
rapporteurs en het was duidelijk, dat 
de gehele Kamer zich daarachter stel
de. De heer Götzen moest dP"' ook 
een "diepgaand verschil van inzicht" 
over de te nemen maatregelen tussen 
de Regering en de Kamer vaststellen 
en hij vroeg daarom, de beraadslaging 
"voor het ogenblik" geen voortgang te 
doen vinden, ,.teneinde mij in de ge
legenheid te stellen over deze materie 
nogmaals van gedachten te wisselen 
met de commissie va~ rapporteurs". 

* • • 

Heel wat vlotter ging het met het 
ontwerP "Verruiming vesti· 

gingseis n uitbreiding tot bepaalde 
Indonesische staatsburgers van <.:e 
Garantiewet Burgerlijk Overheidsper
soneel'' en met het ontwerp, dat een 
onde'tstandsregeling voor ontslagen etl 

"niet-pensioenrijpe" ambtenaren uit 
Indonesië brengt. Hierbij kon, namens 
alle leden van de commissie van 
voorbereiding (en dit sloot tevens in: 
namens de gehele Kamer) de heer De 
Graaf <K.V .P.> de Regering dank zeg
gen, dat zij blijk had gegeven van 
,.begrip voor en tegemoetkoming aan 
de wensen van de Kamer'' en dat de 
Regering de door de Kamer verlang
de wijzigingen in de ontwerpen had 
aangebracht.· 



fl4n WEEK tot WEEK 
Maar liever niet .... 

D e uitslag der Britse verkiezingen geeft Het 
Vrije Volk in zijn nummer van 27 dezer 

aanleiding te spreken van "een betreurenswaar
dig wonder der verkiezingsteclmiek". Wij moeten 
dit beamen, maar willen tegelijkertijd vaststellen, 
dat bij de vorige verkiezingen, toen de meerder
heid van de kiezers op Labour gestemd hadden, 
"Het Vrije Volk" hiervan niet .repte. In dit blad 
is er meermalen op gewezen, dat Labour, door 
met een minderheid van stemmen bij de verkie-
zingen, doch met een meerderheid van zetels in 
het. parl~ent wetten maakte, die volkomen in 
strijd met de opvattingen van de meerderheid der 
bevolking waren. Maar dan was de redactie van 
H.V.V. dqof. 

. K~ er ia nog meer; wanneer 'genoemde re-
dactie de resttlbrten toetst aan het Nederlandse 
systeem van evenredige vertegenwoordiging, wil
len we opmerken, dat wanneer deze en de andere 
na-oórlogse, verkiezingen in Engeland onder het 
Nederlandse stelsel hadden plaats gevonden, de 
resultaten er geheel anders uitgezien ~uden 
hebben dan het geval is geweest. Is het niet 
treurig, dat anderhalf millioen liberale stemmen 
onder het huidige stelsel zo goed als verwaar
loosd werden en dat een partij die krachtens dit 
aantal bij evenred~ge vertegenwoordiging circa 
60 zetels zou bezetten, er met 9 genoegen moest 
nemen? Dan zou Labour ook nimmer in staat 
geweest zijn, haar plannen · tot werkelijkheid te 
brengen. 

Ook thans heeft dit stelsel tot oorzaak dat de 
Engelse liberalen er zo bekaaid zijn afgekomen 
en zelfs genoodzaakt werden veel minder candi
daten te stellen. 

Niet dat ons kiesstelsel, dat tot verstarring 
voert, ideaal is, maar wel wilden we er de aan
dacht op vestigen, dat Het Vrije Volk, nu het 
Engelse stelsel een ongunstig resultaat voor La
bour opgeleverd heeft, wijs zou doen, maar niet 
van betreurenswaardige verkiezingstaetiek te 
spreken. · 

Liberalisatie van huisvesting 
I n de vergadering van V.V.D. gemeenteraadsle

den in· Noo;rd-H()lland, dezer dagen te Alkmaar 
gehouden, is ook de ·gedachte van liberalisatie van 
het ' huisvestingsbeleid naar voren ·gekomen. Als 
èr één magsNit is; dat iii de hoogste mate de 
burgerij in.äl !Utar .geiedingen bezig houdt, dan is 
het nog 11teeds de woningbouw en de daarmede 
samenhangende ftuisvesting. 

Geleidelijk aan komt men in steeds bredere kring 
tot het inzicht, dat het huisvestingsbeleid niet zo 
is, dat het op enigerlei wijze tot tevredenheid kan 
stemmen, integendeeL Dat ligt uit de aard der zaak 
voor iede.re gemeente weer anders, maar over de 
gehele linie bezien is er toch reden tot ernstige 
ontevredenheid. Die ontevredenheid spruit ook 
daaruit voort, dat in het algemeen de richtlijnen 
te stroef ·zijn en te weinig soepel gehanteerd wor
den en dat in feite de werkzaamheden van de huis
vestingsbureaux, comité's of ambtenaren met welke 
goede bedoelingen zij ook bezield zijn, in feite 

(Vervolg van pag. 1) 

kreeg dan wauop zij kans had g~had als 
de -heer Feuilletau de Brnyn niet met een 
lijst was gekomen, terwijl de P.v.d.A. een 
extra-zetel kreeg. Het resultaat van de 
actie-Feuilletau de Brnyn was dus: ver
zwakking V.V.D., extra-versterkjng P.v. 
d.;A., en zelf geen zetel. Hij had dus pre
Cies het omgekeerde bereikt van wat hij 
beOOgd had. 

• • • wn men wijzighlgen dan moet m~n in de 
· eigen partij strijden. En wil men daar

in ·veranderingen dati mOet men, ~ie met 
vasthoudendheid blijven bepleite_n maar 
niet uitwijken naar andere clubs, die toch 
maar vruchteloos werken. En laat men 
bedenken, dat nog altijd gèldt: eéndracht 
maakt macht. Wanneer men liberaal is 
dan hoort men ook in de Iibèrale organi
satie. Daarin vindt men zijn medestrijders 
:voor de liberalè zaak · en voor het dienen 
'van 's lands belang· in Uberale richting. 
Vooral nu om;e partij steeds in dé opgang 
is geweest na de ·.oorlog, is. het meer dan 
ooit. nodig en nuttig aUe krachtez\ te bun
delen. Dan zullen. · wij goetie sUccessen 
:oogsten! K. 

remmend werken op de oplossing van allerlei huis
vestingsvraagstukken. Bij herhaling hoort men van 
gevallen, dat woningen of gedeelten van wonin
gen zeer geruime tijd leeg staan, omdat de ambte
lijke molen ten deze te langzaam maalt. Daarom 
is de gedachte van liberalisatie van het huisves
tingsbeleid naar onze mening alleszins de overwe
ging waard, al zal per gemeente afzonderlijk be
zien moeten worden en dat met de grootste nauw
keurigheid tot welke verbeteringen men op grond 
van deze gedachte, als die tenminste in brede kring 
steun vindt, zou kunnen komen. 

Neemt maatregelen 
Wj waren het met Het Parool eens toen dit 

blad dezer dagen over de kolenpositie van 
ons land schreef: "Wij zouden wel bijzonder graag 
zien, dat de regering bij monde van de ·minister · 
van economische zaken de· burgerij wat meer in
zicht gaf in de werkelijke situatie en zich niet 
tevreden stelde met het maken van kalmerende 
geluiden. Het gaat niet aan te hopen op een zachte 
winter en daarom geen maatregelen te nemen voor 
het tegenovergestelde geval. Naar onze mening zijn 
afdoende maatregelen, en dat op korte termijn vol
strekt geboden. Laat de regering die na, dan kàn 
zich deze winter een situatie ontwikkelen, waar
voor wij niet graag de verantwoordelijkheid zou
den dragen". 

P. v.d.A. en Middenstand..(/). 
D e Partij van de Arbeid, die, ·zoals al eens 

eerder werd opgemerkt, . wel heel vroeg inet 
haar verkiezingsactie is begonnen, heeft dezer 
dagen te Utrecht een middenstandscongres ge
houden. Uit de omstandigheid, dat niemand min
der dan de partijvoorzitter Koos Vorril1k per~ 
soonlijk het praesidium voerde; terwijl als spre• 
kers optraden de staatssecretaris van Sociale Za
ken Mr Dr van Rhijn en het Tweede Kái:nerlid 
J. Schilthuis, blijkt wel duidelijk, dat rrien aan 
deze bijeenkomst meer dan gewone betekenis 
toekende. · · 

In de · eerste plaats was een bespr:eking van 
het in Februari door het . P;:trtijcongres vastge
stelde Middenstandsprogram a.án· dë .orde, waarbij 
de heer Schilthuis als inleid(\:t;" optrad. 

Op het voetspoor van dit ;programtr),!l betoogde 
de heer Schilthuis, dat een · gèzond. kleinbedrijf 

. ook in· de democratisch-so_fiàf!sti:~~ ~t\tsçhap·_ .. 
pij een belangrijke functie :t~i1- Véi:vullèn, zodat 
de vroeger ili socialistische kringen veelvuldig 
aangehangen opvatting, dat de Middenstand door 
de loop del;' ontwikkeling gedoomd zou. zijn te 
verdwijnen, door de P.v.d.A. niet langer .. wordt 
gehuldigd. Integendeel, deze maatschappelijke 
groep heeft tweeërlei overbrugging ten uitvoer 
te leggen: tussen producent en consument en tus
sen de· kleine groep van grote werkgevers en de · 
massa van werknemers. 

De heer .Schilthuis beklaagde zich over de koe• 
Ie ontvangst, welke het program in niet-socialis
tische. kringen heeft ondervonden. Hij verweet de 
voorzitter van de Nederlandse Katholieke Mid" 
denstandsbond, dat deze zich zonder meer er te
gen had verklaard, doch bewijsvoering voor deze 
zienswijze achterwege had gelaten. Overigens 
C()nstateerde hij, dat het slechts weinig critische 
bespreking hàd gevonden, waaruit hij afleidde, 
dat antiersdenkenden er geen •passend antwoord 
op zouden weten te vinden. 

Wij zullen weldra doen blijken, dat deze ver-
onderstelling onjuist is. id ri 
) 

P.v.d.A. en Middenstand (11) 
D e Staatssecretaris van Sociale Zaken Mr Dr 

A. A. van Rhijn besprak de algemene posi
tie van de middenstand en de sociale voorzienin· 
gen. Ook hij betoogde, dat dè middenstand eeri 
nuttige economische . functie vervult en bijdraagt 
tot behoud 'van het maatschappelijke evenwicht. 
Daaroin kan deze groep· in geen enkele maat· 
schappij worden gemist. Het zélf doen · en de 
organisatie moeten worden gerespecteerd, doch 
zonder overheidsinmenging kan men er nooit ko~ · 
men, omdat buitenstaanders het werk kunnen 
belemmeren Zo betekent de' Winkelsluitingswet 
geen aantasting van de ware vrijheid, evenmin 
als de Vestigingswet. Conjunctuurpolitiek is ook 
in het belang van de middenstand, omdat zij 
maatschappelijke ellende voorkomt. Daarom ópent 
het ontwerp Bedrijfsvergunningenwet de moge
lijkheid van een vergunningsstelsel, ook voor 
midden- en kleinbedrijf, indien een bestaande of 
dreigende overcapaciteit of overbezetting daartoe 
aanleiding geven. 

De uitvoerige en langdurige discussie bracht 
ehkèle typische dingen aan het licht. Zo waren 

·. et vele klachten over de fiscale politiek: he~ niet 
'heffen van de omzetbelasting bij de bron, feite
lijke terugkeer van de impopulaire Onderne• 
mingsbelastlng, vrees voor dè gevolgen van .ere• 
dietbeperking, te straffe invordering van belas
tingen. Verder Vtoeg een der sprekers, of de heer 
Hofstra voor zichzelf of namens de fractie sprak, 
toon hij pleitte voor. naÜonafisatie van het assu
rantiebedrijf, waartegen deze woordvoercler em
sttg ·bezwaar had. Gepleit werd voor het laten 
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vervallen van de aftrek van eigen inkomsten bij 
de toepassing van de Noodwet-Drees. Gecritiseerd 
werd de nog steeds in socialistische kring be

. staande voorkeur voor verbruikscoöperatie. Het 
afbetalingscrediet door middel van financierings· 
instituten zou door de Partij beter gesteund moe .. 
ten worden. Waarom stond het Middenstandspro· 
gram op het Partijcongres op de laatste plaats en 
trok het daartoe niet genoeg aller aandacht'? 
Waarom krijgen zelfstandigen minder kinderbij
slag dan loontrekkenden? Bij de voorbereiding 
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie heb
ben de socialistische ondernemers veel te weinig 
invlood. Het fiscale winstbegrip dient te worden 
herzien met het oog op de mogelijkheid van zelf
financiering der kleine ondernemingen. Ook het 
kortingstelsel moet wettelijk worden gerege!d. De 
vermakelijkheidsbelasting wordt · te hoog ·· opgé· 
voerd. In het ambacht wordt het werk door te 
hoge lasten haast onverkoopbaar. 

Uit deze bioomlezing blijkt wel, dat er ook 
onder deze groop van middenstanders vele ' be· 
zwaren tegen het regeringsbèleid · leven. st..ats· 
secretaris v: Rhijn en de he~ ·SchÜthuis hadden 
dan ook heèl wat tijd nodig ·om te trachten hÛn 
partijgenoten tevreden te stelien. · 

Spionnage (I) 
Blijkens de dagbladen heeft onze regering 
. "het .noodzakelijk geoordeeld enige gege· 

vens omtrent in ons Iana geconstateerde spion• 
nage-activiteit ter publicatie te verstrekken, om 
het Nederlandse volk niet geheel onkundig te. la· 
ten van wat op dit terrein in ons land geschiedt", 

· a~dus luidt althans de aankondiging die men in 
alle dagbladen van ons land heeft kunnen lezen. 

·Er wordt dan een verhaal opgesomd over spion
nàge-activiteiten, dat meer doet denken aan kwa
jongens-activiteit dan aan geslepen spionnen, die 
hun vak tot in de perfectie beheersen. Eerlijk ge
zegd zullen de verhalen omtrent de "dode brieven
b\ls", waarbij z.g.n. boodschappen in een leeg siga
rettendoosje· in een tramhuisje werden geworpen, 
even weinig indruk op een groot deel van ons 
volk hebben gemaakt, als de berichten omtrent 
g~spleten ansichtkaarten door middel waarvan in
formaties zouden zijn overgebracht. Wij willen 
hiermede geenszins de ernst van de zaak kleine
ren; doch de vorm waarin de l'egering haar voor· 
Hèhting giet, kan slechts de nooige indruk wek
keri. bij de lezer, die wat intelligentie betreft~ niet 
op dè hoogste graad kan bogen. Of de B.V.D. hier

-in werkelijk zo'n grote rol heeft gespeeld, moet 
:lnen· Uit deze berichtgeving maar voetstoots aan
U:~ Ondanks alle waardering die wil voor .de 
tl;'~J); . hebben, moet ons . toeli van het hart, ~t 
ons gevallen bekend zijn, dat Nederlanders wér· 
den bespionneerd, die tot de meest "rechtse extre
mistische "groepen kunnen worden gerekend, 
waarbij de gevolgde methode van schaduwën 
uiterst gebrekkig, in het oog lopend en daardoor 
alleen maar dilettantistisch' kan worden genoe;m.d. 
Het kan daarom goed zijn het spionnageverhaal 
met zeer veel nuchterheid te beschouwen, . opdat 
wij ons niet laten opzwepen tot een vorm van sen
satie, die vooral in deze tijd zeeJ:' ongewenst is .. 

. Spionnage (11) 

Hetgeen de regering omtrent de spionnage be• 
kend heeft wUien maken, heeft zij onge• 

twijfeld met een zeer speciale bedoeling gedaan. 
Tussen de regels door moet men constateren, dat 
men de ernst van dit geval hoger moet aanslaan 
dan de voorbeelden van jongensromantiek, waar
mee in haar voorlichting wordt geschermd. Willen 
wij dete hele zaak tot haar juiste proporties her
leiden, dan moet men tot de conclusie komen, dat 
de regering het nodig heeft geoordeeld ons volk 
te waarschuwen, dat verraad en spionnage bij 
onze grenzen niet halt houden, doch dat ook ons 
vrijheidslievende vaderland hiervan dagË!lijks ~t 
slachtoffer wordt. Zij heeft hieraan bekendhEjid · 
willen geven in een vorm, die wellicht buitenge
woon tot de massa spreekt, doch die wij d'!Ier
tninst gelukkig kunnen noemen, omdat :zij wel
licht in vele gevallen een onrust verwekt, die 
weinig gezond kan worden genoemd. De waarde 
van de hele voorl,ichting van, onze regering. ilt 
hierin, dat het nuttig is ons volk er op te wijzen 
dat wij' Nederlanders niet in een ivoren toren 
leven en dat de consequenties van de internatio
mile sp;:tnningen niet aan ons httis voorbij gaan. 
Dit betekent voor ons, democraten, dat wij nieer 
dan ooit niet alleen nuchter moeten zijn en blij
ven, doch vooral consequent in het uitdragen van 
onze beginselen. Het heeft weinig zin, vooral .~n 
deze tijd, schuilevinkje te spelen. Wil me? qe 
democratie redden, dan zal dit slechts mogelijk 

. zijn dodr het verdedigen van de democratie door 
de daad. Tenslotte gaat het, mocht het ooit een~ 
.tot een. internationale · verwikkeling komen, om 
de. geestkracht van ons volk. Dit he,eft de· jongste 

-bezetting wel zeer duidelijk bewezen. Indien . W:ii 
er individueel toe meewerken de geestkracht van 
ons volk op peil te houden en er· voor zorgeD 
dat deze niet wordt vergiftigd door een dictato· 
rlale geidachtengang, dan hebben wij ons best ge· 
·daan ep.: behoeven wij uiteindelijk niet het ergste 
je vrez~n. . . ' . 

~·-
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\ ,. Studiebijeenkomslen 
i ·· • Centrale Groningen 

Op 9 November zal de uitgestelde 
1rJeiding van prof. dr. J. Lindeboom 
plaats hebben in "'t Huis de Beurs" 
te Groningen. Het onderwerp is: "De 
geestelijke grondslagen der V.V.D." 

Mr H. van Riel spreekt in 
Winterswijk over het Wets-. 

. ontwerp toezicht Credietwezen 
I 

Winterswijk genoot wederom het 
voorrecht de 2de voorzitter onzer 
partij in haar midden tE~ hebben. Op 
Vrijdag 26 October j.l. sprak Mr. van 
Riel voor een aandachtig gehoor over 
de . plannen van Minister Lieftinèk 
inzake· het toezicht op de crediet~. 
:v~~lening. Op de hem eigen, geestige 
WIJze, toonde de heer van Riel aan 
dat dit' ontwerp ongewenst en boven
dien ~'verbodig is, . tim'Zlj · n'leri artdé:ré 
bedoelingen heeft. In dit. verband 
herinnerde spreker aan een uitlating 
:van oud-minister Vos. Mr. van Riel 
sprak ·echter op grond van de rede 
dOO! Mr. Romme op het partijcÓngres 
der KV.P. gehouden, de verwachting 
uit,· d!l' dit ontwerp, als het met me
dewerking:der K.V.P. t<>t Wet mocht 
worden verhev~n toch slechts een 
zeer korte levensduur zal hebben. 

Hetgeen dan in ieder geval willst 
zal betèkenen voor de oppositie die 
zich hiertegen fel geweerd heeft. 

Na de pauze werden verschillende 
vragen gesteld waarbij de spreker ge
legenheid vond dieper in te gaan op 
de ·economische verhoudingên in . de 
wereld en de toekomst van West
Europa ·en van ons land in het blj
zondèt. 
• Het was · weer een zeer· geslaagde 
avo:n~. ~,n dè. Voorzitter Dr. ten Have, 
spr.ako~ge,twijfeld uit naam van alle 
aanwezigen toen hij Mr van. Riei har
telijk \ilmj{,te voor .tie buitengewoon 
helc:Ieré. wijze W!1-aló'C)P hij de ingewik.; 
kelde vraäg!;!tukken van financiële en 
ec.onomische aard die met de credièt
vedeniilg 5amenhangên . voor de · iil 
behoorlijk aantal opgekomen helang
stellen~en begrijpelijk maakte. 

. HET GERUCHT 

·'ze zeggen..... Steèds opnieuw 
steken die "zij" hun kop op, te 
yas en te onpas. Die gevaarlij
ke "zij", die onmetelijk veel 
last en leed plegen te veroor
.zaken. Het is in Amerika ver
schillende malen voorgekomen, 
dat banken hun poorten moes
ten sluiten, simpel en alleen 
omdat men zei, dat. . . . en vult 
U de rest maar aan. Relletjes, ja 
zelfs oproeren hebben hun cor
.zaak gevonden in een feit, dat 
door iemand iemand verteld 

·. werd, die het weer van iemand 
.anders gehoord hád .. 

<Bata Koerier> 
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ER IS EEN BELANGRIJK PROEFWER.K VERSUBENEN 
·Dr. J. · J. de Jongs: IJ Politieke organisatie 
West-Europa na 1800" 

. 
1n 

kingen een bewijs is, dat de tijd 
hem beperkingen moest opleggen. 
En het maken van halve· conclusies 
had geen zin. 

* .. 

Het is zeker geen nieuwe opmerking, dat Nederland na 1945 in inter
.nationaaZ aanzien is gedaald. Enerzijds is dit een gevolg van het feit, 
dat de politieke ontwikkeling ons land geen gelegenheid liet uit eigen 
kracht de slagen van de bezettingstijd te boven te komen; van' de andere 
kant is een zelfstandig herstel onmogelijk geworden door het verHes 

d 
· · l D r. · de Jong is een rechtzinnig 

van e ruksde en in de Oost; een verlies overigens, waarin met name man. Wij mogen wel zeggen, 
de Amerikaanse en Engelse Aziatische politiek een belangrijke rol heeft dat zijn werk hiervan getuigenis af

. gespeeld~ . · Nièttemin' staat het vast, dat ons .zä~d .zich· ter.wiUe legt: Wetenschappelijk gesproken is 
van een Éuropese defe'nsie ·ontzaglijke in$pari:ntngèn moet getroosten. Het· het, goed; ·dat ·'tegenover de':"'""" w.at, 

wij zouden willen noemen ~ ·"Am-
mag merkwaardig worden genoemd, dat een Amerikaanse generaal on- sterdamse" · richting een andere is 
•langs meedeelde· van oordeel te zijn, dat Nederland's bijdrage tot de geplaatst. Omdat ook op het terrein' 
Atlantische defensie nog kan worden opgevoerd, terwijl enige weken van de politieke wetenschap geldt, 
tevoren op de N .. A.T.O.-conferentie in Ottawa duideWk was 'gebleken, dat uit de botsing der meningen de 

V Waarheid naar VOren komt, 
dat de West-Europese r.egeringen niet bij machte waren de militaire eisen Het ware te hopen, dat deze mo-
in overeenstemming te brengen met de noodzakelijke economische recon- derne wetenschap in ons land nieu~ 
structie. we, enthousiaste beoefenaren gaat. 

Uit deze en tal van andere be
richten en beschouwingen is 

ons met de dag duidelijker gewor
den· dat Nederland misschien méér 
dan' een ~eifstandige staat, een deel 
van West-Europa - en van de 
wereld ~ is. Hebben de bewindslie
den dagelij~s te maken met de prac
tijk van de politiek, het is een bij
zonder . verblijdend teken, dat de 
wetenschap nieuw inzicht in haar 
positie schijnt te verwerven. Zij toch 
is het bij uitstek, die de theoretische 
grondslagen moet leggen, waarop 
practisch kan worden gebouwd: een 
arbeid, waarvoor het de regeerders 
en hun staven natuurlijk aan tijd 
ontbreekt. -

Wij hebben het steeds als een be
zwaar gevoeld, dat deze. wetenschap 
in de jàren voor 1940 zich in een 
ivoren toren harer .beschou'Wlngen:. 
opsloot. Het terrein van haar werk
zaamheid was welhaast ontoeganke
lijk. 

De tijd waarin wij leven. heeft 
naar ons voorkomt, in deze verou
derde opvatting wijziging gebracht. 
Deze mutaties zÎ.jn misschien niet 
bewust tot stand gebracht; zij zijn -
als het ware vanzelf voortgekomen 
uit de · ook in. wetenschappelijke 
kringen gegroeide · gedachte, dat 
theorie en practijk thans meer dan 
ooit hand in hand dienen te gaan. 
De benoeming van tal van hoogle
raren in officiële vertegenwoordigin
gen en commissies is er een symp
toom van. Over de vooruitgang van 
de technische wete~happen en 
haar resu.ltaten willeri wij het hi~r 
niet hebben. De. voorpeelden liggen 
trouwens voor de himd. 

Maar oo~ op het gebied van de 
politiek .. z~lye w~rden vool.' .ons land 
tota;,tl nieu'\IV'e velden ontgonnen. ...... 
W ·· ij ziJri.· ons ·dit opniètiw' bewust 
gevvor.den •.. toen Wij' dézer rlagen keii
nis ;qamen van het proefschrift "Po
litieke organisatie in West-Europa 
na · lSQO:' . (Uit~ave. Nijhoff, Den 
Haag~, W!Ja:rop rilr J. J. tle Jong aan 
de ,Rijksuniver~iteit · Val'l , Utrecht 
cum laude tot doctor' in de rechtswe-
11Cnschapperi prómoveerdé. De heet 
De Jong· beoefent in dit voortreffe
lijke ·boek de "politie~e 'wetenschap", 
die aan: de :ene zijde geliëerd is aan 
de staatswetenschappen, aan de 
andere zijde aan de sociologie, maar 
niettemin. ·een zeèr speciaal vak 
vormt. De politieke wetenschap 
staat in Nederland nog in de kin
derschoenen· in tegenstelling met En
geland en de Verenigde Staten. De 
Gemeentelijke Universiteit van Am· 
sterdam heeft enkele jaren geleden , 
een leerstoel ingesteld, die met name 
op de "zevende faculteit" invloed! 
heeft. Deze leerstoel heeft sterk rose
gekleurde tendenzen. 

Het. boek van dr De Jong 'is be~ 
. . . slist .met gemakkelijk .te lezen, 

boewel zeer ,Journalistiek" van Op-

zet en uitwerking. Het houdt de be
langstelling geboeid. Het ontstaan 
van dit proefschrift is op zichzelf 
al merkwaardig genoeg. Niet in de 
eerste plaats om de oceaan van ge
gevens, die moest worden verwerkt, 
maar bovenal omdat de schrijver 
aanvankelijk de bedoeling had de 
betekenis van het ontbindingsrecht 
van de Kamers der Staten-Generaal 
te onderzoeken. De heer de Jong 
zegt daarover: "Bij verder onderzoek 
werd duidelijk, dat de opvattingen 
omtrent de practische betekenis van 
het ontbindingsrecht in de loop der 
jaren voortdurend aan verandering 
onderhevig waren. Hierbij speelden 
wijzigingen in de samenstelling van 
het kiezerscorps,. ander~ gewoon
teni· nieu~·ove:r~eic1scQÓ.Çepti,es, .h~t 
ontstaan van politieke partijen, de 
toenemende betekenis van de minis
terraad en haar voorzitter, de afne
mende invloe.d van het staatshoofd 
en het optreden. van met name de 
grote arbeidersorganisaties, een ·en 
ander in nauwe onderlinge wissel
werking, een belangrijke rol". 

* ... 
* 

U it een typisch "proefschrift" 
ontstond aldus een politiek

wetenschappelijk boek van grote 
practische waarde; Trouwens; wie 
wil ontkennen, dat de politieke we
tenschap er nimmer om haarzèlfs 
wille .kan zijn, maar slechts redenen 
van bestaan heeft op • h~t moment, 
dat zij duidelijk aanwijsbare verbin
dingen legt met de practijk van het 
politie.ke leven i Indien wij een· ogen. 
blik bedenken, dat West-Europa, 
welhaast ondanks sterke souvereine 
tendènzen, groeit naar een . federa
tie, als men wil naar èen unificatie, 
dan moet hieruit onmiddellijk en zon
der omwegen worden afgeleid, dat 
het federatieve streven slechts kan 
worden gebaseerd op een diepe ken
nis van de historie der politieke or
ganisatie en haar ontwikkeling tot 
op de dag van vandaag. 

* * 
D e heer de Jong heeft daarom 

trekken. De practijk van het dage
lijks leven stelt ons ·somtijds voor 
zaken, die wij zonder degelijke theo
retische kennis. niet op de goede 
plaats in ons denken kunnen ver
ankeren. 

Het is om deze algemeen politieke 
reden, dat wij meenden er goed aan 
te doen op dit boek de aandacht te 
vestigen. 

ONZE GEMEENTERAADSLEDEN 
UIT GELDERLAND ÈN UTRECHT 

WAREN BIJEEN 

ne gemeenteraadsleden van on-
ze partij uit de gemeenten in 

de provincies Utrecht en Gelder
land zijn Zaterdag 27 October te 
Arnhem in vergadering bijeengeko
men teneinde gezamenlijk overleg 
te plegen over de behandeling van 
de gemeentebegrotingen voor 1952. 
De vergadering werd geleid door 
ir. w. Winkelman, .yoorzitter van 
de --gerneenteraadsfractie wri · de 
V. V.D. te Arnhem, terwijl mede aan
wezig waren mej. mr. M. M. F. van 
Everdingen, secretaresse van de 
Vereniging van Stateden Raadsle
den van de V.V.D., de heer A. 
Schouten, wethouder van Culem
borg en bestuurslid der Vereniging 
en ir. J. D. Bardet, voorzitter van 
de V.V.D. gemeenteraadSfractie te 
Utrecht. 

Tegenwoordig waren wethouders 
en gemeenteraadsleden van onze 
partij uit dè gem,eenten Amers
foort, Arnhem, Baarn, Culemborg, 
Doetinchem, Driebergen, Doorn, Ede, 
Hattum, Maarn, Maartensdijk, :MI;j
drecht, Renkum, Rheden, Soest, Tiel, 
Wageningen, Warnsveld, Winters
wijk en zeist. 

Uitvoerig werd van gedachten ge
wisseld over de woningbouw, mede 
al!<n de hand va:n de resultaten, wel
ke met de vrije woningbouw bereikt 
zijn in de gemeente Culemborg. Ook 
de kwestie van leningen voor de 
woningbouw met de verschillende 
facetten, aan deze zaak verbonden, 
vormde een onderwerp· van. di8euss1e. 

Uit de vergadering kwamen. be
zwaren naar voren tegen hét feit, 

· dat de gelijkstelling van het open
baar en het bijzonder onderwijs op 
confessionele grondslag iri feite een 
achterstelling gaat betekenen voor 
het . openbaar onderwijs .. Ook werd 
gewezen op de· moeilijkheid, ~at voor 
woonwagenkinderen geen mogelijk
heid tot het ontvangen van onder
wijs bestaat. 

Verdere punten, waarover gespro
ken werd, vormden o.m. de verma
kelijkheidsbelasting, zoals die in 
verschillende gemeenten geheven 
wordt alsmede de belastingheffing 
op de brandweer in de vorm van een 
soort brandverzekering, zoals deze 
in sommige gemeenten bestaat, 
waartegen bezwaren werden geuit. 

DEN HAAG VERGADERDE 

zijn aandacht niet bepaald -
en zelfs niet kunnen bepalen - tot 
het eigen land. Hij ontving uitge
breide gegevens uit Engeland, 
Frankrijk en België; hij studeerde 
zelfs ter plaatse. Zo ontstond een 
standaardwerk van rond 500 pagi
na's, dat bijna op elke bladzijde stof 
voor nieuwe onderzoekingen geeft. 
De schrijver heeft dezé lacune zelf 
gevoeld. De ontwikkeling der dingen De afdeling Den Haag van onz~ 
in de wereld gaat zo geweldig snel, partij hield op Woensdagavond, 24 
dat hij zelfs niet in staat was con-· · October een druk bezochte leden· 

·vergadering onder voorzitterschap 
clusies te trekken. Wij . kunnen ons van dè' heer M •. c.· van Keule ter be
voorstellen, dat sommigen · dit een . spreking van . de candidat-enlijsten 
gebrek achten. Wij zijn· van oordeel, voor de komende Terkiezingen voor 
dat -het we~laten van gevol&trek- de Tweede Kan1er. 
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'DIT ZElDEN .. TWEE DENKERS: RUSSEL EN MANNHEIM 
En wellicht is dit stof tot denken voor ons 
"De wenselijkheid van een vlotte samenwerking doet de omvang der. 
eenheden steeds toenemen en vermindert in geliJke mate het aantal van 
hen, die initiatief kunnen nemen. Nog erger is van ons standpunt uit 
het systeem, dat op verschillende terreinen in Engeland bestaat, waar zij, 
die het initiatief heten te hebben, voortdurend gecontroleerd worden 
door een burgerlijk bestuur, dat enkel over een veto beschikt . en dus 
een· negatieve psychológi'e · opbouwt, die voortdurend neigt naar ver
boden. Onder zulk een stelsel worden allen, die energiek willen hande
len tot wanhoop gebracht; zij die in een hoopvoller omgeving energiek 
geworden zouden zijn, worden nu. lusteloos en luchthartig en het staat 
vast, dat de positieve functies van de staat zeker niet met kracht en 
bekwaamheid uitgevoerd zullen worden. Het_ kan zijn, dat de huidige 
tendenzen . naar centralisatie zo sterk zijn, dat zij eerst weerstaan kun
nen worden,.. nadat zij tot een ramp hebben geleid, en dat, evenals in 
de Se eeuw, het ganse stelsel in elkaar· mOf!t· storten met alle onver
mijd<mjke gevolgen van anarchie en armoede, voordat · menselijke 
wezens deze graad· van pers~~e vrijheid kunnen verwerven, zonder 
welke het leven zijn g.eur verliest." 

D eze woorden sprak de bekende 
. Engelse philosoof Bertrand 

Russèl in een van zijn voordrachten 
voor de B.B.C. Men kan ze vinden in 
het onlangs verschenen boekje "GE
ZAG EN ENKELING". 

In die zelfde lezing zei h;j: 

D·e moderne technieken heb
ben een nieuwe intensiteit van 
bestu.urscontrole. mogelijk ge
maakt, en deze mogelijkheid is 
ten volle in de totalitaire staten 
uitgebuit. Het is best mogelijk, 
dat onder de drok van oorlog, 
of uit vrees voor oorlog of als 
resultaat van totalitaire~ over
winningen, het aantal streken .in 
de wereld, waar een zekere ma
te van individuele vrijheid is 
blijven bestaan, steeds minder 
wordt en zelfs daar de vrijheid 
meer zal worden bepe1·kt. Er 
bestqat geen 1·eden te 'iJeronder
stellen, dat het resulterende stel
sel niet stabiel zou zijn, maar 
zeer zeker zou het ,t:rtisch en 
niet progressief wezen en zou 't 
de vroegere kwalen: slavernij, 
bijgeloof, onverdraagzaamheid en 
onuitsprekelijke ellende t•oor het 
grootste deel der·menshetd doen 
herleven. Dit is volgens mij een 
ongeluk,' waartegen wij niet ge
noeg op onze hoede kunnen zijn. 
Daarom is het leggen van de 
nadrnk op de waarde van het 
individu. thans nog noodzakelij
ker dan vroeger." 

En dit: 

rv aarmate de mens beschaaf-
der wordt, neemt het ver

schil tussen de activiteiten van 
de onderscheiden leden van de 
groep toe en een gezonde welva
rende gemeenschap heeft be
hoefte aan een bepaald aantal 
individuen, die van de algemene 
norm afwijken. Vrijwel alle 
vooruitgang hetzij artistiek, het
zij moreel of intellectueel, heeft 
altijd afgehangen van dergelijke 
e1)-kelingen. Zij waren het, die 
'n doorslaggevende factor vorm
den bij de overgang van barba~ 
rendom tot beschaving. Wil een 
gemeenschap zich ontwikkelen, 
dan zijn daar bijzondere mensen 
voor nodig, wier bezigheden wel 
nuttig zijn, maar van e·en soort, 
dat niet algemeen moet voorko
men. In een straf georganiseerde 
samenleving bestaat altijd de 
neiging O'I?J. de activiteit van 
zulke enkelingen onnodig te 
hinderen; maar als anderzijds de 
gemeenschap helemaal geen in
vloed uitoefent, .dan kan het
zelfde individueel initiatief, dat 
een waardevol hervorme'l' zou 
kunnen opleveren, evengoed . een 
misdadiger voottbrengen. Dit is, 
evenals alle andere problemen, 
waar we mee te makim hebben, 
een kwestie van evenwicht; te 
weinig vrijheid veroorzaakt stil
stand, te veel brengt chaos." 

17 en 18 November 
J.O.V.D.·congres te Zwolle 

Zoals reeds in "Vrijheid en Democratie" werd bekend gemaakt, orga.: 
niseert de J;O.V.D. op 17 en 18 November a.s. te Zwolle haM" 
eerste congres. 
Het· Hoofdbestuur heeft gemeend, dat de J.O.V.D. na een bestaans
pertode van bijna S jaàr,· voldoende gegroeid en sterk is, om op deze 
rrootse wijze van haar bestaan en haar IUltiviteiten blijk te geven. 
Reeds· vele maa.ndèn geleden is men begonnen met de voorbereidin
gen· van 'dit congres, dat het eerste na-oorlogse congres van liberale 
jongeren in Nederland zal zijn. - ·. 
Uit· ons gehele land komen dit November-weekend de J.O.V.D.-ers 
naai' Zwolle, om er gezamenlijk uiting te geven aan de wens, de 
J.O.V.D. sterker te maken dan ooit, bloeiender dan voorheen, en om 
er te _getuigen, dat de J.O.V.D. niet zo maar een verenigingetje is, 
maar een vá.Ste plaats heeft verworven in de rij van politieke 
jengeren-organisaties. 
De afdeling Zwolle heeft er voor gezorgd dat geen der deelnemers 
de nacht op straat behoeft door te brengen; voor ieder is een keurig 
bed ~anwezig! · · 
Medè daardoor is het o.a. de COngrescommissie gelukt de deelnemers
kosten zo laag mogelijk te· houden. De deelnemersprijs bedraagt dan 
ook slechts f6,- p. p. (inclusief logies). · 
Het programma luidt: 
Zaterdag, 17 Nov.: 12.00 u. Commissie-vergaderingen. 

Zondag, 18 Nov.: 

16.00 u. Ontvangst ten Stadhuize. 
17.00 u. Opening Congres. Algem. Vergadering. 
20.00 u. Diner-dansant (einde 24.30 u.). 
·9.45 u. OchtendwiJding. 
10.00 u. Voortzetting Algem. Verg. Bestuurs-

overdracht enz. 
12.00 u. Spreker. 
13.00 u. Gezamenlijke lunch. 
14.30 u. Bespreking rapporten en voorgestelde 

resoluties. 
ca. 1.7;00 u. Sluiting. 

Alle belangstellenden en introduoo's (specjaal uit de provincie Over
Ijssel) zijn van harte welkom. Zij toch zUn de toekomstige grondleg
gers van nieuwe afdelingen. 
Aanmela.ingen voor dit. congres moeten zo spc>edig mogelijk worden 

·· gezonden aan .het Alg. Secretariaat der J.O.V.D., van Tuyn v. Se
rooskerk~lein 29 I, onder gelijktijdig~ ovennaking van de. deel-

. nemersprijs op postrek. 6775,. of per postwissel.' . . , 
G .. VAN SCHAGEN. 

B ertrand Russel ·behoort onge- · 
twijfeld niet tot hen, die we 

onze geestverwanten kunnen noemen, 
maar bovenstaande citaten, die niet 
uit hun verband gerukt zijn en waar
mee we in geen enkel opzicht Rus
seis opvattingen willen bestrijden, 
verdienen ongetwijfeld de aandacht 
en zijn waard ernstig overdacht te 
worden. 

We geven nu nog even het woord 
aan een andere, bekende Engelsmán, 
al evenmin ·behorende tot onze geest
verwanten. In ·zijn "Diagnose of our 
time", pag.17 (Ned. Vert.) zegt Mann
hE"im: 

Hoe meer wij nadenken over 
de beste vormen . van planning, 
hoe . meer wij tot de conclusie 
komen, dat men zich ïn de meest· 
belangrijke· levenssferen met OP• 
zet moet onthouden van plan
ning e.n dat de spontaneïteit bewr 
gelegenheid kan worden gege
ven zich te u.{ten, dan dat zij 
wordt verstrikt door een over
dreven leiding van bovenaf." 
De politieke en maatschappelijke 

opvattingen en inzichten van 
Russel en Mannheim verschillen he
melsbreed van die, welke in onze 

kringen bestaan, maar ook hier blijkt 
weer eens overduidelijk, dat men het 
op bepaalde punten . volkomen eens 
kan zijn. Het }leeft zijn nut dergelijke 
punten van overeenkomst naar voren 
te ·brengen en. zeker als het gaat om 
zaken van grQIIlt belang. Het probleem 
van de centralisatie, van de rol van 
de individualiteit, de betekenis van 
het individuele initiatief en de spon
taneïteit, vergen in hèt huidige tijds
gewricht de voortdurende ·aandacht. 

Er moet over deze dingen gespro
ken worden en ernstig nagedacht. · 

Vooral voor de jongeren is een der
gelijk gesprek van niet te onderschat
ten betekenis, oxndat het hen confron
teert met de kernvraagstukken van 
het maatschappelijk bestel . na de 
Tweede ~Wer.elcioQrlog .. 

Zij nioeten·hiet alleen weten hoe ·in ' 
kringen vàh de geestverwanten over 
deze dinge'n gedacht wordt, ze zullen 
er verstandig aan doeri ria te gaan 
hoe anderen er tegenover staan. 

Ter stimulering-van het gesprek der , 
jongeren geven wij bovenstaande ci
taten nu de wintermaanden naderen 
en de tijd voor verdieping in de' pro
blemen van het maatschappelijk en 
politiek leven gunstig is. 

V.M. 

Mr. Oud sprak voor studenten 
Het Liberaal Studentencomité voor 't eerst 

in de openbaarheid 
QP 29 October trad het Liberaal 

Studenten Comité van de. Ge
meentelijke Universiteit van Amster
dam voor de eerste maal in de open
baarheid met een bijeenkomst, waar
op Mr. Oud het woord voerde. Een 
groot aantal studenten luisterde naar 
de boeiende rede over "Liberalisme 
voorheen en thans", een titel die ge· 
kozen was, opdat men niet zou den
ken dat de liberale politiek heden nog 
.. .. .. precies eender is als ten tijde 
van Thorbecke. Alleen de principes, 
de beginselen zijn steeds dezelfde ge
bleveiT. 

Het :liberalisme is in de eerste 
plaats een geestelijke stroming; een 
stroming, die al zeer oud is, en die 
het in de wereld wil proberen :net 
de vrijheid. In een historisch over
zicht schetste. spreker het ontstaan 
en de ontwi•kkeling van het liberalis
me. De Engelse geschiedschrijver H. 
A. L. Fisher schreef indertijd zijn 
"History of Europe"; het derde deel 
van dit werk l)ehandelt het tijdvak, 
dat aanvangt met de Franse revolutie 
en draagt tot titel .,The liberal expe~ 
rimènt". 

Deze pr()efneming met de vrijheid 
kon men, volgens spreker, ook al 
vóór de Franse revolutie constateren. 
Meri den~e b.v. aan de vrijheid. in de 

OUD 
. ... tijd voor de vrijheid . ... 

Middeleeuwse steden, aan de strijd 
voor, vrijheid van geloof (Willem van 

- Oranje} en aan de Hervorming. "De 
verklaring van de rechten van de 
mens en als stàats1?urger", die veelal 
als een product van de Franse revolu
tie wordt beschouwd, had reeds een 
voorloper in de verklaring, die in 
1776 werd opgesteld door de zich toen 
tot Verenigde Staten van Amerika 
constituerende Engelse 1?ezittingen. 

Na de Franse revolutie moesten 
in ons :and de liberalen de 

strijd aanbinden met de anti-revolu
tionaire richting. Deze richting toch 
verzette zich tegen de beginselen van 
de Franse revolutie; beginselen, die 
door hen omschreven werden met 
het "ni Dieu, -ni maître". Volgens spr. 
is dit een geheel verkeerde redene
ring, daar de Franse revolutie in het 
geheel niet is voortgesproten uit 
atheïstische motieven. Ook de volks
souvereiniteit is niet in strijd met r.e 
Goddelijke . ordonnantiën. 

Na de revolutie ijverden de libera.• 
len op staatkundig gebied naar de 
medezeggenschap der burgers. Deze 
medezeggenschap heeft zich mèt de 
maatschappij ontwikkeld, en werd in 
Nederland afgesloten in de jaren 
1917-1919, met de invoering van het 
algemeen kiesrecht. De grondwets
herziening van 1848 werd geheel ge· 
dragen door deze liberale stroming. 
Thorbecke vat in zijn Narede het 
liberale beginsel nog ee~ samen: 
ontwikkeling . van de zelfstandige 
kracht. 

Dèze ontwikkeling van de zelfstan
dige kracht moet ook plaatsvinden 
in de. economische en sociale verhou· 
dingen. Steeds moet hierbij het be;. 
ginsel tot leidraad dienen. Het 111?e· 
ralisme is geen doctrine, die geldt 
voor alle tijden en alle plaatsen, màar 
het 1?eginsel moet steeds worden aan
gepast aan de veranderde omstati.· 
diglieden. Mr. Oud maakte dit laat:. 
ste ·met enkele voorbeelden duidelijk; 
en kwam hie'rmede terecht bij de hui
dige politieke problemen, o.a. de pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie, de 
wet op het Bankwez~n. en de. goed
koop-geld-politiek. 

• * • 

B ij dit laatste punt kan spre]{er 
het verschil van inzicht bij ·u.-. 

heralen en socialisten aantippen. Ais 
het overheidsingrijpén is vastgelopen, 
pleit de socialist voor nog meer maat
regelen der overheid (wet op de cre
dietcontröle>. De liberaal zegt; pro
beert het nu eens op de andere ma
nier: The liberal experiment. 

Zonder experimenten zou de we• 
reld nooit een stap verder zijn gE!'ko
men. Daarom zeggen de lib::ralen in 
het huidige tijdsgewricht (waarin de 
socialistische stroming al op vele 
plaatsen wordt teruggedrongen> : nu 
is zeker de tijd gekomen om het weer 
eens te gaan proberen met de vrij
heid. De vrijheid, die het leven van 
de mensen is, en die nooit kan be
staan zonder verantwoordelijkheid. 

Wil men het dus met de vrijheid 
doen, dan zal mèn verantwoordelijk· 
heid moeten gebruiken bij. de vrijheld 
tot ontwik.keling van eigen zelfsta. 
di ge krachten ...... 

G. v. S. 
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DE MAN AAN HET STUUR 
· W inston Churchill na zes jaar weer cláár, waar hij kráehtens zijn leiders-

gaven behoort! Dat lijkt wel een zeer simpele samenvatting van het resul
taat Va.n de jongste stembusstrijd ia Engelan~. De lezer zou het wat ons betreft 
óók een zeer eenzijdig, wikkeurig vertekend of geretoucheerd beeld mogen 
noemen, desnoods zoiets als een film, waarin één en hebelfde cl('Se-up al het 
andere overschaduwt of naar de achtergrond dringt. 

Churchill zien wij als zulk een uit
zonderlijke. Wij geven Att<'=e ~aarne 
de hem toekomende eer, een man, ook 
een staatsman, van grote talenten te 
zijn, Churchill heeft dat vleugje van 
het geniale, dat hem tot meer dan 
talËmtvol man stempelt. 

Toch wagen w_ij het eroP,. alle andere aspecten te verwaarlozen en ons te 
bepalen tot dit ene. Hoe belançijke eoneinsles uit electoraal oogpunt uit deze 
verkiezingsstrijd te trekken war.en en tot welke beschouwingen over het partij· 
iwezea; de beginselen en de onderlinge verhoudingen der partijen, hun toekom
stige lEaDsen en morelijkluiden hij .ons zou kunnen leiden, wij !den 'Churchills 
wedei'êpkeden all ED&'elands eerilte minister als het alles-overheersende feit 
dezer ilaien. En .dat niet voor Ellc'eland a~ell. 

• • • 
nat toonde hij in de oorlogsjaren. 

Niet omdat hij een die-hard was, 
die zijn volk en de vrije y•ereld opriep 
tot strijd desnoods tot de laatste man. 
Doch omdat hij zijn volk en de vrije 
wereld .. wist te. inspireren door zijn 
nie~ .aflatend beroep QP ~ waar
uit hij met heel de vrije . wereld wist 
te leven en zonder welke het leven 
voor hem en voor haar geen waarde 
hoegenaamd meer zou hebben. Dat ze
delijk idealisme was ongetwijfeld niet 
ChurchiUs exclusief bezil Maar onder 
allen die het verkondigden was hij 
faciie princeps, niet het mi~ omdat 
hij het vertolkte in w~orden, die even 
recht en diep tot het hart zijner hoor
·ders· doordrongen als ze recht en diep 
uit zijn hart welden. 

'T'Oegegeven alweer: we laden daar
.1. . mede de schijn r>p ons, een mens, 

nietig . sterveling als elk ander, te 
plaatsen op een voetstuk;, waarvoor 
noch de wereldgeschiedenis zelve, 
hocli' liet democratisch bestel in deze 
!periOde dier tescbledenis grond biedt 
voor· Welk mens oók. 

Tei'' geruststelling van wie ons van 
ovemchatting · van betekenis en in
\rloèd van de enkeling op h_et wereld
gebeuren zou verdenken, voegen we 
,hier·nog aan toe, dat wij ons niet aan 
mensverheerlijking zouden willen 
·schuldig maken, zèlfs als we niet zo 
'wrange en· verse heugenis hadden aan 
de rotte vruchten ener verdwaasde 
heldenverering als in het recente ver
leden ·in het schamele kleed van de 
"leidersfiguur" gestalte kreeg. 

•••• 
. Wij schrijven dit op Hervormings-

. dag en nu sChiet ons onwille
keurig een woord te ·binnen, dat Car• 
-lyle eens schreef over Luthers optre
den op de Rijksdag te Worms. ,,Had 
- aläus Carlyle ongeveer - Luther 
daar en toen anders gesproken dan 
bij heeft gedaan, de gehele . gesçhie~ 
denis van Europa en Amerika hadde ' 
een 1Ulder verloop gekregen" .. En al· 
weer; men moge Carlyle als objectief 
historicus w~J,t.en,.at. ~e.):,let .. all.~ll 
maar omdat hij ·in 'Èijn aristocratisehe 
heldenverering onbedoeld mede de 
weg heeft gebaand naar de mythol! 
!van ~!!clsme en nationaal~ialisme, 
'men zal het- deel waarhei~ moeten er
,kennen, dat in zijn woorden sChuilt. 
:tiet ··optreden van een enkeling kàl} 
'van bèslissende invloed· zijn· op althans 
[een .. brok wereldgeschiedenis. 

• • • 
A àn een later geslacht blijft bet 

·oordeel over Churchill als hls· 
torisehe figuur voorbehouden .. De tijd
. genoot· - ook als hij; zich niet tot 
. Churchills geestverwanten rekent -
zal ro.oeilljk anders kunnen d~en dan 
hem. een plaats, een. eerste plaats, toe 
te kennen onder de. spaarzame grote 
.figuren die· de eerste helft dezer eeuw 
'oplevèrde. 
, Réeds daarom gevoelen wij weinig 
.lust 'óns tè begeven In verkiezings
: techn.tsclle analyses van de thans afge
. lop~ verkiezingscampagne of in spe-

W. J)E HAAN. t 
· .. ~ep.~'S Octo~.j.I. overleed te 
BU$sum · zeer . onverwaCht de 
heer W. de liapn, sécretaris der 
atd. Buss~ en .lleStuurslid der 
~entr: W~1i> •.. tevens li4, 
v~ : de Partijraa4~ · · · · 

' · ~ty~ afdeling . Biisstun: .Jetliesi 
'! i!l.liem een:· ·trouw en· eminent 
! m~ewerker. : · · · .. 

Zijn nágedachtenls :iaî bij ons 
in hóge ète bliJven. · · · 

Dat hi.f ruste Hi vrède. 
.t:. 

De C:rema'Ue, wellre. plaats 
vond op p~(ldag 23 October jl., 
was druk bezocht. Onder meer 

! .. was hier aanwezig . .de, Heer 
C4ron, lid van aé . t>l-óvinoiale. 
Stittèri, · ~aniens . · de · afdeling 
Bti!Sunf én de Heer Van Hol• 
ten, Secretaris V&n -dè · Centra• 
te Háarlem·; Dè Heer·~ Carori 
dankte de Heer De Haan voor 

t .. het vet~ wetk; dat hU 'tn .het 
belang van de. V. V.D. had ge~ 
daan. Een grote 'hO'evêelheid 
bloemen dekte de baar. 

culatfes over de kracht,'·die Churchills 
nieuwe Kabinet al dan niet zal kun
nen ·ontplooien en over de tijdsduur 
die dlaaraan beschoren zal zijn. We 
wéten nu eenmaal wel, dat .aan het 
Engelse kiesstelsel fouten kleven, 
waarvoor ons evenredigheidssysteem 
ons vrijwaart. We wétep wel, dat 
Churchi.ll$ parlementaire meerderheid 
niet op een electorale meerderbeid be· 
rust, evenmin als dit .met Attlee het
geval was. En we weten ook, dat Cliur
Chills meérderheid gering genoeg is 
om hem in de intern-parlementaire 
strijd voor moeilijke situaties te kun
nen plaatsen. Het Vrije Volk put daar
uit zelfs de hoop, dat zijn bewind 
slechts kort zal duren! 

••• 

Met zulke analyses en speculaties 
beweegt men zich echter op· een 

wel .heel plat vlak, dat wij niet wen-
sen te betreden, omdat ;wij in de· ge-

Beweren wij nu te veel, wanneer 
we zeggen, dat de· huidige democratie 
bovenal behoefte heeft· aai!. concreet 
idealisme èn aan bezielende kracht? 
De druk, de matheid waaronder heel 
het Westen gebukt gaat, getuigt van 
haar gemis ten deze al evenzeer als 
het beklemmende gevoel; dat wij in
ternationaal gezien in een noodlottige 
cirkel omdolen, die schijnbaar niet te 
doorbreken valt. · 

schiedenis nu eenmaal iets anders, iets Er wordt een (electrt· (!eh) méér zien dan een· botte aaneenscha· IJ 
keling van betrekkelijkheden en toe-
valligheden. Wij geloven veeleer in fb IJ t• f t 
een zin der geschiedenis, die wel niet proe a onne ~e opge a en 
op elk ogenblik voor het menselijk (Ingezonden). 
bewustzijn aantoonbaar is, maar w~ar- .. . , 
van wij met Schiller geneigd zijn te Niet het voornemen tot verhoging 
zeggen: ,.Hoch über der Zeit und dem van de electriciteits-tarieven, 
llau~ wel;>t l~QE\~ • ~er: •.. !lö~!tr•JPYI~ ·:~. w!ïf§ .·Y.~ ui~~~g ~· 
Geliantte. ttna ob· ·alles.· in éw1 . · · tot ~ernst1ge~: ~denking goe'dl! grond'; 
Wechsel kreist, es. beharret im W ·. • · Mèri wll namelij~ een ..,:eker minimum 
lel eiti. ruhigèr Geist". Vrij vertaait: verbruik van de verhoging vrijstellen. 
"In de dwarling van al wat hier wen- Wil men het gestelde doel, de veilig
telt en keert heerst het k).llre en ·nooit; . stelling van interne financiering van 
falende Denken; boven al wat vergaat, vernieuwing en uitbreiding bereiken, 
boven wissling en perk werkt de eeu-
wige Geest zijn onsterf.elijk werk:': dan moet dus door de rest van de ver-

bruikers, de niet-vrijgestelden, zoveel . . . • 
Concreet gezegd: hoezeer wij het 

in·l945 betreurden, dat Churchill 
het roer van staat moest overgeven 
aan Attlee, wij erkennen de mogelijk
heid, dat er in het Engeland van toen 
sociale hervormingsarbeid verricht 
moest worden, die Hoger Wijsheid · 
meer aan Attlee dan aan zijn naar on
ze schatting grotere rivaal toever
trouwde. Maar wij zijn evenzeer over
tuigd, dat· het Britse rijk in de hui
dige wereldsituatie . meer behoefte 
heeft aan Churchill dan aan Attlee 
en dat het alweer Hoger Wijsheid is, 
die thans Churcbill bracht op de 
plaats die bij nu weer inneeml Daar• 
mede zijn wij. boven bet klein gedoe 
over toevall.iglu!den en betrekkelijk· 
hec;len als geVolg van ~n onvolmaakt 
kiesstelsel uit, ze~s boven de weinig 
méér belangrijke vraag vap de reali;. 
teit in de politieke controversen tus~ 
sen ~nservatieve Partij, Labour en 
Britse Libelfllen. 

• • • 
Niet dus·:dat Labour zijn •kleine 

parlementaire meerderheid moest 
afstaan aan de Conservati~veh is··voor 
ons het belangrijke in ·de Engelse re
geringswisseling, doCh dat Attlee 
moest wijken voor Churchill. 

En nu ten ·allen overvloede nog 
eens: wij zijn ons de risico's van een 
persoonlijk bewind als een grote fi
guur noodwendigerwijze geneigd zal 
zij1;1 te voeren, volkomen bewust. We 
zijn. bovendien democraat genoeg om 
in de dem~tie normallter en. idea
liter een. regeringsstelsel k zien, ·dat 
ongetwiJfeld zekere. voordelen heeft 
boven liet meer persoonlijke bewind 
van grotè figuren, waarbij we iri. het 
midden .làten, ·of c;le· democrat~., die 
in onze jaren op maàr al te weinig 
waarli.ik grote figuren mag bogen, 
misSchien niet zelve èen .belemmering 
is voor het uitgroeien van groten tot 
uitzonderlijken. 

meer worden opgebracht. ln feite be
tekent dit dus eên extra-belasting van 
allen, die boven het minimum uitste
ken. Indien particuliere exploitatie 
zich aan zulke gedifferentieerde tari
fiëring sChuldig zou maken, dan zou 
er moord en brand geschreeuwd wor· 
den. Het gaat niet op,· inc:Üen men te
genwerpt, dat groot-verbruikers altijd 
een bijzonder tarief hebben gehad, 
want deze vereisen per eenheid van 
gebruik ook minder kosten voor bët 
electriciteits-bédrijl Waar het in deze 
cm gaat, is dat de tarifiëring voor 
openbare nutsbedrijven door de over
heid, nu ook al dienstbaar wordt ge
maakt aan het nastreven van de zoge
naamde verdelende rechtvaardigheid. 
Indien er geen protest opgaat tegen 
deze manier van doen, dan staat de 
deur open voor meer van dit fraais. 
Dan zullen ook eerlang gedifferenti· 
eerde gas-tarieven, spoorwegtarieven, 
post- en telegraaftarieven aan de orde 
komen. Misschien met speciale kor· 
tingen voor grote gezinnen. 

Wie· heeft ook weér ·indertijd ge• 
zegd! ·.,Ons is niets te dol!'' Was dit 
geen partijgenoot van het heilabestel 
der Sovjets, waar ook allerlei gedif· 
ferentieerde prijzen in het leven ge
roepen zijn. Als volgende stap zou dan 
in Nederland moeten volgen bijzon
dere tarieven voor ambtenaren, voor 
arbeiders met zeer hoge productie 'en 
misschien 110g ·voor· enkele ·andere ·be
voorrechte groepen. 

Het bedrag per gezin, dat bij · de 
electriciteits-tarieven in het · geding 
is, moge wellicht niet zeer groot zijn, 
en men heeft het daarom aangedurfd, 
deze plannen ais · . proefballon voor 
demagoglsche::bevoordeling op· te 'la· 
ten. Maar als deze ballon niet wordt 
doorgeprikt, zullen er .meer volgen.·· 
Enschede,-.2lj ()ct. 1951 H. MEYER 

Een democratie, die ook het laat-
ste restje geloof ir redelijkheid 

prijsgeeft en alle dreiging alleen met 
dreiging beantwoorden kan, onder• 
graaft haar eigen basis, doordat zij 
voor zichzelf en voor heel de wereld 
geen perspectieven opent. 

Truman acht de mogelijkheid om 
met enige kans op succes met Sovjet• 
Rusland te spreken eerst gesChapen, 
wanneer de bewapening van het Wes
ten voldoende graad van volmaakt
heid zal hebben bereikt. 

Churchills eerste woord, nadat hem 
door zijll Koning . het premierschap 
was opgedragen, getl:igde van em;. 
stige wil om éérder tot praten met 
Stalin te komen. 

Misschien, lezer, vindt gij het naïef. 
Maar wij voor ons, we zien oók in dit 
eerste woord van Churcbill als :Enge:. 
lands nieuwe prime minister wéér een 
uiting van <\at vleugje genialiteit, 
waarom we Engeland en de wereld 
gelukkig prijzen, dat de jongste stem~ 
busuitsiag Winston Churchill na zes 
jaar weer dáár bracht, waar hij 
krachtens zijn leidersgave:1· behoort. 
· Aan het roer vah het Britse Schip 
van' Staat. 

Thans! G. A. DE RIDDER. 

r UITSTEKEND .... 
Enige dagen geleden las ik 

in een onzer dagbladen 
een aankondiging over de 
cursus tot opleiding van ho~ 
gere ambtenaren voor het 
Corps Rijkspolitie en Ge~ 
meente 'Politie. 
Daarin valt het mij op, dat 
slechts zij kunnen worden 
(9~gelaten die "een lengte 
hebben van minstens 1.75 m." 
Ik vind dit prachtig; de groei 

. ~t'' ~nstd~f:~ ~~ }Ve~ :'!. 
• · ou ut 'I'U,çx;,ng. :' ·. . · · : · 

ik voel. mü ge'vleid, dat men . 
nu eindèlijk vczn officiële Zii· 
de erkent, dat de thans le
vende generatie groter is dan 
de onze. 
Ik stel het op hoge prijs, dat, 

·waar het leger nog steeds de 
grens van afwijzing op een 
lichaamslengte van 1.50 m • 
heeft bepaald, voor hogere 
:zmbtenaren van de Politie 
thans een dusdanige maatstaf 
wordt gelegd, · dat zij verre 
boven het gemiddelde van 
ons volk zullen uitsteken. 
Ik bewonder de selectie ta• 
lenten van onze Minister van 
Justitie, . dat hij tot handha~ 
ving van orde en gezag -de 
leiding legt bij personen, die 
vooral door de afmetingen 
van hun postuur zullen uit~· 
blinken, iets wat reeds ·Fre
clerik de Groote door de 
geest moet Zijn gegaan met 
de eisen tot toelating van 
zijn Garde. 
llc . vind het schitterend dat 
eindelijk eens paal en perk 
wordt gesteld aan het door
dringen van alle mogelijke 
onderkruipers op plaatsen 
waar zij eigenlijk niét thuis 
behoren. 
Ons . volk zal er beslist op 
t;oorui.tgaan, dat tham eens 
het' principe deT grootten 
wordt ingevoerd. Grootte van 
afmetingen· ·moet doorslagge~ 
vend worden. Het zal een 
verfrissend gezicht zijn in de 
toekomst alle Inspect(!Urs en 
Officieren van Politie boven 
het gemiddelde van het Ne~ 
d.e1'landse volk t( · zien uit~ 
steken en daarmede de rust 
en orde van ons volk te we
ten gewaarborgd te zijn. 
l.,aat alle anderen, die aan 
alle andere ze-s kwalificaties, 
zoals in de aankondiging ge~ 
steld, uitstekend voldoen, 
goed beseffen dat zij ten 
enen male ·ongeBchikt zijn om 
voor ons ministerie van Justi
tie op te ~T~n • . L4fl.t hen 
opgaan in de rest·. van. m&~· 
?JQlk. 

. H.C. 



Copie voor deze ry.tbriek te 
zenden naar: Mejuffr. Joh. H. 
Springer, Alexanderstraat 16, 
f1 afl1"lem. 

ORGANISATIE VROUWEN 
IN DE V.V.D. 

Het Dagelijks Bestuur overweegt 
in het voorjaar een één-daagse 
landelijke vergadering te houden, 
speciaal met het oog op de ko
mende verkiezingen. Berichten van 
instemming en suggesties daar
voor, gaarne vóór 20 Nov. e.k. 

JOH. H. SPRINGER, 
Alexanderstraat 16, Haarlem 

GROEN VO()R 
DE KLEINTJES 
Met belangstelling las ik de uit

eenzetting door mevrouw I. B.-V. 
in dit blad v.>.n 20 o.::::ober over 
de vra~enlijst over de tijdsbeste
ding van de huisvrouwen. 
Mag ik als een jonge moeder wo· 
nende op een bovenhuis te Amster
dam de volgende opmerking ma
ken: 

Er wordt in de weergave van de 
vragenlijst wel gesproken over het 
aan- en uitkleden van jonge kin
deren, alsmede hun voeding, maar 

er wordt geen melding gemaak\ 
van het zeer tijdrovende werk: het 
uit wandelen gaan met babies of 
kleuters. Hiermede wordt tekort
gedaan aan de talloze jonge moe· 
ders van tegenwoordig, wonend op 
een paar kamers in het huis van 
een ander, zonder tuin, zonder mo
gelijkheid, hoe zeer zij ook hun 
best doen, om zich als forens in 
een stille plaats te vestigen. Per
soonlijk ken ik talrijke gevallen 
die evenals ik (door hun opvoe· 
ding geschoold in de theorie van 
hygiëne en gezondheidsleer), hun 
uiterste best doen vast te houden 
aan minstens 1 uur wandelen met 
kind(eren) in een groène omge· 
ving (dus niet langs de straat maar 
in een park) per dag. In de zomer 
wordt dit zeker wel 2, soms 3 ·uur 
omdat wij niet kunnen aanzien· dat 
die kleintjes in hun bovenka· 
roertjes de heerlijke zon en lucht 
moeten missen. die zij zo dringend 
nodig hebben. Wij moeders vinden 
deze gedwongen. wandeling vaak 
zeer vermoeiend· (men denke aan 
het heen en weer gesjouw met wa· 
gentjes langs trappen en drukke 
autowegen) en moeten vaak· ein
den lopen om bij een park te ko· 
men (neem b.v. Amsterdam-West). 

Het is dan ook een dringendo 
noodzaak (niet in het minst voor 
de volksgezondheid) dat er in het 
openbaar eens wat meer gedaan 
werd aan het . grote tekort van 
;,groen" in een stad als Amster
dam. Misschien zou mijn mening 
wel bevestigd worden door ant
woorden op de enquetelijst, zodat 
daar dan nog eens de consequentie 
uitgetrokken wordt: bij nieuw
bouw, aanleg van parken, liefst 
speeltuinen, geplaatst zo, dat de 
moeder. vanuit haar raam de be· 

wegingen van de kleintjes kan 
gadeslaan. Ik meen gelezen tf• 
hebben, dat dit in Zweden al iets 
heel gewoons is. En in plaats van 
huizen met tuinen als kantoren 
te verhuren (zoals hier in Amster· 
dam) grote businessflats bouwen, 
en forensenplaatsen voor de jonge 
gezinnen. 

Maar dan moet ook in de ge
noemde vragenlijst een eerste 
plaats gegeven worden aan "het 
luchten van de kleintjes". 

I. M. van Holk-Simon Thomas 

HAAGSEN WAREN BIJEEN 

De Haagse Vrouwen in de V.V.D. 
hielden op 22 October een geani· 
meerde bijeenkomst onder voor
zitterschap van mej. R. Kalis. Het 
woord werd gevoerd door me
vrouw H. G. VQ,n Anrooy-de Kem· 
penaer en mej. mr J. J. Th. ten 
Broecke Hoekstra, die spraken 
over de verschillende vrouwen
organisaties en vrouwenvereni
gingen in ons land, alsmede over 
de verschillende commissies, waar· 
in vrouwen zitting hebben. 

GOEDE A VOND IN ASSEN 

D e vrouwengroep V.V.D. te As
sen hield haar eerste bijeen· 

komst in het nieuwe seizoen. 
Na opening door de voorzitster, 

mevr. H. A. ·van Riel-Smeenge, 
werden enige huishoudelijke aan· 
gelegenheden behandeld. 

Hierna besprak mevr. Van Riel_ 
enkele punten van de Kieswet in · 
verband met de Kamerverkiezin
gen. 

Na de pauze was het woord aan 
ons bestuurslid, mevr. R. M. Buur· 
ma-Vredevoogd, die een inleiding 
hield over het boek "Discipelen 

DE WERELD VAN DE KUNST 

HET PUBIJGK WORBT DIT SPEL ZONDER UOLILJSSEN REU 
Durft niemand te zeggen waar het op staat? 

M- sehrijft ons: 

Voorzover de staat bemoeienis heeft met de kUD8t, wijl er gewaakt moet 
worden voor het zedelijk welzija YaD het volk, kunnen wij ons met over· 
heidsingrijpen verenigen. ledere a.ndere bemoeienis is principiëel verwer
pelijk, al moet hierbij in acht worden genomen, dat de ongunst der tijden 
een andere zienswijze kan rechtvaardigen. Men kan v_oorstander zijn van 
het Vrije SPel der maatschappelijke krachten en niettemin vrede hebben 
met de geleide economie onder bepaalde omstandigheden. Er zijn perioden 
geweest, waar~n de overheid -generlei contact had met de kunst. Hoewel 
wij zeker niet willen stellen. dat de prestaties van een "staatstheater" 
per se beneden de· maat moeten blijven, staat het toch wel vast, ~t de 
artistieke strijd om het bestaan immer bevruchtend werkt op de kunst! 
Het publiek komt naar een slechte voorstelling niet kijken. Zodra evenwel 
de overheid zich garant gaat stellen voor een verlies, door middel van 
subsidie, heeft de kunstenaar niet meer met zijn eigen portemonoale van 
doen. Hij is zeker van zijn gage; zeker van een contract voor twaàlf 
maanden; zeker van een venoioderde concurrentie, omdat het toneel ge. 
«llÖrdineerd wordt; zeker tenslotte v~ een sluitende halans. 

H et is op zkhzelf t~ b·~grijpen, 
dat de overheid na 1945 ziek 

met kunstzaken moeSt bezighouden. 
Zij kreeg er in juridische zin contad 
mee via de zuivering en de ereraden. 
Zij had verstandiger gcdA'ln zl~h na 
verloop van tijd terug te trekken en 
de plaats van geinteresseèrd, nog be
ter hogelijk belangstellend toeschou
wer in te nemen. · De politieke lijnen 
in ons land zijn in de richting van 
verregaande staatsbemoeienis gelo· 
pen. De vraag· moet worden gesteld 
of de kunst er baat bij heeft gehad. 
Het is buiten kuf, dat de kunstenaar 
vele voordelen heeft genoten. Wij ge. 
loven aan de onzekerheid van het 
leven. Sterker, wij zijn de overtui· 
ging toegedaan, dat al te grote zeker
heid geestelijke luiheid tot gevolg 
heeft. 

* * * 

M en zal zich afvragen, waarcm 
op dit ogenblik deze dingen 

moeten worden gezegd. De Neder
landse staatshuishouding is lang niet 
kloppend. Nederland moet iedere cent 

omkeren om aan zijn internationale 
verplichtingen te voldoen. De Neder
landse gemeenten zijn in vele geval· 
len noodlijdend. Het Nederlandse volk 
is arm. Hóezeer wij er tot in het 
diepst van ons hart van over.tuigd zijn, 
dat niettegenstaande deze armoede 
de cultuur moet worden gediend, toch
lijkt het onverantwoord. dat belang· 
rijke bedragen als subsidie aan kunst
instellingen worden toegekend, waar
van de geestelijke winst op zijn minst 
genomen illusoir is. 

Er zijn ernstige moeilijkheden met 
de Nederlandse opera; over de pres
taties van de toneelgroep van Van 
Dalsum bestaat algemene ontevre
denheid; de kwestie der orkesten 
vraagt om een oplossing. Luide pro· 
testen gaan op, wanneer een staats-. 
secretaris de beslissing van een litte· 
raire jury negeert en een prijs aa:1 
een ander toekent. Beseft men wel, 
dat men deze moeilijkheden over 
zichzelf heeft afgeroepen op hèt JllO· 
ment, dat men staatsbemoeienis als 
goed afficheerde en derhalve aan
vaardde? 

W ie gelegenheid heeft de Neder
landse dag- en weekbladen re

gelmatig te volgen, zal bemerken, dat 
er nauwelijks ooit één week voorbij· 
gaat waarin geen kwade woorden 
vallen over de toestand in de wereld 
van de kunst. En er is niemand. die 
de moed, heeft om het mes erin te 
zetten. Niemand, die durft te zeggen 
waar 't ppstaat. Niemand, die tegen 
de directeur van een toneelvereni· 
ging durft zeggen, dat bij eerst maar 
eens moet laten zien wat hij kan, 
voordat hij van de gemeenschapsruif 
mag eten! Aan menslievend hulp· 
betoon hebben we geen behoefte. We 
kunnen ons trouwens deze luxe van
daag de dag niet permitteren. 

Geen wonder dat de overheid 
thans met vrijwel onoplosbare pro
blemen te worstelen heeft. Wij weten, 
dat tal van kenners van het kun&· 
leven in ons land niet karig zijn met 
goede raad. Maar de politiek is in het 
kunstleven een belangrijke .. rol gaan 
spelen. Vooral in Amsterdam is dftt 
het geval. En Needand's haofdstad is 
terecht ook het kunstcentrum vaa 
ons land. Maar het spel van kaatse· 
bal of blijf-zitten-waar-je-zit is voor 
de mustliefhebber een bijzonder 
kwalijke vertoning. 

Na afloop van ieder seizoen wordt 
er in gemeenteraden gesproken over 
de ontevredenheid over een of ander 
gezelschap. Maar de subsidie blijft. 
Het geld wordt over de balk gegooid. 

* * * 

I s het een wonder, dat het pu· 
bliek dit spel zonder coulissen 

beu begint te worden? Het is in de 
eerste plaats nodig, dat aan het be· 
steden van andermans duiten zo 
spoedig mogelijk een eind moet kO• 
men. Van dat moment af kan worien 
vastgesteld wie in Nederla~ reeht 
op financiële steun heeft. Een recht, 
dat niet gegrond mag zijn op poli· 
tieke kleur, maar op de prestatie 
alleen. Dat er op zulk een ogeDhllk 
ivoren torens omver zullen wordea 
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van Jezus" door Leünhard Frank, 
dat speelt in het Duitsland van na 
de oorlog. 

Het was een zeer geslaagde 
avond, die, j::-mmer genoeg, door 
allerlei omstandigheden, niet door 
alle leden werd bijgewoond. 

HARLINGEN VOORUIT! 

De afdeling Harlingen, Vrouwen 
in de V.7.D., hield Donderdag 
11 Oct. n.m. 3 uur, onder auspiciën 
van het afdelingsbestuur en de 
Centrale Friesland, een bijeen· 
komst, onder leiding van mevr. H. 
Dankert. 

Als spreekster was uitgenodigd 
mevr. dr H. Hartgerink-Koomans
uit Groningen, welke als ondet"- ' 
werp had: "Waarom wij vrouwen 
belang moeten stellen in de poli· 
tieke vraagstukken!". 

Een zeer duidelijke uiteenzet
ting over dit vraagstuk hield de 
aanwezigen aandachtig onder ge- · 
hoor. Na de thee-pauze kwamen 
de tongen los; vragen werden ge
steld en denkbeeldige schroom 
overwonner. Acht nieuwe leden 
~ drie donatrices gaven zich op. 
I>e taak der afdeling werd bespro
ken en functies verdeeld. 

Mevr. Dankert stelde een paar 
portefeuilles met ieder een zeven~ 
tal week- en maandbladen, ter 
circulatie ter beschikking. Een der 
damesleden zal de verdere ver• 
zorging op zich nemen. 

Tot slot dankte mevr. Dankert 
de spreekster voor haar zeer be• 
vattelijke uiteenzetting en stelde 
haar een boekwerkje ter hand, 
wat onder applaus werd aanvaard. 
Onder dankzegging voor de op
komst en een opwekking in deze 
voort te gaan, sloot mevr. Dank~;rt 
deze zeer geslaagde middag. 

getrokken, is duidelijk voor ieder, die 
in de Nederlandse kunstwereld geen 
vreemdeling is. 

Dat het zover binnenkort moge ko-: 
men, is onze heilige wens. 

Benelux-geweten 
Het ware te wensen, dat op 
de allerhoogste plaats een 
.,Benelux-geweten" wordt in· 
gesteld, dat voortdurend acht 
slaat op de consequenties, die 
regeringsmaatregelen hebben 
op de Benelu:c-samenwerking. 
E1' zou in elk de1' G4ngeslo· 
ten Zanden een speciclle Bene
lux-minister moeten komen, 
die tevens deel dient uit te 
maken van de R.E.A., de mi· 
niste,-mad voor economische 
aangelegenheden. Afgezien 
van de uiterst nuttige taak, 
die een dergelijke minister 
kan vervullen, zou zulk een 
benoeming ook in het buiten
land een goede indruk.maken 

(De Telegraaf) 

lli I Jl · t•· 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
. . . .. 

KW ALEN DER DEMOCRATIE 
", . - --

W. ie met enige aandacht gevolgd heeft tot 
welke beschouwingen de regeringswis~ 

seling in Engeland onze .,progressieve" dag~ 
en weekbladen aanleiding gaf, krijgt geen 
hoge dunk van hun visie op de problematiek 
van onze tijd. Hun enige zorg schijnt te zijn, 
hun lezers ..- ongetwijfeld ook met het oog 
op de a.s. verkiezingen hier te lande - te 
suggereren, dathet Labour~socialisme, waar~ 
naar het Nederlandse zich sinds onze bevrij~ 
ding richt, ongebroken uit de strijd te voor~ 
schijn is gekomen en slechts een gunstige ge~ 
legenbeid heeft af te wachten om Churchill 
weer uit het regeringskasteel te verdrijven, 
..- gelegenheid die zich, zo wordt het dan 
voorgesteld, wie weet hoe spoedig zal voor~ 
doen. · 

W ij hebben de vorige week over de Engelse 
verkiezingsuitslag het onze gezegd en 

voelen generlei behoefte daarop terug te ko~ 
men. Onze lezers weten daaruit, dat wij het 
óók niet geheel eens zijn met hetgeen Prof. 
Gerretson in een overigens zeer lezenswaar~ 
dig ·artikel ffr'Be T,~egr~sc~i; ··nt; dat 
het Britse electoraat aan het dogmatisch 
doordrijven van de nationalisering van het 
maatschappelijk bedrijf een gebiedend halt 
heeft toegeroepen, ..- mening ook door 
Trouw geuit, dat immers eveneens spreekt 
van krachten, die zijn losgekomen en Labour 
hebben toegeroepen: "Tot hiertoe en ·niet ver~ 
der". 

Hoezeer wij het. toejuichen, dat Churchills 
wederoptreden koersverandering mogelijk 
maakt, de gelegenheid daartoe is hem, zo we 
de gehele situatie alleen uit het menselijk vlak 
bezien, slechts geschonken door het Engelse 
kiesstelsel. Men bewijst de democratie, die 
wij principieel voorstaan en om derwille 
waarvan wij het socialisme bestrijden, geen 
dienst door de dingen gunstiger voor te stel~ 
len dan ze zijn Er zal, vrezen wij, in Enge~ 
land nog een zware strijd gestreden moeten 
worden, eer van het electoraat ·zal kunnen 
worden getuigd..- wat Prof. Gerretson thans 
reeds het geval acht - dat het duidelijk par~ 
tij gekozen heeft tegen het staatssocialisme, 
tegen de worging, met de marxistische strop, 
van het vrije maatschappelijke leven. 

·om tot onze "progressieve" vrienden terug 
te keren: nu Churchill, dank zij de con~ 

servatieve zetelmeerderheid, aan het bewind 
gekomen is, schijnt het voor hen de enige 
vraag te zijn: hoe, met welke middelen en 
wanneer krijgt Labour hem er weer. uit? De 
één hoopt dat· Churchill zulke impopulaire 
maatregelen zal moeten nemen, dat Labour 
bij een verhoopte parlementaire crisis, die tot 
een nieuw beroep op het electoraat zou kun~ 
nen leiden, sterke troeven in handen zal krij~ 
gen. Een ander speculeert op ernstige ver~ 
storing van de "arbeidsvrede", die Churchill 
in moeilijkheden. zou kunnen brengen. Een 
derde ontziet· zich niet, de korting, welke 
Churchill op de mi~isterssalarissen heeft toe~ 
gepast, als pure demagogie voor te stellen. 

W ij laten dit alles voor wat het is en zeg~ 
· gen er slechts dit van: een pro~ressivi~ 
teit, die in zulk een taktiek haar heil zoekt, 
bewijst daarmee slechts, in wezen reaction~ 
nair te zijn. Immers zij denkt nog steeds in 
categorieën, die zo ze in een vroegere, voor 
de democratie rustiger periode al niet veel zin 
hadden en ook toen het aanzien van .,de poli~ 
tiek" niet verhoogden, haar nochtans weinig 
wezenlijke schade vermochten te berokkenen. 

Wie in ö n z e tijd de politiek verlaagt tot 
zulk een infantiel spel van .,Vader, ik sta op 
jouw kasteel", doet zeer beslist wèl kwaad. 
Hij geeft bovendien - en hiermede komen 
wij bij ons uitgangspunt terug - blijk van 
een wel zeer benepen kijk op de problema~ 
tiek van deze tijd. 

W at het .,spel" betreft: het is fnuikend 
voor het aanzien der parlementaire de~ 

mocratie - en voor de politiek in haar ge~ 
heel ..- wanneer een, op welke wijze dan 
ook. verslagen partij de overwinnende haar 

. eerlijke.>kansen n_iet gunt. J?it ~oest babourc 
temeer beseffen, nu. zij als parti(zich niet ont~ 
zien heeft, Churchill tijdens de verkiezings~ 
campagne voor oorlogshitser uit te krijten, 
..- een minderwaardige manier van doen, 
waaraan, 't zij tot z'n eer gezegd, Attlee 
zelf zich niet heeft schuldig gemaakt. 

Heeft ..- vraagt men zich onwillekeurig af 
- Labour zo weinig vertrouwen in eigen he~ 
ginselen en mogelijkheden, dat het zijn te::: 
genstander zelfs de tijd niet kan gunnen, de 
situatie·. waartegenover hij zich. geplaatst ziet 
en die, moeilijk als de situatie toch is, 
waarin de Labour-regering Engeland heeft 
achtergelaten, rustig te bestuderen om dan 
naar bevind van zaken zijn program en zijn 
werkmethoden vast te stellen? 

Vreest Labour, dat het Engelse volk met 
zijn bekende .,common sense" zelfs heel im
populaire maatregelen, waarvoor Labour te~ 
rugdeinsde, als noodzakelijk erkennen en 
aanvaarden zal en dat dit volk verstoring van 
de arbeidsvrede zal zien als een tweesnijdend 
zwaard, dat Engelands precaire economische 
positie enkel maar schaden kan? 

En zou Labou~ nu waarlijk niet begrijpen, 
dat het de democratie ondermijnt, wanneer 
het, zelfs in dit voor heel het Engelse volk 
hachelijke tijdsgewricht, de politiek enkel.kan 
zien in het licht van de partijstrijd? En dan 
nog wel van de partijstrijd op zo laag"niveau? 

• * * 

Nog eens: wie de "progressieve" pers te 
onzent leest moet daaruit wel de indruk 

krijgen, dat zij heel de politieke situatie in 
Engeland enkel in dit licht kan bezien. 

Een uitzondering daarop maakt een arti~ 
kél van de heer H. M. van Randwijk in Vrij 
Nederland, welks nummer van 3 dezer ove~ 
rigens geheel in de door ons gewraakte op~ 
pervlakkige toon;lard is gehouden. 

Van Randwijk neemt voor zijn beschou
wing de titel over, die de N.R.C. plaatste bo~ 

ven een artikel over' de Engelse verkiezingen: 
.,Dood tij in de democratie?" Hieruit blijkt 
al dadelijk dat hij het probleem in zijn kern 
wil aanvatten. Hij zoekt die kern, waar ook 
wij hem zoeken, nl. in het algemene politieke 
en culturele verval, wilt ge in de cultuurcrisis 
van onze tijd. 

En inderdaad, daarmede alleen brengt men 
de discussie over het probleem van de demo~ 
eratie op het peil, ·waar discussie zin kan heb~ 
ben. 

• • • 
W ij achten zulk een discussie om der wille 

van de democratie niet slechts noodza~ 
kelijk, we zien er een levensvoorwaarde in 

_ voor de democratie, die ook naar onze me~ 
ning bedenkelijk bezig is zichzelf om het Ie~ 
ven te brengen, getuige de verstarring, waar~ 
op' ook volgens Van Randwijk, de uitslag der 
Engelse verkiezingen wijst. Immers, .,in de 
kleurloosheid van de verkiezings~uitslagen ir. 
Europa en Amerika openbaart zich de alge~ 
mene impasse van het Westen, dat niet meer 
weet wat het wil, dat tot geen duidelijk posi~ 
tief program meer in staat is, dat niet néijlr 
rechts ën niet na~r J{Óks durft t~·wijken, dàt 
zich zelf almaar gelijk blijft in een tijd waai:~ 
in het grondiger dan ooit moest veranderen". 

M.a.w. het ontbreekt in ons Westen aan 
perspectief en het is dit gemis, dat wij, met 
Van Randwijk zien als het wezenlijke gevaar 
voor de democratie, de politieke malaise, die 
men kwalijk verhult onder het snorkerig 
krijgsgehuil dat de leiders van het huidige 
socialisme aanheffen, wanneer zij zich ..- ge~ 
lijk ook hier te lande - in het defensief ge~ 
drongen voelen. 

• * • 

V an Randwijk noemt de groeiende enghar~ 
tigheid, het gebrek aan allure, gebrek 

aan intellectuele moed om de kiten te laten 
spreken zoals ze zijn. Men behoeft Het Vrije 
Volk maar te lezen om dit met de schrijver 
eens te zijn: de gemiddelde kiezer beschikt 
niet over de helft van de informatie, waarover 
hij moest beschikken om te k u n n e n kiezen. 

Daar hebt ge al dadelijk een levensgevaar~ 
lijk gemis voor alle werkelijke democratie, 
waaraan Van Randwijk als tweede toevoegt: 
de macht van de partij in ons huidig bestel, 
met haar vrijwel gesloten kringen van leiders, 
besturen e.d. 

Wij zouden hier onmiddellijk op enkele 
andere, niet minder bedenkelijke verschijnse~ 
len willen wijzen, nl op de macht àchter de 

-partijen, - de mac.ht der vakverenigingen 
bijv., die zich in feite telkens in het regerings~ 
beleid mengen, zonder daarvoor verantwoor~ 
delijkheid te dragen èn op die van de massa, 
waarop het socialisme - denk aan de ko~ 
ningskwestie in België - teruggrijpt, wan~ 
neer het langs parlementair-democratische 
weg zijn wil ,niet kan doordrijven. Het is op~ 
vallend, hoe ook in ons land de P.v.d.A. het 
samenspel hervat met het N.V.V., waarvan 
immers na de bevrijding werd gezegd, dat 
het generlei band met de socialistische partij 
meer onderhield! 

(Vervolg op pag. 3, derde kolom) 
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Plan-Schnman is eerste stap naar Europe&e eenheid 
Mr. de J7 os van Steenwijk, hield zyn maiden-speech,' 

Als wij wegen willen bègaan, die nieuwe wegen zijn, zullen wij onze
k·erheid. moetea CIG&YGCU'den •. En dot begaon von nieu:we wegea is 
noodzakelij.~ omdat' wi;. op- de oude clioeigen YClsf' te lopen. Deze 
woordelt Strcik OMe V.V.D.-woerclvoerder drs.. Korthole in de Twee-
4fe Kantel' Int de- &ehcrndeting van het wehontwerp tot' goedkeuring 
van het op 18 April 1951 te Parijs ondertekende Verdrag tot oprich
tiiJg. vcm de EUropese G'emeenschap voor Kolen en Staal, welk ver
... is gebueeni' Ctp' de beleende voorstellen van de Frense minister 
.... SCta......, beftemt eader de nClarn: Plan-Schumon. 

nat streven op zichzelf, naar de 
opheffing van iedere mogelijk

heid' van een nieuw conflict: tussen 
F'rankrijk en Duitsland, acMte: spr. 
reeds, van zo. cardinale betekienis, dat 

· voor hem hiermede· reeds een uiterst 
belangrijk element ten gunste van het 
Schuman-plan. was gegeven. En afge
zien van. het feit, dat; het buiten de 
Schuman-gemeenschap blijven voor 
Nederland een zeer weinig aantrek-
kelijke positieê zow zijn, mo.cht. toch 
zeker als· algemeeJI. element tea gun·· 
stç van het plan nog worden gewezen 
op hi:t' feit, dat de· Genreenschap· vool'· 
Kolent cm Staal: ~- vorming van onge
wenste. kartelvorming, voorkomt. 

MïPw~ pafti .... ht& ea ik;. ao zei. de heer Korthots verder, wilfen dan 
Hk ._, Pla.tt ...-.. den,. ondcmb de bedenkingenc, die er z-ijn. Wij 
n.ste.ett ü Ye~~WGChtitt$. Ut ~Ïftg van flit pion: lret wr
t.rouwen in een nieuwe toekomst" krac:htit aal doen toenemen. 
la dit Yetitand heul ons:a waan&Yoerder setroffEm hetsee• YOGI! het 
hs.in van de vergodering een deleg,otie v•n NededQ.ndse jongeren 
U. een verklaring a.cnt de Kamer had g,ezegd, welke. in ontvangst 
was genomen cl'oor de teden der Kamer, d"te tevens lid zijn van de 
Raad van Europa te St-:aatsburg. De door een der jongeren voorge
lezen verklaring bevaHe o.a. deze passage: "De fteslis~, woor• 
YOGI: 9iil tbaas. staat, moge het la.qirl zijn~ Mn eea hfsforiKh ~n 
oatlwikkeJing. ncaodzokelijJt, tot a:edd.ing va• ons la.nd en: van; Ewopa, 
als wambcug, vacu: de we.reJdneü" ~ Hierin". zo ui de hee~: Kot*hols, 
nat neergereg,cr, wat de jeUQd verwac.ht, meten wat nou mijn meniDQ 
oak. cte oucfere senerotie verwacht. Wij mogen rustig stellen, dat 
aanneming van het pJcm-Scliuman opnieuw vertrouwen geeft. Met 
alf8- bes:wcmm, die erqn- kfVftll, & hef ii\,Îeder geval het openzeHe11 
..,. ~, rootn• rnet' uit'z1Cht op- een nieuwe toekomst. En daarover 
INIIIIIIft wij .... iw cllne' sombere weretcf. te• zeerste verheugen. 

*' * * 

Z o is clan nu een gemeenschap 
gecreëerd, .. welke wordt geken-· 

merkt door een gemeenscha-ppelijke 
markt; gem-eenschappelijke doelstel
Hugen en. gemeenschappelijke- instel· 
lingen,. maar daaxnaast door eel'l, aan
passing aan de concr-ete mogelijkheid. 
In dat verband behandelde spr. ook 
110g u±t:voerig, - wij zullen ons hier 
verder moeten beperken - de vraag 
of het huidige stelsel voldoende mo
gelijkheden biedt voor groei naar wat 
wij willen: de Europese eenhei<;l. Hij 
kwam daarbij onder meer tot de con
clusie,. dat. het te betreuren Ls, dat 
Engeland niet aan de GemeeRsG!hap 
deelneemt en dat 't vo.or de Gemeen
s<:bap< zowel aLs Vlil.or Groot-Brittan
nië goed zou. zijn ais toch nog- eniger
lei vocm 'llllft' sameRwerldng VJU:. wor• 
den gèvonden. 

"l:li.t deze WIIQWn. van ë hefP; 
U' Korthals sprak een weldadig 
.~ ideaUsme; maar toclr- ook -:
ea ~. - em -.htere: erk.alming 
:v.aa da. m0teil:ij~l1eden. en. buwaten., 
aan deze. eerste concrete stap naar 'n 
!l'!tropese eenwol'ding verbenliel'l', Een 
~ü voee- de Elme(lef!e. eenheid 
WIÓrdt gemakkelijk toeg~iuicht,, zolang_ 
men i'n het abstracte bl1Jft, maar de 
.-tiisc:be ~:~;Mvoetlinlf ontmoet: in cfe 
~nale gflllllleenS&Iaa.ppm \!Ie~ zo.
dl'a die Europese eenheid zichtbare 
oflè~ vraagt~ D8:n kan de stelllmg, dat 
ep. de langt cüuu: ei~ voerdelen: van 
cà.. Ew::opese g,eme~bap tach: rijke
:H.ik opwegen tegen de nadelen, geen. 
gtiled meer doen·;. nren- constateert· de
liii.reete nadele em die. wenst: men 
niet te aceepter.ell. Over tie. vraag; 
hoe wij deze houdi'ng moeten waar
deren, liet de heer Korthals zich thamJ 
11iet uit, hij stelde haar. slechts vast 
als een feit, dat moet worden geac
c~teerd dl>or hen •. die in de pllacti
sclte politiek naar verwezenlijking der 
lllil'gpese eenheid· streven, Elil: ill' hUJ.\1· 
)WIIIItise,h.. streven naar die· eet'l.heid 
:o:lQeten. zi.ir er ·rekening mee houden, 
ooit wanneer zij zelf· gaarne een an
è:re- ittstelUng bij de· volken. zouden 
~ebben. gezien. en zij e~:van cme:r;,tuig.d 
zijn •. dat op deze wijze· remmen wor• 
den· aangelegd, die de zo hoogst nood
zakelijlte spo.ed van. de: ee11\11Mrdi.ng 
ernst.i& ~ertl:~n. Zij. kunnen zich aL
leen voornemen, me,de te helpen de 
iftZichten over· de noodzaak der 
Bttropese eenheid tli1 verdiepen. 

* * * 

Het grote belang van een Euro
. pese eenheid ook uit econo-

misch oogpunt schetste onze 
~oerder aldus: Jarenlang. zijn 
\llÏj verdeeld. geweest met alle. nade.
len voor een zo efficient mogelijke 
pl'Qducrlie. H'et· creëren vaq een geïn
tegl!eerd economiaeh leven moet. 
w.m:den bepleit, omdat alleen op deze 
wijze verzekerd wordt een voort
bren~ng daar; waaJI de pro.ductie
V00rwaarden de· g:unstigste zijn. en de 
productie dus. tegen zo laag mGgelijke 
kostprijzen kan geschieden, met uit
schakeling van d·e. achter muurtjes 
O)llgerichte, oneconomische bedrijven. 
:Daarnaast levert het vormen van een 
lfJ'OOt afzetgebied de mogelijkheid 
v.an massaproductie., die ook weer een 
kostenverlagende. tendenz inhoudt. In 
1\et verband· van samenvoeging van 
capaciteiten, zo merkte spr. op; mag 
wel eens gedacht worden aan de wel 
pboord'e uitspraak!: 2 + 2' = 5. 

De, waarde van het initiatief van 
de Franse staatsman Schuman 

zag de heer Korthals v*>ral oo.k ge• 
legen m het feit, dat. hij. OJ;l het iuiste .. 
og~lik, zijn plan dl\ wereld had'. in
gezonden. Het plan; dat, naar spre· 
kers mening, beoggde te• doorbreken 
datgene;. waarin wij waren v.astgelo
P.Iillh. In de eerste plaats was duidelijk, 
dat wij op eccmomisch gebied onvGl· 
doende ver kwamen, in de tweede 
plaats moest 'lP politiek terrein. iets. 
g~b.ertre:o. Men beoogde de. Frans.-
Duitse- tegenstelling te overbruggen 
en daarnaast is,. naar: sprekersmrening, 
de Franse buitenlandse. politiek ge
richt op een me.er. evenwaardige 
plaats ~ Europa naast de Verenigde 
staten dan thans het geval is. 

• 

* * 

V an de politieke kant bezien. 
aehtte: hij bovendien lwt. Schu

ma.n~plan wel deg,elijk. een st811,') in de 
richting van het verenigde Europa en· 
tevens ~hetgeen nh~t van geri!n.ge psy
chologische betekenis is) als een nieu
we stap van Duitsland in de gemeen
schap· der vrije VCillken. Bovendien: 
wanneer: men uit het. gehele eeonomi
sch:e leven kolen en staal uitneemt en 
die onder een apart regime brengt, 

DEZE BURGER 
he.ejt met genoegen gelezen: dat de Kerstvacantie van langer 
duur zal worden dit jaar, omdat er brandstof moet worden g.e
spaard. Met genoegen - omdat hij zich best herinnert hoe heer
lijk vacantie is. · 

E.rgens in 's burgers achterhoofd weifelt nu. de oer-domm.e 
vraag of al die kindertjes die nu een week minder naar school 
zullen gaan, hun hele leven een hele week domme.r; een hele. 
week minder bruikbaar voor de lieve samenleving zuLlen zij11; 
dnn alle brave kindertjes vóór en nà hen, die, vanwege de niet
benarde brandstof, dit buitenkansje niet hebben gehad en niet 
zull'en hebben. 

Een vraag zó dom dat, wanneer zij ontkennend beantwoord 
zou worden, een revolutie in ons onderwijssysteem teweeg zou 
Q,ehoren te brengen wanneer de wetten. der logische redenering 
in acht zouden worden genomen. 

Want één we«k zou zó maar - in het kader van deze oer
stomme vraag· - zijn uit te breiden tot twee· weken, misschien 
wel tot méér· weken en dttn zouden oer-stomme lieden. oer-stom 
kunnen vragen: "hebben derhalve onze kindertjes vroeger 
altijd zo'n hele tijd voor niks-en-niemandal op school gezeten?" 

Men moet er niet aan denken! Het zou rampzalig zijn. 
En nóg een stommiteit: zou zo'n noodgedwongen verlen{lstuk 

van een vacantie niet gebruikt kunnen worden tot klassikaal 
contact met de waereld-waarin-wij-leven? Of: de wereld waarin 
antieren geleefd hebben? 

Zouden al· die toekomstige wereldburgers in die week niet. 
met eigen ogen dingen kunnen gaan zien, die hen de ogen 
zouden openen op het vernuft; op de schoonheid·; op äe ont
roering? 

Een hele week, onder leiding van de over hen gestelde meneren 
en juffrouwen, iedere cfug, iets ande'l's (ll:lan zien: het plaatselijk 
museum; ee.n technisch werk in de buurt. van dorp .of stad; een 
leerzaam filmprogram; een concert; een toneelstuk'!' 

Nooit bemo-eit deze buPger zich met" zaken-mm .. lilpt•oerling. 
Zijn vragen zijn dus· wat. zij zijn: anbevoegc.& en onyr.actisch. 

Het is maar zo'n dam denkbeeld; een gedachtenflits iw 1tet 
onp.ractische brein van · · · 

DDE BURGER. 

dan "schreeuwt'' dit toch eigenlijk 
naar verdere integratie. Is het aan 
één kant. de zwakte, dat meiL alleen 
kolen en staal in. een uitz,()nderings
positie g~t plaa~ aan de: andere 
kant kan· dit ook weer een kracht 
blijken. Van belang is in ieder geval, , 
dat men basi&-industrie.ën heeft ett 
dus een goed aa.nJmgpil:lgspnnt getrof'. 
fen heeft voor verdere uitbouw. 

'\ . ·-. 
Na~ de heer Korthal& nog- enige-

belangrijke· vragen had: gest-eld! 
met. betrekking tot de grondstelfen
voorziening van onze ijzer- en staal:. 
industrie en over wn mogelijke ver-. 
plichting voor on& land om, een. aan
deel schroot aan ltalië te leYeren, 
stelde hij vast: Het is tot zekere hoog~ 
te een. sprong in het duister, maar 
voor mij is van het grootste belang;, 
dat aan het geheel ten grondslag ligt 
de vrijheid van de onderneming. En
'I.Yaar ingegrepen wordt, zal dit ge
schieden op bepaalde strategische 
punten, hetgeen in overeenstemming 
is met mijn politiek-eeonemische op• 
vattingen. Anderzijds wilde hij ech
ter ook niet verhelen, dàt er ook 
m o g e I ij k h e d e n lagen voor teveel 
ingrijpen. Zeer veel zal afhangen van 
de personen, die in de ,.Hoge. Auto11ir 
teit'' zitting zullen hebben. Zij zullen 
van hoge morele standing moeten 
zijn, objeCtief; onllifhankelijlt en. zi.t 
zullen een. grote algemene kennis 
moeten hèbben. Het verheugt mij,. zo 
merkte spr; op, dat de· Regering er heft 
blll"t!. toe. wil bijdraeen om daamtaou 
de· gesehikte personen te krijgen. Te
recht wijst de Regering met. grote 
duidelijkheid at, dat de- H()ge Autorio 
t-eit een afspiegeling zou moeten, zijn 
van de poli-tieke schakeringen. Moge 
de Hoge Autoriteit nu eeRs 'n orgaarr 
zijn, waarin de partijpolltiek milt 
haat: woord spreekt,. maar louter de 
geschiktheid. en bekwaamheid, alsme
de de wens om . van ,tret geheel der 
C..emeeaschap, wat te maken;. Want, ZQ 

zei de heer Korthals met nadruk, laat 
men het goed zien, dat deze Kolen
E!l'l Staalgemeenschap een test-case 
vormt. DaardOor kan mede hàar wel
slagen van esseatiële betekenis zijn 
voor de verdere eenwording van 
Europa. 

Na een in vele opzichten be
wond'erenswaardige rede· van mi
niste?· Van *n Brink van drie 
uur, werd het ontwerp m.et 62 
tegen 6 stemmen goedgekeurd. 
Tegen stemden alleen de commu
nisten. Prof. Gerbrandy, die,. in 
afwijking van zijn anti-rev. frac
tiegenoten, eerst de gehele be
handeling en tenslotte- die eind'
stemmif.b!J· uitgesteld had. willen 
zien, verliet vóór de stemming de 
zaar en ook de staa:tkundig-ge
reformeerden ontbraken ( waa1"
schijnlijk met opzet) op. het appèl. 

ll e verkiezingen, welke ruim drie 
maanden geleden voor de. helft 

Yan de Eerste Kamer zijn geboudeu, 
hebben, zoals men zich herinneren 
zal; de stijgende: lijn voor onze parlij 
voortgezet en onze Eerste-Kamer
fractie van drie op vier leden ge~ 
bracht; Ais nieuw V:V.B.-lid kwam. 
mr: R. H.. baron de Vos van: Steen
wijk; kart teyoren heengegaan als 
commissaris van de Koningin in 
Drente; enze fractie versterken; 

De vwige week heeft de- lleer De 
Vos van St-eenwijk, bij de behandeling 
van het ontwerp tot regeling van het 
vervoer van goederen met vracht
schepen. nu. zijn maiden-spe:e.ch. ~ 
houden. Rij meende, daax.bij. zijn. ver· 
ontschuldiging te moeten maken, dat 
hij reeds· zo spoedig hier in de- Gpen• 
baarhei.d optrad ene hij; deed dat ia> de 
v.olgend~ geestige, bewoordingen:. 

(vervolg- op pafl :D 
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Vervoerstarieven 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, de 

heer Wemmers, is blijkbaar van plan een 
commissie in ·het leven te roepen; die zal nagaan 
hoe . cte verhouding moet zijn tussen de tarieven 
der Nederlandse Spoorwegen en die van de ove
rige vervoerstakken. Ook de vraag, hoe in het 
algemeen de verhouding tussen het overheids
bedrijf en de particuliere bedrijven bij het ver- · 
voer beter kan worden geregeld, maakt onder
deel uit van deze studie. Wij kunnen niet nalaten 
dit besluit van Minister Wemmers als zeer geluk
kig te bestempelen. Na de bevrijding heeft dit 
probleem steeds een grote rol gespeeld en de ver
:tmuitingen tussen het vervoer van de overheid en, 
hä p'articuliel'e vervoer onnodig verscherpt. Nim
mer is er .nog een bewindsman geweest, die het 
heeft gew.aagd dit probleem aan te pakken. Steeds 
zijn 0\ er en weer in de meest scherpe vorm ver
wijten geuit. die min of meer wat hun fundering 
betreft in de lucht bleven hangen. Minister Wem
roers wil hieraan een einde mak~n door een gron
dig onderzoek. Dit zal mogelijk er toe kunnen 
leiden, dat de argumenten van het overheidsver
voer en dat van de particuliere sector op huQ. 
juiste waarde worden getoetst, opdat eindelijk 
èens kan worden vastgesteld in hoeverre de vaak 
genoemde onbillijkheden in feite van belang zijn. 

Algemeen be!ang! 

T elkens ervaart men in gesprekken met men
sen van allerlei sfeer over politiek, dat er 

sommigen zijn, die denken, dat hun groepsbelan!( 
het enige is, dat belangrijk is. Stellig zijn groeps
belangen belangrijk, maar men moet telkens. de 
zaken .ook . bez.ien tegen de -achtergrond van het 
algemeen belang. Terecht wees dezer dagen Het 
Vaderland daarop in een artikel over het stich
ten van politieke partijen, waarin o.m. het vol
gende opgemerkt werd: 

,,De bur~er, die kiest mag niet denken .aan één 
be1ang. · -Hi:i 'is' ·met zijn · Sillem verantwoerdelijk 
\i66r áll'ê belit.ligen;;diè he'f 'Stiiai:sbesfuur ~rzorgt. 
En nti is het merkwaardige, Sat · nieuwce kleine 
partijen heel vaak bela;nge'Rgroeperingen zijn, 'b.v. 
een bepaald beroep. Het zijn mensen, die menen 
dat zij door een vertegenwoordiging in de Twee
de Kamer een bepaald "iets" kunnen bereiken, 
b.v. een beter salaris voor één groep of betere 
ar-beidsverhoudingen veor .één ,groep cl minder. 
belasting vóor één groep enz. Maar op deze wijze 
komt men nooit tot een sterke vertegenwoordi
~Png". En het blad eindigt zijn beschouwing met 
àe1!e woorden: "heeft een met te lcleine groep 
.miet te onredelijke w.ensen, dan -kan .men die :het 

best behartigen in een der bestaande l)artijen. 
Daarom, nogmaals, versnipper niet onnodig de 
krachten van de kiezers. De enigen die daarbij 
.zijde .sp.innen .zijn de politiek anders-denkenden". 

Woorden, waarmede wij het volledig eens zijn 
en die in de komende maanden door al onze 
geestverwanten wijd uitgedragen moeten worden. 

.. * • 

Ter overdenking 
N iet alleen ons land. heeft het volgend jaar 
~ · een verkiezingsstrijd voor de boeg, ook de 

Verenigde Staten van Amerika zullen een 
spannende tijd tegemoet gaan in verband met de 
canc;iiàaatstellin.g voor het l'residènischap van de 
V ereriigde Staten. Nu heeft dezer dagen he't be· 
leende Amerikaanse blad the New York Herald 
Tribune zïch uitgesproken voor de capdidatuur 
van generaal Eisenhower van de zijd·e van de Re
publikeinse partij voor het presidentschap. Eisen
hower, een der zeer grote figuren, welke de we· 
reld op het ogenblik tel:t, heeft tot op heden ge
zwegen, maar het weekblad Colliers meldt, dat 
hij zich bij een candidatuur za1 neerleggen, wan
neer het een kwestie van plicht wordt en tevens, 
dat hij óf onder het republikeinse, of onder het 
democratische vaan zal uitkomen. 

Naar aanleiding hiervan schrijft de Nieuwe 
Rotterdamse .Courant het volgende, dat wij ter 
overdenking in wijde kring aanbevelen: 

"Eisenhowe1· heeft zich een inspirerend en 
energiék man getoond en een goed organi
sator, die een plaats in het Witte Huis on
getwijfeld waa1·d zal zijn. Het merkwaa1·dige 
van de mededeling berust echter in het feit, 
dat de keuze van de partij niet bepaald is. 
Men kan natuurlijk de loftrompet steken 
v.oor een man, die boven de partijen staat, 
maar het is nu eenmaal zo, dat politieke 
partijen de uitdmkking zijn of dienen te zijn 
van bepaalde politieke, of dieper nog, van 
bepaalde philosophische en ethische beginse
len en dat d~ politicus zich, binnen de gren
zen ,van -Ji.e{· mo.geJjjke~ .. a)~. è~n expqnent van 
:deze beginselen laa-t geMen. Bij een verkie
zing ·dienen deze beginselen ·zeker een even 
grote rbl .te -spelen als de figuur van de .can
didaat. Het sucoes van ·een candidaat wegens 
zijn persoonlijke attractiviteit, terwijl het 
een kwestie van ondergeschikt belang is 
geweest, welke banier hij voert, geeft .blijk 
vmi een zekel"e onrijpheià van de kiezers. 
Het opent bovendien de weg tot zuiver per
soonlijke régimes, ·wanneer de candidaat niet 
die integriteit bezit, welke generaal Eisen
notver eigen is." -
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(Vervolg van pag. 1) 

W ij spreken van ernstige kwalen der de• 
mocratie, waarop allen, die zich waar

lijk democraat noemen, zich wel eens heel 
ernstig mogen bezinnen En dit laatste ver
eist méér dan wat tam-tam maken bij ver
kiezings-acti~s onder bedriegelijke leuzen, 

l ), waarbij men de tegenstander en passant val
selijk beschuldigt dat hij de rijken zou willen 
sparen om de armen te plukken. 

Wil men van die kwalen nog een symp
toom, dan zou.den wij willen wijzen op wat 
zich in de internationale politieke verhoudin
gen voordoet. Ook daar immers :openbaart 
zich de verstarring, die Van RandwiJk s'ig.:. 
naleert, op even bedenkelijke w:ijre. In ver
gaderingen als van de Verenigde Naties ·en 
van de Veiligheidsraad b.v. komt veel tevet.l 
"show" voor. .: .. · .. 

Ook hier verkeert men in bedenkelijke im
passes, gevolg enerzijds aiweèt van g~is 
aan visie, anderzijds van het feit, dat menuok 
hier "op het publiek speelt", bepaalde partij~ 
:politieke propaganda voert, die de indruk 
vestigt als ging het om het oudè "vivent Ie~ 
principes périsse Ie mà'ndé';·. En dat, terwijl 
inderdaad een wereld bezig is onder te gaan. 

* •• 

V erstarring dus ook hier, d!e doorbroken 
móét worden:, wil er voor de .déri!Ociatie 

een bestaansmogelijkheid blijven 
Voor zulk een doorbreking is bezinning op 

het wezen, de taak en de mogelijkheden van ~ 
de democratie eerste en onafwijsbare eis. 
Wezen, taak en mogelijkheden der demOCJ:a
tie in een wereld, die steeds verder v,erw:ij.
derd is geraakt van de geestelijke bodem, 
waarop de paxlementaire democr,atie "Gl'rt~ 
stond 

Want - en dit vergeet men maar al t~ 
gemakkelijk1 - de parlementaire democratie 
is schepping en erfenis van het :liberalisme. 
E~~~eyra~ d,i~t dus. te ~ipi; ,:of, meri,.~e 
democratie i'fi -stand hemden 'kan, wanneer 
men de geèst van het liberalisme uit de sa~ 
menlevtng wil doen verdwijnen. 

Wij ·erkennen niet dat dit laatste mogelij-k 
is. Maar wij ontkennen vooralsnog even ·tie
slist de mogelijkbeid van het eerste. En wij 
zien ons in ·dit gevoelen bevestigd, juist door 
de a]leiheden'kelijkste impasses en de verstal'· 
ring, ·waarin àe .democratie zic.h hevindt à 
·dit st.ad·ium van structltl'ele w.ijzig.i~n ift ~ 
wereldbestd. 'G. A. DE RlD~ . 

yeteid, dat ik die gulden regel, 
,ook .i'!l. :§.e'mi!Ugee.rde ~ . niet 
heb ~utmet~ opv.olgen, en ik 
1»"~ tda~or !ie Ketroer excu
. ae$''. 

heim, :internationale verhoudingen 'be- van de Grondwet - dat artikel :at, 
lid 2, van de Grondwet (dat de ·wêt
ten onscttendbaar verklaart) de reóh
ter .geen vrijheid v.e:deent, •ceen een
maal .tot stand gekomen wet aan een 
tr.actaat ie ,toetsen . .J}at Jaeteli!ent nmt, 
zo zei de hee.r De Vos, .dat .de nalev.iJ::Ig 
van een tractaat niet gewaarborgd is, 
maar dat niet .de r..echter, doch de 
w e t g e v e r de daarvoor aangewezen 
instantie is. Is eenmaal de w,etgeyJ:!n
de 'illacht van oordee:l, dat een wet 
niet -in strijd is ·met een tractaat, dan 
-is .daarmede zijns im~iens & .zaak be• 
slist, maar hij voegde daar .aan •.we: 
dat 1»-engt ·dan eobt~r meQE:, ,ciftt -:.de 
we~e.ver zich in .deze z;ijn "Verali>.t
woordelijkheid .wel .zeer bewus.t mo.e• 
zijn. 

"Mijnheer -de 'Voorzitter! Toen 
ik een aantal jaren gelellen nog 
in fu7tetie ·was cds griffier .aan de 
overzijde 'Van 't 'ilinnenfro1J 'heeft 
een van de ~uü-ste 'leden van d.e 
Kamer mij 'fJ~gd, dctt, '<tOen hij 
zijn intrede in de Kamer :deed -
dat was in de ·vorige ee.uw - ~ijn 
medeleden hem toevoegden: En 

DE VOS WAN ..sTEENWl.J.K 
•.. . :twee jaq·en je JW.tmd . ... 

nu houd je de eerste 'twee ;iar.en 
je mond! Waarschijnlijk werd een 
minder porlemenia~e .tttit~ukking 
gebruikt. Het spijt mij, dat de 
~dii,Uden ~ ltGe iit;e:b;Qel!l. 

• 

* * ·11= 

O nze wo.ordv,Qel(.der spitste zijn 
, .betoog ,~ad;ljj :specia.a.l toe op 

.d.e .b.èlangri,ike :vraag of de iocpassing 
w.an de:<:e ;W.et ,o~ .op Nederlandse 
.sche,p.en, .v.anenil .in .llet ,stl·ogmgebied 
;van ,de Rijn .biw;len :N!adetlami, al dan 
.niet ,in ,str.jj.d ;was .'met td,e ~cte van 
Mannhei.m. Yoor de .desSQus dezer 
kwestie mogen wij verwijzen naar 
hetgeen wij op ll .Augustus (.losbladi· 
ge verzameling: 'blz. 72n3) in deze ru
j)rjek ·r.eeds hebb.en geschreven, toen 
rlezeHd.e lnv.es.tie ·hl .de Tweede Kamer 
;a.an .de ,!)I.'Qe :was .. ;De heer ]}e Vos van 
.SteenwJó,ls: herinne:r:de .er.aan, dat Ele 
mini<lter -bij .Wpta van Wijûgingen in 
het -;w;etsout.wert> :<:eli de \b.t\Paling van 
art. 2, lid 3, had qpgenomen, 'waardoor 
het vervoer op de wateren, waarop de 
Acte van Mannheim .van <tot\Passing is, 
met binnenschepen van onderdanen 

wan ànele.re staten -dan Naderland en 
,C~.<an :NëhtspeFSonen, .opgericht naar 
:buitenlands recht, buiten -;het 'wetsont
-werp werd •gëbracllt. Naarmede was, 
-naar ,de ·mening van tie Regering, de 

r strJjd met ö.e 'Rijnvaartacte opgehe
ven. 1)at de ~binnenlandse vaart met 
.binn.ensóh~e.n :van N:.ederla.nders nog 
.aan .de J.ZOQJ;g.e~teld.e w.ettelijke rege
ling was onderworpen, z<;>u :irrelevant 
zijn, zo betoogde de minister in Ele 
Tweede Kamer, omdat "internatiomde 
·~e.Ji.dr<\jeu. ~ :tie ~ete '\Vftll .Maon· 

tr.etfen .en geen nationale aangelegen
'heden .met . 'betrekking fut de .eigen 
~mderda.a:en".- ...... 
D it ·is ·ec.hter, naar onze ;woorcJ.. 

voercler -aan .de harui .van .een 
aantal citaten en uits]lraken a<tntooiJ.. 
de, naar .de tegenWioardig .vrij alge
meen aanv:aarde ,opv:a.tting met j.uist. 
D.e oplossing :van .de .:Regering bete
kent, ,Qat ,de Rijnvaat':t niet .bll.iten dit 
wetsontwerp is ,gebracht, maar dat .de 
categorie van hen, die onder de bepa
lll,lgeu va.u .de :w.e,t valle.Q, .is beperkt 
tot onderdanen :van de Nederlanqse 
Staat. iDaarmede .is, 11:0 :meemie ·SJ!r., 
berei-kt, óat uit ,deze wet geen inter
nationale moeilijkheden kunnen :voort
vloeien, doch dit heeft anderzijds ten 
gevolge, dat er een discriminatie is 
ontstaan ·tussen Nederlandse en :bui
tenlandse schippers, ten nadele van 
eerstgenoemden. 

* .. .. 
Z .ullen dezen zich nu kunnen 

wenden tot de "Nederlandse 
rechter? Ziehier weer een 'belangrijke 
-rechtsvraag, waarover men verSèhil
lend 'kan oordelen. Mr. Ne 'Ves ·van 
Steenwijk zag dit aiclus, dat hij het 
:twijfclachtig l.(Ond, ,of de ·r-echter zich 
.bevQegd -zou ver.klaren. 'Het wilde 
ibem woorkomen - en hij -sloot zich 
daarmede in zekere mate aan .bjj :net 
minderheidsrapport van :de heren 
1J),u.(l, Bael, Van .den Bergh ,en :Oo.nn.er, 
.trulg.ev.Qegd .aau het inter.imra~rt 

van cl\! -ataatscnmmi&Si.e .to.t her,zie.ulng 

.. . . 
Het st-andpunt van de Regering ~ 
. overigens, dat van deze discri

minatie in .de praktijk .geen 'moeilijk
heden )!tUllen zijn ·te :v;erwachten. 'Wen 
aanzien van het .vletten :in de ia.otter
damse haven zijn doQr .de minister 
toezeggingen ,gedaan, dat te dien ,aan
zien door de opnemiQ.g van een bepa
Hng in de in art. '3 bedoelde A.M.v:'B. 
ools: voor de Nederlandse schippers 
volledige vrijhei -:i zal bestaa-n; een toe
zegging, ·~ .dankbaar cwo!ldt oaan
:vaard, maar .die ,onae ;woonv~.er®r 
toch ·liever bij de wet .had ziew ·v.ast
geste.ld .. onze fractie he.eft .haar stem 
aan de r~ering in haar geheel t.e.n
slotte toch niet willen o.nthouden. De 
Anti-'Rev. fra<'tie, · gis wier woord
veerder praf. A-nema (1'\.R.) ·was -op-
1JetFeóen, st-emde ~er tegen. \lllet 
imlt~p ·werd .nu aangelaomen cmet ~ 
teg~n & ,1liemmEm J.a:Ueen :de A.iU~ 



VRIJBEID EN DEMOCRATIE 

·VRIJHEID EN 
DEMOCIATIE 

Weekblad ~aa de Volk•partU 
... oor Vrijheld ea Demoeratie 

Voorzitter Redoctie-comm.: 
Drs. H. A. Korthols. 
Redoctie-secretods: Mr. E. Elios. 
Adres: Sp~istroat 274, ingang 
Roamsteeg, tet. 36325, A'dam. 
Administratie: P ó st bus 43, 
Amersfoort, tel. 3147·. 
Abonnementsprijs i 1.90 p. kwar-
taal, i 7 .5.0 per jaar. ·· 
V~ het zendéh van obonne
merits.-;' •. en .:~dvei-téntlegeklen: 
Postgl~o no. 245103, ten iióme 
vari ·de Penningmeester van de 
Stichting "Vrijheid en Democra
tie" tè Amersfoort; 
Losse nummers IS éent .. 
Voor advertenties wende men zich 
tot de administratie. 

De: verkiezingen 
komen in zicht 

1\JEVR. FORTANIER SPRAK VOOR 

DÉ V.V.D. TE HAARLEM 

Û nze afdeling Haarlem hèeft een 
. druk bezochte bijeenkomst ge

houden, waar ons Tweede 'Kamerlid 
mevr. Fortanier-De Wit sprak over 
het onderwerp: "Verkiezingen in 
zicht". 

Spreekster wees er op dat de po
sitie van Nederland na de laatste 
wereldoorlog totaal is veranderd. 
Jaren lang heeft Nederland een z.g. 
neutraliteitspolitiek gevoerd. Dit is 
nu niet meer mqgelijk. 

Na de aarlog was Nederland ver
plicht talrijke belangrijke verdragen 
met 't buitenland aan te gaan, waar
bij zij wees op de Benelux, de West
Europe'se · Unie, Atlantisch Pact en 't 
Schuman-plàn. 

De landen van West-Europa moeten 
nu de geestelijke vrijheid en de de
mocratiç verdedigen.. Hiervoor zijn 
zware offers nodig, speciaal wat de 
defensie betreft. · Deze offers moeten 
door alle bevolkingsgroepen gebracht 
~orden. Mevr.·. Fortani er vestigde er 
de aandacht op, dat de. huidige positie 
:iran West-Europa niet in overeen
stemming is. met de historie en haar 
cultum: · · .·· · · · · · · 

. De kabinetscrisis· van dit jaar heeft 
wel degelijk resultaten gehad, want 
nu is de· regering · met een afgerond 
plan gekomen, waaràan- het vorige 
li.aolnè1 'nog niet was toegekomen. 

* * 

ne .v.v.D. wil een vooruitstreven~ 
de sociale politiek. voor zover 

.1\'ij deze economisch kunnen verant
woorden. 

Spreekster betreurde het dat geen 
der leden van de A.R. partij zitting 
had in het nieuwe kabiqet. Hierdoor 
hebben de P.v.d.A. en de K.V.P. een 
overwegende invloed, zodat de V.V.D. 
en de C.H.l.J. nog niet voldoende tot 
hun recht kunnen komen. Met de A.R. 
zouden deze laatste twee partijen veel 
meer invloed ten goede kunnen uit
oefenen. Een nationaal kabinet is 
hier de oplossing. 

Uitvoerig stond zij stil bij de z.g. 
interpellatie-Nederborst <P.v.d.A.), 
welke veertien dagen na de kabine~s
formatie in de Tweede Kamer plaats 
vond, waarbij de interpellant op gro
te invloed van de overheid op de be
drijven àandrong. Terecht heeft mi
nister Van den Brink gezegd, dat al
leen zijn ambtenarencorps vervijfvou
digd en onttrokken zou worden aan 
het proçluctie-proces. Des ondanks 
beeft de P.v.d.A. in haar urgentie
programma grotendeels de wens van 

. de .beer Nederhorst overgenomen. . 
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's Professors ·boekenkàst blijft op peil 
Of:. de fiscus is niet zo boosaardig als gij denk-t 

(Ingezonden) 

i n Uw ~mer :van 12 Oct. onder 
het hoofct "Prof. Duynstee's 

boekenkast blijft op peil" wordt "als 
lapmiddel" in· overweging gegeven, 
de kosten voor aankoop van vaklite" 
ratuur in mindering te mogen bren
gen bij de vaststelling van het be
lastbaar inkomen. 

jaar f 8000 verdiend en kan hij aan
tonen, dat ·hij in dat jaar aan studie
en .ndere kosten b.v. f 110 heeft 
uitgegeven, dan kan hij op zijn 
aangiftebiljet verzoeken f 400 in 
mindering te brengen. Deze aftrek 
bedraagt nimmer minder dan f 120 
en nimmer meer dan f 600. Zijn de 
werkelij.ke kosten hoger dan Iaatst
genoemd bedrag, dan kart :\ij het 
werkelijk bedrag aftrekken. Het 
eigenaardige van de vijf procents
reg ~ling is, dat' er uitdrukkelijk aan
spraak ·op moet worden gemaakt ·en 
dat de Inspecteur, ook al blijkt hem, 
dat er recht op bestaat, deze niet 
ambtshalve verleent. Dit aanspraak 
mal~en kan men doen bij de invulling 
van het aangiftebiljet, heeft men dit 
verzuimd, zo kan alsnog een be-

uit de intellectuele middenstand, die 
van de 5 % regding in belangrijke 
mate kunnen p:·ofiteren. AI zullèn 
hiermede alle zorgen van deze cate
gorie niet ·zijn weggenomen. Doch 
alle bee~jes helpen! 

's-Gravenhage. J. v.H. 

FRIESE GEMEENTERAADSLEDEN. 

KWAMEN BIJEEN 

Onder voorzitterschap van de heer 
J. A. van Overklift kwamen in Leeu• 
warden bijeen de leden van Gem.- en 
St.-leden in de prov. · Friesland. De 
opkomst werd · bevredigend genoemd 
nademaal 60 % der gemeenteraadsle-· 
den in deze provincie ter vergadering 
aanwezig waren. · 

Waarschijnlijk is het de inzender 
niet bekend, dat dit "lapmiddel" in 
veel gèvallen toepassing kan vinden. 
De fiscus is niet altijd zo kwaad, als 
het lijkt. Ingevolge artikel l4 van 
het Besluit op de Inkomstenbelas
ting kunnen de kosten van verwer
ving van de inkomsten in mindering 
op die inkomsten gebracht worden. 
Hieronder worden onder meer ver
staan uitgaven, die onmiddellijk of 
middellijk voor de vervulling van een 
dienstbetrekking moeten worden ge
daan, . zoals contributiën voor vakver
emgmgen, aanschaffingskasten voor 
gereedschappen en beroepskleding, 
dan wel afschrijving op zodanige 
goederen. 

- :<. waarschrift tegen de aanslag, mits 
tijdig, worden ingediend. 

Na opening. en uiteenzetting over 
de bedoeling dezer bijeenkomst hield 
mr. v. d. Veen. een korte inleiding 
over de gemeenteproblemen aan de 
hand van het behandelde op de ver
gadering van V. V.D.-raadsleden in ge
meenten boven 75.000 inw. Een druk
ke en intensieve bespreking volgde, 
waaraan alle aanwezigen deelnamen. 

* * * 

M en neemt aan, dat onder de in het 
Besluit genoemde gereedschap

pen mede zijn te begrijpen studie
boeken van een hoogleraar of ander 
intellectueel ambtenaar. Zodat hij 
hierop' mag afschrijven, dan wel zijn 
aanschaffingskosten in eens in min
dering brengen. Toch zij men hierbij 
voorzichtig, alleen de studiekosten, 
nodig voor de uitoefening van het 
tegenwoordig ambt mogen worden 
afgetrokken. Studeert de betrokkene 
voor een hoger ambt, zoals de onder
wijzer, die voor de hoofdacte stu
deert, dan mag hij deze kosten niet 
in mindering brengen .. Doch de hoog~. 
leraar, die studiemateriaal behoeft 
om zijn tegenwoordig ambt te, kun- . 
nen uitoefenen,. mag de kosten wel.:. 
in mindering brengen. ' 

Nog een andere bepaling tréffen 
we in het Besluit op de Inkomsten
belasting aan, namelijk artikel 27a. 
Volgens dit artikel wordt het bedrag 
van de kosten van verwerving voor 
de gezamenlijke inkomsten verhoogd 
tot honderd gulden, indien dit bedrag 
minder bedraagt. Dus onkosten of 

. geen onkosten, ieder die een dienst
betrekl:ing uitoefent en in de inkom
stenbelasting wordt aangeslagen, 
krijgt van de inspecteur minstens 
deze aftrek van honderd gulden. 

* * * 
· T enslotte is er nog een uitvoe-

ringsbepaling, die juist voor 
de hogere, intellectuele w~rkers Vill 
het haa~st~t b~iîg-itàn 'zijn. Indien 
eên tnlcomslenbelastingplichtige kan 
aantonen, dat zijn onkosten voor uit
·oefening van een dienstbetrekking 
(deze opgevat volgens de normen 
van de wettelijl{e voorschriften) 
meer bedragen dan f 100 in een be
paáld jaar, kan hij verzoeken, dat 
·deze worden gesteld op 5 % van de
ze inkomsten. Heeft bijvoorbeeld een 
hoger ambtenaar in een bepaald 

Een onderdeel van het programma 
der nieuwe regering was ook te voor
komen, dat de grote gezinnen niet 
onevenredig achteruit zouden gaan, 
tengevolge van de stijging der prijzen. 
Spreekster meende echter dat de 
kleine zelfstandigen en de kleine ren
teniers veel meer het slachtoffer zijn 
geworden van de slechte tijden dan 
de grote gezinnen. 

De prestatie van de werknemer 
wordt onvoldoende beloond en er 
wordt momenteel teveel gelet op de 
behoefte. Dit laatste komt tot uiting 
in de kinderbijslagwet. 

Een groot onrecht beschouwde 
mevr. Fortanier het, dat de V.V.D. 

_ niet als vele andere politieke partijen 
de gelegenheid heeft haar politiek 
door de radio te verdedigen. 

Na de beantwoordirig van enkele 
vragen sloot de voorzitter, fr. A. Sto:(
tels, ·deze geslaaade bijeenkomst. , . ·.· 

• • • 
M ogelijk kan het voor de lezers 

van Uw blad zijn nut hebben, 
van vorenstaand, zeer globaal over
zicht kennis te nemen. Mede zijn 
hierdoor de genoemde uiteenzettin
gen van J. C. L. gedeeltelijk gecorri
geerd. Men bedenke evenwel, dat het 
belastingrecht een zeer ingewikkelde 
materie is, waar zelfs de meeste ju
risten geen raad mee weten. Bij de 
toepassing van de vorengenoemde 
regels z'jn veel uitzenderingen en ha
ken en ogen, waarvan .de bespreking 
het bestek van dit blad verre te bui
ten zou ·gaan. In voorkomende ge
vallen raadplege men de toelichting, 
die bij de aangiftebiljetten worden · 
verstrekt. Deo Inspecties der belas
tingen kunnen terzake nadere inlich
tingen verstrekken. 

Mogelijk ku.nt U van . vorenstaan
de gegevens ten behoeve van ons 
Partijblad get·.·uik maken .. Vermoe
delijk zijn deze voorschriften onder 
de lezers niet bekend, op het· artikel 
van J. C. L. kwam geen reactie. En 
vermoedelijk hebben wij veel lezers 

Jammer was het, dat geen der be
stuursleden der Ver. v. St. en Raads
Ieden in de V.V.D. in de gelegenheid 
waren de kringvergadering in Leeu
warden bij te wonen. Nochtans heeft 
de bespreking vruchtdragend ge
werkt. Men was erkentelijk voor de 
geboden gelegenheid gedachten uit te 
wisselen en wil dit zeker in de naaste 
toekomst herhalen. 
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AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Vraagt . bij onze administratie de 
t;J.rieven' voor extra,exemplaren van 
.ons weekblad, voor de verbreiding 
van onze beginselen en voor het 
werven van nieuwe abonné's. 

ftUIHIIIUMIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIBHHIIIIIIIItllltiiiiiiiUIHIUiftlHIIIIIftltlllllllllliiiiHIIItmnmiRIIIIIRIIIHIIIIIIIIHI,-
= . i. . . . ALLERHANDE i 
~ WAT IS EEN GERUCHT f I 
!i ~at Is een gerucht? Het is een verhaal, dat de ronde ii 
~ doet zonder dat de waarheid er van vaststaat. Het is I 
= r;en verhaal, dat van mond tot mond gaat en dat een zeker Ë 
i§ . f d . = 
=--== nieUwtJe o bijzon ere inlichting doorgeeft, maar waarvoor 

1 geen andere bron kan vermeld worden dan "ze zeggen", 
ä "ze zeggen, dat er salarisvermindering op komst is", ,.ze 
~=;.;;=_ zeggen dit" en ,.ze zeggen dat". Psychologen zeggen, dat . 

1 de meesten van ons, van tijd tot tijd, graag· een gerucht 

I 
verspreiden. Waarom is dat nu? Het antwoord is gedeelte- a __ 
lijk, dat sommige mensen graag iets geheel nieuws te ver-
tellen hebben. Maar, en dat is belangrijker, zij doen vier I 

= dingen voor hen die ze verspreiden: zij geven de indruk 
~ belangrijke vragen te beantwoorden; zij verontschuldigen ii 
!§!==§==- onjuiste handelingen; zij geven ontspanning aan emoties en 

1
!!!!! 

zij geven de verteller een gevoel van belangrijkheid. 
(Alle Hens) 

I TEKENF~ I 
s sede!'t 1945 is er reeds menig hard woord over onze Ne- :s 

-~-=i derlandse diplomaten in het buitenland gezegd én ge- -=--=§=============_=== 
schreven. Wie kennis neemt van het laatste rapport van 
de Parlementaire Enquetecommissie over de "werkzaamhe-
den" van onze diplomaten tijdens de oorlog in Londen, 
Washington en Lissabon, krijgt de neiging een tekenfilm 
te gaan zien. 

(Weekblad Limburg) 
DAN PAS. 

Samenwerking tussen partijen, die in principes, geloof en i 
idealen sterk verschillen, is slechts dan zonder schade = 

mogelijkt wanneer zij door gevaar en nood geboden wordt. = 
Alleen dan, wanneer rampen en gevaren een besef van 
saamhorigheid doen geboren worden, waarbij partijver
schillen nietig en onbelangrijk worden. Ongetwijfeld zijn 
die gevaren voor Nederland aanwezig. Het ongeluk wil, 
dat men ze niet wenst te zien. Pas wanneer men wél 
inziet, dat het om Nederlands leven gaat, wordt een waar-
lijk nationale samenwerking mogelijk. Dan pas, en eerder 
niet. 

(Els~viers Weekblad) 
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HET EUR.OPESE BOUWWERK MOET STERKE FUNDAMENTEN HEBBEN· 
Is het Landsbelang thans een te verwaarlozen factor? 
(Ingezonden) ven gaande te erkennen." ringen, waarvan "Staat über alles" 

maar één van de vele voorbeelden is. 
Het essentiële is echter ook hier het 

·vermogen om een scheidslijn te trek
ken en te indiceren; waar het. natio
nalisme ophoudt eeri gezonde · yàrd~ 
stick van de kern-kracht en 'Zelf~res~ 
peet ener nàtie fé zijn''èri ·aanvangt ' · 
tot een zfekelijk -isme te verwórdén:, ' 

De Engelse verkiezingsstrijd met al de gebruikelijke propaganda-midde
len behoort tot het verleden. Een dergelijke strijd is vaak van veel
soortige sentimenten doortrokken en als zodanig niet zelden weinig
constructieve ideeën producerend. Leerzaam echter kan deze strijd zeer 
zeker zijn. Vaak toch moet het "partij-vizier:' geheel worden opge
slagen en kan aldus voor een aandachtige toeschouwer het verkiezings
tournooi -"openbarend" werken. In het bijzonder is dit van gelding, 
indien het er om gaat in "eigen huis" de politieke fundering van partij
genoten te versterken en de ware partij-sentimenten ongetemperd tot 
uiting komen. Een lokzang met de onmisbare ;,compromis-toonhoogte" 
behoeft dàri. niet te worden aangeheven, integendeël, deze zou- zelfs ten 
nadele kunnen werken. 

De zeer klare uiteenzetting in het 
betreffende artikel, waaraan ik de 
bovenstaande gedeelten ontleen, 
dringt door tot de kern van dat grote 
stuk belangen-problematiek, dat com
plex van belangenbotsingen, welke in 
een reeds onstabiele wereld een extra 
gevaar vormt. 

De uiteenlopende en vaak tegen.
strijdige groepsbelangen in een volks
gemeenschap, welker afweging 'n da
gelijkse politieke arbeid is, behoeven 
op essentiële punten niet even zovele 
scheuringen en nationale verscheurd
heid te weeg te brengen, indien "het 
bëlang van ' het geheel, als het zijne 
(of hunne) te- boven gaande wordt 
erkend." 

• • • 
Naar mîjn zrieni~1g ls Juist nil ge

brek aan nationaal bewustzijn 
een bijzonder gevaar. Hèt ,EurÖpees ' 
bouwwerk zal nooit' hecht' ,kunnen\ 
zijn, indién 'ç~e pijl~s, _dóor ~lk lartd . 

· De Conservatieven in Engeland 
· werd door Labo1,1r verweten, 
dat hun verkiezingsmanifest dé in
druk wil wekken, het. manifest te zijn· 
e11er partij, welke niet de klasse-dis
c.>:"iminatie, maar het belang van het 
geheel, van de natie voorstaat; zo
doende uiting· gevend aan de twijfel 
aangaande de juistheid van een be
vestigende beantwoording van de 
~raag of het Labour-bewind de be
hartiging van dit Engelse belang van· 
de eerste orde - het belang van het 
geheel - wel ter harte is gegaan. 

Verwijt en verontwaardiging over 
deze ,;lage" verkiezingsstunt van de 
Conservatieven sprak uit de woorden, 
welke prof. dr. C. D. J. Brandt in zijn 
Buitenlan";; Weekoverzicht voor de 
V.A.R.A.-microfoon aan de Engelse 
verkiezingen wijdde. De overigens 
meestal objectieve -commentaren van 
prof. Brandt verloren plotseling hun 
objectiviteit. Er werd dan ook ge
sproken van een bedenkelijk staaltje 
van conservatieve propaganda, die 
weleens een voorproefje zou kunnen 
betekenen van alles, wat er van die 
kant ons nog te wachten stond. 

.. .. * 
De verontwaardiging, uitgespro-_ 

ken voor de V.A.R.A.-micro
f,>on, mag echter geen verbazing wek
ken, immers hier wordt door de Con
servatieven een "hoofdzonde" in de 
socialistische theorie en praktijk 
blootgelegd; Met · een·· variant, wat 
het object betreft, ·geldt· ook hier als 
epitheton Bismarck's uitspraak, 
"Heimatlose Gesellen". 

Ter illustratie diene het verslag, 
.l::etwelk in het "Alg. Handelsblad" 
van 2 · Oét. · j .l. verscheen naar aanlei
ding van de bespreking van het La
bour-verkiezingsmanifest te Scarbo
rough, bij . welke gelegenheid Attiee 
c.a. verklaarde: "dat de socialisten 
zouden blijven aandringen op de be
perking van dividenden en op natio
nalisatie van de iJldu§t&i~ WAN:ë(J!:ER 
~ !?..;.Ri·r.r nrr NoobzÁKELIJK 
ACHTTE., 

Deze luttele woorden zijn teke
nend voor de mentaliteit van de so
cialistische ex-bewindhebbers, mo
gelijk zelfs meer tekenend dan de ge
wraakte conservatieve ilisinuatie en 
het gehele· Labour-manifest tezamen. 

Onnodig is te wijzen op het grote 
gevaar van regeringen op een derge
lijke mentaliteits-basis, juist in een 
wereld-situatie, welke vóór alles re
geerders vereist, die niet partij-man 
zijn in de eerste plaats. 

Ook is het niet de eerste maal, dat 
Morrison de rode bril boven de natio
nale prefereerde, hetgeen o.a. weder
om bleek uit zijn radio-verkiezings
commentaar op de gebeurtenissen in 
Perzië en Egypte; gebeurtenissen, 
die Labour "volkomen begreep", 
zijnde uitingen van "een nieuwe we
reld, volken in opstand tegen ar-
moede". -
Hij stelde daar tegenover het onver
mogen der Conservatieven om iehs 
-van de moeilijkheden van deze vol
ken te begrijpen. Ter bekroning van 
al dit fraais, Morrisson's beschuldi
ging aan het adres van Churchill, dat 
deze in de handen gewreven zou heb
ben bij het vernemen van de berich
ten uit Egypte! 

• • • 
Door Churchill werd zeer terecht 

met nadru\t de denationalisatie 
van "key-industries" zoals de ijzer- en 
staalindustrie aangeko~digd, zijnde 
industrieën, welker blootstelling aan 
socialistische proefnémingen door na
tionaliSatie moeilijk door het lands
belang kàn zijn ·ingegeven, in het bij.· 
zondei·in een koude oorlog-periode. 
Wa~ttom dit ,.nakaarten" nu de ver

kiezin$Sstorm weer geluwd is? Wel, 
omdat het. '-'·kan zijn -uitingen .~an 

socialistische kopstukken te toetsen 
aan onze _ beginselen, . waardoot de 
,1rode" instelllng t,o.v. _par~ij- en. 
landsbelang ..:.. 'd.i; blijkbaar· hun volg:·· 
orde in socialistische praktijk - dui
delijk wordt belicht. . :;.; . 

Bij de behandeling van 't V.V.D.-
beginselprogram in ons week

blad en met name van artikel 2 in 
"Vrijheid en Democratie" van 29 Sep-
tember, is beklemtoond, dat ieder lid 
van het volk in de eerste plaats is lid 
van de volksgemeenschap, eerst daar-. 
na lid zijner politieke partij. 

Waar de V.V.D. enerzijds de volle 
ontplooiing van de mens als inhaerent 
aan de ware democratie beschouwt, 
stelt zij anderzijds voorop, dat de 
mens boven de grenzen zijner per
soonlijkheid zal moeten kunnen uit
stijgen en buiten zijn belangen-groe
pering moet kunnen staan. "Ook. waar 
hij re-chtmatig eigen belangen of dat 
zijner groep dient, behoort hij het be
lang des geheels als het zijne te bo-

••• 
A angezien reeds in de praktijk h 

één volksgemeenschap, deze 
volksgemeenschapsfactor no. 1 - het 
belang van het geheel - aan velerlei 
interpretaties is "blootgesteld", lijkt 
het sublimeren van deze factor tot bij
voorbeeld een Europese grootheid 'n 
bijkans onoverkomelijke taak. 

Men zou met het oog op de pogin
gen tot Europese integratie mogelijk 
geneigd zijn "Heimatlosigkeit" - het 
wegvàllen dus van bovengenoemde 
volksgemeenschapsfactor no. 1 - toe 
tè juichen. 

Zoals men ook wel spreekt van het 
nationalisme, dat een struikelblok 
voor die integntie zou •Jormen. Aan 
nationalisme, evenals aan elk -isme, 
kleven pijnlijke gevoelens en herinne-

Zeg mij: Wat moetmeneer ldoen~ 
Hij zal moeten doen wat Nehemia deed 

. apart gevormd~. niet dóór en d66J" · 
krachtig zijn. Tot dè' kràc;ht "\7an' e,en , . 
natie behoort het begrip vocir natio- .. 
naai belang en • dit · gesteld boven .. • 
groeps- of partij-belang .. · Tót. i}ie · · 
kracht behoort ook eeri ·gezond natio
nalisme. Hoe kan men begrip voor -
een Europees belang verwachten, in
dien in één volksgemeenschap het na
tionaal belang al het onderspit ·moet 
delven tegenover groepsbelangen? · 
Het z.g. "enge" landsbelang en natio- -
nalisme zullen nooit tot respectieve
lijk Europees belang en Euro-nationa
lisme· kunnen evolueren, indien • zij 
niet samen ·per natie eigen kracht 
aanbrengen tot dat groter geheel -
ons Europa. Weshalve de bovenge-· 
schetste Labour-mentaliteit verderfe
lijk is, niet alleen voor Engeland als 
natie, maar tevens in grote mate voor 
een geïntegreerd Europa. 

H. QUARLES VAN UFFORD. 

ven, maar wie bidt, stelt zich voor 
Hoger kracht en leiding. Hij heeft 
zichzelf overwonnen. En de wereld, 
· De verspreiding van de :dijbel in 

millioenen exemplaren over een we
reld, die in .grote nood verkeert, kan 
leiden tot de overwinning- van de 
wereld. De ·toeneming van atoom

Zeg mij: wat moet mijnheer A doen?, zo vroeg Charles Smyth in een bommen over de gehele wereld mo
critische beschouwing van het werk van· de Franse wijsgeer Jacques gelijk tot de algehele vernietiging 
Marit"llin, die hij- 'IX!'rweet een ·"heîlige afzondering" te preken.- Mari- van de mensheid. ' 
tain verdedigde zich door nadrukkelijk op te•' merken, dat de . christen Het eerste zou het tweede kunnen 
de eisen, die een verantwoordelijke vrijheid· stelt, moet vervullen. voorkomen. 
Maar, zegt· hij, ·het is niet genoeg ·om te ·zeggen: mucking in (ge· · De vraag: · Wat moet mijnheer -A 
moet onder de mensen gaan), we moeten ook zeggen, welke ver-- doen in deze tijd? is voor wie .gelooft 
wachtingen de wereld van ons verblijf in haar midden :heeft. Aan in Hoger leiding en macht, geen on
deze woorden moesten wij denken, toen . we irr het· Algemeen Han:.. óplosbare vráag. Hij weet, dat geweld 
delsblad van Vrijdag 2 November ergens in een weinig opvallend nimmer een crisis in het menselijke 
geplaatst bericht lazen, dat de vraag naar bij9els groter is dan de I~ven en bestaan kon oplós~n. Voor 
beschikbare hoev.eelheid; dat er in -het jaar, :1950,;.".vp.l.gens ·het Ned. hem staat ,\!ast,- dat lÏê lioód van de 
Bijbelgenootschap, ongeveer twee en éen half mmiQen ~r-o-!ièr' - wèreîdl~ï} van hèrri tegelijkertijd, een 
de aarde verspreid zijn, ruim l~ T<öi~ii'l!~1f bUbetgédeeUen de wereld in gevolg is van het feit, dat in de we
griïgen Wrtárván tuTtii-zes millioen alleen al naar Amerika en in het reld de overtuiging: de zaak van de 
zelfde ~um.mer van deze krant op de frontpagina onder 'n beha?rlijk grote· wereld en God zijn één, plaats· maak-· 
;,kop" vermeld vonden, dat in Engeland de _atoombom-productte versneld. te voor: de zaak van de wereld is·een · 
zal worden. · kwestie van wetenschap ~n. ma<;h~. , ·.-

D
eze bevinding wil allermitl!i,\. :n 
verwijt zijn aan de redactie 

vah een blad, dat stellig niet gere
kend mag worden tot de kranten voor 
welke elk sensationeel bericht tege
lijkertijd een ·belangrijk bericht is; 
Dat de nieuwe Engelse eerste-minis
ter probeert zijn land weer terug te 
voeren tot de plaats, die het gedu
rende enkele eeuwen in de interna
tionale wet·eld had ingenomen, maar 
sinds de laatste jaren gaandeweg be
gon te verliezen, is voor het Engelse 
volk in de eerste plaats en voor alle 
andere volken evenzeer van grote be
tekenis, al heeft het bericht zelf wei
nig sensationeels omdat Churchill al 
jaren er op aangedrongen heeft 
voortgang te maken met de productie 
van dit wapen. Het feit, dat hier een 
bericht als van het Ned. Bijbelgenoot
schap ergens op de zoveelste pagina 
geplaatst wordt, behoeft ons evenmin 
te verbazen: we zijn in de loop der 
jm·en er wel aan gewend geraakt, dat 
dergelijke mededelingen, die ten 
nauwste samen hangen met het pro
bleem van de geestelijke weerbaar
heid der volken, in enkele regels 
worden samengeperst. 

• • • 
V oor de oppervlakkige krante.nle

zer heeft in een periode welke 
·de wereld thans doormaakt, elke me
dedeling over de atoombom een veel 
sterker aandacht-trekkende kracht en 
dus journalistiek gezien: "waarde", 
dan een ·bericht betreffende bijv .. de 
Bijbelverspreiding. · 

Wie echter met Charles Smith na
denkt over de vraag: wat moet mijn
heet::A,.®en?·-.of nog lieVér: w.a't J;tJo.et ' 

een mens doen in deze tijd?, of zo ge 
nog nauwkeuriger wil: wat kan ik : De wetenschap is met verbazing
doen?, begint er ·aan te twijfelen of wekk!!nde vaart omhoog gesprongen 
de rangorde naar belangrijkheid bij en· zij heeft. de mens machtsmiddelen 
de beoordeling van de vr.aaa. waar verschaft van. nooit vermoede kracht, 
deze berichten geplaatst dienen • te· doch haar desondanks tot vertwijfeling 
worden, wel voldoende in het oog ge-. en stijgende angst ge~acht. Nu eens 
houden is. troost zij zich met de gedachte, dat· 

de- productie· van nog vreselijker wa
pens de vrede in de wereld zal be
waren, dan weer beklemt haar het 
&·evoel, dat op eenmaal de waanzin 
toch zal losbarsten en de middelen tot 
verderf gebruikt zullen wor,en. 

De mededeling, dat over de ge
hele wereld de uraag naar bijbels 
zo groot is, dat de beschikbare hoe
veelheid niet toereikend is, dat er 
in een jaar tijd toch nog twee en 
half millioen bijbels verspreid kon
den worden en negentien millioe'f], 
bijbelgedeelten hun weg vonden, is 
op zijn minsf opvallend als men 
haar beziet tegen de achtergrond 
van hetgeen zovele andere berich
ten suggereren, nJ. de teruggang 
van de belangstelling voor hogere 
geestelijke waarden. -In ons eigen 
land meent men een toenemende 
ontkerkelijking te constateren, een 
vervlakking op geestelijk te1"rein en 
is men van oordeel, dat het in 
andere landen niet beter is. Duidt 
de vraag naar de bijbel op een toe-· 
nemende angst in het mensenhart? 
Zou hier dus sprake zijn van een 
beklemmend, instee. van een be
moedigend verschijnsel? 

• • • 
Het kan niet ontkend worden, dat 

in tijden van zware druk en 
toenemende bedreiging de belangstel
ling voor de Bijbel en de kerk toe
nemen. Of we dit echter moeten zien 
als een weinig bemoedigend dan wel · 
als een hoopgevend verschijnsel, zal 
wel samenhangen met liet feit, hoe we 
de oplossing van de wereldcriSis zien. 

·Nood l'eert·bidden. Het zij toegege~-

• * • 

Men zou bij het lezen van het bo~ 
venstaande mogelijk kunnen 

denken, dat wij voorstander zouden 
zijn van ontwapening, terwijl anderen 
zich van top tot teen bewapenen. we· 
willen daarop antwoorden met het 
verhaal van Nehemia, die Jeruzalem 
versterkte. De vijanden waren talrijk, 
het werk dreigde vernield te worden. 
Maar Nehemia hield voet bij stuk: hij 
bood weerstand aan de klachten van 
Juda, dat zich aan het werk onttrok. 
Hij verdeelde zijn volk in twee groe
pen. De helft hield lansen, schilden, 
bogen en pantsers, de anderen werk
ten voort. De lastdragers dr·oegen het 
puin weg, met de éne hand deed men 
het werk, terwijl de andere het wa
pen vasthield. De metselaars hadden 
elk het zwaard aan de lendenen ge
gord, terwijl zij metselden. "Ikzelt, 
mijn gevolg en de lieden mijner lijf~ 
wacht, we legden nooit onze klederen 
af; elk liad zijn wapen aan zijn rech
terhand.~' Jeruzalem moe$! versteJ"kt 
worderi! · · 

(vervolg ·op pag. 7} 
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Over Vermo~ensbelastJi:ng 

Bejaarde mensen die gespaard hebhen 
worden 't hevigst getroffen 

De onbillijkheid ·~ordt steeds moeilijker te aanvaarden 
aèt ttel~tingdebat is .op 14 Augustus iJl dtl Eerste Kamer tot ·een oat~ 
~e -gekomen. De Kamer wilde naar lmifJ en -belmlve schrijver dezes liet 
bU .d~ !leS ..,etson.tweqJen..aDeea de Jteer R~out aog zijn stem bor-en. Minister 
~iaek .. :was :vamoeid .en JuiAl ~r opb&uwende ooitlek coeen our. De :mak 
11!11111.U.-·4e ~de Kam.tV .qetiaa.u; de BerMe Kamer .moest -de :wet&eatwer
paa ~~' ~èn. Onder cUe Dm8tandipede.B heb ik 4e 6llscUssie me_t .de 
~ter .~lg.d; -bet had geen zin uitvoel'ig de stem ~- onze :fraètie 
tJIIal!lll' -.de lVe~easbela.stillg te motiveren. De &aak was beslist. Alleen onze 
f..-,tie ""~ aanteketling, dat ,zij geacht wilde .w&rden te hooben tegen
...... d.-

·_·,:T.odt ·mQi~Üell -!lnre bezwaren J10g 
· .. a· ::t!~ in ~ çenbaar worden 
uHeengezet. Wij ,gaan .er va~ uit, dat 
oä de l"ermepasbelastin_g .uit .het in
lc!amen moet ~el'den en .kunnen be
t-hl. In •dit licht .gezien is een V~erho
giag ' v~ri ,-die belasting van 5 op 6 
J>l'O mHle :niet enbelangrljk. Die ver
Mging is er een van 20 '% .en treft 
het ·:.;~waar.ste 'hen, die gespaard heb
ben en oP gevorderde leeftijd zijn g~
kmnen ·en mitsdien geen inkomen mt 
at•!ieid meer ,:hebben. 
~~--i;k-~n. ;v.eorbe~ld ~even. 

Yermé-ttensbehlsting 
!Je!asiinrfhieffi'Rig van 'n echtpaar 
'(man -'fffl· "!1roow, beiden 7fJ jaar) 
met een veTmogen van jlOV.OOO.
'en een ifi.loomen van .f 3750.-. 
Voor de totstrrndkoming van de 
wet tot verhoging van de ver
m.wgensbe1.a.sting: 
inkomstenbelasting 
vermogensbelasting 

f 354.
"425.-
f 779.-

;VGlgens · dt? nieuwe wet: 
i'nkomste'libefus'ting .. f 337.-1

) 

.vermo_gen'Sbetm:ting_ "51-0.-
fM'l.-

* * * 

I k ~oo; dit voorbeeld :~;cmder op
·m; manat ,j :100.()110.- een rond 
~ .is: ,l'llasr ;ik ervoer, dat in .. dit 
~1 -dè ~ng van het vr]Jge
li*èlde ~elltJ::ag -.nor ouciel:l van dagen 
emt. {(Wt. 4, -QHSCia· C van de nieuwe 
W'l!!ll; >tot~ >\tan -ëe N~ermogens
~) o.w"t .Wèl ~ -lleepassing. is, 
~,~._Nermeo>~~n.de~
Veot" gesW.de ~a :te ,bo:ven ~an. 

M.w ilee .-.:ün .de ~ragen nu 
t19èr ·~de ~eh~ ,al$ ~et 
ve~' \\s .'I *$NfJD.- -.Em het 
inkOriten · f 3,400;-. 
vee.- ,.._ ~-elk~ .\UfW. .ce 
~:·· 

Wfcsm•~~ ... . 12J5.
'"'""0fli'udrefasfÏ'n§ •.. _"400.

_16ffö.-. v•~ ... -n~we w.e.t: 
~ng •.. ,!'214.
mer.mo~lastin,g . .,'3fi.O.-

;f"ii3l.-....... 
D it eéhtpaat' ·bet~alt tl~s v~rtaan 

. minder. In dit opz1cht 1s de 
1 Miuister mij inderdaad conform zijn 
; d~~ · get'fane toezegging ..o,a. ~j ue 
A'1gèmene 'Pirumeiële Bescbouwm!§en 

: over fle 'll(ijkshegrgting <Van .l9511ege-
;,-ml:lêt ~ftéft~ ·' 
; Mimr -een cemsti:ge schaduwzijde is, 
i dat jlrl'st óp de ;grens van élie 1100~00 
: bijtm -de !lirut wn het mrel!rdere m
: ~ (J '8~-!\'J '&an vermogensbelas-
. tini. '(115tl ...... ) ·weggaat. .. . 
. 'Ntl "zli1 m-en "Z-eggen ·:een ·partll!ulier, 
i die meer -tlan 1 '1:00.000.- vermogen 
: heeft ;zit' -er dan ook wmmpjes in. 
i Oèb, :voor 1 '2i'BI9.- of f 2.9BO.- inko
: men -rièt'tö •(1 '81150 ;..... f '847.-) deet 
:men niet. vee1 in de tegenwnordige 
' tijd. 

'En laat ik ·nu ·eens een voorbeeld 
' nemen :vàn -:een ;zakemmm, ·b;v. een 
' deelgenoot in ·een ~nnO!iXI5Chap tmder 
· firma '(gehuwd, 2 !kinderen) met een 
' vermogen- '(ingébl'acht in .de ·firma) 
· van J '!OO:UÖ9.- ·tm :een winst dnaruit 

van i ·20.000.-. 
Voor het tot stand komen va.n de 
wet: 

inkomstenbelasting 
vermogensbeTasting 

!!5.725.
" 875.-

f 6.600.-

Volg-ens d-e nieuwe wet: 
inkomstenbelasting 
volgens de tabel . • f 5.665.
extra inkomsten-
belasting ............. " 515.50 
vermogensbelasting •. , "1.065 . ....., 

f 7,245.50 

Dat wordt met de· e'ldra' "winstbe
lasting èrbij ± 10 % aan; belà'sting meer. :Dit >rond onze 'traÇ{W téëtf"wel 
heel moeilijk om te aàhV'~~f'aen? ..... 

:· ··' '• .- : 'l ~., 

Daarnaast wordt -Qnze, me~~.ing 
&ver een v~r'hog~ ~an .·dè '_).er,. 

mogensbe1asting· ook voàr . eef\
1 

be~ 
lan>grijk deèl beher&l'st dOiilir de ver~ 
sehfllen<ie .behandelt:Dg die resp, ~n~ 
smengeMChtigden, •-polisho~rs ·(lijf~ 
N!ftte-') en mensen tmet •5gen -gespaard 
·v~ ondervinden. De eerste ·ca· 
tegM!ie 'is 'VFij . wn ._m~nsbelas
titig,; .~ ::de tw.eette ~~ie wordt 
thans <een 'Nr~ -~ ~ll.z~re 
bepet'>}Qng iVQQQ(~el.d, >Wf.!;J;\ce ·v:l'ij
slieilliug mij :.QP n.~lt ~ts . kan 
-ç-erheugen, omdat zij, w;tt in wezen 
gelijk 'is, namelijk. pensiGen .eJJ. Uit
rente, .ook .vrijwel geli,ik tbeha{ldelt. 
-~ woNt .echter -teJl aamien 
v.an .& ..der.de eategorle de ~lijk• 
bei~ gepceentaeerd; .de:te ~immers be
taalt :W:e1 .vennogensbelasting, .ook el 
is de hestaande Yr,ij&télling voor deze 
gevallen verruimd. Mijn :bezw.aar 
richt zich daartegen, .dat .hier drie 
verschillende categorieën met prac
tisCh· gelijke draagkracht op verschil
lende wijze worden 'belast. Dat pen
$l.oen en lijfrente, naar mate zij in 
uitkeringen oplossen, ·onverkort in de 
inkomstenbelasting - worden ·betrok
ken, is juist, maar daar staat -tegen
over, dat de stortingen die hiervoor 
indertijd gedaan zijn, hetzij geheel, 
hetzij gedeeltelijk :konden worden af
getrokken, tetwijl het bijeengespf!arde 
vermogentje gevormd is nit volledig 
belaste inkomsten. Op deze gronden 
is theoretisch het beste om zowel hei 
l'e.cht op pensioen als het recht op 
lijfrente in de vermogensbelasting te 
betrekken, maar om achteruitgang in 
de ,positie van de gepensionneerden 

SfAt.EH MEU8Et94 
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enz. te ·voorkomen, zie ik nu geen .an
dere weg dan om de vrij~elling voor 
ouden vàn dagen enz. belangrijk 'te 
verhogen, zotlat een gekàpita'liseerd 
bed.ca,g van de hoogste pensioenen vrij 
komt. · · 
. Nu ·-weet ik }Ve1, da:t ook thans deze 

onbillijkheid bestaat. Maar niet voor
bij gezien mag worden, _dat de onbil
lijkheid bij elke verhoging moeilijker 
te aanvaarden wordt. 

•.• * 
f k zou nu ook nog iets willen zeg. 

gen over de wijziging, die de Mi
nister bij nota van wijziging o_p ver
zoek van de Kamer in het <>ritwerp 
aanbracht. Deze wijziging had tenge
volge, dàt het oude tarief :van 5 pro 
mille wordt geheven voorzover in
komsten- en vermogensbelasting sa
men meer dan 90 % van het zuiver 
inkomen bedragen. Het is reeds teke
nend voor de toestand, w-aarin wij ge· 
raakt zijn, dat zulke gevallen dus 
voorkomen. Maar op deze kant van 
de zaak ga ik niet diep in. 

Wel moge ik er op wijzen, dat voor 
mij hier twee vragen rijzen, n.l.: 
1. moet er geen algemeen plafond 

worden vastgesteld, waarboven 
.men dus aan de f.iscus niets meer 
behoeft af te dragen? 

2. was 's Ministill's suggestie om in 
Plaats van het amendement-Lucas 
- waarover zo dadelijk meer - de 
algemene vrijstelliBg van de ver
hoging aan de voet tot f 25.000.
op te veeren en verder de zo juist 
genoemde 90 % op 80 % te bren
gen, niet aantrekkelijker dan het 
·amendemell't-'Lucas? 

'_.,. -- ... ' fi et eerste dèn:kbeeld·, -dus dat van 
een algemeen plafond vèrwierp 

de Minister, maar ik 'blijf van· oordeel, 
dat een ieder althans -eeri. zeker per~ 
cèntage V».n zijn inkomen zelf .moet 
overhouden. Z.Ex. stelt in de Memo
rie van .Antwoor-d, dat uit het ·wezen 
van de vermogensbelasting voort
vloeit, dát zij zelfs wel eens meer kan 
'bedragen dan het gehele inkomen:· lk 
goof dit toe, 11Ula'r :i'k 'beweer. juist, -dat 
dit 1n· strijd me-t itet-~tsbewustzijn 
is. In verband met de d.oQr lie ~lrttlt· 
-ter ;genoemde 'vOOi'OOelde:n, :waarin de 
betrokkene het in zijn macht beeft de 
verm0gensbelásting te beper-ken .door 
geen ipkorru;ten te toucheren, zou ik 
mij kunnen voorstellen, dat naast J;tet 
plafond nog een aanvullende bepaling 
gemaakt zou worden in die zin, àfrt, 
wat in ilet ene .}$ar door Ele werking 
van 't plafond min4er ··betaàld wordt, 
in h~t -volgende ·jaar bij het belasting
bedrag wordt opgeteld (uiteraard we
derom met een totea-1 maximum van 
b;v. ·oo t)f 90 % Yan ·het inkomen vtln 
dat jaar). Daar de 'betrokkene moet 
leven, zal hij in -enig jaar w-el inkem
s~en moeten 'hebben. In dat jaar zal 
dan . de fiscus krijgen, wat hij in vo
rige jaren is te kort ge1l:omen, steeds 
weer met een maximum van 80 of 
90 % van het inkomen. Het komt -er 
dus op neer, dat aan de totale inkom
sten- en vermogensbelasting 'n grens 
wordt gestêld van ·'119 nf 90 % "Van -de 
totale inkomsten. Een zodanige 'be
paling komt mij, ook in. de gevallen, 
in de Memorie van Antwoord ge
no.emd, gerechtvaardigd voor. Zij 
geeft alleen geen bevredigende oplos
sing voor de gevallen, waarin de ver
mogens'Qelasting over vermogen in 
blote eigendom zou worden -geredu
ceerd, doordat daaruit geen inkom
sten worden genoten. Hiervoor zou 
dus 'n aparte regeling dienen te wor
den getroffen. 

• • * 
En nu 't amendement Lucas -:ver
' sus de suggestie 'Lieftinck. Het 

amendement-Lueas had de strekking 
om gedurende de jaren '19'51 tot en 
!net 1953 · het bedrag, dat aan v:erm-o
gensbelasting meer verschuldigd ml 
zijn dan toen 't taTief 5 j)ro IJiille ;be
droeg als persoonlijke "verrtlièhting·van 
't .onzuiver irr1romen (voor de· irtkom
stenbelasting dus~ af te 'trekken. De 
heer Lucas iree'ft ;zijn -deriiclreeHl door 

de Tweede Kamer zien aannemen, 
maar ik vraag mij af, of aanvaarding 
-van 's Ministers suggestie niet boven 
bet amendement-Lucas de · voorkew.· 
zou hebben verdiend. Zeker, ik weèt, 
dat de Minister slechts 4 à 4Y,. mil
Hoen prijs gaf en het ameDdemetlt
I.ucas een verlichting van 7% brengt. 
Maar hoe zit het met de druk? 'Be
toogde de Minister geheel ten · on
rechte, dat zijn suggestie uit. een ·oog
punt van rechtvaardige verdeling wm 
de belastingdruk de voorkeur zou 
hebben verdiend? Er ait geloof ik 

. waarheid in deze redenering. 
. Thans worden alleen de grote 
mkomens resp. grote fortuinen 
gehoLpen. 's Ministers denkbeeld 
bracht een meer algemene ver
lichting. Had men nu de totale 
verlichting in de geest van 's Mi
nisters suggestie ook op 7!-'2 mil
lioen gebracht, dan geloof ik, dat 
aan een zodanige regeling boven 
het amendement-Lucas de voor
keur had moeten worden gegeven. 
Maar - de Tweede Kamer heeft 
niet gepoogd in deze geest met de 
Minister tot overeenstemming. te 
komen. 

Gelukkig hebben wij hier met 
een tijdelijke wijziging van de ver
mogensbelasting te doen. Laten wij 
hopen, dat het gecomplic.eerde 
stelsel, dat thans is aangenomen -
met de verhoging _:_ over vier j_a
ren werkelijk verdwijnt. 

1) Bij de voorbeelden is er rekening 
mede gehouden, dat de verhoogde ver
mogensbc,lasting gedeeltelijk als 'persoon
lijke verplichting van het inkomen mag 
wordén afgetrokken, 

. .. 

.U moet 
·de kinderen 



Samenwerkinl( door verdraagzaamheid 

(;e zult het rose voorh·ang~·l 
spoedig gefffieg zien Scheuren! 

Aanvf.tfndt de werkelijkheid door 
ernaar te handelen;! 

Du. heel' E. L. Musquetter schrijft ons: 
Papier is geduldig. Het is. niet meellijk op papier de wetten· voor de ideale 
samenleving uit te stippelen- en dan van ieder mens begrip daarvoor te 
vragea. Ontmoediging. is voor· dez~ goecüt bedoelingeD het Iooo. omdat zelfs 
de meust logische argumenten nb:nmer voor allen aan.vaardbaar zijn. Dat 
toent het beeld van de politieke pa.rtije~ die elk voor zich uit aanvaardbare 
beginselea. leven en- waarvoor elk op z\111 bCUl't aallha.Dgers beeft weteB te 
villden. Wie zal be~n- welke van de:ow beginselen verwerpelij~ Zijn? De 
tqenstandel!' zekel' niet;· waat: hUl is aaaJw.np:r: v.an. een becJnsèl, <lat door 
de- andere pep-. verworpelll werd.tt Deze versehmèn, wortelen hl reUgteuze 
opvattingeJJ+ ia de maatschaptElijlle posüle-,. dlla· -.et la het: aanpborett.< ol. 
gegroeide !Micht in de maatschagpij-stmctuur, waarover langs natourl\jke 
weg geen algemene ONereenstemnling is te OOftillieft. 

Samuwerkina is nodig 
'D eze- gedachte zullen wij eerst 

nooten aanvaarden, willen wij 
in de erkende verscheidenheid v.an 
begi~selen toeh tot een bepaal'de 
samenwerking komen, die nooit een 
ieder volledig zal bevredigen, maar 
toeh de vrijheid van denken en lile 
Ie-vensvoerwaarden voor elke groep 
en' elk individu tot op zekere hoogte 
garandeert. Dit betekent dus afzien 
van het bereik-en van het volledige 
:Üil'eaat, maar heeft het pi:liante e~~r
clllet dat de strijd levendig wordt ge
houden, want zonder strijd zou een 
stuk natuur uit het leven-verdwijnen. 

Van een regering, steunend op een 
meerderhebl, mag tegemoetkome!IW
heid teganover· de minde$-eid wor
den gevraagd, op z'n minst begrip 
voor de verlangens van die groepen, 
waarop zij niet direct, of niet in ster
ke mate steunt. Zij dient het besef 
te hebben de belangen te dienea V&IL 

'bet gehele volk, al zal niemand ont
kennen, dat het voor de regering een 
utopie is de hele wereld en ook no&" 
zijn vader tevreden te stelten. 

Regerlngs-onwalwillendheld-
D a.t. ZelfS!. dit pogen bit Qn# ... 

dige regering ontbreekt, kan de 
lezer van ons blad herhaaldelijk uit 

(vervolg van pag. 5) 

Wij kunnen en wij mogen een sa-
menleving niet ten prooi laten · 

aan de machten, die lijnrecht ingaan 
tegen haar grondslagen. Hoa het' ook 
met onze beschaving gesteld . moge 
zijn: zij wortelt nog altijd in het:. 
Christendom. In onze samenleving. Je
ven nog altijd de krachten. wiel' ont
plooiing maken zal, dat. de mens, weer 
volledig mens kan zijn; d.i. in. het be
zit zal stellen van ,,die ·el-ement:Hre 
rechten, die voor de geest. zijn wat 
lucht en licht zijn voor het lichaam -
vrijheid om God te eren, vrijheid, van 
het woord, vrij zijn· v;m armoede; vrij 
zijn van vrees" (Dawson)-. 

En daarmilt zal mijnheer A en ?;ul
len wij ane·n moeten doen als Nehe
mia: het oQg gericht houden op het 
doel, de versterking van Jeruzalem. 
In gebed aUA!reerst, en. met d'e> troffel 
in de ene en het wapen zo nodig in 
de andere hand, zamdt!r vrees. tenHI:&!l!• 
zien van d:t:eiging v.aa buiten o!. wei~ 
felmoedighEI,id. in eigen .. gclederen. 
"Als het Chl:istend'om niet tegen har• 
de tijden ~ opg~ssen-, hebben. de 
Christenen helem~ geen redlt. van 
spreken," zegt Dawson ergens. "De 
wereld moet weten, welke verwach
tingen zij van ons verblijf in haar 
midden heeft," antwoordde Maritain. 

Bij meer dun ene ge-legenheid: 
hebben wij-in dit bllld er de nadruk 
op gelegd, dat belangrijker dan de 
noodzakelijke mats:riële bewape
ning, de geestelijke weerbaarheid 

-'I.UlA o.ns. -ualk is_ en. dat.. b.ier.1n.ee.. niet. 
vroeg genoeg begonnen kan wor
den. Nog, onlangs hebben. we er. 
met alle -1d'em. op gewezen,. dat' 
bijv. dl schoalmdia-- wet aamdacht 
schenkt aam. wat ons, volk ap. eco
nomisch- en: wetenschoppeUjk te1'• 
1'ein p1'esteer~ en presteert~ maar 
geen enkel, woord wijdde aan d.<r 
komst van het Christendom i,. 
Eu1'opa. Als een de1'gelijk: verzuim 
een sym~ is van de wijze, 
W«<U""p de. ~den i1t ~ren op
eltri8tB;l.idJts; gmml:slaaen bentsten• 
à ~hn ran~ o:at
~ ZIÏillt' het e1' volh" cHa s.IJ'!
me~ing ni-et best. uit. v. Dil 

de- parlementaire flitsen gewaar wor-
W!n. Helaas wordt er van achter de: 
regeringstafel veelvuldig blljk gege
ven van onwelwillendheid tegenovel' 
bepaalde groeperingen, die niet vol
doende "goodwill" bij de huidige be
windslieden schijnen te hebben, 
waardoor een geprikkelde stemming 
'bij; een aanta.L parlementsleden wordt. 
gewekt. l>at dit vaomeeld van sllreh
te verdraagzaamheid juist van die 
zijde komt, is- in· ll6!W mate te be
treuren. OnS" volk· is politiek· nu- een
maai sterk ~ m&al! het ZQU 
voor de toekomst van dit volk wel 
eens funest kunnen zijn, indien niet 
spoedig de wil zou rijpen tot een sa
menwerking in vet!draagzaamheid, die 
de levensbelangelll! van ons volk voor 
.zm~:er dUt menselijk. gesproken be
reikbaar. is, op eigen bodem veilig 
zou weten te stellen. Wij· zeggen na• 
drukkelijk op, eigen bodem, omdat 
geen land zich aan de invloeden van 
liluiten z\al kunnen onttrekken en de 
beste regering en zeker niet van een. 
klein en betrekkelijk weerloos landt 
zal bij de eigen grenzen halt kunnea 
houden, ook al zou zij dat willen. De: 
souvereihiteit is reeds lang een fiCio 
tie geworden, zelfs grote en mach!'· 
Uge.. la.ndeJiL. zoe.ken. aansluiting. mdl 
ancfere tot ver over :tn:m- grenzen- e& 

dwingen daardoor de politiek der 
zwakkeren naar hun hand. 

De _gemeens.cllap en het 
individu 
D e vorming van steeds grotere 

belangensferen, veroorzaakt 
door het zoeken naar parallel lopen
de denkwijzen over het politieke be
stel in de wereld, doet steeds meer 
beroepen opgaan naar eensgezind
heid. van de massa. Im de ideologie 
spntst: de: wereld zich in twee kam
pen: democratie en bolSjewisme, en 
ook allopen in ieder democratisch 
land. de: menin~ der blU'gers uiteen 
av.er de wijze waarop die democratie 
bet' beat wordt gediend; er bestaat 
toch een:. basis waarop een deel van 
de wereld' ka•. samenwel'ken. Op de· 
ze' ba.sis! i& het mogelijk: gebleken een 
aantal volkeren ideologisch dichtel' 
bij ellia.ar te. brengen dan tot voor 
enkele jaren het geval' was. Daar
·naast ontwikkelt· zich dan de econo
mische samenwerking, waarvan o.a. 
het ,J'lan-Schuman1

' een goed voor
beeld is. 

Dit aUea heeft. een groei-proces 
nodig en het slagen blijft afhanke
lijk van de goede wil der volkeren en 
tenslotte van de g-oede wil van het 
individu. Misschien wordt dit laatste 
wel eens te veel vergeten, omdat 
men te veel:. de· massa ziet, maar het 
zijn toch de. individuen die die massa 
vûrmen. Er moge dan vanaf de top 
dringende beroepen worden gedaan 
op· de eensgezindheid onder schone 
leuzen van vrijheid en democratie, 
zolang er nog te veel mensen. zijn 
zonder enig behoorlijk uitzicht op 
een dragelijke woonruimte, zolang 
jonge: mensen geen trouwplannen 
kunnen maken omdat. d'e weg naar 
een eigen hom& i3 geblokkeerd; zo
lang velen zich ondiUlks h&J;d werken 
nauwelijlis staande. kunnen houden, 
zolang; zal dit. beroep op eensgezind
heid te weinig w.eerklank vinden en 
zeker· niet. waar een regering de ge
spletenheid der volksgroepen. bewust 
of onbewust. bevordert. 

»e demoeratliil11dndt; zijn \toe-
4Jblcsbodem veel meer in: tie le
V41M.:G.CIII!W&IIl'tWD waar~ de, 

mens leeft.. daD. in spitsvondige be
ginselen of hypothesen van poli
tieke partijen. Populair gezegd: 
Brood en kleding voor onze kinde
ren is een sterkere stut voor de· 
democratie dan de regeringsvorm. 

Samenwerking of ondergang 
D e hoop op eer.t grotere eensge

zindheid na de oorlog is. een 
ijdele verwachting gebleken. De te
genstellingen zijn zeker niet' minder 
toegespitst dan daarvoor; omdat de 
omstandigheden waarondeE wij als 
volk thans leven, ongunstiger zijn 
geworden dan ooit verm0ed werm 
Daarover treuren heeft geen zin, 
want er is maar één mogelijkheid: 
de realiteit aanvaarden en daarnaar 
handelen. Die realiteit zal dan, onder 
de ogen van elk mens moeflea w~ 
gebracht, al zal de operati~ dan. 110ll: 
pijnlijk zijn. Da erlbmning, van.. de 
nuchtere feiten zal sleehts seftooF.o. 
voetend gaan en niemand: onzer. zal• 
dit inzicht met enthousiasme aan
vaarden. Ook zonder de erlïemlinlf 
zal toch ieèr het rose voorhangsel 

Copie vaar deze rulWiek ta 
<:enden ncar: llteiuffr; JQh. m.. 
Springe1', A~'erstraat ~· 
flaarlem. 

DE KENNISMAKING rs· 
PRETTIG GEWEEST 

I n ons blad; werd reeds ver:mellf 
dat bij onze conferentie ia 

Oud-Leusden op; 13 en 1-t (i)ctober· 
Belgische ga.stenc aanwezig· waren. 

Wij geven hiervan gaame nog 
enkele bijmndèrhed2m 

Aan de P~ -vaat de Fédé
ration des Femmes. Libérales wel
ke, evenals de Belgische Liberale 
Partij ze~._" ~llled iDI 
Rue de Naples in Brussel, hadden 
wij. wm.. uitnodiging gezonden voor 
twee Belgpebe: èelneemsters- llllll' 
onze ponferentie. 

De Preside~ :r:e1lt Îlll 1lilllldalaé 
Georgette Ciselet;.. · advoc8ille ïD;, 
Brussel,' lid van dit- Senaat~, Zijt ia 
het die onlangs een initiatietvou
stel indiende, hetgeen in België 
blijkbaar ook. im de SlaBaat D18&9" 
lijk is, om dllif.gehuwde vrouw ban-

• delingsbev.eegdll11idl. bt ~en;, ·w..Ht. 
voorstel llQg in Jiehandeitng~ moet 
komen. 

Door haar. wercitm naar QIIZ'e 

conferentie ~vaardigd mevr. J. 
Dorikens-v. Gllatel te-~ 
Vlaamse ondervoorzitster van de 
Nationale F~atie. en me.w. Le 
Beek~ vo01:zitster van het Arron:.. 
dissement Antwerpen. 

0 nze kennismaking is. aller
prettigst geweest; wij begre

pen elkaar, en het wrur of wij. el'
kaar reeds lang kenden. 

De Belgische dames voelden het 
ook aldus en schreven ons nog dat 
zij hoopten dat deze keflfl.ism.alting 
de eerste schakel zou zijn van een 
lange, vriendelijke en voor beide· 
partijen vruchtbare relatie. Wij 
hopen dit evenzeer. Door v.e:gelii
li:ing onzer problemen. en d.Qor el~ 
kander te helpen met het oplossen 
daarvan kunnen wij wellic!l.t E!VIm'-' 
zeer voor het verwerkelijken van 
de Benelux werken als door plech
tige commissievergaderingen. 

~· * * 

Wij lezen nog te weinig Bel
giscba tijdschriften. em Bel

gische boeken .. Een tijdschrift b.v. 
als "De Vlaamse· Gids" (-adtnini
stratie-adres Em. Jacqmainlaan 
119,. Bl:usseJ.), in de redactie, waar
van onze geestverwant de oud-mi
nister Julius Hoste zitting heeft, 
zouden wij. in onze, onderlfn~ 

leeskringen waarvan er roveel in 
ons land bestaan,. moeten opne
men en wij · zoulien- naast onze· 
Nederlandse hoeken, in plaats van 
de in ons land. '11eel te welig tie
rende vertalinkjes van buitenland
se boeken; een flink C9l'ltingent 
Vlaamse en Belgisch-Franse moe.
ten stellen. 

* * * 

0 p de tweede dag van d4 ~ron
fere.oüa heeft mevr. Dori

keus eBD. al.lèraardig~ rede ie~ 
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van onze schijnwelvaart mettertijd 
zien scheuren en met de nuchtere 
werkelijkheid worden geconfronteerd. 

Voor één ding zal bet wellicht 
goed zijn; voor de eensgezindheid. De 
eensgezindheid die, eeu betere sa
menwerking· van alle- groepen moge
lijk zal maken, hoe' ook de politieke 
opvattingen mogen verschillen. Dit 
bereep op eensgeziwlheid en santen
werking in de grote le-vensproblemen 
zal hij de komende verW~inglm meer 
dan ooit: nlldl&' zijn. VIB!Iiest ons volk 
zich weer ia· reue. ~stelling in- . 
plaats van samemverking door . ver::
draagzaa.mheid te zoeken, dan· is het' 
alternatief cfe'·ORdergang. Voor een 
samenwer.king. zal van iedere groe·' 
pering coneessies worden gevraagd, 
maar wanneer de werkelijke wil tot 
samenwerking er komt, dan zal de. 
..... ........st wel zwaar maar 
zeiler- nièt• ~I hopeloos en trooS<i 
teleos zUjl. · · ·. 

Mol'e -...1 de V.V.D. zich geroe,o 
pea aebtea dll; dlmkb&eld van samen .. 
werking d\Km ve~id uit 
te dt"agea aii!J een. millllie voor ons 
pllele vblk. 

houden, waarin zij zeide te genie
ten vau de eentaligheid waarbij 't 
voortdurend vertalen, dat confe
renties· in, België zo vermoeiend 
maakt; overbodig was. Zij liet de 
verscbi.Rel'l:de; partijen de revue 
passeren. waadlij weer bleek· hoe 
ook in. :België; ev:enals bij ons, de 
zuiv:er staatkundige doelstellingen 
door godsdienstige invloeden wor
den doorkruist, alhoewel de pro
blemen. in. beide landltn weer an
ders: liggen. W.fj hopen. het contact 
te onderhuuden. en. te: dèzer plaatse 
de samenstel1ing; en Vll!llldlwijze van 
de.· ~ van LÎ'bm!ale Vrou
wen iD> ~ binlltl'Riim"t nader 
uiteen. t1t Zfl:ttB. 

E: llf. J. SCHELTEMA
CONHADJ 

VOORLICH'l:ING GEIVRAA6B> 

a it. WJ:ZD8k. krijlfl het bestuur 
JU ~ weer, mendeling of 

Sllbriftel!ljt. dlblct o;f indirect, · en 
het; is lila <Nk everllligd, dat het 
nodig is. Doelmatig_e.'910orlichting is 
~-Di.el.-. eenv-oudig, Die moet 
zowel g?ed gefundeerd, als duide
liSir uitengeat' zijn. Maar ook, wil 
die- niet~ enlteJr napraten tengevol
ge> ~ meet die behoorlijk 
verwerkt kunnen worden. Wat ons 
m~ w~ maeten wij tot 
ons geestelijk eigendom maken, 
zodat; wiJ het.~ lw.nnen uiltdragen en .. 
tegenover· anderen verdaiig_en; QU\· ·: 
dat te kunnen, daartoe ontbr~i , " 
bij velen van OllS' heei· wat. ]i)atf 

mel'ken w.i,i zelfs al,. ala wij, de. 
krant lezen. Een primaire voor
lichting is- daarom een eerste eis, 
waardoor· de grond bereid' wordt, 
w.aar.op latere actuel"er~ voorlich
ting met vrucht opgenomen wordt. 
Wij begrijpen dan beter; waarem 
het ~ W_ii begrijpen beter, waar 
wij zelf staan, en kunnen er beter 
over praten. Nu ia. er em kans 
deze v~ahting te:, krij~, cfstllr 
de ontworpen "basiscursas"'' ~ 
weekWad van 20 October). Grijpt 
mt!H nu deze kans? Heeft U U al 
opgegeven, ook al heeft U er zelf 
geen behoefte aan, maar omdat U 
overtuigd bent van de noodzake
lijkheid', dat deze voorlichting er 
komt? Denkt U er aan, dat als U 
nu geen. blijk van belangstelling 
geeft, deze kans hoogst waar
schijplijk verkeken is? Laat U niet 
afsehTiklten; door de ~ daf!, l1tt 
te moeilijk zal zijn, of te veel werk 
zar geven. ~t is juist> de> ~ 
ling, dat de moeilijke onderwer
pea, waa.;om het. in de: politiek al
tijd gaat, eenvoudig en papu.lltii' 
behand'eld zullen worden, bereik~ 
baar voor ieder met gezond ver
stand. En. wat dat vele werk be
treft, dat, hangt van U zelf af. U 
krijgt· de- stot thuis gestuurd; wat 
U er· Iru!fli <ioet, moet U ::~;~· \\I.Qtan. 
Het is dus werkelijk zo gemakke
lijk mo~lijk .. Ket enige, wat U nu· 
te doen heeft; is ee~ briefkaartje 
sehrijv.en naar Den Haag, Konin
ginnegracht 61. Doe dat nu 
meteen. 

.t. a s. 

• 
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Een appeltje voor de dorst I· 
Het is altijd goed zo'n appeltje voor de dorst 
te hebben. • Het geeft rust en zekerheid en 
2'/,•J. rente! Door ons BANKBOEKJE maken 
wij het, speciaal voor kleine beurzen, ge· 
makkelijk een voortdurend·stijgemle reserve-
te vormen. 

Vraagt ons ifllich#nght. 

HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VÖOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Chris~elijke Levensbeschouwing en 
Liberale Staatliunde 

Elders in dit nummer van ons weekblad 
vindt de lezer een stuk, ons toegezonden 

door de heer H. Meyer, waaraan we gaarne 
plaats verleenden om der wille van de be~ 
langrijkheid der daarin behandelde materie. 
Wij stellen dit belang zó hoog, da.t we niet 
met een .. onderschrift" willen volstaan, doch 
er in deze kolommen iets breedvoeriger he~ 
schouwing aan wijden dan in een enkel 

· onderschrift gevoegelijk zou zijn. 
Alvorens op de zaak zelve in te gaan wil~ 

len wij trachtèn een misverstand uit de weg 
te ruimen. Niet alleen uit dit stuk toch, maar 
ook uit opmerkingen, die de heer Meyer 

. vroeger reeds maakte, spreekt een bezorgd~ 
beid voor het zuiver houden van de liberale 
beginselen, een bezorgdheid, die we op zich~ 
zelf niet enkel waarderen kunnen, doch die 

· wij zeker met hem zouden delen, zo daar 
inderdaad reden toe bestond. 
De heer Meyer zoekt die reden klaarblijke~ 
lijk-iifeèn·tf&'t hem·verondersteld ·drijven bij 
de leiding onzer partij en -. pm het maar 
precies te zeggen ...- ook bij een zeker lid 
van de redactie van Vrijheid en Democratie, 
om bepaalde meningen omtrent de diepste 
levensgrond al te nadrukkelijk in onze partij 
naar voren te schuiven. 

Nu is het op zichzelf reeds zinloos, te 
gissen naar .. bedoelingen" die, misschien, bij 
de leiding ener partij of bij één harer pen~ 
voerders zouden kunnen voorzitten. En het 
is evenzo zinloos, zulke gissingen met een 
ontkenning te weerleggen tegenover iemand, 
die nu eenmaal van zulke gissingen uitgaat. 

Wat dit betreft kunnen we dus alleen de 
hoop uitspreken, dat de heer Meyer onze 
verzekering, dat die bedoelingen bij ons .
evenals naar wij stellig overtuigd zijn: bij de 
leiding onzer partij ...- n i e t voorzitten, al~ 
thans als een eerlijke verzekering zal willen 
aanvaarden. 

* * • 

Ze hebben ...- gelukkig! ...- in deze echter 
niet met subjectieve ·gevoelens en daar~ 

uit mogelijkerwijze voortvloeiende neigingen . 
te maken. Van belang is alleen wat ons be~ 
ginselprogram hieromtrent zegt. En ·dat 
spreekt immers juist van een .. gelijk inzicht 
aangaande staatkundig beginsel" dat onze 
partij bestaanbaar acht, .,ondanks verschil 
van mening omtrent de diepste levensgrond". 

Dit alleen is beslissend, zowel voor de 
leiding onzer partij als voor al haar leden, 
de heer Meyer en ons incluis. Wij allen staan 
op hetzelfde standpunt, uitgedrukt in het eer~ 
ste artikel van ons program, welks slotalinea 
luidt: .. Het antwoorè op de vraag, hoe de 
geestelijke overtuiging, waaruit het staatkun~ 
dig beginsel voorkomt, behoort te worden 
verstaan, aan het individuele geweten· over~ 
latend, acht zij (de partij) gemeenschappelijk 
inzicht omtrent dit staatkundig beginsel vol~ 
doende voor vruchtdragend samengaan in 
dezelfde staatku~dise o::sanisatie". 

Is het ...- zo zouden wij de heer Meyer wil~ 
len vragen - redelijk, mensen, die ons begin~ 
se! op dit punt aldus hebben geformuleerd, 
oogmerken toe te schrijven, die hiermede in 
flagrante strijd zouden zijn? En: moet arg~ 
waan te dezen - ongerechtvaardigd als zij is 
- niet tot supposities leiden, die al even on~ 
gerechtvaardigd zijn? 
De: artikelen, waarin ons beginselprogram 

in ons weekblad wordt toegelicht, ver~ 
schijnen ongetekend. 

Inderdaad! Maar niet om, naar de heer 
Meyer blijkbaar vero~derstelt, de schrijvers 
gelegenheid te geven hun subjectieve inzich~ 
ten anoniem aan de lezers. op te dringen; 
doch veeleer omdat ze een objectieve, boven~ 
persoonlijke vertolking van ons partijstand~ 
punt geven, waarvoor dan ook onze gehele 
redactie de verantwoordelijkheid gaarne op 
zich neemt. · 

En het is ...- om nu tot beapt~09,rdi.,g van 
's heren Meyers betoog. -o.ve; tê' gáán ;_,.;·al 
dadelijk niet zo, dat wij een tegenstelling 
construeren tussen het liberalisme van vroe~ 
ger en het V.V.D~isme van heden. ·Integen~ 
deel: wij schreven nadrukkelijk, dat gelijk in 
het verleden de vrijzinnige partijen een staat~ 
kundig tehuis boden aan allen, die de liberale 
staatkundige en economische denkbeelden 
aanhingen, onverschillig wat hun menin'g 
aangaande de diepste levensgrond mocht 
zijn, het thans de V.V.D. is, die het vereni~ 
gingspunt beoogt te zijn voor allen, die gees~ 
telijke en economische vrijheid, individuele 
verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardig~ 
heid zien als fundamentele voorwaarden voor 
de instandhouding ener samenleving als ·de 
onze, die rust op de zedelijke beginselen van 
het Christendom. 

Hoe de heer Meyer hier ook maar iets van 
een tegenstelling in kan ontdekken gaat ons 
verstand te boven, temeer waar het geldt een 
principiële uiteenzetting van de eerste para~ 
graaf van ons beginselprogram met al wat 
dit juist over het verschil van mening omtrent 
de diepste levensgrond zegt en waaraan wij 
ons volkomen gebonden achten. 

• • • 
Wij begrijpen natuurlijk wel. waar voor de 

heer Meyer de moeilijkheid ligt in de 
verklaring, dat de V.V.D onze samenleving 
ziet als ene, die rust op de zedelijke beginse~ 
len van het Christendom. Hij tast o.i. echter 
volkomen mis, wanneer hij meent. dat de lei~ 
ding van de V.V.D. hard bezig is, de on~ 
schatbare waarde van het liberalisme prijs te 
geven ter wille van een zweverig beroep op 
de zedelijke beginselen van het Christendom. 

Deze verklaring - die er niet ene is van 
onze .,leiding" doch van onze partij in haar 
geheel! · ...- betekent namelijk allerminst, dat 
naar de mening onzer leiding, de burgerlijke 
ov~rheid of iemand ter wereld zou kunnen 
weten of er een weg naar zaligheid is en 
welke dat zou zi)n. Zij heeft daar, integen~ 
deel. niets mee te maken; onze partij laat im~ 
mers zowel de mening omtrent de diepste 

levensgrond als de vraag, hoe de geestelijke 
overtuiging, waaruit het staatkundig beginsel 
voorkomt, aan het individuele geweten over, 
en zij is mede daardoor zuiver liberaal! 

Een beroep op Locke, dien wij evenals de 
heer Meyer gaarne als stamvader (wij zouden 
liever zeggen: één der stamvaders) van het 
West~Europese liberalisme beschouwen, gaat 
hier dan ook niet op. Diens tolerantie, waar~ 
in hier te lande Grotius en Spinoza hem trou~ 
wens waren voorgegaan, is de onze, met dit 
onderscheid dat wij liberalen van thans, tole~ 
rantie eisen ook bijv. jegens atheïsten en 
rooms~katholieken, die Locke uitsloot. Wij 
staan dus zonder enig voorbehoud aan de 
zijde van .hen, die tolerantie eis van staats~ 
beleid achten en willen ook in de strijd tegen 
alle obscurantisme ons· onmiddellijk naast de 
heer Meyer plaatsen, al is het niet zo een~ 
voudig te. zeggen, waar zich obscurantis~e 
voordoet, waartegen optreden in politicis ge~ 
rec;htvaardigd :z;ou zijn 

* * * 
De strijd voor gewetensvrijheid, die er een 

voor alle eeuwen is, was zeker in de 
achttiende" èeuw ~ctueel. Waar en zodra hij 
dat in onze tijd weer zou zijn, zal men de 
liberaal -·dus ook de V.V.D.'er - in het 
voorste gélid vinden. De heer Meyer vergei:e 
één ding echter niet: wij leven in de twintig~ 
ste eeuw, ·waarin het niet alleen - en door~ 
gaans zelfs niet allereerst .- om gewetens~ 
vrijheid gaat, doch waarin een totaal geeste~ 
lijk en zedelijk nihilisme aan de dag getreden 
is, dat in _het Nazisme zijn meest huivering~ 
wekkende openbaring vond, dat dwingt tot 
bezinning op de grondslagen onzer samen~ 
leving. 

Wij zijn onmiddellijk bereid, de heer Meyer 
toe te geven, dat het empirische Christen~ 
dom met veelszins bezoedelde handen 
in de wereld staat. Hij kan uit hetgeen wij 
onlangs schreven naar aanleiding van de Ver~ 
klaring van het Humanistisch Verbond en de 
Centr. Cie voor het Vrijz. Protestantisme 
weten, dat onze kijk op de beschavingsge~ 
schiedenis van Europa niet zo heel veel vàn 
de zijne verschilt. Echter: wanneer het empi~ 
rische Christendom wandaden op zijn reke~ 
ning heeft staan zodat bijv. Ghandi terecht 
aan dit Christendom ten voorbeeld kan wor~ 
den gesteld, dan betekent dit slechts. dat dit 
Christendom ontrouw is geweest en vaak 
veelszins nog is aan zijn eigen beginselen, 
terwijl bijv. de Nazi~gruwelen een recht~ 
streeks gevolg waren van het nihilisme waar~ 
op het Nazidom rustte 

Û ns beginselprogram beweert niet, dat de 
burgerlijke overheid een uitspraak heeft 

te doen aangaande een weg ter zaligheid; het 
constateert slechts, dat vrijheid, verantwoor~ 
delijkheid en sociale gerechtigheid de funda~ 
menten behoren te zijn van een op christe-

<vervolg op pag. 3) 
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"Smalle basis" aanvaardde ioezivbt uredietwezen 
Pensioen- en Spaarfondsenwet Bijslag Indonesische pensioenen 

"Bezleu als kostentactor komt het laten oplopen van de rentevoet neer op 
een kredietselectie naer financiële kracht", zo zegt minister Lieftinck. -
"Is dat zo verkeerd 'l", vroeg onze fractieleider, mr Oud, bij het grote dt"bat, 
dat de a.f&eloP.en week in de Tweede Kamer is, gevoerd. over het veelbe-· 
sproken olltweQ Toezleht Credietwezeu. WO spreken, zo ging de heer Oud 
voort, zeveèt o-.er ilw ........ -. ea lteperldnl' va.·lavest.eriag. Is de natuur
lUim rem van de reate zo verkeerd bij het beperken van de investeringen? 
Gelooft de minister niet, dat de lage rente er ook toe heeft geleid, dat er 
investeringen hebben plaats gehad, die niet plaate~ gevonden :wuden hebben 
als de rente hoger was geweest? Daarom mag men bet zo maar niet 
stellen, dat de rente sociaal-economisc:b niet meer z.ou zija te aanvaarden 
als een middel tot kredietselectie. Maar doordat de minister op dit stand
punt staat - waannede gepaard gaat zijn opvatting, dat de overheid de 
..acht heeft deze dingen te ,.beheersen" - heeft. hij zich toch gerust 
pvoeld ltij bet \'Oeft!ll van deze politiek omdat hij dacht: Als het ten
lllotte vlllfft loopt - ea wij kUBDen bet er over eens zija dàt het tenslotte is 
~ - be1J ik !lOC' het midtlel vaa de nieuwe overheidsbevoegdheden 

minister zegt: ik acht deze din
gen in beginsel nodig, ik acht 
nodig bedrijfs-economisch t~
zicht. en ik acht nodig sociaal
economisch toezicht, al& vane 
begmse~ von dè eC'O'ROmische 
en financiële politiek. Dat is het 
standpunt van de minister en 
van dat principe is de minister 
geen stap afgeweken. Maar de 
minister heeft· gedacht: als . ik 
hier of daar misschien een of 
ander verontrust gemoed kan ge
ruststellen .met te zeggen: laat 't 
dan maar tijdelijk zijn, dan ben 
ik, minister, daartoe wel bereid, 
want datgene, wat ik moet heb
ben, krijg ik. 

i I n aansluiting aan het boven- beginselen als die, waarop het 
staande· kon de heer Oud.· vast· onderhavige wetsontwerp rust; * * * 

stenen: Dat is nu. juist het verschil 
tussen de minister en mij. Mijn stand .. 
pWlt is: Als het door de overheids· 
:maatregelen is vastgelopen, zoudt gij 
dan niet overwegen of het niet ver• 
standiger is het eens te proberen 
langs de weg van 'n grotere vrijheid'? 
De minister, op grond väh zijn over· 
tuiging, zegt echter: Neen, als het 
vastgelopen is, komt dat, omdat de 
bevoegdbeden van, de oveFheid otLvol
doende warea. Dat is, aldus mr. Oud, 
naar mijn mening het principiële 
punt, waarom het bij dit wetsont• 
werp gaat. Als men dez~ weg opgaat, 
komt men van kwaad tot erger, komt 
men van de ene dwang tot de andere. 
Het probleem van de gedwongen le
lliug is. weer aan de orde van de dag. 
De ministel' witer tot.nu toe niet van 
weten, maar in de pers van zijn partij 
wordt door zijn geestverwanten al 

· gezegd: Als het geld er zo niet komt, 
dan maar een gedwong"ln lening. 

* * • 

V. oortgaande, merkte de heer Oud 
op: De Regering ovel'Weegt -

ik begrijp dit, gezien de noodtoestand, 
waarin zij verkeert, heel goed -' .de 
uitgifte van een premielening. Mijn
heer de Voorzitter! Gedwongen lenin
gen en premieleningen zijn de meter, 
èie. aanwijst, hoe laag ons staata
krediet is gezonken. De minister is 
dit blijkbaar niet met mij eens. De 
minister zal mij toch zeker niet wil
len tegenspretken - wij zijn in oor· 
logsomstandigheden ook wel eens. zu
ver geweest, dat wij gedwongen le· 
rungen moesten uitgeven -, dat wij 
dit niet doen, omdat het er met ons 
staatskrediet zo goed voorstaat. 

* * * 
D it zijn , met alle respect voor de 

minister en zijn bekwaamheid, 
onze bezwaren tegen de. overtuiging 
van de minister. Hierbij stuurt hij, zo 
betoogde onze woordvoerder, naar 
mijn eerlijke mening de zaak in een 
richting, die ik niet juist kan achten. 
Nu zou men kunnen zeggen: Die ge
hele politietk is nu aldus gevoerd, rle 
:qoodtoestand is er op het ogenblik ~u 
eenmaal en die kan noodmaatregelen 
'VOrderen. Ik erken dit, maar dan ze,;, 
l:k weer: laten wij de noodmaatrege
len in het allereerst trachten te ver
krijgen langs een vrijwillige weg. 
Laat de minister ·(en de heer Oud 
sloot zich in dit opzicht aan bij wat 
de heer Schouten had gezegd) dan in 
()verleg, treden met het bankwezen, 
dan is naar mijn overtuiging \yel een 
oplossing te vinden. Mocht die oplos
sing niet kunnen worden gevonden, 
dan kan de minister uiteindelijk met 
een wetsontwerp komen, maar da'1 
met een wetsontwerp van geheel an
dere strekking dan dit. 

Het moet dan een wetsontwerp 
zijn, dat op niets anders slaat 
dan op de acute noodtoestand, 
waarbij wij duidelijk weten 
welke bevoegdheden worden ge
geven en waarbij wij ook weten, 
dat het wetsontwerp geen ande
. te strekking heeft dan in de 
noodtoestand te voorzien en dat 
het geen uitdrukking geeft aan 

wat nu betreft het gewijzigde 
ontwerp, zoals het tenslotte in 

behandeling was genomen, erkende 
de heer Oud gaarne, dat het er beter 
uitzag dan het oorspronkelijke ont
werp. Zijn principiële bezwaren wa
ren hierdoor echter niet weggeno
men. Hlj had een ogenblik gedacht 
aan een cabaretliedje van vóór de 
oorlügj waarin de volgende regels 
voorkwamen: 

Weine nicht, mein Liebchen, 
weine nicht; 

Du kannst aUes ven mir haben, 
Nur das eine nicht .... 

Dat is wat de houding van de mi
nister is geweest in het bijzonder 
tegenC1Ver de vertegenwoorrugers van 
de K.V.P. De minister heeft de K.V.P 
zover gekregen, dat men aan die zijde 
het wetsontwerp aanvaardt, omdat 
het tijdelijk is, maar. die tijdelijkheid 
van het wetsontwerp is naar de vaste 
overtuiging van de heer Oud geen tij
delijkheid, want· de·minister heeft·van 
zijn kant heel goed geweten wat hiJ 
deed; dat weet hij - zo voegde mr. 
OUd er fijntjes. aan toe - trouwens 
altijd wel. 

De minister heeft vastgehou
den aan zijn beginsel. De minis
ter doet van zijn principiële 
overtuiging · niets· af. Da.t siert 
hem, ik erken dat gaarne. De 

I . k kan, zo eindigde onze fractie
voorzitter zijn rede in eerste 

aanleg, dat begrijpen, Mijnheer d~ 
Voorzitter. Ik waardeer dat stand-. 
punt van de minister, maar de minis
ter zal evenzeer kunnen waarderen, 
dat ik daarover anders denk. Daarom 
kan de conclusie van m\in betoog geen 
andere zijn, dan dat de aanwijzingen, 
die in het wetsontwerp zijn aange
bracht, het voor mijn politieke vrien
den en mij niet aannemelijk hebben 
gemaakt. Hier, bij dit wetsontwerp 
- zo moet. men het. naar mijn over
tuiging zien - botst tweeërlei over
tuiging, de socialistische en de niet
socialistische, en daarom geldt voor 
mijn vrienden en mij bij dit wetsont
werp: principiis obsta. 

• • * 

W ij hebben hiermede het laatste 
gedeelte van mr Ouds rede vrij 

voUedig weergegeven, omdat daarin 
hitt standpunt van onze fractie als 
het ware nog eens kort werd samen
gevat. Daaraan was echter nog een 
brede beschouwing over de uitwer
king van de wet vooraf gegaan. D~ 
heer Oud betoogde hierin, dat hij te
gen een bedrijfs-economische cou
tröle, een toezicht d.us op de solvabili· 
teit en de liquiditeit van de crediE-t· 
instellingen, geen principiële bezwa· 
ren had. Van de noodzaak van zulk 
een controle was hij echter nog 
geenszins overtuigd. 

Toen in 1924 een van onze zeer 

DEZE BURGER 
heeft in een courant gelezen dat vadertje Mossadeq nog een wijle 
in de Steets zou blijven omdat hij bang is om terug te keren 
naar zijn geliefde vaderland. 

Nu, dacht deze burger bij V001"baat, daar behoeft onze Vader 
Willem niet bang voor te zijn, wanneer hij in Washington zijn 
raadgevingen aan oom Harry heeft gegeven en meneer Landré 
van de R.V.D. óók niet, wanneer hij na enige maanden afgestu
deerd is in de Hogere Propaganda. Wij zullen hen beiden haTte
lijk toejuichen langs de · .. 'g hunne1· weder-intTede in 't vader
land. Een ereboog hie1· en daa1·. Een kleine meid in 'n wit
kanten. jurkje met een gaTve r6o-rozen her en der en - op z'n 
Amerikaans - de snippers van honderdduizend verjaarde tele-
foonboeken dwerrelend uit den hoge. _ 

Want wij zijn trots op hen. 
W ij zijn er trots op dat oom Harry onze Vader Willem bal

leefd heeft uitgenodigd voor een babbel-aan-de-haard om n:u 
eens van hem, goed en grondig, te vernemen wat de Steets, dte 
daar geen flauw begTip van hebben, zullen moeten doen om het 
ons naar 't zin te maken. 

En wij zijn er blijde om dat meneer Landré is gevraagd om 
nu eens goed te komen kijken hoe ze in Amerika de lieve massa 
op de hoogte stellen van alle goede dingen die de overheid 
verricht. 

Het gerucht gaat dat meneer Landré op zijn zware studie-reis 
door doctor Ritter en de heer Luger van De Telegraaf vergezeld 
zal worden die dan zullen optreden als paranymfen bij zijn ere
promotie t~t Doctor in de Voorlichting aan de Universiteit van 
Great Neck. 

Nee, vadertje Mossadeq moge even aarzelen terug te keren op 
de roepstem van zijn Sjah-in-Sjah - bij ons is het anders. 

Wij beseffen drommels goed welk een ere het voor ons allen 
is twee der onzen uitverkoren te zien voor een reis naar Ca
noshington (D.C.). 

Zij worden op hun reis vergezeld door het applaus van 
DEZE BURGER . 

grote bankinstellingen in li'luiditeit>
moeilijkheden dreigde te L<=raken, is 
de Nederlandsche Bank bijgespron
gen, de Regering is er met een garan
tie. achter gaan staan en. toen men 
acht· of negen jaar verder was, was 
de zaak volkomen afgewikkeld. Dat 
heeft de Nederlandsche Banlk geen 
cent gekost en de garantie van het 
Rijk behoefde ook niet effectief te 
worden. Het is alles beperkt tot een 
memoriepost op de begroting. Voor 
die post behoefde nooit enig bedrag 
te worden ingevuld. Deze zaak is dus 
voortreffelijk verlopen. Bovendien: 
wanneel' er bij kleine banken eens 
een engelUik gebeurt - daarvan zijn 
de voorheeldeR er wel, en een lie
paaide plaats of. streek: heeft er na
tuurlijk de onaangename gevolgen 
van - dan is dat eerder· een gevolg 
van een gepleegde fraude dan van 
een minder juist bankbeleid. 

* • * 

P rincipieel veel afwijzender stond 
de heer Oud tegenover de so

ciaal-economische controle. Het oude, 
klassieke middel om de kredietres· 
trictie te bewerkstelligen is de dls· 
contoschroef en in 1937 is daar, bij 
de verlenging van het octrooi van 
De Nederlandsche Bank, de open
marilt politiek als middel voor deze 
bank nog aan toegevoegd. Nu moest 
de heer Oud toegeven, dat deze beide 
middelen voor het ogenblik niet ef• 
fectief zijn, maar dat is een gevt>lg 
van - zoals hij uitvoerig aantoonde 
- de politiek van de minister. Als 
resultaat vAR dat gedeelte- van· zijn 
rede verklaarde de heer Oud zich 
bereid, thans een "noodtoestand'' t~ 
aanvaarden en waartoe hij nu, als 
eonsequentie van deze gedwongen 
aanvaarding, bereid was, hebben wij 
hierboven reeds weergegeven. 

De heer Oud wees m· daarbij te· 
vens m&t nadruk nog op. dat, se
dert de Nederlandsche Bank is ge
nationaliseerd en, de Staat de enige 
aandeelhouder, bevoegdheden, aan 
de leiding van deze bank toegekend, 
uiteindelijk toch betekenen: be
voegdheden van de minister van 
Financiën, Het was vooral hier, dat 
de heer Oud ht staatssocialistische 
karakter van het ontwerp zag ge
legen. 

* * * 
V ermelden wij tot slot nog, dat 

de heer Oud en passant er ook 
ernstig bezwaar tegen maakte, dat 
de Sociaal Economische Raad, welks 
advies in deze ook was gevraagd, 
achter gesloten deuren over derge
lijke zaken beraadslaagt. De S.KR is 
een van de zeer belangrijke instellin
gen van de publiekrechtelijke bedrijfs· 
organisatie en wij hopen daarmede te 
bereiken, dat er zal komen een zek<>H~ 
ontlasting van de cntrvle overheids
organen, van de Regering en ook van 
de Staten-Generaal. Maar wann~er 
men dat bereiken wil, zal het,. zo was 
de mening van de .beer Oud, in de 
allereerste plaats nodig zijn, dat be
langrijke debatten als over dit onder
werp worden gevoerd in het opf'.n
baar, De publieke zaak moet publiek 
worden behandeld. 

* * * 
Û p de smalle basis van K.V.P. en 

P.v.d.A., ,.versterkt" door de 
steun der communisten, is het ont
werp bij de eindstemming met 55 te
gen 31 stemmen aanvaard. Met de 
\'.V.D.-fractie stemden tegen: ditmaal 
de ge h e Ie C.H.-fractie, de A.R., de 
Staatk. Geref. en de heer Welter (K. 
N.P.). Een amendement van de heer 
Janssen (K.V.P.), dat de voorlopige 
wèrkingsduur van het ontwerp tot 
drie inplaats van tot vier jaar bepe~:kt 
(1 Januari 1955 is het nu geworden), 
werd, hoewel de minister verklaar.de 
een handhavina: van een periode van 
vier jaar zeer op prijs te stellen, vlak 

(vervolg op pag. 5) 
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Amerikaanse nationalisatie
voorstellen in Indonesië? 

Het Algemeen Handelsblad van 8 Nov. bevat 
een brief van zijn correspondent te Soera

baja waarin ·mededeling wordt gedaan van bij 
het Indonesische ministerie van Verkeer inge
brachte plannen tot nationalisatie van alle haven
installaties in Indonesië. De correspondent voegt 
er aan toe: "Dit zou betekenen, dat alle haven
lOOdsen, kranen, sleepboten, tanks en alles wat 
nodig is voor het lossen en laden van schepen en 
de uitrusting van de haven genationaliseerd zou
den worden. Het plan wordt thans door het mi
nisterie bestudeerd." 

Nu zijn 'to"ij er zeiter van, dat met die bestu
dering ·wel emge tijd gemoeid zal zijn. En bij die 
be!rtudertrtg •I ilan oók wel "blijken, dat nier 
enonne próbiemen liggen. O.a. 'Zàl ·men zich voor 
ogen moeten stellen of men in stant zou ~n om 
genationaliseerde havens te leiden. M.a.w. men 
zal zich moeten -afvragen of men het personeel 
beschikbaar zou hebben om die complexen be
hoorlijk en economisch verantwoord bedrijfsklaar 
te houden. OVerigens zullen wij ons in de pro
blemen maar niet verdiepen, die bij zulke natio
nalisaties aan de orde komen. 

Alleen Willen wij wel opmerken, dat het vreemd 
aandoet wanneer Wij lezen, dat die plannen zou
den zijn voorgelegd door een Amerikaanse maat
schappij. De correspondent van het Handelsblad 
zeide daarover: ,.men noemde de Amerikaanse 
J. C. White Engineering Corporation". Nu is ons 
bij informatie gebleken, dat dit geen heel erg 
bekende maatschappij is. Maar· wel interessant 
zou zijn om te weten, welke belangen met dat 
voorstel tot nationalisatie .zouden worden ge
diend. Van zo'n particuliere maatschappij te le
zen dat zij nationalisatie-voorstellen doet, maakt 
ons wel wat achterdochtig. Wat zou daar de be
doeling van .zijn ? 

Stakings,fantasie (1) 
. Koos V {)!"rink heeft zich in het Zeeuwse 

· plaatsje Kortgene doen horen, .zo lezen wij 
in een verslag in Het Vaderland. llln wij begrij
pen .daaruit ook, dat deze voorman van de P. v. 
d. A. het weer eens goed gezeg'i heeft. 

. "Sprekende over de huidige politieke situatie 
~ide àe neer Vorrink o.m., dat.prof. Romme veel 
;~ruJeJ.', . .qn ·W~ ..vleupls *ft >&lt.ten: ,.Als .hij 
naar rechts •kijkt, .pikken ze ~m ·links én ·kijkt 
hij dan naar links, dan pikken ze hem nrohts." 

Niet onaardig gezegd en zeker onschuldig. 
Maar wel onaardig gezegd en zeker niet on

schuldig is, wat wij ook lazen. Wij citeren: 
"Ik heb wel eens gedacht aan staking om 

deze laatste groep haar medeverantwoc>rdelijk
heid te doen begrijpen", aldus Koos Vorrink 
.op een vergadering van de Partij van de Ar· 
beid in het Zeeuwse plaatsje Kortgene. De 
"le.átste greep", waarover de heer Vorrink 
zich bezorgd maakt, ·is die der beter gesitu-

eerden, die naar zijn oordeel nog niet door
drongen zijn van de plicht die op de brede 
massa van het Nederlandse volk rust om te 
offeren voor de 1 'h milliard die wij mooten 
opbrengen voo.r de defensie". 
Men wrijft '2ich eenvoudig de ogen uit, wan

neer men .zo iets leest. Hoe is het ter wereld 
mogelijk, dat zulke dthgen worden gezegd. 

De heer· Vorrink slaat hier volmaakt de plank 
mis. In de eerste plaats durven Wij Stellen, dat 
de zogenaamde· beter .gesitueerden 'enorme off-ers 
brengen. Weet de heer Vorrink niet 1fan de el• 
lende bij Velen uit de z.g. mid\:lengroepen? 

Wij zouden hem aanraden om het advies van 
de So-ciaal Economische Raad inzake dt! loon
en prijspolitiek eens te le2en. Trouwens wij zou
den hem ook willen raden om het Uit dat advies 
ovê"rgenomen stuk in het voorlopig verslag be
treffende de algemene beschouwingen door de 
leden der Tweede Kamer eens te lezen. Daar 
kan hij bet wigende lezen: 

"Wie ·ke&nis geaomen keelt van het ~-..d\'ies 
van de Sociaal-Economische Raad inzake d·e 
loon- en prijspolitiek, heeft in bijlage 4 van dàt 
rapport kunnen lezen, dàt de levensstandaard 
van· employé's, ambtenaren en daarmede in de 
vrije beroepen gelijk te stellen personen in 1949 
ten opzich"te van 1940 te stellelt il!l bij een · brutJo
salaris in 1940 van f 4000 op 71 Ut pct., van f 6000 
op 64 pct., van f 8000 op 57'h pct., van f 10.000 
op 52 pct., van f 12.000 op 4 7 :pct. en van f 14;000 
op 43 pct." Waaraan dan nog wordt toegevoegd: 
.,Voor andere categorieën uit üe middegroepen, lto
als gepensiozmeerden, kleine . rentetrekkers, huis
eigenaren, e.d., heeft de consumptiebeperking ze
m geen mindere omvang aangenomen". Inderdaad, 
de consmnpttebepel'king""VOOl' de%e ·groepen gaat de 
5~ wel een flink stuk te boven! 

.~iet, dit $.feiten. De"he.r Vorrtnk.Ueetl.goeà 
ervan kennis te nemen alvorens uit spreken te 
gaan. 

Stakingsfantasie (11) 
Js er dUB ·een ontatéllenti gebrek at.n feiten, 

ernstiger nog is om het woord staking te gaan 
haftt~ . .,.,." "-kUmtell1\lét 'DIIrà -- Û1'1 ".. 

ernstige ongerustheid erover uitspreken, dat de 
voorzitter van de P. v. d. A. dit 0"1 zo lichtvaar
dige wijze in het geding brengt. Hij schijnt niet 
te begrijpen, dat zulke woor·d~m van politieke 
voormannen diepe indruk maken op de toehoor
ders. Wat moeten dezen denken wanneer hun 
voormanien er in de huidige omstandigheden 
over spreken wel eens aan staking te hebben 
gedacht. 

Begrijpt de he·er Vorrink niet, dat hij met zulk 
·gepraat een volmaakt verkeerde mentaliteit 
schept ? In deze tijd hebben wij niet een geest 
van opstandigheid nodig, maar bij alle lagen der 
bevolking het besef, dat wij eensgezind en ge
sloten moeten pogen de ellendige moeilijkheden 
van deze tijd te boven te komen. Voor wie thans 
het woord staking in de mond neemt, hebben wij 
'Slechts een ernstlg afkeuf'etid· oordeel. Het is 
zeer jammer, dat wij dit zo moeten schrijven, 
maar hèt dient .ge21egd te ·Worden. Vooral wan
.neer zulke · woorden worden gebezigd door de 
voorzitter van de Partij van de Arbeid. Van hem 
moeten Wij andere geluiden horen. De voorzitter 
van de P. v. d. A. heeft een bepaalde plaats in 
ons politieke leven en hij dient zijn woorden op 
een goudschaaltje te wegen. Anders kunnen er 
nare gevolgen van komen. 

Rode pluim op de hoed 
van Romme 

·W ij moeten de bezoekers van de tribune 
van de Tweede Kamer gelijk geven, die 

vorige week na de rede van mr. Oud bij ·het 
wetsontwerp inzake toezicht op het crediet
wezen opmerkte, dat mr Oud de gave bezit ClYJ. 

zelfs over het meest droge onderwerp een mee
slepend betoog te houden, dat de aandacht van 
het begin tot het einde gespannen houdt. Inder
daad, die gave bezit mr Oud. Wie vorige week 
zijn uiteenzettingen hoorde, moest onder de indruk 
komen van hetgeen hij betoogde. Zeer rustig heeft 
hij de onoverkomelijke bezwaren uiteengezet, die 
onze fractie tegen het wetsontwel"p had, maar 
voor mr Romroe en de K.V.P. was dat niet pret
tig. Dat begrijpen wij zeer wel. Met overtuiging 
toonde de heer Oud aan, dat het hier een soc-ia
list.isch wetsvoorstel betrof, een socialistisch 
wetsvoorstel, dat door de K.V.P. mede werd ge
steund. 

Wederom heeft de K.V.P. toegegeven aan socia
'listische wenSI!n, Wèdèrorrtïs dè K.V:P. onder he~ 
Juk van .de. socialist Lieftinck doorgegaan. Prettig 
.is ÎN!t niet voor de K.V.P., wanneer de heer OUd 
dat zo :l!mmeklaar uiteenzet. Men kan dan o.p con
gres$èn wel zeggen, dat de K.V.P. zich flink houdt 
tegenover de P.v.d.A., maar iiat heeft dan toch 
voor de volgelingen alleen zin wann-eer die zien, 
dat de K.V.P. zich in het parlement verzet tegen 
socialistische wenSén. En ditmaal staat het dan 
toch maar weer onomstotelijk vast, dat Lieftinc<i: 
de Winnaar is, dank zij de steun van de K.V.P. 
Het Vrije Volk steekt mr Romme daarvoor eea 
pluim op de hoed. H<et lijkt ons voor deze in .het 
geheel Iloiet prettig om, getooid met die rode 
pluim, op zijn volgend partijcongres te moeten 
verschijnen. Het staat zo opzichtig! En wat er in 
het bijzonder het nare van is? Dat die pluim nog 
go echt goed verdiend is. 

De pluim gekort 

Nu kan men de rode heren tegemoet komen 
·zover men wil, steeds zal men ervaren, dat 

men daar toch niet honderd procent dankbaarhêkl 
voor oogst. De rode heren willen nu eenmaal 
.ateeds meer. 

Dat ondervindt prof. Romme. Stak Het Vrije 
VoUt·d'è l".k.; staatsman in zijn nummer van Dins
dag j.l. een rode _pluim op -de hoed, het blad kan 
ook niet nalaten om te zeg~n, dat de K:V.P. toch 
ook weer :ni~t :tu!l1!maal goed gehandeld had. :Oe 
zaak is immers, dat door een amendement van de 
K.V.P.er Jansen de wei'kingsduur van de wet van 
4 tot 3 jaar is teruggebracht. Nu willen wij wel 
zeggen dat wij de waarde van dat amend~ment 
allerminst hoog aanslaan. Deze "verovering" van 
de K.V.P. heeft zeer weinig te betekenen. De be
doeling ervan was geen andere dan haar '·'oor .ge
bruik binnen ·lle K.V.P. aan te w~mden. Wij laten 
verder in het midden of men er daar mee tevre
den zal· zijn. Wij willen alleen aantonen, dat Het 
Vrije Volk helemaal niet gesticht is over dát 
amendement. Het spreekt namelijk wn een .,klein

:lllellg atnen~ment". En dan vervolgt het blad let~ 
terlijk e.ldus: "Hier was bij de K.V.P.-Klllnerleden 
kelm'él\11k :de wena om de Duynstee • Steenberghe
Groeneveld--vleugel van dienst te zijn, belangrijker 
den het gaond verstand en de sportiviteit, die 
ellten, dat men Nn de~elijke wet ten mi~ een 
loyale kans behoort te . ge\'Nl." 

Prof. 'ftomme ziet het al weer: het is nooit goed 
in de ogen der rode heren! Moge:hlj er lering ult 
tt"ééd«m, 
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Woorden) die men in socialistische 
kringen maar moet lezen en herlezen 

Van de zijde van de socialisten wordt 
nu en dan eens bezwaar gemaakt tegen 
de manier, waarop men van niet-socia
listische zijde opponeert tegen bepaalde 
socialistische strèvingen. Daarom deed het 
ons goed, in het Algemeen Handelsblad 
onderstaand stukje aan te treffen over 
het debat inzake het wetsontwerp Toezicht 
op het Credietwezen, dat men van de zijde 
van de P.v.d.A. maar moet lezen en her
lezen. 

Het Algemeen Handelsblad schreef n.l.: 
"Minder sympathiek echter vinden Wij :' 

het in de heer Hofstra en andere soda~ 
listische spre~ers, wanneer zij, me~ ver"": ., 
loochening van hun eigen socialistische 
verleden, zo grif ·iedere ,,buitén-pulemen• 
taire actie" als ,,agitatie"· en ·zelfs al8 
"schandelijke demagogie" trienen te kun·· 
nen br~dmerken, Zou de S.D.A.P., de 
voorloopster van de tegenwoordige P.v.d.A., 
bereikt hebben wat zij inderdaad heeft 
bereikt, wanneer het werk in de Kamers 
niet "buiten-parlementair" was gesteund 
door "meetings'' (zoals men deze toen 
noemde), protest-vergaderingen, de dage· 
lijkse actie in de socialistische pers en door 
duizenden brochures en pamfletten? 

Het zou een klein kunstje zijn aan te 
tonen, dat deze. en dergelijke acties nu . 
niet altijd door een ovennaat van fijnge
voeligheid hebben uitgemunt. Laat men 
thans, nu men .,gouvernementeel" is ge
worden, niet .zo preuts doen en elke uiting 
uit de burgerij zelf trachten te disquali· 
ficeren als een {blijkbaar verwerpelijke) 
buiten-parlementaire actie en elke wat 
forse aanval op een socialistische minister 
van Financiën (die heus zijn mannetje zelf 
wel kan staan) min of meer als 'een per~ 
soonlijk feit beschouwen." 

tvervölg van pag. 'l) 
. '•. 

lijke. grondslag berustende. samerile\ring als 
de Nederlandse. Over de mate, waarin dit 
het geval is, moge verschil van ~e~ 
ning mogelijk zijn, gelijk verschil van 
mening mogelijk i's over de bronnen die on!!e 
Westerse cultuur hebben bevrucht en over 
de mate waarin zij voor haar vruchtbaarma~ 
king uit elk dier bronnen heeft geput: men 
doet de geschiedenis geen geweld aan, wan~ 
neer ·men onze Westerse bts<:hAVing alt 
christelijke noemt (met alle discrepantie die 
hier als overal tussen idee eh werkelijkheid 
bestaat). 

Daarbij komt niet het Christendom naar 
zijn dogmatische inhoud in het geding doeh 
het Christendom naar zijn zedelijke begin~ 
sden. Anders dan de heer Meyer zijn wij nu 
van oordeel, dat 't hierbij niet gaat om Ietm. .. 
tjebuur spelen bij een bepaalde kerkleer ·~n 
dat het niet in strijd met de liberale begtnse.
len is, integendeel juist geheel in de lijn van 
het liberalisme ligt. wanneer een Nederland• 
se liberale partij de betekenis erkent 
van de zedelijke ~ginselen, waat()"p on~ 
ze samenleving rust en die dan noemt 
de ze-cklijke beginselen van het Chris~ 
tendom. Dit liberalisme ·doet dan niet 
anders dan Thorbecke deed, die immers, 
tegen alle confessionele bestrijding in, zijn 
geloof uitsprak in een Christendom boven 
geloofsverdeeldheid, dat ook hij als grondslag 
onzer beschaving erkende. En dit liberalisme 
is aan Thorbeeke's geest getrouw, ook waar 
het met hem strenge sèheiding van Kerk en 
Staat noodzakelijk acht . 

Wat ons betreft: men behoeft ons ni~t te 
vermanen tot terugkeer naar het oude lîbe ... 
rak beginsel, dat wij in stede van het als een 
voorbije zaak voor te stellen, ons leven lang 
hebben aangehangen en levenslang hopen 
voor te staan. En wij vleien ons met de hoop, 
dat de heer Meyer, wiens schrijven wij :o 
breedvoerig trachtten te beantwoorden, ~kh: 
hierop met ons verenigen .tal. 

G. A. DE RIDDER. 
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W allace becritiseerd James Forrestal Z eer slecht komt de inmiddels 

GAF EEN LEGAAT AAN AMERIKi\ 
van het politieke toneel ver

dwenen Henry Wallace eraf. Forrestal 
merkt op, dat hij Wallace, toen deze 
minister van Handel was, nooit een 
woord ten gunste van de zakenwereld 
heeft horen uiten. Overigens heeft zo
juist Wanace onder gebruik van de 
scherpste uitdrukkingen (o.m. , ,leu
gen") geprotesteerd tegen een andere 
aantekening van Forrestal, waarna in 
Sept. '45, tijdens een kabinetzitting 
Wallace met klem zou hebben bepleit, 
alle atoomgeheimen aan Rusland te 
geven. 

Hij was een strijder van grote ridderlijkheid 
Twee-en~een-half jaar gelede~, Of! 22 Mei 1949, maakte een tragische 
sprong wt het raam van het ztekenhuis, waar hij voor een zenuwinstor
tt_ng werd _v~rpleegd, een einde aan het leven van James Forrestal Ame
•nkaans Mtms~er van Defensie. Het tempo van onze tijd doet het 'nieuws 
op ~e voorpagma van g~steren heden reeds verbleken; en, gelijk die andere 
opztenb~rende sprong utt het raam - de sprong in de vrijheid van Oksana 
Kasenkma - heeft me"! zeys in Amerik.a de man en zijn einde v1·ijwel 
ver~11ten." M~~r. t'f!.c;n~ ts ZIJn stem opmeuw te horen. Delen van zijn 
"f!.agboek Z.tJn ZOJUISt verschenen*), een lijvig boek, dat een unieke 
l>tJdrage levert tot de geschiedenis van de na-oorlogse politiek Dag
QO~~~·- moe~~ t:usse~ aanhaattekens ~orden gezet, omdat dit eigeniifk een 
onnnste, btjna mtslétdende benammg is, die de uitgever heeft gekozen. 
Forrestal heeft er geenszins een dagboek op na gehouden doch veeleer 
vaak, maar onregelmatig -' lang niet dagelijks - aan het einde van zijn 
~~rkdag aan ~ijn secretar_is aantekening~n gedicteerd over de belang
TtJkStf! be~prekmgen, beslwten, gebeurte_mssen van die dag, als deze nog 
vers m ZtJn geheugen lagE1n. De bedoeltng was natuurlijk - behalve de 
wens naa-r. steun en bewijsmateriaal bij zijn werk - later met behulp 
van dit ruwe materiaal een boek te schrijven. 

Onbehouwen vorm 

Maar deze onbehouwen vorm is 
het juist, die aan de aanteke

ningen hun bijzondere waarde geeft. 
Elke bewuste tendentie, elk subjec
tief coloriet ontbreken; het is het 
ideale materiaal voor de geschied
schrijver. Meestal is het eenvoudig 
slechts een opsomming van feiten, ge
concentreerd en gezift door een su
perieur iniellect. Oordeel en eigen 
stan~punt zouden er later zijn bijge
komen, onder het schrijven. Verder is 
er een grote hoeveelheid stof, door 
Forrestal geschreven of ontvangen 
brieven, telegrammen, diplomàtieke 
rapporten. Te begrijpen, dat in de vijf 
jaren, waarom het gaat (4-7-'44 tot 
2-3-'49) de documenten zich in een 
enorme hoeveelheid hebben opge
hoopt. 
N~ een eerste schifting door ande

ren heeft Walter Millis, een bekend 
journalist te Washington, redactïelid 
van de "New York Herald Tribune", 
de belangrijkste stukken uitgezocht en 
door een verklarende tekst verbon
den, een buitengewoon geslaagd werk 
met piëteit en nauwkeurige objecti
viteit uitgevoerd. Deze verbindende, 
de achtergrond en de concrete dage
lijkse· gebeurtenissen verklarende de
len zijn zelfs langer dan de originele. 
Opmerkelijk is het feit, dat bij de 
censuur door het Ministerie van De
fénsie·· minder dan 1 % van He tekst 
gesneuveld is - een compliment voor 
1\lillis en voor de censoren. 

Rode dr~;~den 

De klemtoon ligt uiteraatd veel-
al op de Amerikaanse situatie. 

Als rode draden gaan de twee grote 
vraagstukkèn door ·het boek: het in
standhouden van een effectieve strijd
macht en de unificatie van de drie 
onderdelen, leger, vloot en lucht
macht, die traditioneel in een verbit
terde en jaloerse onderlinge strijd om 
de . suprematie leefden, zo sterk en zo 
sèhadelijk, dat er in de oorlog vaak 
nadelige gevolgen van waren te be• 
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speuren. Heden is de unificatie dank 
zij vooral juist Forrestal zeer ver ge
vorderd. 

Maar afgezien ervan dat deze on
derwerpen niet slechts in Amerika 
nog steeds actueel en op zichzelf voor 

geschiedkundig geïnteresseerden 
boeiend zijn, is er een overvloed van 
stof voor de internationale geschiede
nis. Als misschien sensationele ont
hullingen ontbreken, dan is er toch 
een fascinerende en opheldering bren
gende rijkdom van feitelijke en ver
klarende details en van portretschet .. 
sjes van leidende personen. En ten
sJotte is het boek bijzonder waardevol 
nls bijdrage tot beter begrip, hoe in 
de V.S., de leidende en in vele opzicht 
wel meest typische Westerse demo
cratie, politiek wordt gemaakt. 

Om met dit laatste te beginnen: 
deze onopgesmukte, ongecensureerde 
rapporten geven een brillant, soms 'n 
huiveringwekkend beeld van de bijna 
ontelbare divergerende krachten, in
vloeden en stromingen waaruit in een 
atmosfeer van voelbaar hoge dr1,1k de 
politiek van een groot land wordt oge• 
distilleerd. 

Hartgtochtelijke strijd 
F orrestal heeft in de bijna tien· 

jaren van zijn werkzaamheid 
in leidende functies (staatssecretaris 
van marine '40-'44, minister van Ma
rine '44-'47, minister van Defensie 
tot zijn dood, na de unificatie) een 
hartstochtelijke strijd gevoerd tegen 
wat hij met alle mogeiijke variaties 
"het omlaagtrekken van nationale 
kwesties naar het niveau van de po
litici" -heeft genoemd. Hij was wer
kelijk een onpartijdige dienaar van 
zijn land, welks weerbaarmaking hij 
als zijn heilige opgaaf beschouwde. 
Hoewel hij aanhanger van de heer
sende Democratische Partij was, heeft 
hij vaak genoeg tegen de politieke 
leiding van deze partij gestreden. 
Steeds opnieuw brengt hij in zijn con
versaties met de president, met zijn 
ministeriële collega's en andere lei
dende mannen de vraag naar voren: 
kan dit of dat probleem niet uit de 
politiek gelicht, aan de verkiezings
leuzen onttrokken en werkelijk ge
meenschappelijk, "bipartisan" opge
lost worden? Immers het bovenpartij
dig voeren van- de Amerikaanse bui
tenlandse politiek vooral was - en is 
- vaak niet veel meer dan een mooie 
algemene leuze. 

Anderzijds woTdt duidelijk, dat 
er, in elk geval c,p het hoogste 
niv~.au van de staatsleiding, wer
kelt)k niet een geheimzinnig, on
zuiveT politiek gekonkel van 
onoprechte ee1·zuchtige politici 
heerst, zoals zo vaak, vooral 
door tegenstanders van 'n 1·egime 
wordt beweerd. Niet slechts aan 
Truman (.. . . peen twijfel aan 
zijn volkomene oprechtheid.. . en 
zijn plichtsgevoel tegenover de 
natie op de eeTste plaats. de 
partij op de tweede .. .... . ) -kent 
Forrestal telkens opnieuw de 
hoogste morele integriteit toe. 
Mannen als Marshall, Atcheson 
en vooral ook de intussen verder 
omhoog geklommen medewer
kers van Forr!'!stal Me Cloy en 
Lovett ·zijn werkelijk bezield 
door de grote idealèn die niet 
slechts in hun officiële rhetori
sche ontboezemingen klinken. 

Onwennig en ongeoefend 

D u~delijk .ook wordt h~t tastende, 
1mprov1serende, w1sselvalmge 

karakter van zoveel fazen der Ameri
kaanse politiek; nog steeds siaat men 
er onwennig èn ongeoefend tegenover 
de nieuwe taak, de leidende wereld-
macht te zijn, · 

Dat blijkt, om een ván veie voor- -
beelden te geven, wanneer men leest, 
dl';t . generaal Marshalls noodlottige 
miSSie naar China zo en passant werd 
besloten: de flamboyante, eigenwijze 
en Rennelijk voor zijn taak niet bere
kende Amerikaanse ambassadeur bij 
'I'sjang Kai Tsjek, generaal Patriek 
Hu:ley viB;s onder protest tegen het 
~~ma-beleid plotseling afgetreden, 
JUISt op een voor de Democraten 
moeilijk ogenblik, terwijl de situatie 
in het Verre Oosten steeds kritieker 
"verd. Hierop zei in een kabinetzittin<' 
de minister van Landbouw, Anderson~ 
"Laat ons een persoon van Marshalls 
formaat naar China sturen dat ver
wijdert Hurley van de voorp~gina!" Zo 
v:erd Marshall uitgezonden, met haas
!Ig door Byrnes en zijn helpers ge
Improviseerde richtlijnen. 

Dat overigens Byrnes geen bijster 
gelukkige figuur bij buitenlandse za
ken heeft geslagen wordt door talloze 
details bevestigd, die Forrestal geeft, 
zonder echter kritiek uit te oefenen. 

Hier nog een paar grepen uit 
het materiaal: Me Arthur was 
het die in '45 met de grootste 
klem er op aandrong Rusland in 
de oorlog tegen Japan te betrek
ken en er voor te zorgen dat 
"minstens 30, liefst 60 Rus;ische 
divisies in Mandsjoerije tegen de 
Japanse legers gingen optreden. 
Heden weten wij, dat deze legers 
in werkelijkheid ·reeds zeer zwak 
en onbelangrijk waren gewor
den; Me Arthurs inlichtingen-

. ~ienst was op dit punt kennelijk 
m gebreke gebleven (niet de 
eerste en niet de laatste· keer!). 
En wat Me Arthur zelf betreft, 
Forrestal noteert in '45, dat hij 
(F.) tegen admiraal Leahy zei: 
,, .... zeer hoge graad van vak
bekwaamheid, maar bedorven 
door overgevoeligheid en ijdel
heid .... " 

Harriman en zijn (inmiddels even
eens opgeklommen) adviseur George 
Kennan, hebben reeds kort na de 
oorlog op de dreigende verandering 
van de Russische. politiek gewezen. 
Dat waren toen nog eènzame roep
stemmen in de woestijn; de entente 
cordiale was nog aan de gang. Maar 
Forrestal wiens vérziende, profetische 
geest telkens blijkt, deelt Harrimans 
mening en noteert: " .... wij moeten 
duidelijk zien, dat Sowjet-Rusland 'n 
instelling van totalitaire aard is, en 
dat daar de persoonlijke vrijheid 
wordt vernietigd zoals wij die kennen 
en eerbiedigen". · 

De politieke ontwikkeling heeft 
eigenlijk - voorlopig! - slechts op 
één punt Forrestal ongelijk gegeven: 
hij was en bleef gekant tegen de op
richting van Israël; hij vreesde acute 
catastrofale gevolgen, wanneer de 
V.S. door hun pro-Palestinapolitiek de 
Arabische landen tot yijanden maak
ten. De achtergronden van Trumans 
Palesiinapolitiek; de enorme druk van 
Joodse invloeden op de Democrati
sche Partij vormen bijzonder interes
sante lectuur. 

N9g twee citaten: Stalin heeft eens 
Byrnes toevertrouwd, dat hij Truman 
niet mocht! En eens liet Molotov zich, 
na een diner met veel alcohol, ont
glippen, dat de Russen vrijwel elke 
concessie in Europa ervoor zouden 
over hebben, indien men hun de con
trole over het Ruhrgebied zou geven. 

De figuur van Forrestal zelf, zoals 
zij achter zijn notities te voorschijn 
komt, is van opmerkelijk formaat. Hij 
was een man van heel bijzondere ga
ven van geest , en karakter, Dubb,el 
tragisch, dat de bovenmenselijke in
spanningen van zijn ambt zijn geest 
tenslotte hebben gebroken. Dit boek · 
is een legaat van Forrestal aan het 
Amerikaanse volk, van gelijke rang 
als de onder soortgelijke omstandig
heden ontstane Hopkins-papieren. 

Dr. K. LANDSBERG 

*) "The Forrestal Diaries", edited 
by Walter Millis, 581 blz. New York 
1951. V. King Press $ 5.-. 

WIJ HEBBEN DE WIND MEE I 
De Engelse verkiezingen zijn een onmiskenbare illustratie van de 
g~oeiende w~evel in .West-Europa tegen perfectionisme, dirigisme en al 
doe andere -osmen, doe tezamen het Socialisme betekenen. 
Deze ~erheugende t~ndenz van de _Westerse wereld schept, om een tegen
woordog ~eel gebruokte uitdrukking te bezigen, .,een gunstig klimaat" 
voor de odealen welke de V.V.D. nastreeft. Wij hebben de wind mee: 
d~t kome onder ":Jeer. tot uiting in de uitbreiding van onze lezerskring. 
Sonds de mededeling on no. 180 van dit blad, betreffende de abonnemen
tenwerving door de afdelingen in de periode van Maart tot 13 October 
hebben ons vanuit Culemborg en Leerdam resultaten bereikt welke ee~ 
opname van die afdelingen in onze kopgroep rechtvaardige~. De stand 
van zaken was op 3 November als volgt: 

ALMELO: 75 nieuwe abonnementen (tegen 3 opzeggingen) 
DEN HAAG: 41 nieuwe abonn. (tegen 15 opzeggingen) 
WINTERSWIJK: 30 nieuwe abonnementen 
DEVENTER: 19 nieuwe abonn. (tegen 2 opzeggingen) 
NP!MEGEN: 14 nieuwe abonn. (tegen 3 opzeggingen) 
CULEMBORG: 13 nieuwe abonn. (tegen 2 opzeggingen) 
LEERDAM: 12 nieuwe abonnementen. 
ALPHEN AAN DE RIJN: 10 nieuwe abonnementen. 

De jonge afdeling Breukelen besloot een collectief abonnement te nemen· 
zij is met dit initiatief zeer vele oudere afdelingen nu dus al een belang~ 
rijke stop vóór. 
.De abonnementenwerving is voor de PARTIJ en voor het BLAD een 
LEVENSKWESTIE! 
Overal sijn potentiële leden te vinden voor wie sich enige moeite wil 
getroosten. 
EEN IEDER droge het zijne bij: 
AFDELINGSBESTUREN zowel als individuele PARTIJGENOTEN! 

·DE WIND MEE! HET ANKER LOS! DE ZEILEN BIJGEZET! 



VRIJHEID ti:N DEMOCRATIE 

Wordt de onsch_atbare 
liberalisme •• priJS 

waarde van 
? gegeven. 

het 

Christelijke levensbeschou-wing en liberale staatkunde 
(Ingezonden) 

Wellicht is nog nimme1· zo kort en duidelijk gezegd, waar de leiding 
van de V.V.D. hedèn ten dage op berust, dan in een (ongetekend) 
artikel in V. & D. van 22 September. Aan het slot geeft de schrijver 
van dat beginsel de volgende def{nitie: · 
"Boden in het verleden de ?Jrijzinnige partijen een staatkundig tehuis 
aán allen, die de liberale staatkundige · en economische denkbeelden 
aanhingen, onverschillig wat hun mening aangaande de diepste levens
grond mocht zijn, de V.V.D. is in dit tijdsgewricht het verenigingspunt 
voor allen, die geestelijke en economische vrijheid, individuele verant
woordelijkheid en sociale rechtvaardigheid zien als fundamentele voor
waarden voor de instandhouding ener samenleving als de onze, die rust 
op de zedelijke beginselen van het Christendom!' ·, · 

Z o op het eerste gezicht is hier 
weinig op af te dingen, maar 

bij nader toezien wordt al een eerste 
twijfel wakker geroepen door de t e
g e n st e 11 i n g, die de schrijver 
construeert tussen het liberalisme 
van vroeger en het V.V.D.-isme van 
heden. Die tegenstelling is wel is 
waar begraven onder op zich zelf 
weinig zeggende woorden als "sociale 
rechtvaardigheid", "geestelijke vrij
heid", ";_ndividuele verantwoordelijk
heid", woorden, die net zo voorko

,men bij katholieke schrijvers. Deze 
vcrbinden er altoos de reservatio 
mentalis van een kerkelijk leergezag 
aan, dat, soms na veel onderling 
krakeel, aan die woorden een bin
dende inhoud geeft. De moeilijkheid 
in liberale kring is juist geweest, 
dàt een dergelijk leergezag ont-

Parlementaire flitsen -
(vervolg van pag. 2) 

vóór de eindstemming aangenomen 
met 64 tegen 21 stemmen. Hier stem
de alléén de P.v.d.A. tegen. 

Na de Bankwet, welke in 1948 even
eens cJoor de samenwerking van 
K;V.P. en P.v.d.A. tot stand kwam en 
waarbij de Nederlandsche · Bank 
werd genationaliseerd, heeft men er 
nu ook dit ontwerp (althans in de 
Tweede Kamer - en in de Eerste Ka
mer zal het ·wel niet anders gaan) 
weten door te krijgen. De enige troost 
moge hierbij zijn, dat het tenminste 
nog heel wat is afgezwakt vergeleken 
bij het ontwerp, zoals het oorspronke
lijk was inge!Jiend. 

T wee and-ere wetsontwerpen, in 
' welker behandeling de Kamer 

was blijven steken, zijn de vorige 
week eveneens - beide zonder hoof
delijke stemming- in de Kamer aan
genomen. Het zijn d~ Pensioen- en 
Spaarfondsenwet en het ontwerp, dat 
tijdelijke bijslagen op bepaalde Indo
nesische pensioenen verleent. 

Bij 't eerstgenoemde ontwerp werd 
eert amendement van dr. De Kort 
<K.V.P.), dat, zoals ook mevr. Forta
niet-De Wit had bepleit, behoud van 
pensioenaanspraken wenste óók in ge
val van ontslag op staande voet en 
mede voor zover deze steunen op de 
premies, door de werkgever gestort, 
tenslotte door staatssecretaris Van 
Rhijn overgenomen. Een amendement 
van de heer Suurhoff (Arb.), de mo
gelijkheid openend, dat ook in geval 
van emigratie een premievrije aan
spraak vervangen kan worden door 
de uitbetaling van een bedrag ineens 
bij het eindigen van c!e dienstbetrek
king, werd z.h.s. aanvaard. 

• * • 

A an de in een vorig overzicht 
reeds weergegeven bezwaren 

van de Kamer tegen de te beperkte 
opzet van de regeling der bijslagen op 
bepaalde Indonesische pensioenen, is 
staatssecretaris Götzen, nadat een 
schorsing van de verdere behandeling 
hem tot nader overleg in staat had 
gesteld, in dusdanige mate tegemoet 
gekomen, dat ,de Kamer, al was zij 
nog niet helemaal tevreden, zich daar 
nu wel mee kon verenigen. 

_Als ons blad verschijnt, zal nu in
mjddels het algemene begrotingsdebat 
zijn begonnen. Daarover dus de vol
gende week. 

Ons hoofdartikel is ge
wijd aan de beantwoording 

van dit ingezonden stuk. 

breekt. Het paradoxale en tegelijk 
de stuwkracht van het liberalisme is, 
dat men elkaar weet te vinden "on
verschillig wat (ieders) mening aan
gaande de diepste levensgrond mocht 
zijn", om de anonyme schrijver op
nieuw te citeren. 

• • • 
Het komt mij voor, dat de leiding 

van de V.V.D. hard bezig is, 
deze onschatbare waarde van het 
liberalisme prijs te geven ter wille 
van een zweverig beroep op "zede
lijke beginselen van het Christen
dom". Reeds Locke, die ik als de 
stamvader van, het West-Europese 
liberalisme beschouw, heeft er in zijn 
(nog lezenswaardig) geschrift "Es
say concerning Toleration" en later 
in zijn "Epistola de Tolerantia" op 
geweze .. , dat de burgerlijke overheid, 
evenmin als iemand ter wereld we
ten· kan, of er een weg naar zalig
heid , is· en welke dat is. De hieruit 
volgende strenge scheiding van Kerk 
en Staat is door Thorbecke overge
nomen. en hij was zelfs tegen beper
king van processie-vrijheid. Zowel 
Locke als Thorbecke waren persoon
lijk vrome Christenen, maar zij meen
den terecht, dat eèn beroep ·op deze, 
hun persoonlijke overtuiging, in de 
staatkunde ongeoorloofd en onkies 
was. . . . 
J uist de manier, waarop John 

Locke zijn zienswijze verdedigt, 
is zo kenmerkend voor het echte li
beralisme. Want wat staat in de bo
ven gegeven omschrijving anders dan 
dit: Christelijke beginselen zijn lege 
woorden. en om die :Voorden met in
houd te vullen moet leentjebuur ge
spee!d worden bij een bepaalde kerk
leer. En zelfs dàt gaat, staatkundig 
gesproken, al te ver, omdat er geen 
zekerheid bestaat, dat e n i g e kerk
leer de "ware". inhoud heeft aan te 
bieden. Persoonlijk zou ik nog verde:r 
willen gaan. Zelfs de meest zweveri
ge opvatting .omtrent Christelijke 
beginselen kan ik niet verenigen met 
de manier, waarop de staatkunde in 
Europa sinds oude tijden is bedreven. 
Oorlogen om macht, erfopvolging, 
koloniën, die elkaar .in ononderbro- . 
kim rij hebben opgevolgd, en die van: 
"geestelijke" zijde werden aangevuld 
met godsdienst-vervolging, dito twis
ten en dito oorlogen, kan ik onmo
gelijk Christelijk vinden. De massa
moord op de Albigenzen, die "an
ders" vroom waren dan Paus Inno
centlus III was alleen minder effec
tief dan de Joden-vervolging van 
Hitler, omdat de gas-kamers toen 
nog niet waren uitgevonden en de 
brandstapels toch minder snel werk
ten. 

• • • 
A I~ wij willen weten op welke be

ginselen de Europese bescha
ving berust, dan moeten wij die 
vraag verduidelijken en zeggen: 

Waardoor werden: de woeste stam
men, die Wes~-Europa (met inbegrip 
van Brittannië) sinds overoude tijden 
bevolkten; in toom gehouden en hoe 
heb~n zij het klaar gespeeld, niet 
alleen hun menigvuldige oorlogen te 

overleven, maar nog een redelijk peil 
van welstand te bereiken?" Gezien 
de politieke geschiedenis, kan de in
vloed van de Christelijke leer, 
niet te verwarren met die 'van de 
Kerken en hun leiders -, niet bijzon
der hoog worden aangeslagen. Van 
het gezichtspunt van het geven van 
"de andere wang" uit bekeken, is 
Mahatma Ghandi christelijker dan 
de hele West-Europese burgerlijke en 
kerkelijke overheid van alle tijden 
bijeen genomen. Dit zijn feiten, waar
aan niet te tornen valt, :behalve door 
het "reinigen" van geschiedboekjes. 

• • • 

Willen wij dan ook \veten, waar
aan Europa zijn bestaan en 

zijn overwicht te danken heeft, dan 
moeten wij nagaan, waar het zijn 
rol geleerd heeft. Waar is het libret
to geschreven van het stuk, dat je 
eeuwen door op l.et Europese 
schouwtoneel werd opgevoerd? En 
wat is de stof, die in het libretto 
werd verwerkt? 

Om ons nu tot het laatste te be
perken: de stof is in hoofdzaak ont
leend aan de Griekse beschaving, die 
tot ons gekomen is in een vorm, die 
de Romeinen eraan gegeven hebben. 
Griekse leergierigh<\id en kritiek 
ging een verbond aan met Romeins 
organisatie-vermogen en lust tot het 
bouwen van een wereldrijk. Elk op 
zich zelf kon niet bestaan. De mo
der.ne ·.-ariant: You can fight with 
bayonets, but you cann't sit on them, 
leert, dat er nog iets anders nodig 
was om de onderworpen Galliërs, 
Britten en- wat dies meer zij te Ro
maniseren. Dat plus werd geleverd 
door de Griekse geest. ·Het .. Neon 
ti?" van de Atheense agora heeft 
Europa voortgedreven op de weg 
naar ontdekking en onderzoek. En 
de strijd van ket liberalisme is in 
wezen een strijd tegen het obscuran
tisme, hoe ook verhuld, 'en door wie 
ook bedreven. 

• • • 

I n het Nederland, dat van de 
Middeleeuwen af gelegenheid 

bood door de drukpers bekendheid te 
geven aan wat elders niet geopen
baard mocht worden, is nog altijd 
bij tienduizenden het besef levendig, 
dat het landsbelang in vrijheid ge
diend kan worden, onverschillig wat ' 
iemand's mening is aangaande de 
diepste levensgrond. Ja meer nog, 
men wenst in brede liberale kringen 
niet, dat van bepaalde zijde in een 
staatkundige partij meningen om
trent die diepste levensgrond al te 
nadrukkelijk naar voren worden ge
schoven, met völkomen vrijheid dit 
te doen buiten die partij. 

Verenigen wij ons dus wederom 
op het oude liberale beginsel, dat 
door c}e schrijver van het aangehaald 
artikel volkomen ten onrechte als 
een voorbije zaak wordt voorgesteld. 

Enschede. HERMAN MEYER. 

U betaalt minder belasting 
" als U niet rookt; 

geen alcohol drinkt, 
geen auto rijdt, 
geen bioscoop bezoekt, 
geen luxe artikelen koopt, 
geen andere artikelen koopt, 
geen suiker gebruikt, 
geen wittebrood eet, 
helemaal niet eet, 
dood gaat en 
niéts nalaat. 

(Succes) 

AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Vraagt bij onze administratie de 
tarieven voor extra-exemplaren van 
ons weekblad, voor de verbreiding 
van onze beginselen en voor het 
werven van nieuwe abonné's. 
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Waarom ik óók 
niet eens 
stout~ 

Amice. 

Je zou werkelijk in staat 
zijn mij kwaad te maken. Je 
laat je door de heer Romme 

. absoluut van de wijs bren
gen, alleen omdat hij nu de 
aap uit de mouw laat komen 
en ronduit schrijft dat hij de 
Grondwet zo graag gewijzigd 
had gezien met het oog op 
De Waarheid. Hij noemt dat 
vrijheid voor revolittionnai
ren. Geef ze die vrijheid 
amice en het .zou zwakte van 
de democratie zijn wanneer 
zij haar eigen principes ge
weld aandeed. Nee, amice, 't 
gevaar steekt juist waar me
nigeen niet zo snel geneigd 
is het te vermoeden in onze · 
democratie. In dat opzicht 
laat de heer Romme zich in 
zijn Volkskrant altijd beter in 
de kaart· kijken dan de geest
verwante Tijd, die nu open
lijk heeft gezegd dat niet ge
publiceerd zal worden wat 
door beleid binnenskamers 
reeds is beslist en waardoor 
men er dan naar mag raden 
waarom de directeur van het 
O.L. Vrouwengasthuis, een fi
guur die, behalve in de ka
tholieke wereld, toch ook in 
de openbaarheid staat, na 
achttien jaar op grond van 
een door de bisschop inge
stelde commissie van onder
zoek, door de bisschop plot
seling niet meer geschikt 
wordt bevonden. 0 nee, de 
heer Romme publiceert alles 

. wat maar bij hem opkomt, zo 
ook zijn hoofdartikel over de 
vrijheid voor de revolution
nairen, waarmee hij mij echt 
kwaad heeft gemaakt .. Want 
de heer Romme is verstandig 
genoeg om te weten dat de 
leden van de commissie voor 
de Grondwetsherziening daar
in niet vooreerst als politieke 
figuren zitting hebben geno
men. Laten wij zeggen als 
denkers, die naar individuele 
eer en geweten en kennis 
vooral, op grond van zorg;.. 
vuldig onderkende eigen in
zichten, objectief voor zover 
dat een mens mogelijk is, in 
die commissie hebben be
raadslaagd. Nu verschuift de 
heer Romme deze commissie
leden naar het politieke vlak 
en ik zeg het je maar eerlijk: 
dat is niet betamelijk. Hij 
vraagt aandacht voor de on
dertekenaars van de 'IW!tder
heidsnota, waarin - en nogal 
klemmend, amice - werd ge
waarschuwd tegen een ver
bod van uitgave van dagbla
den en hij noemt deze onder
tekenaars politiek geëXpo
neerde figuren. Wat dat zijn 
weet ik niet precies, maar de 
heer Romme schrijft graag 
suggestief voor zijn lezers. 
Ofwel de heer Romme gooit 
de studeerkamer op de poli
tieke vlakte en weet je wat ik 
nu durf beweren? Dat het 
gezonde beginsel van demo
cratische beraadslaging, ergo 
te goeder trouw, actief meer 
schade lijdt door deze mis
vormingen van de zijde van 
een man, die een slecht ver
liezer blijkt, dan het passief 
kan lijden van duizelingwek
kende waarheden in De 
Waarheid. Stout beweerd, zeg 
je? Amice, wannet: de heer 
Romme stout blijft, waarom 
ik dan ook niet eèns één 
keertje? 
Met relatief revolutionnaire 
groet, 

je 

Democraat. 
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• Hamburg Bezoek aan liberalen lll 

Contact met 
Wat 

. Duitse politici - Bismarck ziet naar St 
betekent Remer- De Neisse-Oder-grens 

Pauli • 

Wie in deze tijd van het jaar Hamburg be~ 
zoekt, komt niet in een naar het uiterlijk opge~ 
wekte stad. Grauwe luchten uersomberen de 
stemmirtg en ·veelal loopt mtm in regen of 
mist. Waarbij dan nog :komt, dat nog veel 
ruïnes en puin het stadsbeeld ook niet be
paald opvrolijken. Een jonge Duit~et zeide 
ons,iflat het gespt'ek van de dEJg inHamburg 
voornamelijk een praatje over het weer is in 
deze zin: het gaat regenen, het regent of het 
heeft geregend. Wij Nederlandets behoeven 
ons dus nog niet misdeeld te gevoelen. Trou~ 
wens de I>uilser, die het t>ns .vertelde, moet 
ook maar niet menen, dat het alleen in Ham~ 
burg niet zo best is. Het is trouwens een ele~ 
ment, ilat meer op te merken is: er .zijn Duit~ 
sets, die menen, dat zij het wel in 't bijzonder 
slecht hebben en dat veel te weinig rekening 
wordt gehouden met hun rechten en belan~ 
gen. Op hun beurt vergeten zij echter dat het 
bij anderen ook niet alles botertje tot de 
boom is en dat de situatie van hun land na 
een ·verloren oorlog, relatief gezien, toch 
waarlijk zo slecht niet is. Wij mogen wel 
zegg.en, dat het een buitenlander wel hin~ 
deren kan wanneet van Duitse zijde zo wordt 
geklaagd over eigen lot en zo weinig begrip 
,aan .de dag wordt gelegd v~ot de moeilijk~ 
heden van anderen. Laten wij echter niet 
vooruit lopen op wat wij willen gaan zeggen. 
Daarbij zal trouwens ook nog wel blijken, dat 
wij veel Duitsers on'tmoet hebben, :die breder 
denken tm voor wie er belangtijker zaken zijn 
dan -zclf/Je.lclag. · 

Uit .Nederland was een gezelschap van vier 
personen vertriJklci~n riaar een conferentie 
voor, jonge liberale politici en parlementariërs. 
Van de Jonge~n Organisatie Vrijheid en 
Democratie (J:O:V.D:}·waren .er lllejuffrouw 
mr. H. C. van Wageningen, een jong juds~ 
. te, die zich heeft gespecialiseerd in het vol~ 
:kenreèht, drs J. Linssen, de voorzitter van de 
J.O.V:D., dié een uitstékend prae~advies had 
!Opgesteld over het vraagstuk van de .econo-
~mische inte.gratiè van Europa, alsmede dr. H. 
J. Roethof. die in het begin van dit jaar ge~ 
promoveerel is op een proefschrift :betreffen~ 
de het :relfbeschüèkingsrecht der nationalitei~ 
·ten. Omdat in het bijzonder ver:rocht was, 
dat nok één of meer leden van het Neder~ 
landse parlement aan de conferentie :touden 
deelnemen, was aan het ·Tweede Kamerlid 
drs. H A. ·Korthals .gevraagd de reis naar 

. Hamburg mede te maken. De beer Korthals 

. heelt aan dit verzoék voldaan, wat zeer ge~ 
luklQ.g: waa Ollldat hij te.Haniburg ruim gele
, genheid .gehad heeft met huitenlamdse colle
ga's 1e spreken. Van vettl hehmg was in dit 
miliêu ·het contact met 'Duitse parlementariers. 
Naast het Franse parlementslid Ducreux wa
ren ,er namelijk verscheidene Duitse politici, 
zowelleden van parlementen der anderséhei~ 
dene. ,.Länder .. (zoals van Hessen en Neder
Saksen) als leden van het Bondspariem ent te 
Bonn. Van tk 'Bondsdagleden wattn aan we~ 
zig de heren Mende, één der mi:titabe spe~ 
cialisten van de liberale Bondsdagfractie, dr. 
Hans Freiherr von Reèhenherg, specialist op 
het ·gebied der buitenlandse pclitiek en dr. 
Schäfer, ~conomisch deskundige. ADe drie 
deze heren zijn trouwens ook lid van de 
Raad·vmt Europa te.Straatsburg. Hun aan~ 
wezigheid en 'hun bijdragen aan de l>espre~ 
kingen hebben zeer tot het welslagen daar~ 
van hijgedragen 

Behalve een Duitse was er dan nog ·een 
delegatie uit Fmnkrijk, van w~ke wij reeds 
het parlementslid Ducreux noemden, voorts 
was er een afvaardiging van onze Belgisch.e 
geestverwanten alsmede een uit Luxemburg, 
terwijl ook Italië vertegenwoordigd was door 
vier personen. Dus uit alle ·Schutllan~landen 
was .een a!vaauliging aanwezig en<Voor;:s nog 
een Zwitser, de heer Foëx uit Zürich, die 

voorzitter is van de wereldorganisatie van 
jonge liberalen. Dat voorzitterschap is hem 
wel toevertrouwd, zoals bleek! 

BisMOIC:k in dé mist. 

Toen de Nederlandse afgevaardigden na 
.hun aankomst in het congresgebouw de 
schaarse vrije tijd wilden gebruiken voor een 
korte wandeling was Bismarck de eerste met 
wie wij kennis maakten. Hoog boven de stad 
uitrijzend, van verre zichtbaar (als het ten~ 
minste niet regent of mist), staat daar het 
enorme beeld van deze Duitse staatsman, 
die eens de hoogmoedige woorden sprak: 
.,Wij Duitsers vrezen God, anders niets op 
de wereld". De ellendige gevorgen van zulke 
hoogmoed :zijn thans aan de zware wonden, 
die Hamburg zijn toegebracht, wel op uiterst 
pijnlijke wijze zichtbaar. .Overigens vraagt 
men zich af waarom de volken de nagedach~ 
tenis van hun staatslieden soms op zo vreem~ 
de plaatsen eren. Thorbecke staat in Amster~ 
dam in het midden van een vermaakcentrum 
en Bismarck ·heeft men in Hamburg blijkbaar 
in eerste instantie een blik willen gunnen 
over het rose leven op de Reeperbahn van 
St. Pauli. Verder ziet hij sedert de oorlog 
ook over vele lege plekken, over vele ruïnes 
en over veel puin. :H.et maakte op ons dan 
ook een trieste indruk, toen wij, wandelend 
temidden van veel verwoesting weer de enor~ 
me gestalte van Bismarck in de avondlijke 
nevel zagenopdoemen, als een geestverschij~ 
ning boven alle ellende, waarvoor Hitier en 
zijn rotgenoten de directe verantwoordelijk~ 
'beid dragen Toen ede .huidige energieke 'bur:
gemeester van Hamburg, Max Brauer, die 
sedert de ·komst vàn het Hitler~regiem in 
I 933 in de Verenigde Staten had gewoond, 
na de oorlog in Duitsland terugkeerde en in 
Hamburg zijn intree~rede hield, heeft hij 
dat mét ronde woorden vast9esteld. ..,Het 
nationaal-socialisme, zo zeide hij, heeft ons 
de erfenis van namdoos ongeluk gelaten. De 
.schuld hiervoor rust op Hider en zijn regiem. 
·Met hun naam hebben de vorige machtheb~ 
hers de eer van het Duitse volk te schande 
gemaakt". Gelukkig hebben wij bij ons he~ 
.wek aan Duitsland ook nu weer kunnen 
.vaststellen, dat er zeer veel Duitsers zijn, die 
zo denken. Zij staan tegenowr hen, die nog 
onvoldoende begrijpen wat de oorzaak van 
àUe ellende is. Zeker mag men .echter zeggen, 
àat een nauw contact met Duitsers van ver
schi1lende .richting de overtuiging kan bij
brengen, ·dat :mer velen van hen worstelen 
met de problemen, die tot oplossing moeten 
worden gebracht, de geestelijke niet het 
minst. Zeker wordt ook veel gedacht in con~ 
structieve richting. En dat temidden van alle 
zorgen en ellenden over wat de oorlog ge~ 
bracht heeft. 

W.ot c1e OOI'Ieg wacht. 

Ja. de-ootlog heeft veel gebracht. ln Ham
burg waren van de 536.000 woningen bij :de 
capitulatie ongeveer 300.000 volledig vernie
tigd of onbewoonbaar. Niet minder dan 43 
millioen kubieke meter puin moesten worden 
opgeruimd. voor de berging waarvan ten~ 
minste 10 jaar berekend is. Van de Ham
burgse haven en baar inrichtingen was on
geveer 90% vernietigd of buiten funcfie ge~ 
steld. Die haven ·is ten dele hersteld en per 
maand worden 1000 woningen gebouwd, 
maar vele jaren zijn voor de opbouw nog na~ 
dig. 

Maar dan %ijn ~r nog problemen van an
dere oxde. Wij denken aan.het vlu.chtelingen.
.probleem in de eerste plaats. Dit gaat o.ver 
9 millioen mensen, .die uit bet Oosten geko
men -zijn .en in ·west~ Duitsland omlerge
bracht werden. Welk een. problemen roept dit 
niet op. Hoe brengt men 9 millioen mensea 

extra onderdak in een gebied, dat door verw 
woesting zoveel woningen verloren heeft als 
West~Duitsland en hoe is er voor die men
sen werk? Dit zijn geweldige vraagstukken 
waarvan de oplossing :zeer veel zorgen geeft. 

Wot is :de invloed von Remer? 

Interessant was wat een liberaal parle
mentslid uit Nieder~Sachsen ons over het 
vluchtelingenprobleem vertelde. Vooral het 
politieke aspect willen wij niet onvermeld 
laten, want daarbij komt onmiddellijk de 
nee-nazist Remer aan de orde. 

Het bedoelde parlementslid uit Nieder
Sachsen vertelde dan, dat Nieder~Sachsen 
vroeger, vóór 1939, 3,l.1 millioen inwoners 
telde. Na de oorlog zijn er 3 millioen hij geko
men, die uit het Oosten zijn gevlucht of ver~ 
dreven. Van deze 3 millioen hadden :velen 
uiteraard vroeger een goed bestaan, terwijl 
een aantal van hen thans in veel minder goew 
de omstandigheden leeft en ook weinig uitw 
zicht op een betere toekor.;st heeft. Verder 
zo zeide deze Duitser, gaat de grens in Nie· 
der-Sachsen honderden kilometers langs het 
ijzeren gordijn. Velen kennen dus de ellen~ 
de van het communisme omdat men er dicht 
bij zit en er van vluchtelingen veel over hoort. 
Men wil er dan stelling tegen nemen en ver~ 
valt in een ander extremisme. In Nieder~ 
Sacbsen is I 0% der bevolking werkloos en 
er zijn 380 kampen met vluchtelingen uit het 
Oosten, die in zeer moeilijke omstandigheden 
leven. Dit alles, aldus de Duitse spreker, le
vert een voedingsbodem voor extreme rieh· 
.tingen. 'Daarbij komt éia:Q. nè>g dat Re~t 
zeer interessant gemaakt is door al1e ·aan~ 
kondigingen om zijn beweging te verbieden 
terwijl de regering het niet heeft gedaan 

Wij geven de woorden van de Duitse 
zegsman zonder commentaar weer, o-mdat zij 
een as~ct van de zaak in lret licht stellen, 
die wij te weinig kennen en die voor het juist 
beoordelen van de beweging van Remer toch 
ongetwijfeld mede in aanmerking genomen 
moet worden. · 

Verheugend was verder, dat de Duitsers 
de beweging van Remer ook pos!tief bestrij~ 
den. Zo ging deze Duitse parlementariër ge;. 
durende het week~einde, dat de ne~nazisten 
steeds plegen te gebruiken om vele vergade
ringen te organiseren, naar die vergaderingen 
toe om daar van gedachten te wisselen en 
de toescllouwers van .de onjuistheid van het 
neo--nazisme te overtwi.gen . 

Niet onvermeld 11109 ·ttfijven, dot reedt 
2 von. de 16 afgeNaardigcln, cfie in dfte 
&omer voor de .poJtij MD Remer in -de 
l.enckMg wn Nï.-..S.chsea zijn geko
ftft, cd weer trit clie partij aijlt getredew. 
Een dergelijk vertoop is er volgens oue 
ug&t~~C~n &'leDHer bij cle oaaho.ns. 

, I 

'Zeker willen wij niet meewerken .om de' 
ernst van de partij van Remft te c:kJen ·oa .. 
derschatten en geenszins zijn wij blind voor 
het feit, dat de Duitsers de democratie nog 
moeten leren, maar wij hebben toch niet die 
feiten willen verzwijgen, die ons nader bren• 
gen tot een juiste beoordeling der proporties. 
Er is tenslotte ook geen belang mee gediend 
om nare feitm nog liefst alleen maar van de 
meest duistere kant te bezien. Men moet 
licht en donker beid~ bekijken. 

Ten Oosten vcm de 
Oder-Neisse-pens. 

.Het VJ:aagstuk der vluclrteliagen uit het 
cûosten brengt ons vamelf op Kt vraagstuk 
van de scheiding tussen Oost- en West• 
Duitsland. Zeer ·tereeht schred de N.R.Crt. 
iJL Ge uitgave van 9 November ia een zeer 

(vervolg op P81· f) 
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DEN HAAG VERGADERDE 

In een druk bezochte vergadering 
van wijk 5 van de afdeling Den Haag 
van onz&partij sprak ~oensdagavond 
31 October in het Paviljoen van het 
Gemeentemuseum mr. G. C. van Dijk, 
secretaris van het Centraal Sociaal 
Werkgevers Verbond· over "Actuele 
Sociale Problemen", 

DORDRECHT VERGADERDE 

Voor het kader van de afdeling 
Dordrecht van onze partij sprak 
Maandagavond· 29- October in "Te 
Merwe" drs. C. A. A. van Luttervelt, 
wethouder van Openbare ~erken te 
's-Gravenhage. 

RAADSLEDEN UIT GRONINGEN 
WAREN BIJEEN 

Op Zateroág 3 November kwamen 
de gemeenteraadsleden van onze partij 
uit de gemeenten in de provincie 
Groningen in Groningen bijeen onder 
voorzitterschap van mr. H. S. Siebers, 
lid van het bestuur van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden van de 
V.V.D. De vergadering was goed be
zocht. Aanwezig waren raadsleden 
uit Groningen, ~ildervank, Slochte
l:en, ~arffum, Leens, Hoogezand-Sap
pemeer, Zuidhorn, Veendam; HareD< 
Uithuizermeeden, Leek, Delfzijl, Lop
persum, Aduard, Eenrwn· en Pieter
buren. 

Na een inleiding door de heer 
Streupen, voorzitter van de V.V.D. 
Raadsfractie te Groningen, werd uit
voerig van gedachten gewisseld. over 
de behandeling van de gemeentebe
grotingen voor 1952. Daarbij werd ge
sproken over de geldpolitiek, mede in 
verband met de woningbouw. Uit de 
vergadering kwamen voorts vragen 
naar voren over het kleuteronder.w.ijs 
en de werkloosheidszorg, mede in 
verband met de op deze gebieden te 
r.emen maatntgelen. 

Uitvoerig werd gediscussieerd over 
het welvaartsplan voor het ~ester
kwartier van de provincie Groningen 
alsmede over de Noord-Nederlandse 
Bouwkas voor de gemeenten. 

Het bestuur- va de 1ui.Dg Gronitt
gen van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de V.V.D. werd als 
volgt samengesteld: voorzitter mr; H> 
S. Siebers, lid van Prov. Staten te 
Groningen; secretaris A. Kamps, 
wethouder te- Hoogezand-Sappemeer; 
bestuurslid mevr. G. Doornbosch,-. 
Oosting, gemeenteraadslid te Uithui
zenneedtm. 

IN ASSEN WAS DE ZAAL 
STAMPVOL 

Mevrouw Fortanier-De Wit sprak 
over "Politiek beleid in moeilijke 
tijden" op 9 en 10 November, respec
tievelijk. te Meppel en te Assen. 

Wanneer men deze "tournée" van 
mevrouw Fortanier als de inzet van 
de campagne voor qe verkiezing van 
een nieuwe Tweede Kamer in 1952 
wil zien, dan kan het wel eens zijn 
dat Drentl,e op het hoogtepunt is 
begonnen. De spreekster wist ten
minste de hooggespannen verwach
tingen van het auditorium volkomen 
te bevredigen, zodat een climax niet 
meer tot de mogelijkheden schijnt te 
behoren. In aanmerking nemend dat 
de verkiezing nog in een ver ver
schiet ligt was de Belangstelling -
ook van de jonge garde -- verheu
gend groot; in Assen was de zaal 
eivoL N.e beëindiging van haar rede 
kreeg mevrouw Fortanier vele vra
gen ter beantwoording voorgelegd, 
in Assen werd het slot bovendien 
nog verlevendigd door een interes
sant woordenduel met een P. v. d. A.
debater. 

De vergadering te Meppel, welke 
werd bijge:woond deor ons Eerste 
Kamerlid, mr dr Baron de Vos van 
Steenwijk, werd geleid door de heer 
A. H. J. Odding, voorzitter van de 
sub-centl'ale Meppel, te Assen presi
dee!'de de heer J. Machielsen, voor
zitter van de centrale kieskring. 

ADRESVERANDERING 
Het Propag·anda- en 

Doeumentatiebureau van 
de V.V.D. in Overijssel is 
verhuisd van Deventer 
naar Almelo, Wester
straat 9, Tel. K-5490-· 
2360. 
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Copie "oor deze rubriek te 
!:enden naéu': M'ejuffr; Joh.. H. 
Sf)TÏa(ler. Alu4nde.r.rtroat 16, 
ffaarl!!m. 

HOE GAAT HET IN DE PLAAT• 
SELIJKE VROUWENGROEPEN? 
ne laatste weken komen er .tel-

kens vel'l5l.alen van vrou.,
wenbijeenkomstèn. Is dat verhoog.. 
de a-ctiviteit door de nadereri
<kt· verkiezingen, of is dat blijven
de groei der belangstelling? Dat 
zullen we pas het volgend jaar 
weten. 

Er zijn plaatsen, waar men al 
eerder actief was. De vrouwen
groep A p e 1 d o o r n vertoon
de. steeds veel leven; maar daar 
heeft men het geluk in eigen kring 
spreeksters te hebben, die een of 
ander onderwerp inleiden. 

In H e n g e 1 o (0.) daarente
gen komt nu ook wat leven. Men 
is daar ook. begonnen met vrou · 
wenmiddagen bij een der -iames 
aan huis en heeft er om te begin
nen een man bijgehaald, de heer 
Leyds, directeur van het propagan
da- en documentatiebureau in 
Overijssel. 

(Op) 6 November hield de beer 
Leyds een lezing over het vraag
stuk der ordening en het standpunt 
der V.VJJ. Er volgde een geani
meerd gesprek, doordat· er- ve!'" 

schillende vragen gesteld werden. 
mer bestaa~. geen. afdeling van 
"Vrouwen inde V.V.D.", maar mis_ 
schien wordt de tijd er rijp voor, 
tenminste bij het uit elkaar gaan, 
werd er gevraag!l of wij, deze bij· 
èenk:omsten eens.. meelt' konden 
hebben". 
Ook in de Centrale Do.r d r-e-eh t. 
schijnen de vrouwen wakker te. 
Wf'ril~n. Er zijn· nlannen, voor- Go .. 
rinchem en Dordr.echt (stad), 
waar wij nog, nader van: h1>pan te:. 
horen. 

Om te einuigen met de_ Z van 
Z w o 1 1 e: daar sprak op een 
vrouwenbijeenkomst mevr. mr. E. 
Veder-Smit, uit Huis ter Heide, 
over het interessante onderwerp: 
Sociaal psychologische beschou
wingen. 

Een paar weken geleden sprak 
mej. dra. G. Boekhoff over: ,.Het 
opstellen van de lijsten voor de 
2e Kamerverkiezingen". Zij haal- Tenslotte een opmerking over 
de enige· artikelen aan uit de het gebruik vanc het woord 
Kieswet, waarui~ bleek, dat ook "afdeling". 
vele fotmelt! voorschriften moeten Dat woord is uitsluitend_ bestemd 
worden opgevolgd teneinde de voor de plaatselijke afdelingen 
lijsten voor de verkiezing goedge- van de partij. Die zijn dus altijd 
keurd te· krijgen. Daarna werd be- gemengd. Als de vrouwelijke Ie-
sproken hoe de lijsten in onze den zich aaneensluiten, vormer. zij 
partij worden opgesteld en hieruit plaatselijke vrouwengroepen, dw> 
bleek duidelijk hoeveel werk er · b.v. Vrouwengroep Amsterdam, 
dOor- dè· afdelingsbesturen en an·· Vrouwengroep Apeldoorn. 
dere groeperingen in de partij Gebruikt nen daarvoor ook het 
verzet moet. worden, voor er van woord "afdeling", dan kan dat 
een definitieve lijst sprake is. maar verwarring geven. 

Misschien kunnen andere vrou- Wïj hopen dus op vele verslagen 
wengroepen dit onderwerp ook van succesrijke plaatselijke vrou
eens onder de loupe nemen? Dan wengroepen; niet van afdelingen, 
krijgen de kj.ezeressen tenminste die de Organisatie "Vrouwen in 
enig idee, wàt er ei~nlijk gebeurt. de V. V.D.'' niet heeft; 
Het: zal nttttl&; ziJn• daarbij ook de , :r. H. S. 
aandacht te vestigerr op de "voor• GEEN BBl.ANGS'IEIILING1' 
keursstemmen!' die' niet verloren 
gaan, zoal•· velen nog schijnen te 
denken. 

ook in Goud a kwamen de 
· vrouwen bijeen, ten huize 

van mevr. Huisman-van Aalst, 
gemeenteraadslid. 

De opkomst was bijzonder goed, 
de sfeer vertrouwelijk, en er was 
grote aandacht voor de spreekster, 
mevr. Van der Torren-Veendorp, 
die haar werk als lid der Pro
vinciale Staten belichtte en talloze 
vragen te beantwoorden kreeg. 
Men vroeg herhaling van deze 
avonden, hetgeen op toenemende 
belangstelling wijst. 

Jammer genoeg neemt nog r.iet 
overal de belangstelling toe. In 
U t r e c h t wil het maar niet 
vlotten. Wij zullen die stad maar 
niet openlijk blameren, door hier 
te verklappen, hoe weinig dames 
er onlangs aanwezig waren. 

In het nummer van 3 November 
is het plan geopperd een landelij
ke bijeenkomst te houden, speci
aal .-htS oog op, de.' WN:Jd.ezila~ 
gen, eu., ~~~: woerd. ~vraagd naar 
berichten van instemming en wen
sen. Er is tet heden, de 12e, echter 
nQ&" maar van zeer weinig belang
stelling gebleken. Betekent dtt; claf; 
men geen behoefte gevoelt, aan een 
gezamenlijke voorbereiding tot de 
verkiezingsperiode? 

Uet Dagelijks Bestuur van de 
Vrouwen in de V.V.D• vergadert 
de 23e van deze maaad. Wamteer 
men voor zo'n verkiezingsconfe
rentie wèl wat voelt, moet men 
dus vóór die datum schrijven, en 
dan ook mededelen, wat men voor 
wensen dienaangaande heeft. 

De secretaresse, 
JOH. H. SPRINGER, 

Alexanderstraat 16, 
Haarlem. 

IS DAAR. AL EENS OVER 
GESCHREVEN? 

D e directeur van ons Propa
ganda_ en Documentatie

bureau in de provincie Overijs
sel, de heer ~- J. Leyds, deelt 
mede, dat op zijn bureau be
gonnen is met de samenstelling 
van een klapper op de inhoud 
van "Vrijheid en Democratie". 

Het nut van zulk een klapper 
is, dat wanneer iemand over 
een- onderwerp. nader. ingelicht 
wenst te worden, snel kan wor
den geconstateerd of, en zo ja 
waar, er in ons blad over ge
schreven is. 

Dit systeem werkt natuurlijk 
het vlotst1 als de aanvrager- zelt 
eveneena. a:ver· de> COJaplete, 
j!W'•ngen van,. ,.Vrijheid en 
Democratie? beschikt. Dm, inl.
ment kan, ~ voorliC:hiing_, vol~ 
staan w<>rden door de viftd• 
plaats op te geven. 
De heer LeY.ds vestigt derhal

ve nu reeds de aandacht, voor~ 
al van afdelings- en centrale
secretarissen, op de wenselijk· 
lteid; te traellten; hun jaal'gaa. 
gen vaa·- "Vtijheid en Democra• 
tie" te· ~eren; als dit on
verh~ cmmogelijk blijkt, dan 
zou het in elk ~1 aanbeve
ling verdienea. met bapag van 
heden van elll nummer één 
e:x:emplaar in het. aldeUngsar
chief op te leggen. 

~ij brengen: deze. nuttige sug_ 
gestie gaarne- over; daar wij er 
van overtuigd zijn dat ieder, 
ook al woont hij - of zij -
buiten Overijssel, door de heer 
Leyds zoveel mogelijk geholpen 
zal worden bij het strevea, naar 
de zo nodige en vruchtbare· in
dividuele voorlichting en· docu
mentatie. 

R.V .............. 
C...asla•• ... S.U.· 
l'ewehafahdek 

v.lt. Bakkar I Zn. 
Ridderkerlt 

Teehnisehe 

rultberartik•lea 

(vervolg van pag. 6) 

belangwekkende beschouwing: "Men kan in 
Duitsland geen politiek gesprek voeren zon
der in een minimum van tijd terecht te komen 
op het probleem van de vereniging van Oost
en West-Duitsland, zonder te struikelen 
over de Oder-Neisse-grens". 

zweepte hartstocht was verbijsterend. De ge
weldige enthousiaste horden, die wij daar 
zagen marcheren herinnerden ons aan de tot 
waanzin gekomen volgelingen van Hitler. 
Alleen, wat wij nu zagen leek ons n~g erger 
en nog gevaarlijker 

En daar stond dan tegenover de voortdu
rend klinkende oproep in West-Duitsland 
om de in het Oosten onder Russische druk 
levende Duitsers niet te vergeten. Want zou
den zij zich alleen gelaten voelen en niet 
langer moreel gesteund weten door de West
Duitsers, aldus werd gezegd, dan zouden zij 
op den duur geen weerstand kunnen bieden 
aan de door de Russen in hevige mate uit· 
geoefende druk en zouden zij bezwijken. Zo 
is het Duitse volk, dat juist rust van node 
had om zich te kunnen ontwikkelen in de 
gewenste richting, dus in voortdurende span
ning over dit geweldige probleem van de 
scheiding tussen Oost en West. 

Zoals men weet vormt de Oder-Neisse
lijn thans de grens tussen Polen en Duitsland. 
Die grens wensen de Duitsers niet te erken
nen. Zij streven naar een vereniging van alle 
Duitsers in West- en Oost-Duitsland. Niet 
onbegrijpelijk was dat de West-Duitse vice
kanselier Franz Blücher, die ook op één der 
liberale bijeenkomsten sprak, deze zaak ook 
aan de orde stelde. En verder zijn wij in de 
dagen van ons bezoek verscheidene malen ge
confronteerd met beschrijvingen over de el
lenden in de door de Russen bezette zone. 
Verscheidene van daar gevluchten hebben 
wij uiteenzettingen horen geven over ·de 
daar toegepaste terreur-methoden. En wer• 
kelijk aangrijpend was de voor ons vertoonde 
fitm,.;documentatie betreffende het jongste 
jeugd-festival. Wat wij zagen aan opge-

De volgende m_aal hopen wij daarover ver
der te schrijven en dan zullen wij ook nader 
ingaan op het op het congres der jonge libe
rale politici besprokene. 

r 
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Proneion en het 
wederhoor 

Op 7 November sprak mr H. van 
Riel op uitnodiging van het dispuut 
Proneion (waartoe studenten aan de 
7de faculteit - wetenschap der po
litiek -- van de Gemeentelijke Uni
versiteit van Amsterdam behoren) 
over het liberalisme. Op een korte 
i~leiding, waarbij hoofdzakelijk de 

DE JoNG'S CIIOCOIADE , 

(BOCOL\D! 
IIAGJ;LSIA& 
:oe mtgë «hl•' 

geeste!ijke grondslagen van ons be
ginsel en onze houding tegenover de 
economische en sociale problematiek 
van deze tijd ter sprake kwamen, 
volgde een uitvoerig debat, waarbij 
tal van vragen werden gesteld die, 
behalve op het liberalisme, de poli
tiek en de politieke partij in het al
geme-n, ook betrekking hadden op 
de door deze studenten gekozen stu
die-richting, · en met name op de 
vraag, of, .en 20 ja welke toekomst
mogelijkheden de bestudering van de 

I.V. 
Machinefabriek 

IJZER- STAAL- EN 
METAALGIETERIJ 

v.h. BAKKER & Co. 
RIDDERKERK 

• 

]. C. DEN HAAN 
I GORINCHEM I ., ___________________________ _ 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. N. V. 

wetenschap der politielt biedt. De 
heer Van Riel wees er. op, dat in de 
practijk bij de beoefening der poli
tiek en de bekleding van bestuurs
functies de wetenschap slechts een 
bescheiden rol speelt; het komt op 

karakterologische hoedanigheden 
aan. Na beëindiging van een zonder 
twijfel bijzonder interessante studie 
zal men voor de harde werkelijkheid 
staan zijn brood te moeten verdie
.nen; de beoefenaars van deze nieu
we studie-richting zullen daartoe 

N.V. 
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hun eigen mogelijkheden dienen te 
scheppen. 

Nadat mr. Van Riel nog een aan
tal _.Jolitieke vragen had beantwoord 
sloot de voorzitter, de heer Moquette 
de bijeenkomst met een woord van 
dank, waarbij alle aanwezigen zich 
van harte aansloten. 

Het verdient waardering, dat de 
leden van Proneion behoefte gevoel
den aan voorlichting ook door ande
ren dan door hun eigen (wel zeer 
eenzijdig geselecteerde) hoogleraren. 

W. A. HOEK's 
MACWNE- ICN ZUURSTOFF ABRDilK 
BoofdkaDtoor en Macblnefabrlek 
te 8cbledam. 

Compl'NIIOI'II voor alle r- ea lederen druk. 
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NABETRACHTING 
P rof. Romroe heeft behoèfte gevoeld in De 

Volkskrant van 19 November een nabe~ 
trachting te wijden aan het algemeen debat 

·over de Rijksbegroting. Daarbij is de houding 
der liberale fractie het voorwerp zijner bij~ 

zondere belangstelling. Wij kunnen hem 
daarvoor alleen maar dankbaar zijn, want 
hij verschaft ons daardoor een ongezochte 
gelegenheid ons standpunt nogmaals kort en 
naar wij hopen ook duidelijk te formuleren. 

De conclusie, die de leider der katholieke 
fractie uit het debat trekt, is ietwat wonder~ 
lijk. De liberalen, zo constateert hij, zijn· op 
weg naar het isolement. Nu is het goed, dat 
wij op dit punt elkander duidelijk verstaan. 
Indien onze fractie op weg naar het isole~ 
ment is, dan is dat zeker niet, omdat zij zich 
zou wensen te isoleren, maar omdat anderen 
haar naar dat isolement zouden drijven. 

, -D-el}eerte::~ar--.W.Olement heeft de fractie 
D niet. Ik heb duidelijk uitgesproken, dat 
haar niets liever zou zijn dan dat na de ko~ 
mende verkiezingen een kabinet zou optre~ 
den, gevormd uit aanhangers der vijf con~ 
structieve partijen, een kabinet derhalve met 
een zeer brede basis. De basis moet echter 
een reële brede basis zijn. De basis van 1948 
en ook die van 1951 is dat in werkelijkheid 
niet geweest. In feite hebben de katholieken 
en de socialisten de lakens uitgedeeld. In eni~ 
ge zeer belangrijke aangelegenheden hebben 
deze beide groepen zich aan het inzicht der 
beide andere regeringspartner~. de christe~ 

lijk~historischen en wij, weinig of niets gele~ 
gen laten liggen. Voor een voortzetting van 
deze toestand gevoelen wij niet. Wanneer 
katholieken en socialisten het beleid willen 
bepalen, dan hebben zij daartoe de macht. Zij 
beschikken te zamen ruimschoots over de 
meerderheid der Kamer. Het is dan echter 
een volkomen normaal verlangen onzerzijds, 
dat zij daarvoor dan ook te zamen de verant~ 
woordelijkbeid dragen. Een kabinet op de 
smalle basis van K.V.P. en P.v.d.A. is dan 
aangewezen. Men heeft geen enkel recht 
om van ons te verlangen, dat wij een lading, 
die de onze niet is, mede onder onze vlag la~ 
ten vervoeren. Onder dergelijke omstandig~ 
heden zouden wij inderdaad het isolement 
prefereren. 

W anneer men deze houding nu een is~le~ 
ren noemt ten opzichte van katholieken 

en socialisten, dan betekent dit, dat men on~ 
der isoleren van een partij verstaat, dat deze 
partij eigen beginsel plaatst tegenover het 
beginsel van andere partijen. Maar, zo . vra~ 
gen wij, doet de heer Romroe voor zijn 
K.V.P. iets anders? Verzekért hij ons niet 
dag in dag uit, dat het katholicisme noch 
socialisme noch liberalisme is? Riep hij op het 

door 
Mr. P. ]. Oud 

* 
laatste congres zijner partij niet uit, dat de 
K.V.P zich had te verzetten, wanneer de so~ 
cialisten al te socialistisch wilden regeren? Is 
dit iets anders dan hetgeen wij doen 1 Al zijn 
wij dan in de practijk wat consequenter in ons 
verzet tegen een socialistisch beleid dan de 
K.V.P. 

Niet alleen tegenover K.V.P. en P.v.d.A. 
echter hebben wij ons in Prof. Romme's 

oog vereenzaamd, ook tegenover de christe~ 
lijk-historischen en de anti~revolutionnairen 
hebben wij dit gedaan. WiTlf~böeïl'aangedron
gen op nauwere samenwerking ·met deze 
groepen en de leiders dier groepen hebben 
die gedachte afgewezen. Het zal \vel aan mij 
liggen, maar de logica van dit betoog kan 
ik niet verstaan. Als wij samenwerking heb~ 
ben bepleit en anderen hebben die afgewe
zen, dan zou men zo zeggen, dat het meer 
aan de houding van die anderen dan aan die 
van ons ligt, dat wij eenzaam blijven staan. 

Intussen valt die eenzaamheid, wat onze 
verhouding tot de anti-revolutionnairen en 
de christelijk-historischen betreft. nog wel 
wat mee. Hebben gedurende de laatste tijd, 
bij uitermate belangrijke aangelegenheden, 
deze beide groepen met ons niet in één gelid 
gestaan? Zeer sprekend was hier de geza
menlijke houding bij het ontwerp aangaande 
het toezicht op het credietwezen. Hier ging 
het naar· het inzicht van alle drie groepen om 
de principiële vraag van de verhouding van 
Staat en Maatschappij. Daarin stelden de 
drie groepen zich tegenover het socialisme, 
terwijl de K.V.P .. wat zij ook theoretisch· 
mocht denken, in de practijk de zijde van het 
socialisme koos. 

Wat ik de derde macht heb genoemd, is 
niet in de eerste plaats een kwestie van on
derlinge afspraken Die derde macht groeit 
in de practijk van ons staatkundig leven. 

Bij alle verschil in beginsel der drie par
tijen, die ik onder deze benaming heb samen
gevat, treedt telkens weer naar voren, dat 
zij de weerstand moeten opleveren tegen een 
politiek, die ons willens of onwillens telkens 
een stap verder doet gaan .op de socialistische 
weg. De gedachte, dat die weerstand sterker 
moet worden, is bij het niet-socialistische en 
niet-katholieke deel van ons volk groeiende. 
Ik bezit genoeg geduld om deze ontwikkeling 
rustig af te kunnen wachten. Dat zowel de 
socialisten als de heer Romme haar ongaarne 

zien, is het duidelijkste bewijs, dat zij haar 
beschouwen als een gevaar voor het voórt.
bestaan van het al te grote overwicht, dat 
socialisten en katholieken in onze politiek 
bezitten. Dit te kunnen constateren, is mij 
voorlopig voldoende. 

"' "' "' 

M ijh rede heeft, meent Prof. Romroe 
voorts, twijfel opgeroepen, of ik wel in 

staat ben de medewerking te verlenen, die 
ik bij de laatste kabinetsformatie heb toege .. 
zegd. Mijn antwoord kan kort zijn. De liefde 
kan niet van een kant komen. Wanneer men 
voorneemt samen te werken met andere groe.
pen om een kabinet in staat te stellen zijn 
taak te vervullen, dan mag men er van uit 
gaan, dat de bereidheid om met elkanders in.
zichten rekening te houden, wederkerig zal 
zijn. Het is die bereidheid, die te onzen op.
zichte bij de katholieken en socialisten zeer 
veel te wensen heeft overgelaten Wij zijn 

·voor hen telkens weer quantité négligeable 
geweest. Daarom komt het de heer Romroe 
aller_minst toe zich tegenover ons op gebrek 
aan medewerking te beroepen. 

Dat samenwerking bij de formatie van een 
kabinet zekere morele verplichtingen schept, 
heb ik nimmer ontkent. Dat dit voor mij geen 
theorie is, heb ik in het verleden duidelijk 
bewezen. Ged~rende de jaren 1933 tot 1937, 
toen ook van een kabinet op brede basis 
mocht worden gesproken, heb ik steeds naar 
een zo goed mogelijke samenwerking van al.
le bij de formatie van dat kabinet betrokken 
groepen gestreefd. 

\Vie zich iets van onze parlementaire ge
schiedenis uit die jaren herinnert, zal zich 
ook herinneren, dat men dit, zeker niet in de 
laatste- plaats van katholieke zijde, bij herha.
ling heeft erkend. Al moge_n de politieke ver.
houdingen zijn veranderd, mijn gezindheid 
is zeker geen andere dan toen en mijn mede.
leden der V.V.D.-fractie denken daarover 
niet anders. 

W ij zullen met gerustheid afwachten, wat 
na de verki<"zingen de besprekingen 

over de kabinetsformatie zullen opleveren. 
Tot iedere samenwerking, die niet in strijd 
komt met onze beginselen, blijven wij bereid. 
Maar het moet een werkelijke samenwerking 
zijn, die aan allen, die eraan deelnemen recht 
doet wedervaren. Is die niet bereikbaar, dan 
zullen wij ons terugtrekken in ons isolement. 
Niet omdat wij dit isolement op zichzelf zo 
gewenst achten, maar omdat onze verant.
woordelijkheid het ons niet anders zal ver~ 
oorloven. 

Prof. Romme verzekert ons, dat de katho
lieken wel pogen goed, maar niet gek te zijn. 
Ik zou het ook zonder deze uitdrukkelijke me.
dedeling niet anders hebben verwacht. Men 
zal echter, naar ik vertrouw, hetzelfde wel 
van mijn politieke vrienden en mij willen aan .. 
nemen. 
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Oud sprak bij de jJgemene besc~oowingen 
Internationale samenwerking ., Binnenlandse politieke verhoudinl!en en de ,,Derde 

· Macht't • De mislukte goedkoop-geldpolitiek tJan minister Lieftinck 
Motie over de woningbouw en de huurpolitiek 

De plaatijl v~. Nederl&nd in ck "!'~reld; en dil verdèdiging. van onze viiiheld -
dat is het, wat onze l~nltter, mr Oud, bij de: op 18 N ovtlllllber in 
de Tweede Kanier bègoàtlen·fllgeliltme polttleke ea ftnanèiële\ ~lllfleD 
terecht aanwees als het thans voor ons belangrijkste probleem van deze tijd. 
Het mag daarbij ongetwijfeld als een verheugend verschijnsel worden be-• 
sehouwd, dat over de nOQdzakelijkheid, onze vrijheid te verdedigen en dat 
eok over het telt, dat. 41aano.or .offers moeten worden gebracht, geen ver
tMlbil van meninl( bestaat. V®r :~;over van een verschil kan worden ge
sproken, gaat het over de p&ljl· op het tweede plan komende vraag, op welke 
wijze deze offera liet. beste en. het mee$ naar redelijkheld worden verdeeld. 
GelijkbeUl van inzicht. ~ o•k worden geconsta.teerd ten aanzien van de 
steUing, da.t voor de vercledlging van die vrijheid der eenheid van de de010. 

. uatl&che laRden \laJl Europa een allereerste els is. Een allereerste eis, om
dat de verdediging relf er dea te efflciênter door zal zijn. maar o.ok om het 

wij· met die f 16 millioen minder 
niet "naar de. kelder'' zguda zijn ge
gaan, zoals ·de minister 'beweerde. 
·zou ook een percentage van 11,2 in 
plaats. van 10.3 der belastingen voor 
het Gemeentefonds geen doodsteek 
zijn. geweest. 

gevaar te voorkomen van een Amerikaanse hegemonie, waarover de heer 
Oud ook het vorige jaar bij de algemene beschouwingen reeds had gesproken. 

Onre woordvoerder wàs "'an me
ning, dat dit niet de wijze is~ waar-. 
op men hen behandelen meet~ op 
wier medewerking men prijs stelt 
en om al die redenen, Zl:t verMaar• 
de hij. is er voor ons weinig ge
neigdheid om opnieuw mede te 
werken aan een KabinetsfOftDatie 
ais die van .1948 en ook als die 
\•an 1951. Zal er een brede basis 
zijn, dan moet er ooi{ een r·e ë Ie 
brede basis aiju, en niet eea. bl'e4e 
basis, waeraan slechts lP. s c hij n 
van een brede basis is ,-egeven. 

D aar de heer Oud niet gaarne 
misverstaan wilde worden, 

wees hij N' nogmaals op, dat hii gro
te waardering heéft voor hetgeen 
Amerika doet. Voor zichrelf ver
ldearde h"ti aok het gevoelen te heb
ben, dezer dagen door minister-pre
sident Churchill in woorden ge
bracht, dat men waarscbijnlijlt de 
tweede wereldoorlog had kunnen 
voorkomen, wanneer men een ge
àeelte van wat men op het ogenblik 
W:>et, had gedaan in de jaren, die aan 

· 1939 voorafgingen. Die grote waar
dering echter voor de steun van 
.Am.erika mag ons de ogen niet doen 
sluiten voor de gevaren, .die er drei
gen :E.n die er op zichzelf al zijn), 
wanneer één natie zulk een overwe
'e?de positie inneemt. paarom, acht
ie de heer OUd hi!t m net· "belang 
van de verdediging van de vrijheid, 
dat bij de samenwerking van de de
mocratische landen van Europa en 
4e Verenigde Staten van Amerika, 
de eerste groep een - als wij het zo 
noemer mogen - behoorlijk tegen
wiekt zou kunnen vormen en dat •vij 
er 11aar streven, die eenheid van 
l!lurpoa zo sterk mogelijk te maken. 

.. . .. 
Men kan het op zichzelf betreu

ren, maar het gaat in de we
reld nu eenmaal in zeer belangrijke 
mate om machtsverhoudingen en in 

· at verband aclltt·e onze fractievoor
~tter ook een na.deFe aaneensluiting 
van de kleinere landen in het Euro
pese verband hoogst gewenst. Van
liaar dat bij ·met een zekere bezorgd
heid op bepaalde punten de ontwik
keling in de Benelux verklaarde te 
.zien. 
~ inschakeling van West-Duits

.laRd en ~lilt op zo kort mogelijke ter
mijn tot stand brengen van een Eu
ropees leger noemde mr Oud als vol

. gende noodzakelijke· desiderata, al 
.zijn wij niet blind ook voor de be
zwaren, aan deze beide doeleinden 
verbonden. 

• * • 
D az ·'Ila komend tot de binnen-

landse politiek stelde mr Oud 
voorop, dat hij. de eis "an samenwer
king tussen de verschillende démo
era.tische constructieve politieke 
gl''leperingen eveneens zéer klem
mend achtte. Wanneer dat mogelijk 
·is - maar dat moet natuurlijk nog 
\)lijken - zouden wij het liefst zien, 
dat, wanneer vij straks, na de ver
kiezingen. staan voor de vraag van 
de nieuwe Kabinetsformatie, dit Ka
tnnet er een zou kunnen zijn van de 
breedst mogelijke basis, een Kabi
net, gevormd uit vertegenwoordigers 
van dt vijf grote, constructieve 
groepen. Maar, zo voegde de heer 
Oud hieraan toe, dat doel is alleP-n 
te bereiken, indien inderdaad blj 
alle groepen de overtuiging aan,ve
.zig is, dat daarnaar moet worden ge
$treefd. Aan de hand van. allerlei 
uitlatingen, o.a. nog van mr Donker, 
èe nieuwe :fractievoorzitter van de 
P. v. d. A. in de Kam~r. toonde- mr 
Oud echter aan, dat die overtuiging 
bij de socialisten wel zeer zwak is. 

D e r. v. d. A. wil op een Kabine., 
waarin zij deelneemt, een zo 

sterk mogelijk sociali5tisch stempel 
drukken en zij heeft daarom het 
verlangen, het tegenwicht daarte
genover zo zwak mogelijk te doen 
z.ijn. Vandaar de voorliefde voor een 
sma,le ba:sis van P. v. d. A. en. 
K.V.P., waarvoor v:an katholieke 
zijde de animo echter niet groot 
meer is. De heer Oud ging daarna in 
op de Kabinetsformatie van 1948 en 
de teleurstellingen, welke < eze, ::;;o
wel op het stuk van de Indonesische 
politiek als bij de behandeling "an 
de. publiekrechtelijke bedrijfs0rgani;
satie (waar wij in beginsel niet te
gen waren, mits zij geen m takwerk 
van bovenaf wordt) had gebra-cht. 
Uitvoerig ging de heer Oud oo.k in 
op de weinig~, S(l6pelheid, wel)t~,.~· 
nister Lieftinck bij d·e jongste be. 
lastingvoorstellen b.ad getoond, 
waarbij bijzonder onaangetroffen had 
getroffen zijn hardnekkige vasthou
den aan de compensatie van de laat
ste f 16 millioen door verhoging van 
de Vennootschapsbeh.sting, Van on
~e kant was betoogd, dat zonder 
bezwaar rustig kon. worden afge
wacht, of die compensatie inderdaad 
nodi..:. was en thans blijkt de gewone 
dienst dan ook een overschot van 
f 300 millioen op te leveren. 

• • * 
Dat de minister van Financiën 

weinig tot gemeen overleg be· 
reid is, bleek ook bij de behande>ling 
van het wetsontwerp betreffende de 
financiële verhouding tussen het 
Rijk en de Gemeenten. Evenmin als 

* • • 

I n dit verband nu kwam de heer 
Oud nogms.als tot de door hem 

naar voren gebrachte gedachte •ran 
de "derde macht", als tegenwkht 
naast en tegenover de beide andere 
grootmachten: de K.V.P. en de P. 
v. d. A. Ook thans is deze door de 
heren Tilanus ( C.H.) en Schouten 
(A.R.l weer bestreden, maar zoals 
in het ,.Handelsblad" reeds wer<i op
gemerkt, op ond~ugdelijke gronden, 
omdat de bestrijding in wezen ge
richt was·. op· hetgeen de heer Oud 
na.dnlkkelij'k · n: f e t ·bedoelde. Met de
ze derde macht heeft de heer Oud 
slechts een feit geconstateerd. Het 
feit, dat er telkenmale bij belang
rijke gelegenheden (laatstelijk nog 
weer biJ het ontwerp Toezicht Cre
dietw€zen) is een gemeenschappelij
ke gedragslijn, afwijkende van die 
van de P.·v. d. A. en van de K.V.P. 
Zo stuit h.et streven der socialisten 
bij de drie partijen van de derde 
macht op aan het beginsel van elk 
dier drie partijen ontleende be
zw.aren. . ~· . 
D e houding van de K.V.P. is nu 

deze, dat de heer Romroe voor 
het· publiek wel een prachtig span 
paarden (eigen beginselen, niet so
cialistisch, niet liberaal, en geen tus
senvorm daarvan) laat voordraven, 

DEZE BURGER 
heeft alles gelezen over het gerechtelijk-taal:kundig onbehagen 
in Friesland dat door de Leeuwarder brandweer en het O.M . 
voorlopig slechts zeer ten qele is weggebl'azen, als ik het wel zie. 

En deze burger heeft deze week in het Weekblad Limburg 
allerlei merkwaardigs gelezen over allerlei Limburgs ongenoe
gen over zaken, waarbij Limburg zich gepasseerd gevoelt (als 
ik het zo mag uitdrukken). Daar kwam zelfs d:e (passerende) 
Nederlandse Opera bij te pas. Als die ons passeert dan. maar 
een Duitse - zo ongeveer was de strekking. 

Ach, een landje zó klein, dat de We'l'eldkaart er slechts in 
speldeknopformaat vermelding van maakt. ·· 

Geen Amerikaan, Rus of Chinees; geen Argentijn, Braziliaan, 
Australiër of Canadees zou - die wereldkaart bestuderende. be
grijpen dat dat speldeknopje nog zo'n gedifferentieerd oppervlak 
bezit. · 

Gunst neen! - deze burger zou voor geen geld van de we1·eld 
ook maar een kik willen geven over het Friese en het Limburgse 
gelijk of ongelijk. Beware! Ganse gewesten zouden zich tegen 
mij keren. Dat nooit. Dan liever de (frisse} lucht in. 

Neen, neen .... ik begrijp héél goed dat ltet akelifl en naar is 
dat een kantonrechter een tolk erbij wil halen wanneer een heer 
in Friesland Fries praat. 

Ik begrijp. best. da.t Maastricht zich achteruitgesteld gevoelt 
wanneer de Nederlandse Opera daar niet komt. 

En dat mijn goede Grönnegers echt kwáád zijn als Den Haag 
hun mooie; vernieuwde schouwburg negeert. 

Ze hebben, dacht ik, allemaal gelijk. 
Maar met àl dat gelijk zit ik maar over die wereldkaart ge

bogen. 
En kijk naa'J' dat speldepuntje Nederland. 
Dan speelt een glimlach om de lippen van 

DEZ:S: BURGER. 

maar dat hij niet schroomt, !n de 
Kamer meermalen het ,,paard" van 
mr Donker te lenen, m.a.w.· te veel 
meegaat met de doeleinden der so
cialisten. Tegenover die houding van 
de K.V.P. achtte de heer Oud nu een 
zekere. samenwerking (iets heel an
ders dan: samensmelting) van de 
drie groepen der derde macht nt)ogst 
gewenst en het is wel reker, dat de
ze gedachte bovend~en zeer sterk 
leeft bij die kiezers, die, zoals de 
heer OUd het uitdrukte, niet geweRd 
zijn dagelijks in politieke schema's 
te denken. Daarom, zo. zei hij nog
maals, is de gedachte, die ik venti
leer, die van meer toenadering van 
deze groepen onderling. waarbij de 
verschillen in beginsele'1 in het ge
heel niet behoeven te worden ver
doezeld. 

• • • 

Een ander punt, waarop de heer 
Oud diep inging (wij kunnen 

het hier slechts vermelden), i:'! het 
z.i. verwerpelijke standpunt, dat bet 
overleg bij een Kabinetsformatie het 
karakter van een onder alle om
standigheden {en ook zelfs voor de 
latere nadere uitwerking van in gro
te lijnen vastgestelde punte>n) bin
dend karakter voor de fractie:'! zou 
hebben. De heer Oud heeft er waar· 
l\ik 1001t een geheim van gemaakt, 
dat hij op dit - o.i. voor de !;'Oede 
staatsrechteti<ke verhoudin~en en 
voor de vrijheid van bèsli~ing der 
Kamer· ien enig juiste - standpunt 
staat. Hij he('ft dat ook bij de Kabi
netsformatie van 1951 uitdrukkelijk 
als zijn mening doen weten en voor 
enig verwijt, dat hij ,.zijn woord niet 
zou hebben gehouden" is er dan ook 
geen enkele plaats. En de heer Oud, 
beter thuis in de parlementaire bis
tol'itl dan wie ook, hield de socialis
ten voor, hoe bij een groot debat In 
1922 llaa:r aanleiding- van .,bindenàe 
afspraken", die het Kabinet Ruys de 
Beer~nbrouck :net de rechtse Ka
mergroepen had gemaakt, van :le 
zijde der toenmalige linkerzijde sma
lend van "zetministers" was gespro
ken. 

* * .. 

Memg hartig woord sprak onze 
woordvoerder ook over wat hij 

noemde ,.het fiasco van de goed
koop-geld-politiek" van minister 
Lieftinck, welke mede de voornaam
ste oorzaak is van de moeilijkheden 
met de woningbouw. Met genoegen 
stelde mr Oud vast, dat hij een bonti
genoot had gekregen in de rector
magnificus van de Economische Ho
geschool in Rotterdam, prof. Witte
veen, die in zijn rede van 8 November 
over de "Crisis der Conjunctuur-po
litiek" had aangetoond hoe ook naar 
zijn overtuiging de zaken door het 
ingrijpen van de overlteid waren 
vastgelopen. Nogmaals stelde mr 
Oud vast, dat de jongste belasting
verhoging budgetair niet nodig was 
geweest.. daarbij tevens de houding 
van de minister ten aanzien van de 
gemee!':ten en de rentegamma-poli
tiek bestrijdend. 

Acht, zo m·oeg de heer Oud, de 
rniniste1· de tegenwoordige be
lastingdruk misschien nodig uit 
een oogpunt van verdelende 
1·echtvaardigheid? Dan lette hij 
er eens op, hoezeer die verde
lende rechtvaardigheid in 't b.iJ
zond.er met betrekking tot de 
middengroepen in het gedrang is 
gekomen. Het blijkt wel, dat het 
niet zo gemakkelijk is, een poli
tiek van "verdelende rechtvaar
digheid" toe te passen en men 
maakt er zich niet mee af, doo1' 
anderen ten onrechte van het 

(vervolg op pag. 8) 
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U4n WEEK tot WEEK 

'" 

IN MEMORIAM 
Het overlijden van Minister van Maarse

veen, die midden uit zijn werk is weggerukt, 
heeft ook ons zeer geschokt. Veel critiek is 
op hem geuit, en in het bijzonder ook van 
onze zijde is zijn beleid menigmaal scherp 
aangevallen. Thans is deze fel omstreden 
figuur heengegaan en wij realiseren ons lret 
sterven van een mens met al zijn menselijke 
strijd, het sterven ook van een man en va
der, die in zijn groot gezin een niet meer, 
te vullen leegte achterlaat. 

Over de politieke strijd heen kunnen wij 
in de tegenstander de mens zien, die in het 
levèn ook zijn idealen heeft en zijn ·doel
stellingen tracht te verwezenlijken. Wanneer 
wij dan aan de Heer v.an .Maarseveen den• 
~n. dan moeten wij vaststellen, dat hij tot 
verantwoordelijkheid g~epen is in een 
tijd, die voor elke .bewindsman ongekenèl. 
:zware lllsten te dragen geeft. En wal'lneer 
men zich dan voor de .geest haalt, dat Mr. 
van Maarseveen in het bijzonder de Indone
sische kwestie te behandelen heeft gehad, 
dan moet worden gezegd, dat hij daarmede 
een taak op zijn schouders had gekregen, 
die zeer moeilijk was 'en zeer ondankbaru·. 
Laten wij erkennen dat hij geweldig veel 
strijd heeft gevoerd en veel aanvallen heeft 
.moeten doorstaan. Zijn strijd is thans gestre
den en dan mag in een woord van herden
king respect worden uitgesproken over de 
grote bekwaamheid en scherpzinnigheid 
waarmede hij gestreden heeft om zijn ge
dachten ingang te doen vinden. Zeker mag 
bedacht worden, dat hierbij de mens van 
Maarseveen diep moet zijn beroerd en dat 
van zijn krachten heel veel werd gevraagd. 

Niet zonder ontroering hebben wij aan dit 
alles gedacht toen wij deze week de tref
fende redevoering hoorde, waarmede de 
voor.zitter van de Tweede Kamer, Dr. Kor
tenhorst, de overleden bewindsman her
dacht. En wij gevoelen behoefte zijn vrGUw 
en kinderen onze innige deelneming te be
tuigen met het voor hen zo zwaar te dragen 
verlies. 

Zo niet 
J n de "N.R.C." lazen. wij een bel"icht, dat het 

bestuur \l'an de Ambachtsschool te Leeuwar· 
den in Den Haag 'toestemming en gelden had ge
Vl'aagd voor vel:'nieuwing van d·e centrale verwar
ming, die de afgelopen win't&r 'Zeet slecht had ge
W'el"kt. Men ,had het verzoek vroegtijdig iagediend, 
in de hoop, dat de werkzaamheden in het l:Gmer
seizoen zouden kunnen wo:-den uitgevoerd. Helaas! 
De 'ätukken moesten blijkbaar ten departemente 
eerst nog wat, rijpen en de vergunning kwa.m 
èM'st kort geleden at. Nu i$ de sehool enige dagen 
geleden voor drie welren ~sloten en de leerlingen 
lopen ai die. t.iJd d\ls rond. Een ongewenSte toe
stand, die voorkomen had kunnen worden als in 
Den Haag wat lneer acti:v~."teit aan de dag w~ ge
leg.d, alekis ,constateert bet blad !Zeer terecht. Het 
valt zeer te betreuren, dat dergelijke diRgen nog 
steeds voorkomen, voocal in een tijd, Wllar. .ook 
door de o.verheid, op. elk dubbeltje moet W~M'den 
~elet. 

Cijf~rs 

R eeds bij herhaling hebben wij er op deze 
plaats voor gewaarschuwd, een strwsvogel

politièk te voeren als ·het . ging om de erkenning 
van het communistische gevaar. Dit neemt even• 
wel niet weg, dat het nuttig kan zijn in dit •er

.'Jaand lichtpunten te blijven aanwijzen als die ûch 
laten zien. In Engeland zijn · de aanhaneers ~u 
Mosk0U er bij de jongste verkiieziilgen wel lZeer 
sledlt afgekomen. Bij de verkiezingen in Fe'bnl
ari van het vorig .jaar verspeelden zij de twee 
enige zetels, die zij in het Lagerhuis bezaten. Ge
waarschuwd door dit échec, bepaalden de heren 
ér zich thans toe slechts in tien districten candi· 
daten te stellen. Alle tien candidaten werden niet 
gekozen, doch <lat niet alleen, zij slaagden er zelfs 
niet in een achtste deel van het totaal aantal stem
men in 1run district te verzamelen, zodat zij hun 
waarborgsom van 150 pond verloren. Bij de vorige 
verkiezingen kwam er alhans van drie waarborg
sommen nog iets terecht. Conclusie: in Engeland 
maàkt het communisme .geen schijn van kans. In 
Zwitserland valt een soortgelijke ontwikkeling 
waar te nemen. Bij de verleden week gehouden 
verkiezingen àldaar verloren de communisten in 
de Tweede Kamer twee zetels, waardoor hun aan
tal terugliep van zeven op vijf bij een totaal ~an-
196 zetels. Al mogen dan dergelijke lichtpunten 
die aan de internationale politieke hemel zijn te 
ontdekken niet tot een verslapping in activiteit 
leiden voorzover het de verdediging van de demo
cratie betreft, zij zijn toch belangrijk genoeg mn 
te worden gesignaleérd. 

Politiek in de radio 

Wij weten allen dat men het een ieder in het 
leven niet naar de zin kan maken en van

zelfsprekend is dit met de radio ook het geval. 
Er zijn echter grenzen. 
Als er één omroepvereniging is die deze grenzen 

overschrijdt en ceen massa lulsteraars ergert, dan 
is het de V.A.R.A. Vele uitzendingen van deze 
omroepvereniging druipen van de politiek. 

In de uitzendingen . worden . dan ook dikwijls 
partijèn en personen beticht van onmaatschappè
lijke handelingen en minder gunstige bedoelingen. 
Als reg'el vindt dit ·zijn oorzaak in het partijdig 
bekijken van de zaken. In een onbewaakt Bgenblik 
heeft de V.A.R.A. bij een hal'er uitzendingen hier
ván duidelijk blijk gegeven, doer er bij te vertel· 
1ea; ~ 4e gebeurtenissen dQ()l" een rode bril be
zien worden. 

Maar dit betreft slechts één van de vele. 
iMen kan nu wel redeneren: "ge behoeft er niet 

naar te luisteren," maar zo ligt de zaak niet; 
Tal van ll.tisteraars worden door de politieke uit

zendingen beïnvloed, zonder dat de gelegenheid 
bestaat dat de aangevallen partij, krant of persoon 
zich langs de zelfde weg kan verdedigen. 

Het ergste van alles is nog dat we er voor moe
ten betalen. Onze luisterbijdragen worden immers 
onder de radio-omroepverenigingen verdeeld met· 
het gevolg dat we met ons eigen geld bestreden 
worden, om maar geen andere uitdrukkingen te 
gebruiken. De verkiezingen zijn in aantocht ·en, we 
kunnen er van verzekerd zijn, dat de V.A.R.A. 
haar kans zal waarnemen. 

Hebben we niet het recht te vragen of dit wel 
moreel toelaatbaar is en wat hiertegen gedaan kan 
worden? 

Politiek en 
politieke mogelijkheden 

Het is merkwaardig om de -gesprekken van 
vele mensen over de politiek '6n de politieke 

.mQgelljkheden aan te horen. Merkwat~rdig, &m• 
dat daaruit bljjkt, dat veelal men onvoldoonde 
begrip heeft voor hetgeen in andere kringen, 
waarin men weinig of geen contacten heeft of 
W>Or welker begrippen men. niets voelt, leeft. 
Men houdt te weinig rekening met de sa.rnen
.stelli.JI,g v- -s volk, mén doorziet. onvoldoende, 
wat door anderen . als juin wordt aanvaard. 
Daardoor krijgt men vaak· tegenstellingen tussen 
hetgeen men wenst en hetgeen in de prslttljk tot 
uitvoering wordt gebracht. Dit doet zich vaak 
voor bij de versebillende politieke partijen en ook 
bij onze eigen partij. Om · het woord Vàn ''l'h<>r
beeke te gebruikèn: men m~t het ~al in het 
oog houden, maar men moet zich daarblj tevens 
beWUSt ziJn, "C!at in de prakt~ van de ~litie~e 
mog.eli;Jltbet\en ll!lfm niet alles, wat men als poh
tiek ideaal heeft, kan verwezenlijken. Daarbij 
komt oo~c: dat V,elen niet voldoende geduld heb
~Men moet vaak in de politiek meer dáll 
êéns, vaak vele .jaren achtereen op een bepAalde 
zaak de aandirebt vestigen, wordat het wtbe
terd wordt. W'ij willen daaTVa.n één 'Vói'Jt'beeld. 
noemen van ~ wllt.keurig gekgzen :geval. In 
de Haagse Gemeenteraad is dOor 4e v.v.D.-frac
tie me j&:rt111 aobtereen er op 1l&tlgedrongen, -dat 
er een termijn van dertig dag&n bepaald zou_ 
WGrdea., him11m welke schriftelijke wa.gtm door 
B. en W. beantwoord ·zouden moeten worden. 
Vele jaren achtereen is er gezegd, da:t deze ·zaak 
l'Ulder ~bezien 'ZOU worden. Maar in het coucept
nie!Uwe ~glement . van orde voor de Raad· :staat 
tba:ns deze tenuijn van 30 dagen vermeld. Waar. 
mede bewezen is, d&t aottHil na juen toch &UCees 
veritregez~ wordt. 

Bomme en Romme 
Drot. Romme laat :zich in deze tijd niet vrien- · 
~ delijk uit over de. "Derde Maeht". Hij smaalt 

ET over. lVIaar toen er in het voorjaar door Prot. 
Romme een Kabinet gevormd werd, heeft de heer 
Romme hierbij gevraagd deheerWemmers·thans 
Minister van Verkeer en Water~>taat. 

De heer W emmers werd in het politieke leven 
geïntroduceerd als een exponent van de gedachte 
van Q.e derde maçht. Van wie zou die formule zijn 
geweest? "Wïj denken zo van Prof. Romme. Daarom 
zeggen wij .alleen maar: Romme en Romme. Meer 
niet! 

Armoede 

Wij hebben gebrek aan kolen. Wij hebben ge
brek aan geld. Wij kunnen niet volaloende 

woningen bouwen en zijn t:tiet in staat gebouwen 
van 'historische waarde in starui te houden. Steeds 
meer wordt het duidelijk, dat onze welvaart na 
de bevrij~g een schijnwelvaart is geweeSt. Het is 
voor de massa niet makkelijk cil:it alles te aecepte
'rel\ omdat zij veelal niet begrijpt wat er aan de 
hand is. Hier wreèkt zich met de Dag een foutieve 
Tegeringapolftielt, die heeft verzuimd ons volk tij
dig de waarheld te :zeggen en die eveneens heeft 
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Noodsein! 
V olgens de . gegevens ~an het. C~ntraal 

Bureau voor de Stahstlek zijn m Ne
derland in 1950 1945 faillisl!K'menten uitge
sproken. Sinds 1946 gaat het met de fail
lissementen in stijgende lijn. Toen was het 
aantal S!S (SJ> per 100.000 illwoners). Het 
jaar 1950 heeft dit cijfer met 500 % oYer
schreden en het aantàl ·per 100.000 inwo
ners is opgelopen tot 19.4. 
Belaas toont 11t51 geen enkele verbetering, 
want de .sttJglng gaAt ·.voort. ln · het eerste 
half jaar vaa 195i zijn ket aantal en het 
gemiddelde weer hoger daa In 1850 over 
betzelfde tijdvak. 
C"ûfers, die de moellijkbeden van het be- , 

· drijfsleven veel scherper belichte& dan ~;:'J 
commentaar. «<U..lmanen .doen. , ... . , ,., 

verzuimd de tentoonspreiding van de sehijnwel• 
v-c~art te beletten. Weer staan wij voor de Kamer• 
verkiezingen en weer moet ons volk beslissen wie 
het schip van Staat zullen bemannen. Het is nood
zake1ijk ons volk er op te wijzen, welke fouten « 
nu al zes jaren achtereen zijil' gemaakt en het te 
waarschuwen voor een herhaling van een derge
.lijk beleid, dat nimmer met de beide benen op de 
grond heeft gestaan. Vaak is de V.V.D. gehoond 
als zij een waarschuwend woord in dit verband 
liet horen. Helaas is onze partij maar al te-zeer in 
het gelijk gesteld Helaas, voor ons gehele vo1k, 
want wij zijn ruim genoeg om politieke inzichten 
niet boven het landsbelang te laten gaan. llloge 
ons volk thans 'lUl schade en schande van de wav
heid doordrongen zijn, opdat er althans nog iets 
kan worden on<lernomen de wagen uit het moeras 
te trekken. 

" Ook in Limburg 

S terker ·dan men wellicht vermoedt, is de 
ontstemming in ons land naar aanleidiag 

van de aanvaarding van het Wetsontwerp op het 
Teezicht op het Credietwezen door de Tweede 
Kamer en naar men mag aannemen ook binnen
kort door de Eerste Kamer, al hebben onze verte
genwoordigers (met die van .andere p:u'tijeA) dai
delijk hun stem tegen het wetsontwerp doea. 
horen. 

In het "Weekblad Limbmg" van 9 Novem~r 
Iaze:n Wij het 'Volgell<le: 

· . 
.,Het nieuwe ontwer,p mCDge dan kier e~t eiG4f' 

gewfó~tigd zijn, het 1JW9e beknat d,;n door ·eT 
een tijdsduur aan te verbinden, maar .of deze 
wet lang vigaert ·of kort, hier is S~Jra1oe '1:>'471. eeR 
zo grove wijze van ingrijpen in de imviltlueltt 
vr\fh.eid van de Staatsbwrger, dat. het er met 
toe doet, of men er de scherpe kantjes er een 
beetje afhaalt om het geheel -er door gedrvkt 
te krijgen. Want in principe vera'J!Wleren ~
wijzigingen aan het oorspronkelijke ge'fXI,l Me& 
Hoe d'eze beslissing b\7 de economische ont.uHk· 
keling van o~ latu:l haar ll.itwerki'A!1 he~ 
zal, ·laat zich gemakkelijk :raden. En dat Mt 
ontw.erp de internationále economische verfwN· 
dingen dóór het principieel ~knotten van de 
bJZw.egingsvrijheid veel en veel stroever zat 
maken, ligt 'Ook. 'D001" ü hand. Het hait-e~ 
zrd er :het hoofd weer bij sèhudden. En wij zijn 
weer iets '17eràn in seci«Zistische richting. l1én 
Haag denkt voor lm$. Den Haag dütribueert 
onder contrOle van een sterk àmbte!ijk leget" 
de rantsoenen energie door ied€r Nederlandet
persoontijk te gebrt~,iken gedurenàe het .Aantal 
·uren. dat lkn Haag het goed dunkt, da.t äeze 
N~demnder werkt .... Aan. zijn eigen onder
t:JaagJ" 

Woorden, die in . hun slotconclusie muscbï.en ie;ts 
te bitter zijn, maar die in ieder geval een duideJ.ijk 
.l;leeld geven, hoe ook in Limburg over deze wet 
op het credietwezen wordt gedacht. 

Medeleven 
T erecht klaagde .,De Volkskrant" dezer dagen 

over het !eit; dat het afscheid op Schiphol 
van 't nieuwe contingent vrijwilligers voor Korea 
zulk een povere vertoning was. VoJ.komen terecht 
vraagt het blad meer waardering van hoger hand. 
.,Regering en legerleiding," aldus bet blad, .,heb
ben er, ten overstaan van het Necierlandse volk 
.belang bij met officiële presentie aan «-n afsohei.d 
als dat van Korea-vrijwilligers de bete~nis te ge
ven die het heeft: het stellen van een daali, waar
van de toekomst van het vaderlanci meale afhaolt!' 
Wij kunnen het hiermee volkomen eens zijn. Ook 
ons heeft het onaangenaam getroffen, dat regering 
en militaire instanties verstek hebben iat~ gaan. 
Dit is niet in overeenstemming met de heldhaftige 
strijd die onze v.rijwii!Jgers in l{orea Yoeren. Een 
strijd, die gaat om het behoud van de vrijheid, ook 
voor ons land. 
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DE AFDELING l>EN HAAG 
BIJEEN 

De afdeling 's-Gravenhage van onze 
partij hield op 10 November een goed 
bezochte bijeenkomst onder voorzit
terschap van de heer M. C. v. Keule, 
waar mr. E. Bloembergen, directeur 
van de Superfosfaatfabrieken "Alba
tros" te Rotterdam een inleiding hield 

, over: "SoCiale Zekerheid". Aan de 
geanimeerde discussie in het tweede 
gedeelte van de bijeenkomst namen 
15 aanwezigén deel. 

BOSKOOPS BERAAD 

De afdeling BoskoGp van de J.O. 
V.D. hield 10 November een geSlaag
de . bijéenkomst, waar Óok de be
stuuntede'h .vap de . ;ddelillg Boskoop 
van de V.V.D. àanwezig waren. Op 
deze bijeenkomst, welke geleid werd 
door de heer H. Hooftman, sprak de 
heer D. W. Dettmeijer over: "De wer
king van het Europese Parlement te 
Straatsburg". In het tweede gedeelte 
van de bijeenkomst wêrden verschil
lende vragen beantwoord en tot slot 
hield de heer T. van den Berg, be
stuurslid van de Centrale Leiden, een 
uiteeMetting àan de hand van een 

' kaart van de Centrale Leiden over de 
plàatsen, welke reeds veel aanhang 
hebben van geestverwanten en welke 
r.og in het bijzonder . bewerkt moeten 
worden. · 

DEN HAAG DEBATTEERDE 

De eerste debat-avond, welke de 
afdeling Den Haag van onze Partij 
op Woe!lsdag 14 November hield 
onder leiding van mr D. J. van Gil
se, was druk bezocht. Op deze avond 
hield de heer F. Rietveld een inlei
ding. De volgende debat-avond is 
bepaald op 17 December. Dan houdt 
mevr. mr N. M. W. Dettmeijer-Lab
berton een inleiding. 

Onverantwoordelijk 

Wij weten, dat het onjuist is 
troepen aan oorlogsoefenin
gen te laten deelnemen in
dien. zij de eigenlijke oorlogs
bewapening en uitrusting niet 
bezitten, alsmede dat het on
verantwoordelijk zou zijn Ne
derlandse zonen in een oorlog 
te doen gaan, indien zij niet 
zouden zijn voorzien van een 
bewapening en uitrusting, die 
op zijn minst gelijkwaardig 
zijn aan die der tegenstan
ders. Daarvoor ligt 1940 nog 
te vers in het geheugen. 

(Nieuwe Rotterdamse 
Courant) 
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Propaganda en de partij 

Onze beginselen vormen onze beste propaganda 
. 

Het is een hoge kunst de mens te wzn nen 
De heer E. L. Musquetier schrijft ons: 

De noodzaak van propaganda is een axioma, de waarde en het rt\Sultaat 
zijn afhankelijk van de wijze waarop zij gevoerd wordt. In het begri') 
,.propaganda" is samengevat wat de equivalenten er van zijn, zoals reclame, 
voorlichting e.d. Bij het aanprijzen van koopwaren wordt doorgaans van 
reclame gesproken en het is als begrip met het mareriële vereenzelvigd. Bij 
de verbreiding van geestelijke waarden en politieke stellingen maakt men 
zeer terecht van de benaming "propaganda'' gebruik; De· scheiding' is alge
meen bewust of onbewust aanvaard, . al Wl>l"dt . met de verschillende be· 
naminge~ in: wezen hetzelfde bedoeld. De definitie van reclame, propa
ganda, voorlichting is samen te vatten in één woord: beïnvloeding. 

De theorie 
De beïnvloeding van de mens om 

hem aan te sporen tot 'n daad, 
geschiedt met talloze uiteenlopende 
middelen. Deze variëren naar gelang 
er aan zijn stoffelijke dan wel gees
telijke behoeften wordt geappelleerd. 
Daarbij komen veel psychologische 
factoren in het geding en wel der
mate, dat het terrein der beïnvloeding 
een schier onuitputtelijke bron van 
inspiratie biedt. 

In haar bewonderenswaardige veel
zijdigheid heeft de natuur mensen ge
schapen, die in gevoelens, eigenschap
pen, kwaliteiten en denkwijzen vol
komen van elkaar verschillen. Strikt 
genomen is de mens volmaakt indivi
dueel. Bij zijn geboorte heeft hij de 
kiemen meegebracht van bepaalde ge
woonten en verlangens, die zo goed 
als nooit parallel lopen met die van 
een ander individu. Bij de beïnvloe
ding van de mens stuit men óp uiter
lijke en innerlijke weerstanden en het 
is de kunst van de keuze der midde
len om deze weerstanden te overwin
nen: Öp het terrein van de stoffelijke 
voorzieningen, waarbij 't er voor be
_laJlghebbenden.orn gaat ~en vèrkoops
markt ·te veroveren, biedt het zoeken 
naar argumenten voor de beïnvloe
ding reeds een onbeperkt arbeidsveld. 
Hoeveel uitgebreider moet dit laatste 
dan wel niet zijn op geestelijk gebied 
en bovenal op het terrein van de po
litiek, waarin het geestelijke en stof
felijke samenkomen tot een gelieerde 
en gekristalliseerde overtuiging naar 
verscheidenheid der menselijke denk-
wijzen. . . .. 
Wanneer wij ons hier bêpalen tot 

de beïnvloeding op poltiek ter
rein dienen wij ons af te vragen met 
welke argumenten wij de propaganda 
moeten voeren. Daarbij moeten wij 
vooral uitgaan van de gedachte, dat 
wij hier zowel aan het verstand als 
aan het gevoelsleven appelleren. 
Deze eis is op dit arbeidsveld eerste 
voorwaarde, omdat het nu eenmaal 
niet mogelijk is een van beide uit te 
schakelen. Het gesproken of geschre
ven woord alléén voor het verstand is 
dorre wetenschap, in de politiek moet 
dat woord ook resoneren in de klank
bodem van de ziel. Het spreken tot de 
ziel is het bespelen van een edel in
strument waaruit de meester een rijk-

Hun arbeid 
S inds 1887 bleef het aantal Twee

de Kamerleden ongewijzigd, de 
bevolking nam toe van 4;{, millioen 
tot 10'4 millioen, het aantal kiezers 
van 350.000 tot 5 millioen. Het alge
meen kiesrecht voor mannen en vrou
wen deed in 1919 zijn intrede. Het · 
aantal kiezers per vertegenwoordiger 
steeg zeer. Van de Kamerleden wordt 
veel meer gevraagd dan vroeger. De 
Tweede Kamer vergadert practisch 
het gehele jaar, al is er niet iedere 
dag een openbare bijeenkomst. De le
den hebben dus veel meer tijd dan 
vroeger nodig. Het Kamerwerk is, 
gelijk ieder ander werk, moeilijker 
gewot:t~en. Dit brengt voor de Tweede 
Kamerleden mede, dat zij zich meer 
:ntoeten voorbereiden. 

(Het Vaderland) 

dom van klanken laat stromen. Dat is 
hoge kunst en daarom is ook propa
ganda als instrument der beïnvloeding 
een kunst, een kunst met ongekende 
mogelijkheden. Ten goede en helaas 
ook ten kwade, maar toch, altijd on
weerstaanbaar. 

De praktijk 
E lke politieke stroming is er op 

gericht aanhangers te verwer
ven en met die aanhang een bepaalde 
macht te vormen. Daarmee brengen 
wij geen nieuws, maar memoreren het 
slechts om daarmee gelijktijdig de 
noodzaak van propaganda voor die 
bepaalde denkwijze aan te tonen, als 
zulks 110g nodig mocht zijn. Zonder dat 
is de verbreiding van bepaalde ideo
logieën niet mogelijk. Waar nog afzij
digheid tegenover deze bewering 
mocht bestaan moge dienen, dat elk 
gesproken woord ter verdediging van 
een overtuiging of .het uitdragen 
daarvan in de kleinste kring reeds •n 
vorm van propaganda is. Discussie 
over de noodzaak. van. propaganda is 
m.J. niet mogelijk, waar ik dit eën 
axioma noemde en de verschillen van 
mening op dit terrein betreffen 
slechts de toe te passen middelen. 

• • • 

W ij als V.V.D. wensen onze over
tuiging op eeri steeds grotere 

groep over te dragen en dat kan al
leen door een goed gevoerde propa
ganda. Wij zouden kunnen zeggen, er 
is ,geen ander- middel tot dit doel, het 
behoort tot de belangrijkste functie 
van iedere politieke partij. In hèt be
ginsel-programma en evengo~ ~n 't 
gesproken woord in het parlement 
ligt de gedachte van de beïnvloeding 
verankerd en evenzo zijn de krant, de 
vergadering, de gezellige bijeenkomst 
en de debating-club direct of indirect 
uitgangspunten naar het vergroten 
van de aanhang. Deze min of meer 
passieve middelen worden tegen de 
verkiezingstijd in de meer actieve 
omgezet, waardoor het begrip "pro
paganda" duidelijker waarneembaar 
naar buiten treedt. Niettemin is het 
er altijd, móet het er altijd zijn, om
dat het zo nauw verwant is aan de 
dynamiek van het leven. Het is niets 
nieuws en heeft altijd bestaan, alleen 
wordt er in deze eeuw veel meer be
wust gebruik van gemaakt. 

De beste propaganda 

A Is wij voor het uitdragen van 
onze gedachten de propaganda

campagne projecteren trachten wij 't 
hoogste rendement te bereiken door 
de beste middelen en de beste argu
menten te vinden. De beste middelen 
liggen ltet meest voor de hand. In 
concreto: de beste propaganda voor 
de V.V.D. zou zijn een persoonlijk ge
sprek van Mr. Oud met alle anders
denkenden. Omdat dit nu eenmaal 
uitgesloten is, wordt de opgave veel 
moeilijker. Er moet naar onpersoon
lijke middelen worden gegrepen. Wij 
kennen die in de affiches, de strooi
biljetten, de advertenties, de toespra
ken. Wat de techniek betreft zijn de 
voorwaarden wel te verwezenlijken, 
de geldmiddelen bepalen de orde van 
grootte. 

B elangrijker en gecompliceerder 
is het vraagstuk onder welke 

leuzen en met welke argumenten de 
verkiezingsstrijd zal worden ingegaan . 
De leuze, die na eindeloos wikken en 
wegen geboren wordt, vaak slechts 
bestáande uit enkele woorden, is ge
maakt voor de massa en wij koesteren 
de wens ineb dit · propaganda-pistool 
iedereen in' het 'hart te ·treffen. Theo
retisch willen wij immers ieder indi
vidu tot onze t&anhangèr maken, doch 
de praktijk stelt hier zijn grenzen. 
Niettem~n gaan wij ervan uit d~ze 
grenzen zo wijd mogelijk te trekken 
door de leuze te binden aan wat de 
meesten beroert, wij zoekim naar de 
grootste gemene deler, naar de ge
voeligste snaar van ieder individu en 
van iedere groep. Helaas kunnen w.ij 
ook in geschrift het individu niet vol
doende persoonlijk benaderen, zodat 
wij concessies moeten doen en de 
campagne zich tot een zekere alge
meenheid beperkt. Te schaden behoeft 
dit niet, omdat het ideaal van de 
beste methode ook niet door anderen 
verwezeplijkt kan worden. 

Variërende 
propa~anda 

Naast de leuze ontwikkelen wij 
de argumenten, die ·in bredere 

omschrijving de doelstellingen en 
idealen propageert. Daarbij kan vari
erend tewerk worden gegaan, omdat 
de belangen, opvattingen en verlan
gens van uiteenlopende groepen niet 
in een en)tel geschrift te comprimeren 
zijn. Daar zijn de werkgever.., de 
werknemers,.de zelfstandigen, de ren
tetrekkers e.a. die zich allen op hun 
beurt met onderscheidene problemen 
bezig houden. Menselijk gesproken 
gaat het in de kern om de strijd om 
het bestaan en/of de bedreiging van 
het levensbelang, het belijden van 'n 
religie, of om de algehele vrijheid van 
denken. Voor ieder der ~roepen geldt 
een bepaálde wijze van argumenteJ;"en 
om de gepropageerde beginselen aan
vaardbaar te maken. 

De V.V.D. bezit beginselen in zo 
rijke schakering, dat het morelijk 
moet zijn een veel grotere groèp van 
onze bevolking dan thans het reval 
is, voor zich te winnen. Zij wil im
mers een volkspartij zijn en propa~ 
gerende naar schakering zou zij In 
werkelijkheid kunnen groeien tot DE 
VOLKSPARTIJ, omdat dit het ideaal 
is. 

• • • 
wij erkemien, dat de uitvoering 

veel deskundigheid vraagt en 
dat hiermede het enorme terrein van 
de politieke propaganda slechts sum
mier is behandeld. Indien echter met 

, dit korte geschrift de belangstelling 
voor de vele· facetten dezer propagan
distische mogelijkheden weer eens is 
gewekt, heeft het aan zijn doel be
antwoord. Nu wij midden in de tijd 
h;ven van de voorbereidingen voor de 
a.s. verkiezingen is het ongetwijfeld 
een nuttig en belangwekkend onder~ 
werp vo.or debating-clubs en bijeen
komsten. 

Daarmee worden alle zijden van het 
liberalisme en het partijwezen weer 
eens opnieuw belicht. De principes 
van economische, persoonlijke en in~ 
tellectuele vrijheid sluimeren on~ 
danks alles in 't onderbewustzijn van 
ieder ·mens en biedt een prachtig uit~ 
gangspunt voor onze propaganda. 
Deze door discussiès op de beste wijze 
tot e~n krachtige impuls te maken in 
de strijd om de aanhang, is vandaag 
in hoge mate actueeL Maar men geve 
ieder naar zijn aard. 
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OVER METHODEN VAN DIPLOBATlE 
N a de eerste wereldoorlog klonk 

luide de roep om a.fschaffing 
van de gch5ime diplomatie, die eeu
wen hng .:!e Internationale betrek
kingen had beheerst. Zij paste, zo 
heette het, kwalijk meer in een tijd
perk, waarin de volken voor de rege

·ling van run eigen huishouding het 
·systeem der democratie meer . en 
·meer hadden aanvaard. Publieke 
. contröle van het regeringsbèleid 
. enerzijds, rechtstreekse imrl<Jed van 
de . volksvertegenwoordiging ander
zijds, behoren tot d ~ wezenskenmer~ 
ken der democratie. Zij dienden ook 
in het internationale bentel toepas
sing te vinden. 

Dit klonk · inderdaad· repelijk ge
. noet. al bleef het de vraag of deze 
zo rationele zienswijze - volkomen 
passend· bij het rationalisme, . aan de 
democratie van huis uit inhaerent! 
- voldoende rekening hield met de 
werkelijkheid, die immers maar al 
te v:~.ak spot met ons rationeel den
ken. 

.:: .~ * 

H et heeft zin, deze vraag onder 
ogen te zien, nu de interna

tionale spanningen a.."'ldermaal heel 
de wereld met toenemende zorg ver
vullen. Moeten wij daarbij wijzen op 
zwakten in de gangbare denkmetho
den der democratie, wij doen dit als 
steeds om der wille van de democra
tie-zelve, die er allerminst mee ge
diend is, wanneer haar aanhangers 
blind blijven voor de onvolmaakt
heden, die haar, als elk systeem, 
eigen zijn. 

Het lag een halve eeuw geleden 
volkomen in de lijn der verwachtin
gen, dat onze w:ere.Id zich in de riçh
ting der democratie zou ontwikke
len~ Zelfs het czaristische Rusland 
had immers in de Doema bet begin 
van een volksvertegenwoordiging -
·plechtanker der democratie - ver
kregen! 

· · Hêt czaristischè ·bewind · kwam ten 
•·vai, niet ·echter om ·plaats te maken 

voor een democratie,· doch voor een 
z.g. proletarische dictatuur. 

In het tevoren :10g half-feodale 
Duitsland bezW-eek een in zichzelf 
verdeelde en tegen de moeilijkheden, 
w- arvoor zij zich na de ondergang 
van het keizerrijk geplaatst zag, 
niet opgewassen democratie onder 
de· 'mokerslagen ener van alle rede
lijkheid gespeende "volksbeweging". 
Het min of meer democratische Ita
lië beleefde in zijn -Fascistische revo
lutie een van rationalistisch stand
punt geáen al even moeilijk aan
vaardbare ommekeer. 

::. * * 

Men moge al deze gebeurtenissen
door het verloop van de tweede 

wereldoorlog deels teniet gedaan -
uit allerlei oorzaken van volksaard 
en tijdsomstandigheden kunnen ver
klaren, zij wissen het feit niet uit, 
dat het huidige Europa een gans 
ander beeld vertoont dan zich een 
halve eeuw geleden op grond van 
rationele prognose liét verwachten. 
Hoe betreurenswaardig dit zij, we 
hebben het àls feit te aanvaarden en 
daarmede te erkennen, dat het we
reldgebeuren zich niet voltrekt naar 
de wetten, die wij het van ons ratio
neel denken uit, menen te kunnen 
voorschrijven, een denken dat ons 
ook nu nog als democraten min of 
meer beheerst en ons ook in ons 
practisc!l handelen bepaalt. 

wij mogen daarbij ooit niet de 
ogen sluiten voor het feit, dat 

de democratie ook als methode voor 
intern staatsbestuur tekortkomin
gen vertoont, die een vorig geslacht 
niet kon voorzien, juist ook omdat 
het van zijn rationalistisch denken 
uit het democratisch stelsel als vol
komen redeliijk beschouwde en zo
wel in zijn onfeilbare doeltreffend
heid als in de rechtlijnigheid vari zijn 
ontwikkeling geloofde. Thans, een 
halve eeuw later, zal· toch wel me
mand meer b"•veren, dat men slechts 
van demoeratie behoeft te spreken 
cm te denken aan een regeringsme-

thode met wezenlijke bestuurskracht. 
Wij behoeven bij wijze van voor

beeld slechts op Franltrijk te wijzen, 
waar weer een regering wankelt op 
het ogenblik zelf, waarop het de 

·vergadering der ··erenigde Naties in 
. zijn· hoofdstad ontvangt, terwijl toch 
, diezelfde regering in die vergade
. ring namens Frankrijk moet mee
. spreken in aangelegenheden, voor 
·Frankrijk van niet uinder belang 
dan voor de gehele wereld, Jm dui
delijk ·te maken wat.· ,-•ij bedoelen, 

·wanneer. wij gewag-en ·van bedenke-
lijke zwakten in de structuur . der 
huidige democratie. Zwakten,. die 
·even duidelijk aan·. het licht tredèrr, 
wanneer we zien. naar die andere', 
even onomstotelijke werkelijkheid, 
·dat bijv. de hoUding van de regering 
·der Verenigde Staten in de thans 
toch wel zeer critieke internationale 
omstandigheden voor een groot deel 
bepaald wordt door de gevolgen, die 
zij daarvan met het oog op. de a.s. 
~'l·~sidentsverkiezing verwacht. 

* ::~ * 

·w·û zeggen hiermede niet, dat wij 
ons geen democratisch systeem 

kunnen ·denken, dat een regeer
krachtig beleid waarborgt. Integen
deel: .het beginselprogram onzer par
tij geeft daarvan in artikel 6 de 
"grondslagen dUidelijk aan. M!lar 
ieder weet, hoe bijv. de heer Oud als 
·leider onzer Kamerfractie door zijn 
tegenstanders bejegend wordt, wan
neer hij,· die beginselen verdedigend, 
-bepleit uitsluiting, ro in theorie als 
praktijk van iedere gedachte aan een 
mandaatsve.houding tussen rege
ring en volksvertegenwoordiging en 
aandringt op handhaving der volle
dige zelfstandigheid, zo van minis
ters als van · volksvertegenwoordi
gers, tegenover de partij waartoe zij 
behoren. Met name onze "progres
sieve" pers· reageert op mr Ouds 
'pleidOoien in deze zin óp zulk een 
Nlegelachtige wijze; dat 'men· wel 
.moet aannemen, dat zij te enen male.. 
niet begrijpt, dat het hier inderdaad 
om de levensbelangen der democratie · 
zelve gaat. Wij kunnen voor de de
mocratie slechts hopen, dat hier niet 
geldt.het oude: wie de goden verder
ven willen, beroven zij allereerst van 
het verstand! 

"' * * 

·Nu het met de democr~ttie in ieder 
land en internationaal gesteld 

is, zoals het ermee is gesteld, ver
schijnt ook de vraag van de inter
mttionale diplomatie in een ander 
licht dan waarin zij zich aan een vo
rige generatie voordeed, die nog me
nen kon, dat zij de "geheime'' diplo
matie slechts te vervangen had door 
ene, aan de publie~e contröle onder
worpen en waarop de volkeren door 
hun wettige vertegenwoordiging in
vloed behoorden te hebben, om tot 
betere internationale verhoudingen 
te geraken. Reeds het Pnkele feit 
'dat, matig uitgedrukt, driekwart 
van Europa geen democratisch be
stel meer kent, maakt dit duidelijk. 

() ver de gevaren, aan de gehei-
me diplomatie verbonden, be

hoeven we niet veel te zeggen. Zij 
kan - en ze heeft dat in 't verleden 
veelvuldig gedaan een volk of 
groepen van volkeren plotseling in 
een situatie brengen, van welker 
dreigip.gen zij .zich tevoren nauwe
lijks rekenschap hebben kunnen ge
ven. De roep om afschaffing der ge
heime diplomatie is hieruit ten volle 
te verklaren. 

De internationale situatie wordt 
echter niet alleen beheerst door ver
dragen met · al dan niet geheime 
clausules, doch ook en in niet min
dere mate door hetgeen op een be
paald ogenblik concreet voor de ver
schillende staten op het spel staat. 
Dat · de volksvertegenwoordigi!1g 
daarin - en dus ook in de buiten
landse politiek in haar geheel -
recht van meespreken heeft, 's voor 
ons eis van democratisch beleid, al 
zal dit juist in de meest critieke si
tuaties, wanneer onmiddeHijke reae-

ties noodzattelijk zijn, niet zo veel 
ltunnen betekenen als zij, die in af
schaffing. der geheime diplomatie 
het wondermiddel zagen naïevelijk · 
me(,nden. Vaste kamercommissies 
voor overleg terzake - hoe nuttig 

. op zichzelf - houden ·het gevaar in, 
dat zelfs de ernstigste problemen 
juist aa.n de publieke contröle ont
trokken worden. 

* * • 
Hiermede ra..l{en wij intussen het 

hart der kwestie .niet, waar
. mede de democratie en met ha.ar heel 
de wéreld op dit ·ogenblik te kampen 
·heeft. · 

De Volkenbond - als internatto
naal instituut logisch passend in het 
systeem der democratie - faalde 
van het ogenblik af, dat hij tenge
volge van de sabotage der nieuw op
getreden dictatuurstaten, niet meer 
naar zijn oorspronkelijke opzet kon 
fungeren. 

Het instituut der Verenigde Na
ties, in 1945 nog met enige hoop te 
zien als gelijksoortig instrument in 
het kader der democratie, moet wel 
falen, nu and-ermaal de wereld uit
eengevallen is in democratische en 
dictat .urstaten, die nu eenmaal 
leder hun eigen methoden hebben. 
Parijs, waar minister Stikker een zo 
voortreffelijke rede hield, is daarvan 
opnieuw },et bewijs. Het levert, he
laas, ook opnieuw het ':lewijs, dat 
het meeste van hetgeen daar voor 
het forum wordt gesproken de span
ningen niet opheft, doch ·1eeleer doet 
toeneme ·, jt.ist omdat men elk van 
eigen stelsel uit redeneert ..• en vóór 
eigen 1-':elsel en aanhang. 

• * * 
D it betekent, dat de democratie 

er nog niet in geslaagd is, een 
d.oeltreffende methode te vinden 

·voor vreedzame regeling van de in
ternationale problematiek. Dit van 
haar te vergen, ware trouwens een 
onredelijke eis in eeri wereld die zich 
- zeg voor de helft. - ·bewust bui
' ten de democratie· plaatst; gelijk bij 
·de huidige scheiding tussen Oost en 
West het geval is en tegenover wel
ke helft zelfs het verwijt geen zin 
heeft, dat zij zich niet naar de spel
regels der democratie en de daaruit 
voortvloeiende diplomatie gedraagt. 

Zulks te erkennen is voor de de
_mocratie geen schande, het is veel
eer eis van realiteit. 

Maar juist daarom dringt zich te 
)demmender de vraag op: is, waar 
een doeltreffende methode nog niet 
gevonden is, Churchills denkbeeld 
van persoonlijk contact tussen de 
verantwoordelijke staatslieden - die 
van Sowje~ Rusland incluis - niet 
althans zeer ernstige overweging 
waard? 

Wij, Westerlingen, denlten in stel
sels en technieken en we veronacht
zamen maar al te veel de invloed 
van het psychische en psychologi
sche. Waar de tot dusver gevolgde 
weg van openbare Jiscussie volgens 
het op zichzelf juiste maar door de 
omstandigheden praktisch nauwe
lijks meer functionnerende democra
tische systeem de:r; nerenigde Naties 
zo weinig uitzicht biedt, ware toch 
althans te beproeven, of het alsnog 
niet mogelijk was, een betere sfeer 
te scheppen door ontmoeting en 
openhartige bespreking van man tot 
man. 

Democratie betekent, naast al het 
andere dat men eronder wil ver
staan, toch ook en allereerst: geloof 
in de mens en in het menselijke -
om niet te spreken van het gel~of 
in de kracht en de macht van de 
Geest, die zich in de mens open· 
baart? 

G. A. DE RIDDER. 

AFDELINGSSECUTAJlJSSEN: 

Onze administratie is gaarne berelel 
met U te spreken over de morelijk
held van ultbrefdinJ van onze lezera
kring. 
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BELANG
STELLENDEN 

VOOR! 
Op voorstel van Mevrouw 1'. 

Kuipers-Meeste en Mej . .Job. H. 
Springer overweegt de Propa
.ganda-Complissle, het Hoofd
bestuur te adviser.en een popu
laire schriftelijke basis-cursus· 
het licht te doen zien. 1 

Deze cursus is vooral be- .. 
stemd ter voerlichting van 
leden die de behoefte gevoelen, 
bij politieke gesprekken met, 
andersdenkenden beter besla
gen ten ijs te komen • 

De inhoud van de cumui is: 
voorlopig als volgt gedacht: 

1. ALGEMENE INLEIDING' 
over ons ideële, geestelijke ' 
beginsel. 

2. THEORETISCHE GROND
SLAGEN 
a. de mens als maatschappe

lijk wezen; 
b. ontwikkeling maatschap

pelijke en staatkundige 
opvattingen in de laatste 
twee eeuwen, dus onge- . 
veer vanaf midden 18e 
eeuw; 

c. tegenwoordige maatscbp
pelijke en staatkundige op.. 
vattingen en ons stand~ . 
punt er tegenover. 

3. PRACTISCHE KENNIS 
a. Staatsinrichting van Ne

derland; 
b. enige elementaire econo

mische en financiële be
grippen (b.v. de rol van 
het kapitaal, ondememers
winst, ondernemersrisico, 
ondememersinitiatief, ver-. 
band tussen lonen en prij
zen, verband tu58Cn im-: 
port en export, . gewone 
Uitgaven en ka.pitaalsuit
caven) enz.; 

e. Socla.le politiek (te begin
nen met de Kinderwetten 
Van Houten). 

4. HET PARTIJ-PROGRAM
MA. Voor wie zich er meer 
In wil verdiepen moet een 
opgave van eeJivouclige lite- · 
mtuur ve~trekt worden, 

De kosten worden· op·· /2.--: · 
à I 2.110 per deelnemer ge- · · 
~. ' 

-Met het oog op de financiële 
zijde van een dergelijke cursus 
acht de Propaganda-Commissie 
evenwel bepaaldelijk gewenst, 
te weten op hoeveel deelnemers 
bij benadering kan worden ge
rekend, teneinde een gerecht
vaardigd advies - al dan niet 
uitgeven - te kunnen geven. 

Wij verzoeken alle belang
stellenden zich zo spoedig mo
gelijk schriftelijk als adspirant
deelnemer te willen opgeven 
aan het Algemeen Secretariaat, 
Koninginnegrachf; 61, 's-Gra.. 
venha.ge. 

MAAKT DOOR UW DEEL
NAME DEZE UITGAVE 

MOGELIJK. 

TUINHUISJE EN 
WONINGNOOD 

In een land, waar de woningnood 
een nationale ramp is geworden, 

deed de minister van Wederopbouw 
wellicht beter elk tuinhuis; dat er 
gebouwd wordt, met enthousiasme te 
begroeten, in plaats van zijn goedkeu
ring te hechten aan de afbraak van 
een woning voor een jong gezin. Al 
heeft dat huisje maar. . . • 4000 gulden 
gekost. · 

(W eell:blad Limbu,.sr) 



VlltUHEID EN DEMOCRATIE 

Gehoonde zakelijkheyd of: 
d' artistieke spilzucht 

Wat een prachtige taak zo'n dokter te zijn! 
'·~ob Qer~dlr schrijft ons: 
:, N,11. mi]A algeme.ne . beschouwing "De Kunst in Kluisters" in het nummer 
,_,,va~ 14 ~~l. vmche~en in ons qiad en~cele lezensWaardige opmerkingen 
".~uer. d~~'iti, de huidige situatie in de kunst-, meer speciattl de toneel
. ,we~ld ~tfttl~!nd. · piJur . deze bijdragen echter hoofdzak@l'ijk de diagnose 

stèltb?n m :tich met de therapie niet bezig hielden, lijkt het me nuttig 
, .. o~ v.asD;ftopend aan mijn eerste beschouwing, de wanverhouding titssen 
~· o~~· • e~ àrtisflfiltf preatatie wat scherper te belichten. Dat 
:~·&è Waft.~iitQ·indeWfaad :f>estaat heeft $0mmig~ de conch1Si'é doen 
,,~~-·ae·~~tne hoOf~ rijn. lh prmcipe aeht ik di3 

niet ;uist. ~w;r ·ym~ ··~ zijn', 'dat· een ·"ffi groter deél ·t>41t ·me Over~4t
stnn dan thtlns het geval is, aan de artistieke prestatie ten ~de zou 

.. komen. Docà dit ~rou alletm dan mogelijk zijn, wanneer op het "bedrijf" 
· ·• btlatlflriJk bezuinigd werd. Dit n" is 'VOlgens de betrokken leiders niet 
1. m.lijk - welke ttitspraak door de omléikuruiige overheidsimta~s 
J ~ wordt - m«er '*gens mij wet degelijk te bereiken. DG«rtoe 

echter zal een inte~ T~nisaUe tot stand moeten worden gebracht, 
. . ~t M~ peT1,0ezenlijken waarvan cle bed~lde leide~ kennelijk niet bij 
· máèhiê %ijn. Min ·moet een &eherp financier zijn om in deze tijd een 
'artistieke-onderneming dusdanig te leiden, dat de ko.rtbaTe overheids
geW.., fiie van heel· het volk :tijn, het hoogst denkbare rendement 
opleveren. 

En nu zitten we met de moeilijk
heid. dat na de bevrijding de 

meutelposities in handen raakten van 
ben, die he\ scherpe financieren in 

· een artiStieke · ondèrheming beneden 

déeor en vele autobussen vol artisten, 
betekent 'n nutteloze verspilling. Na
tuurlijk kan hieraan niet plotseling 
een eind worden gemaakt. Daarvoor 
is nodig, dat een hechte organisatie 
geschapen wordt en dat er sprake js 
van een innige samen~rking tussen 
de gezelschappen onderling en tussen 
de gezelschappen enerzijds en de uit
koop-organisaties anderzijds. Als het 
Centraal Coördinatie Bureau dit eens 
tot stand had gebracht! 

Inderdaad: het is veel makkelijker 
voor een serie-spelend gezel

schap, aaneengesloten tournée's te 
maken dan voor een repertoire-gezel· 
schap. Doch wanneer dat repertoire· 
gezelschap.blj de kèu.ze van.zijn.stuk
ken ook eens rekening zou willen 
houden met· de .. verlangens van de 
·provincie, cHe al rei:orenci moet wor
den bediend en Wàatleer dat gael
sc:bap dan het v~ van de pro
vincie zou hebben, zoUden wel de«e· 
lijk aaneengesloten tournée's kunnen 
worden gemaakt. 

Dat vertrouwen is na de oorlog -
vanwece de prestaties der gezelschap
pen - voltromen verloren gegaan. 
Ook in dit opzicht is de centrale in· 
stantie geheel in gebreke gebleven. 
En een nieuwe krachtige centrale in
stantie zGu nodig zijn om het te her
stellen. 

Vóór de oorlog was het mogelijk, 
om, wanneer men als leider het ver· 
trouwen van de provincie had, een 
uitgebreid aaneengesloten tournée sa
men te stellen met een stuk. . . . waar
van de pretnière nog moest gaan. Nu 
wenst elkl!en in den lande dé nièuwe 
stukken eerst in de Hollandse hoofd
steden te zien, omdat men te vaak be
drogen is uitgekomen; en nu verlangt 
men vrije keus uit hèt repertoire, om
dat het merendeel der stukken voor 
de provincie niet geschikt is. 

· dè waardigheid des kunstenaars ach· 
ten, niet beseffend, dat ze daarmee 
hUt1 k"DSt en hun volk te lrort doen. 
!;Wol!~ èl\ermè m!igëlijkheden b;v. la· 
;gel:i'·er niet. toen men na de bevrijding 
!~~f~O:: of(ielûiig 'van de toneelwereld. 
ro.vêrcillt . en tmin. een centrale instan
fîje· 'Werd ~pén - bet C.ntraal 
Coördinatie Burèau te Den· Haag -
:die. . de cesubsidieerde gezelsollappen 
1aan elkaar bond; Dat van die moge
Jijkileden niets terecht is gekomen en 
'de . centr~• inmantie ~ .mislukkinl 
.wer9.. ~t geweten worden. aan die 
gèEist .ftfi ·artistieke •onzakelijkheid, 
~ de .. ~lwereld ging: beheer• 

AMBTELIJKE WILLEKEUR IS 
UIT DEN. BOZE 

~n. .. ' 
'1.'<'" .-, ,. '•· .• •• ;..,.;._,,·".·:···,'·--~~-~ •• -: •.• • •.••• ,.• •.•• • •. 

I ~;·.:'' ,,<.,,,' -:. ~: • • .-•\" "': • - •- , r È r kan rtiet bezui~gd wórden op 
, het 'bedrijf. verl(tlt D)en ons. 
ii>Ol!h iitén tou. moeteh ~eb: wij 
~isSen hêt zakelijk inzicht eh de ca• 
Pa'êiteiten om de ·juiste Mzuiniging~n 
~ ·V.~ en dQór te v.oe~n. Is ~en 
~cl\, er in dl! artistieke kringen, waar 
~è zakèiijïthifd- gèhbond ·wordt, wel 
1tfan' ~. ·wat er op het ogenblik 
biet ons ~• gèbetht'! ts.tnen zich eJ1& 
van bewust, .~at in ontelbate gezinnen 
anet een toc:h 'Werkelijk niet laag in .. 
komen de ·Jàótl!rpOt nog màat ultslui· 
tead marprine bevat en het v~s tot 

·.'u 1uxe .is geworden, gere~TYeerd voor 
en,kele dagen van de week? Wat zou 
er Q1l ODzé samenleving tereclrt ko· 
men. als de huismoeders zeiden: er
kan Biet bezUinigd worden? Zij *>e
ken baaf die bezuinigingen. welke de 
ltijl ._n bet cezm het minst aanlas· 
ten lil als ae knap :zijn, weten :&e in 

· hepulcle ~dlten hun huisgenoten 
llog e8\ ·zekere 1\lxe té suggereren. 

.. . . 
·.·of ik 4ê salarissen van de kun
.. · . stenaats dan zou Willen .verla

ten'! Neen, integen.d.eel zelfs. Ik zou 
nier graag eèh. verpaupering willen 
propageren. En de salarisS'en 'Van be
kmgrijke · kUilStenaars zijn in verhou
.ing . veel en veel lager dan ze vóór 
--~ Ol,)fl~~. waren ..,.. ond~nks de ver
Jeende subsidies. Wellicht zou in de 
~· ttigto~Nn alleen ~t salaris wat 
meer . in ·verband met de prestatie -
• 1mtge. d:tt gebit in de kunst - dan 
~n.~e"-bai:td met een "levensmin,imum" 
kunnen worden vastgesteld. Màar dat 
zou ~h slechts een geringe bezuini
ging betekenen, terwijl veel belangrij· 
ker besparinJen mogelijk zijn. 
. Natuurlijk zou het tne veel te ver 
1 voeren, hier&p in ons blad dieper in 
te gaan. Maar opdat tnen mij niet 

!verwijte, dat ik alleen maar schone 
!theorieën verkondig, wil ik toch één 
:punt nader belichten. 
i Een van dé belangrijkste redenen, 
• dat smnmigé niet-gesubsidieerde ge. 
'zelachappen er zich kranig, zij het na• 
tuurlijk SQtllS niet .. zondoer moeite, 
:doorheen slaan, is gelegen in het feit, 
'dat zij uneengesloten tournêe's tna~ 
ka, lwtt~n een ~dhg van tlett
·dtllzenden betekent. Het kris•kras 
'door 't 1and .trekken van vele wagens 

De heer J. H. van der Burg schrijft 
OM: 

De heer X te IJ had per 1 Mei 
. 1940 zijn vermogen .te lug 

ll4n'gegeven . . Bij een onderzoek d~ 
tü Rijksaccountantsliienst wenl 
fH&Stge$teld, dat f&et vennogen per 
1 Mei 1940 f 15.000,- te laag was 
CULngegêVetl.. Het inkomen over de 
ja"'n voor l Mei 1940 W48 uker 
niet te laag !Ulngegeven. àtutr bij 'n 
RijkSCJcoountanUonderzoek in 1941 
dé venmderatelting toa$ uitgespro
ken, dat de belastingplichtige, bij 
de · door hem 114ngegeven i."lkom
aten meer moest hebben bespaaTd 
d4n uit de opeenvolgende Venno
gens«angiften was af te leiden. 

••• 

0 p het Buitengewoon-aangiftebil· 
jet, bij de plöuivering, maak

te cle belastingplichtige X gebruik 
"an. de gelegenheid mede te delen, 
dat !Zijn Vermogen per 1 Mei 1940 · 
groter was dan door hem was aange• 
geven. Bij schrijven 9 Januari 1951 
deelt de Oètrokkene In~teur mede, 
dat wordt toegestaan het vermogen 
per die datum te v-erhogen tot 
f 55.000.- (aanslag 1940 was maar 
i 40.000.-) minua het te betalen ge
wetensgeld, onder voorwaarde, dat 
uiterlijk 1 Februari 1951 een bedrag 
ad i 3.500.- wordt gestort ten kan• 
twe van de Ontvanger der Directe 
Belastingen te A. 

De belastingconsulent van belas
tingplichtige adviseerde de f 3.500.
te storten, omdat de Rijksaccountant, 
die het onderzoek had ingesteld o.a. 
schreef, dat 22% % van het verzwe
gen vermogen nog zeer tegemoetko
mend was, daar de Inspecteur, in ver
band met de voorgeschiedenis, het 
verzoek, gewetensgeld te mogen be· 
talen, had kunnen afwijzen. 

• • • 
D e consulent vroeg de Inspecteur 

· schriftelijk waarop het bedrag 
Vall I 3.500.- als gewetensgeld was 
gebaseerd. Hterop mocht de consulent 
onderstaand antwo~d ont~gen: 

',)n antwoord op Uw brief van .,-"k :J;t.- dc'er~ tr. médt, ·élizt 
het gewetensgeld werd bepaald 
«&n de hand van de mij ver
strekte veonchtiften." 

De lMpecteur. 

De eonsulént meende tereeht, dat 
het eenzijdig vaststellen .v-an het be· 
,drag aall geweteasc.W te betalen niet 
iuist was en op grond daarvan ver
zocht ·hij de ~eteur althans toe
zending van de aan hem verstrekte 
v.oonchriften. 

Op dit verzoek kwam een brief bij 
de consulent binnen waarin de vol
gende mededeling voorkomt: 

,.De voor.schrijten tot uitvoe
ring van het bepaalde in art. 3, 
derde liet van ~et K~. Besluit 
van 3 Sept. 1945, Stbl. '1110. F l$9 
(Buitengewoon navorderingsbe
duit) zijn niet ter keanis ge.. 
bracht aan de belastingplichti
gen, zodctt in deze geen sprake 
is van een twistpunt, zoals door 
U wordt verondersteld. 

Er zijn geen termen aanwezig 
voormelde beschikking te her-
zien." 

De Inspecteur. 

••• 
1 n art. 3 van het Kon. Besluit van 

3 September 1945 zijn wel 
voorschriften tot uitvoering vermeld, 
maar is het geen eis van rechtvaar
digheid, dat, waar in het Buitenge
woon-aangiftebiljet de· gelegenheid 
werd geboden een per 1 ).'4:el 1940 ge
maakte fout te herstellen, ook -die 
voorschriften ter kennis van belas· 
tingplichtigen worden gehracltt? 

·Dit is een van de onrechlv&al"dlt· 
lledea flîe aan het bacale recht ea tie 
tae~ ftll • i t ncht la.hàereDt •• 
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wanneer dit ene poedertje zou 
worden ingenomen, zou de 

zieke al aardig kunnen herstellen. 
Maar er. zijn nog zoveel meer medi
camenten, die te baat kunnen worden 
genomen door een dokter, die zijn vak 
werkelijk verstaat. Wat een prachtige 
taak om zo'n dokter te zijn. 

Wanneer men echter blijft voort
sukkelen met kwakzalversmiddeltjes, 
aangeboden door hen, die de kundige 
dokter verachten en de genezing 
maar liever overlaten aan de schone 
(en artistieke) natuur, zal men stellig 
niet uit de impasse geraken. Dan zul
len de subsidiegelden ook verder be· 
steed worden op een onverantwoor
delijke wijze. : . . tot - de hemel ver
hoede dat het zover kome - een prin
cipiële dwaas, die de spUzucht niet 
lan«er kan aanzien, met het badwater 
ook het kiild Vl!etcooit. . 

Dan z()uden de bespotters van 'de 
.zakelijkheid in de kunst verder alleen 
nog maar op een artistiek houtje kun
nen bijten .... Men zou het hun gun
nen .... wanneer het niet tevens ten 
koste van de kunst zou gaan . 

Uandidaatst.elling 
Hoofdbestuur 

Ter voldoenin.g aan het be
paalde in artikel 34 van het 
Algemeen Reglement deelt 't 
Algemeen Secretariaat mede, 
dat in het jaar 1952 de vol
gende leden van 't Dagelijks 
Bestuur en van het Hoofd• 
bestuur aan de beurt van af• 
treden zijn: 
Van het Dagelijks Bestuur: 
Mevrouw mr E. A. J. Schel• 
tema-Conradi te Haarlem en 
de pe~i'Rg~eester, de heer 
S. J. utnt den Bergh te Was• 
senaar. 
Van het HoofdbestuuT: Ir J. 

·• Bttas te Hengelo; H. B. Bw{J.. 
hv.ys te Utrecht; ir A. J. ER· 
gel te Arnhem; J. Krooshof 
te Deventer; ir A. Voet te. 
Groningen. 
De aftredende leden zijn uoZ
pens het AlgemlH?n Regle
ment herkiesba4r. Van ·mevr. 
mr E. A. J. Scheitema-Con
radi en <U heren S. J. v. d. 
Bergh. en J. · Krooahof is be
rei41 bericht ontvange"- dat 
zij bereid ~\in .tich een Mr• 
kiezing te laten welgevallen. 
Van de averige leden. is nog 
geen be~ ontvangen. 
Zodra àit het geval is, zal 
hiervan nader mededeling 
worden gedaan. 
In het Hoofdbestuur hebben 
thans zitting twee leden der 
Staten-Generaal, te weten de 
heren Oud en Ritmeater. 
Het maximum, dat artikel 33 
van het Algemeen Regle
ment toestCULt, is drie. 
Overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 34 lid 2 Vfln het 
Algemeen Reglemtmt kunnen 
candidaten voor de t)ert)Ul
ling van de hierboven ge
noemde vacatures t~óór 1 Fe
bruari 1952 door de afdelin
gen rum het Algemeen Se· 
éretariaat worden opgegeven. 
Als candidaat worden .Hechta 
cUegenen aangemeritt; die 
zich $Chrlftelijk bereid heb
ben verklaurd een candida
t'uur te aanvaarden. 

Nieuw raadslid in 
.. Beverwijk 

De enige zetel, die de V.V.D. in de 
gemeenteraad van Beverwijk bezet, is 
door altreden van de heer A. Blom 
Ihn., die om zakelijke redenen (het 
inttireet uitvoeren van gemeente· 
werk) heeft moeten bedanken, vrij• 
g~komen. De derde candidate op onze 
lijst, mevr. P. All~m--8chilthuil, 

heeft zich bereid verklaard deze on• 
betette plaats te bezetten. 
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l(orthals werd erelid van de J.O.V.D 
Het eerste landelijke Congres der Jongeren ·organisatie. 

"Jlrijheid en Democra,ie" 
Honderd-zeventig ;onge deelnemers uit alle delen van het land kwamen 
op 17 en 18 November :j.l. te Zwolle bijeen 000? Ad eente Congres de1~ 
J.O.V.D., tevens de derde jaarlijkse algemeM vergaderi-.g. De hoogte
punten voor de congresserende jonge'f'ef!. UIGt'eR- cmget1Dijfeld de aanbie
ding van het erelidmaatschap d~ m,_nil•tie aon drs H. A. Korth.Gl&. 
en diens geestdriftige rede op ZondAgmiddag. Het Hamhorigheidsgevoel 
en de onderlinge kameNUZd.schap, .de voort·re.fl~Ujke leiding van. de oj
t'f'edende wnd. ~oorzitter F. van Gelder en van de nieuwe voonitte'f' dr E. 
Nordlohne, de prima organisatie van de kleine afdeling Z100Ue met de 
steun v.:~n de ajdeli11{1 Meppel ea de goede senice va• de Bu.itenoociëteit, 
\QCGJ' Jlet Cpngn~s we?'<l g.nou.d.ea, ~~ een. 'U!CHH'Oo11J GOOf' het 1:1lotte 
verloop UGn de Algemene VerQ«derinf, weUoe na een ontvangst. ten stAd
huize door Zwolle's burgemeester, jh-r m'f' G. A:. Strick van Linschoten, 
al 'n feestelijk .begin had. De maaltijd op Zaterdagavond bleek "11. succes, 
het dansen d.aa.rna een gelegenheid om vele vriendschapsbanden te t'e1'
rr.ieuwen en te versterken. Het p1·ogramma van Zondag, geopend met een 
morgenwijding door de heer G. A. de Ridder, we'f'd besloten met het 
aannemen van enkele resoluties, waarvan de tekst was opgesteld door een 
tweetal commissies, welke als grondslag voor deze resoluties beschikten 
over een prae-advies over de politieke beginselen van het Liberalisme, 
uitgebracht door dr H. Roethof en mr A. Stempels, en een prae-advies 
over de Europese Integratie, uitgebracht d~or drs J. G. Th. Linssen. 

I n zijn rede op Zondagmiddag 
schetste Drs. Korthals het ka

rakter van het liberalisme en gaf hij 
de taak der jongeren aan. Het libera
lisme, aldus spreker, moet niet wor
den gezien, zoals thans teveel ge
schiedt, als een stelsel, dat zich alleen 
bemoeit met het economische leven, 
maar als een geestelijke stroming, 
welke de richtlijnen geeft voor de 
practische politiek. Kernpunt is de 
Yrijheidsgedachte voor de mens, dit 
betekent echter niet graaien ten eigen 
bate en ten koste van zijn medemens, 
maar dit betekent, dat de vrijheid 
dient gepaard te gaan met verdraag
zaamheid en verantwoordelijkheid 
jegens zijn medemens; de vrijheid 
moet kunnen worden beleefd door 'n 
ieder van welke maatschappelijke 
stand ook. 

Ons begrip ~ociale rechtvaardigheid 
:gaat 'Uit van de mens en is in over
eenstemming met de eis van het 
christendom en het humanisme. De 
economische maatregelen zijn slechts 
een middel, niet een doel, :~;oals in de 
vorige eeuw versebillende voorman
nen van het economische liberalisme 
bewust of onbewust stelden. 

Aan de jongeren verzocht spreker 
meer b,;grip te tonen voor wat zich in 
deze wereld afspeelt. Men moet er 
niet '.·oor ·;;~glopen, men moet in rus
tige bezinning alles overwegen, waar
bij men ervan moet uitgaan, dat de 
~wns wordt bezien in zijn liefde voor 
het doel, dat hij nastreeft: de liefde 
is immers de basis van een betere 
samenleving. 

••• 

S preker vroeg meer begrip voor 
de politici, die maar al te veel 

worden afgeschilderd als domme, 
eigenwijze mensen, die dingen zeggen, · 
welke een ander toch al reeds eerder 
zag. De jongeren moeten zich meer 
met de politici verbonden weten, 
waarbij zij echter zelf dienen te zoe
ken hoe zij de beginselen in practijk 
willen brengen, want niets is ~teest
dodender dan de jongeren te wil~n 
dwingen te handelen gelijk de oude
ren dat willen: kadaverdiscipline 
strijdt met het liberale beginsel. 

Voor de politici is het gezond, dat 
zo nu en dan eens door de jongeren 
onbevangen hun de principes, waar
om het gaat, voor ogen worden ge
steld. Echter men moet toch ook goed 
begrijpen, dat door de huidige samen
stelling van onze volksvertegenwoor
diging in de practische politiek alleen 
iets kan worden bereikt door samen
werking, waarbij het onmogelijk is 
<'m alle illusies volledig te kunnen 
realiseren. 

Tenslotte ingaand op de huidige 
internatienale situatie deed spreker 
een hartstochtelijk beroep op de jon
geren em mede te werken aan de tot
standkoming van een sterk West
Europa, welke een eplossing kan be
tekenen voor bet Duitse probleem, 
voor het· respect der kleine landen, 
voor een tè grote Amerikaanse in
vloed, voor de instandhouding van de 
vrede, waarnaar ieder Europees mens 

snakt. 

0 p dit tweedaagse . congres waren 
vertegenwoordigers aanwezig 

van de liberale en democratische jon
gerenorganisaties uit België, Luxem
burg en West-Duitsland Op de twee
de dag waren o.a. aanwezig Prof. Mo
lenaar, Baron De .Vos van Steenwijk, 
leden van de Eerste Kamer, het lid 
van de Prov. Staten van Overijssel, de 
heer Van der Noordaa; de burgemees
ter van Olst, de heer Nawijn, de heer 
Inden van het hoofdbestuur der 
V.V.D., de heer Tom, voorzitter van 
de afd. Zwolle der V.V.D., de heer 
Oosterveld, lid van het hoofdbestuur 
van de Jongeren-Organisatie van de 
P.v.d.A. "De Nieuwe Koers" en vele 
anderen,. w.o. verschillende oud-B.J. 
L.-ers. 

Tijdens het congres zond men een 
telegram aan de Koningin, waarin 
uiting . werd, gegeven aan de geyoelens 
van de J.O.V .D. vari' verbondenheid aan bèt Oranjehuis, het symbool van 
onze vrijheid. 

••• 

Het nieuwe hoofdbestuur, dat in 
verband met de groei der J.O. 

V.D. is uitgebreid tot 15 leden, geeft 
een weerspiegel~ van de regionale 
verdeling der leden. Het Degelijks 
Bestuur wordt thans gevormd uit de 
volgende ledent 

Voorzitter: Dr. E. Nordlohne, Am
sterdam. 

Viee-voerzitters: Ir. H. Homan, As .. 
sen; Drs. J. G. Th. Linssen, Amster
dam. 

Secretarissen: L. D. Oosterveld, Am
sterdam, Botticellistraat 8, Zuid; mej. 
E. Ha:~:elaar, Dordrecht. A. v. Bieyen
burgstraat 3rd. 

Penningmeester: A. Delfos, Strijen 
(Hoekse Waard). 

Lid: T. de Vries, Groningen. 

De .openingsrede 
De waarnemende voorzitter F. R. 

van Gelder opende het congres met 
de volgende rede: 

B ij de aanvang van het eerste 
congres, tevens de derde jaar

vergadering, van de Jongeren Orga
nisatie Vrijheid en Democratie is het 
goed een ogenblik de gedachten te 
bepalen bij enkele vraagstukken, 
waarvoor het Liberalisme ons in de 
huidige tijdsomstandigheden stelt en 
in het bijzonder bij de taak, die hier
bij voor de jongeren is weggelegd. 
De hernieuwde bewustwording van 
de liberale beginselen onder jongeren 
heeft in de afgelopen jaren vorm ge
kregen in de J.O.V.D., die in Februari 
vc.n het volgende jaar haar derde ver
jaardag zal vieren. Sinds haar oprich
ting zijn het ledental, het aantal af· 
delingen en de geestdrift gestadig toe
genomen, en dat dit onverminderd, ja 
zelfs in steeds grotere mate, voort
duurt, stemt tot bijzondere voldoe
ning, en mag worden beschouwd als 
een bewijs dat de J.O.V.D. een reële 
ftmctie heeft in het politieke en, bre
der gezien, in het gehele maatschap
pelijke leven. Het is van belang te 
constateren, dat onze organisatie in 

haar korte bestaan een eervtllle plaats 
is gaan innemen, zowel nationaal als 
internationaal, en wij kunnen ons ver
heugen in de steun en de sympathie 
van een brede kring geestverwanten, 
zowel binnen als buiten de practiscbe 
politiek. Dit alles neemt niet weg, 
dat, wil~ wij onze doelstellingen 
volledig bereiken, de voortvarende 
groei van onze organisatie onaf.l!(ebro
ken samen liMiet ·gaan, enerzijels met 
de op7echte wil oQk anderen van o~e 
prJneipes te o~ertuigen, en, andenijds 
met steun en hul-p aan de Liberale 
zaak, daar, waar wij die mogelijker
wijze kunnen bieden. 

••• 

I k moge vooreerst wijzen op de 
eis, die het Liberalisme stelt aan 

de verbreiding van zijn beginselen. 
De Liberale Grondslagen, niet geba
seerd op tijdelijke utiliteit of deside
rata van groepen of individuën, ver
lenen daaraan hun waarde, dat zij 
dieper grijpen en. in wezen altijd de
zelfde zijn. Willen zij echter uitgedra
gen en toegepast worden tot werke
lijk heil van de maatschappij dan kan 
dit alleen geschieden door diegenen, 
die idealisme aan realiteitszin weten 
te paren, die hun hart naast hun ver
stand kunnen laten spreken. Heeft de 
reeds rijke geschiedenis van de Libe
rale gedachte dit niet ruimschoots 
aangetoond? Aangetoond eerst. tijdens 
hr,ar opkomst, meer vooral, later, toen 
de koele sfeer, waarin de liberale 
problemen werden doordaeht, de 
spontane gloed van voorheen scheen 
te blussen. Laten wij lering trekken 
uit dit verleden, nu wij ervan over
tuigd zijn, nu het liberalisme weder
om gereed moet staan om zijn kansen 
te benutten. En dan zal het erom 
gaan of wij naast onze nuchterheid 
en realiteitszin de geestdrift, de 
warmte kunnen opbrengen, zonder 
welke het liberalisme de schrijnende 
problemen van het O(enblik n:hlt kan 
benaderen. 

• • • 

I k doel hier o.a. op vraagstukken 
van soc.-economische aard, waar

over een prae-ad~ies aan dit congres 
zal worden aangeboden. Verv.olgens 
dient naast de zorg voor ons vereni
gingsleven onze aandacht uit te gaan 
naar die vraagstukken, die met recht 
aanspraak kunnen maken op onze be
langstelling en werkzaamheid. Hier is 
het vooral het probleem der Europese 
Samenwerking, waarvan. de noodzaak 
door alle betrokkenen - en zijn dat 
niet de Jongeren in de eerste plaats? 
-· nog maar nauwelijks of zelfs ge
heel niet W(rdt gevoeld. Dat op dit 
terrein grote en principiële gevaren 
dreigen, staat vast, doch evenzeer, dat 
het Liberalisme een uitnemend richt
snoer en een aangewezen stuwende 
kracht is bij de bestudering en ver
werkelijking van deze gedachte; lattn 
wij er derhalve bedachtzaam, doeh 
van harte aan medewerkei".. 

* * 
Doch niet ·a neen internationale 

problemen vragen onze activi
teit. In eigen land dient evenzeer de 
Liberale zaak verdedigd en uitgedra
gen te worden. Waar de J.O.V.D. de 
maatschappelijke en politieke vor
ming van Jongeren als haar voor
naamste taak ziet, mag nooit worden 
vergeten, dat onverbrekelijk hiermee 
is verbonden, de zorg, dat ook in ons 
land de liberale beginselen in de 
practische politiek tet uiting kunnen 
komen. Niet is het ons doel de weten
schap - en het spel - der staatkunde 
mede te regelen; hiertoe voelen wij 
ons niet geroepen en zijn wij niet be
voegd. Maar waar het in het komende 
jaar bij de verkiezingen zal gaan om 
de handhaving en, naar wij vurig ho
pen, om de versterking van het libe
rale elemetlt in de volksvertegen-

woordiging, ligt het veer de hanil,. ~at 
wij, wie deze liberale zaak ~• .na' ûn 
het hart ligt, ieder p~}ijlt · ·de 
hulp willen en zullen b~ die: V.n 
liberale jongeren verwadit mtlf _.. 
den. . . . 

In het vert"'uwen dat. het·~ms 
moge slagen, ge~e'!nd déÇt- ~n ~ 
van idealisme en realitei~n. epen iJt 
de algem.elle vergadè.... · 

Drs. H. A. Korthals 
tot ere-lid. benoemd 

.,En als bewijs van dit ereiidmaat• 
sebap na à J.O.V.D- bied ik U, 
mijnheer Kerihals, dit erevaantje 
aan." Op c!eze woordea. resproken 
door de aftredende vooratüer, F. van 
Gelder, op die tweede tlar van het 
eerste Conrres van de .J.O.V.D., ·re
houden QP J'1 en 18 No'M!Ilber j.l. te 
Zwolle, volgde minutenlang een 

DRS KORTHALS 
•... ere wien ere toekomt . .... 

a&ormaclttlre ovatie Yan de zijde der 
... no deelnemers en hunne tall\ike 
renodirden. 

Biermede laad de J.O.T.D. de ma.a 
lf'huldird, die in de jOlig-liberale we
reld zo'n voorname plaats llad inpno
men, als krachti&' strijder ea 4nH1-Yeer• 
:aitter van de Bond van Jong-Libera• 
len, die een der jour-lilterale 't'oor• 
mannen was in het verset *Uclena de 
eorlog, toen de heer Kortbals ver
sehiJlende zijaer vrienden • mede
werkers heelt verloren, die" tha:oa de 
stille medewerker in het werk .der 
.J.O.V.D. is. Met hem lteeft .e,J.O.V.D. 
.,_._ d.e beer Jlwtllala zelve zeidie ·. in 
~un dankspeech, teven5 ~n ~'~iera, 
die deel uitmaalden van cle Bond van 
Jong-Liberalen, maar die door de be• 
zetter van bun vrijheld werden be• 
reofd en vermeord, omdi..t de· vrijleid 
ltun zo dierbaar was. 

STALEN MEUBELEN , 
.,GISO"·LAMPEN 
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Parlementaire flitsen 
(vervolg van pag. 2) 

najagen van de leuze: "Pluk de 
a-rmen, spaar de rijken" te be
schuldigen. 

* * • 

T ot slot stelde mr .Oud met na
.. druk vast, dat, zoals de Rege

ring in haar Memorie van Antwoord 
ook toegaf, 'n politielt van consump

. tiebeperking . op bepaalde , terreinen 
· 'fOOr hen; 'die niet verder kijken op 

l.e~t ecnste" g~û<:ht misschien een an
U..jrociaie ·polttid{ kan lijken; maü 
d~ zJj in:werkelijkheid kan zijn e~n . seër l<OCÏ~4}.Wiitî~k, orndà.t die con
IIUJ!'Plie-b<!perking onmlsbaàr kán 
1.1Jr\ om ervoo.· te zorgen, dat het 
~~eonvrntsche leven voor ineenstor-

. ttng bewaard blijft en dat de sociale 
v~rzieningen op de duur kunnen 
blVYen gehandhaafd. 

Een goede staatkunde moet ver
der zien dan tot vandaag. De Re
gering-, aldus de heer Oud, is dat 
In beginsel met mij eens; Ik hoop, 
dat wij het in de tijd, dat dit Ka
binet nog aan het bewind .zal zijn, · 
ook met de ·praktische voorstellen 
van de Regering eens zullen l~:un
nen ;zijn en ik hoop, dat ook het 
Kabin~t, dat na de verkiezingen 
zal optreden, zich door dit begin· 
sel, namelijk dat wij vóór aJies o_p 
de toekomst moeten letten, zal la
: ten leiden. · 

• • • 

A an -het einde van het debat 
werd nog een motie van de 

heer Alldriessen (K.V.P.), welke 
clOQr de voorzitters der andere vier 
g~te fracties (dus . ook door mr 
Oud) mede was ondertekend, "'let 
alleen de stemmen der communisten 
tegen, aangenomen. Zij stelt de wo
ningbouw in de orde der waaräen 

. . ' :-a-:· ·~ . ' 
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AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Vraagt bij onze administratie de 

tarieven· voor extra-exemplaren van 

ons weekblad, voor de verbreiding 

van onze beginselen en voor het 

werven van nieuwe abonné's. 

N. V. Lijm- en 
Gelatinefabriek 

,,~elft'' 

Fabrieksmerk 
TWEETORENS 

Tel. 106-363 - Delft 

0..""""' ;.,rm..g 
becm inve.ieri•g 

thans op één lijn met het probleem 
van de defensie,· de investeringen en 
de betalingsbalans. Zij nodigt de Re
gering uit, haar ·beleid te richten op 
de bouw van 50.000 woningen voor 
1952 (in plaats :van 40.000) en 
vraagt de Regering zich te beraden 
over de middelen en maatregelen, 
die ook voor een verdere toeltomst 
een redelijke voorziening in het wo
ningtekort zoveel mogelij.k waarbor
gen. Tenslotte wordt nog gevraagd, 
bij haar bCi!raad ook te. beantwoorden 
de vraag of een geleidelijk· aanpas
sen n de huren aan éen econo-

. misch verantwoord huurniveau .niet 
een der noodzakelijke middelen moet" 
zijn om o.m. deze voorziening· te· ver
wezenlijken en voorts ha!\r beleid 
met betrekking tot de financiering 
van. de woningbouw zodanig te voe• 
ren, dat, onder vootopstelling van de · 
noodzakelijkheid van het beh.Jud van 
het mo.1etair evenwicht, ook de 
bouw van woningwetwoningen' . in 
redelijke omvang gewaarborgd is. 
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Broodnodige 
. waardering 

Een menselijk lichaam, dat lan-
. gere tijd geen voedsel krijgt, 

vermagert en sterft tenslotte af. En 
viat voedsel is voor het lichaam, is 

·waardering voor de menselijke geest. 
De m~ns, die nooit en te nimmer 
voelt, dat men hem waardeert, 
schrompelt geestelijk ineen. Hij is een 
stumper. Want hem wordt heel veel 
ontzegä. Als uw kind een poppetje 

. getekend heeft en dat vol trots aan U 
laat zien, verlangt het naar een 
woord van waardering. Als Uw 
vrouw eens flink haar best heeft ge· 
daan in de keuken en langs: haar neus 
Vl.'eg vraagt of het gesmaakt heeft, 
verwacht zij een uiting - hoe klein 
ock - van tevredenheid en waar· 
dering. 

(De Wolkenridder) 

11. TEN UATE Hzn. & Uo. N.l. 
Almelo 

Katoenen- en Rayon

manufacturen 

SMIT 
SLIKKERVEER 

1---D...,.YNAMOS MOTOREN INSTALLATIES=----~ 

V oor Uw zaken met Azië be
schikken wij over 17 kantoren 
in Indonesië en eigen vesti· 
gingen in Bombay, Calcutta, 
Bangkok; Singapore, Hong
kong, Kobe,. Tokyo. 

Inlichtingen verstrekken onze 
kantoren in Nederland: 

AMSTERDAM, Sin~! 250 
ROTTERDAM, Marhenesserl. 23' 
DEN HAAG. Lange Vijverberg 11 
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PROBLEEM DER. MASSA IN DE RECHTSSTATEN 
·1'. 

Enorme .vera~twoordelijkheid der socialistische leiders voor· 
de dreigende communistisc.he wereldoorlog 

I n de zes en een half jaar na de beëindiging 
van de tweede wereldoorlog is het 

schrikbeeld van de dreiging van een derde 
gelijksoortige ramp allengs bij alle democrati~ 
sche volken en onder alle bevolkingsgroepen 
.gemeengoed gèworden. Zó collectief is dit 
. schrikbeeld in aller geest gegroeid, dat het 
.welhaast reeds een totalitair karakter heeft 
gekregen. Niet alleen militair, maar ook fi~ 
nancieel. economisch en sociaal is deze drei~ 
. ging geworden tot 9e grondslàg van elk de~ 
fensief denken: en zij beïnvloedt in meerdere 
of mindere mate zelfs vele, met oorlogsge~ 
vaar niets uitstaande, overheidsmaatregelen. 

Maar alles went, ook een schrikbeeld. Dit 
is vooral massa~psychologisch een normaal 
verschijnsel, uiteraard van bedenkelijke aard, 

_want gelatenheid en fatalisme gedijen; doch 
scherpe inzkhten en energie sterven op cle 
duur op deze bodem. 

Socialistische en communistische 
·. gelijkgerichtheid 

Staatkundig is van dit verschijnsel het ge~ 
volg, dat onplezierige waarheden came~ 

leontisch gaan verkleuren èn buiten het ge~ 
• ziehtsbereik der massa geraken. Dit is · de 
màssa niet euvel te duiden. Mensen zijn maar 
mensen. Doch hieruit is de klassieke wijsheid 
ontstaan, dat wie de goden verderven willen. 
.zij die ·eerst met blindheid slaan. Dit geldt 
wel in zeer sterke mate voor de controverse 
socialisme-communisme. Ter bepaling hier~ 
van is slechts de strikte logica der objectivi~ 
teit dienstig. . 

Wanneer men 'zich de vraag stelt, van 
welke zijde en met welk doel de dreiging van 
een derde wereldoorlog komt, dan wordt 
daarop in de Westerse demoCratieën naar 

. beste weten en geweten geantwoord: van de 
.zijde van het Moscouse communisme met het' 
doel der communistische wereldrevolutie ter 
invoering van het staatssocialisme op cie.basis 

· van de klassenstrijd onder de dictatuur van 
· he~ proletariaat. Ook de socialisten scharen 
zich achter dit antwoord! 

. Essentieel in dit àntwoord is: het uitg,angs~ 
. punt van de klassenstrijd en de doelstelling 
. van het staatssocialisme. Maar juist hier zijn 
. wij gekomen op het kameleontische terrein, 
. waarop boven werd gedoeld 

Immers: ho.e men het wende of kere en 
ondanks waardering voor de bedoeling van 
het omzetten van het begrip sociaal~democra
tie in het begrip democratisch socialisme, in 
de dagelijkse politieke praktijk blijkt de oude 
socialistische natuur steeds weer sterker dan 
de reformistische socialistische leer. Zo stuit 

· men - ook in socialistische kring - onver~ 
mijdelijk op de in dit stadium wel buitenge~ 

_ woon gevaarlijke, want slechts verkleurde 
waarheid, dat er in dit opzicht géén wezen~ 
lijk verschil bestaat tussen het socialisme en 
het communisme: beide voeren de klassen.
strijd en beide streven naar het staatssocia~ 
lisme · 

Dat het socialisme het eerste in concurren~ 
tie met het communisme noodgedwongen 
doet en het tweede via de verovering van de 

door Mr. G. VONK 

- st~atsmacht staatkundig niet kan vermijden, 
doet aan het feit als zodanig niet af. 
.. In hetbelang van de .wereldvrede isieder, 

· · Ûi~··v<tn:·:'g-O'~en ·wille is, zedelijk. v~rplic:ht 
dit feit wel zeer d~tigëielijk 'ie 'Onderkennen 
en te erkennen. Ook de socialist! En wie de 
waarheid hiervan uit de weg gaat, pleegt in 
w~zen een misdaad tegenover. het mensdom, 
want het gevaar, waarin onze wereld ver~ 
keert. is goeddeèls het gevolg van de prak~ 
tische gelijkgerichtheid van het socialisme en 

·het communisme. 

.. .. * 

Een harde waarheid? 

De vraag, of dit een harde waarheid is, 
moet ontkennend worden beantwoord. 

Spreekt men van. een h~rde· waarheid, als 
geconstateerd wordt, dat twee zoons van 
dezelfde vader, hoezeer in karakter en in fat~ 
soen uiteenlopend, broeders zijn? En is een 
waarheid ooit hard, wanneer zij kan bijdra .. 
gen tot juist begrip en daarmede tot bestrij~ 
ding van de dreiging van een afgrijselijke 
calamiteit? · · 

De tragische waarheid der gelijkgericht~ 
heid doet thans reeds veelvuldiger dan men . 
wel schijnt te menen in de werèld der arbei~ 
ders de. grenzen tussen b,et ·een en het ander 
verdoezelen. Toch kan ieder. ·die ogen 

. heeft om te zien en oren om te horen. dit da
gelijks constatei'e11 in fabrieken, arbeiders~ 
wijken, havenemplacementen en andere een~ 
tra. Daarenboven neemt het crypto~commu~ 
nisme in de vorm van verkapt infiltreren hand 
over hand toe. In een buurland was enige ja
ren geleden het aantal leden der communis~ 
tische partij te stellen op 130 duizend, thans 
op 25 duizend, in verband waarmede men 
zich de tamelijk angstige vraag stelde, waar 
die 105 duizend communisten gebleven wa~ 
ren. En in de andere Westerse democratieën 
stelt men zich gelijksoortige benauwende vra~ 
gen 

* * * 

De tragiek der goeden 

Z owel in het belang van de vrede als in het 
belang van de Westerse beschaving zou 

men zo gaarne wensen, dat de ogen open 
gaan en dat het' inzicht in massa~psychologi~ 

sche onderstromingen en krachten in dit 
tijdsbestek nog tijdig wordt verworven. 

Naast de mentaal ontwrichtende gelij~~ 
gerichtheid constateert men immers gaarne 
en met vreugde, dat er moreel een zeer groot 
verschil bestaat tussen het socialisme en het· 
communisme Dit is het verschil iti de midde~ 
len en de toepassing daarvan om tot het dóel 
der staatssocialisatie te geraken. Hei sodalis.
me wenst slechts de democratische midde~ 
len, die legaal zijn. Het communisme is en 
blijft revolutionnair en dus eventueel: illegaal! 
De twee zonen van dezelfde vader, hoewel 
broeders gebleven in beginselen van dezelfde 
stam, hebben zich in verschillende richting 
ontwikkeld naar de maatstaven van goed én 
kwaad, in maatschappelijk opzicht neerko.
mende op pro en contra een de rechten d~r 
mensen eerbiedigende openbare orde. In ~e 
Westerse democratieën is hierdoor een zeer 
felle en vijandige broederstrijd ontstaan. vrij .. 
wel op. gelijke bf:~!~ iól)s ge s~rjj4 ~~.K~~n 
Abel. Ma,ar evetlafs :Kaïn . zijn broecfer ver.
sloeg. zal in geval van een derde wereldoorlog 
het communisme het socialisme verslaan, dat 
immers zij,n krachten in de massa verspilt aan 
richtlijnen, die het communisme dienen en 
daardoor de massa weerloos maken. Elke zo .. 
genaamde socialistische overwinning in tijd 
van vrede: levert op een verstomping van de 
weerstand in een nieuwe totalitaire oorlog. 
Het communisme weet dit zeer wel. zweept 
het op. buit het uit en verguist het tevens als 
onvoldoende. 

Het probleem der massa 
Aldus gezien in het licht van logica en objec.
tiuiteit zijn de Westerse democratieën door 
een ernstige misuatting van de primaire taàk 
van het socialisme in dit kritieke wereldsta~ 
dium in onnodig groot gevaar. 

Het socialisme neemt het communisme niet 
de wind uit de zeilen door overwinningen op 
het terrein der staatssocialisaties. lntegendee(l 
Het maakt daarmee thans. in een wel zeet 
ongelukkig tijdsbestek, de massa rijp voor de 
COmmunistische centralisering uan de sta,ats.
macht. Juist met. het oog op een mogelijke 
derde wereldoorlog ïs thans het probleem 
van de massa in de Westerse rechtsstaten 
van vrijwel beslissende betekenis, immers van 
uiteindelijke betekenis. 

In de strijd tegen het communisme past het 
socialisme op doctrinair terrein nu de grootste 
matiging. omdat het slechts zal blijven be~ 
staan, als de burgerlijke maatschappij blijft 
bestaan, en omdat het door de hand van Kaïn 
zal vallen; als de burgerlijke maatschappij 
valt. 

Wanneer dit door het socialisme aan de 
massa zou worden geleerd, verduidelijkt en 
als enige uitweg zou worden voorgehouden, 
zou een geweldige bijdrage tot het behoud 
van de vrede worden geleverd; tevens zou dit 
het fatsoenlijke socialisme zodanig verhelfen 
boven de overleefde klassenstrijd, dat het de 
arbeiderswereld niet anders dan ten goede 
zou kunnen komen. 

(vervolg op pag. a: 
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Millister Stikker en de Kamer voerden een 
belangwekkend debat 

De geest van Straatsburg - Atlantis~he $(Jfll.enQ.Jerking en Europese 
1emeenschap .. '• Ministers t'ele wken en het conlflet -.met de Kamers -
De financiële aansla~ op de bewindsman aan het Plein. 

Telkellft ..... '1dllaeer 1twtwUes vau balflnd1allle polWek a de K:amel' 
aaa de orde komen, kan men met g~n vaststellen, .hoezeer de _geest 
vau Straat.burg over oue ~ Is ~ :eewor«ea - taee delroe 
ertoe beeft· bijgedl'llgen, de belangsteDing van onze parlement.a.rmrs voor de 
Jatemaüoaale 'V'l'~takkeu te .a&lanleren. Het ceMIII. 4ai de ~ 
eartuur aaa een do4e1Qb ~&In&' Is ttleot ges11eld en dat lilechts een 
....."e uneeraüuitla,r vaa de J&Men, dre a\1 de dJa&~ers dier cultuur kunnen 
wo.nlen beschouwd, haal' vaa deze voortdurende bedreiging zal kuuen t'er
loMea, leeft sterk In de bart:ea van onze ,;Str&Msburgers" _. vu vele 
üendulzenden bulten de muren van ou padement. Het op zo heeg peil 
lilalade dêbat, dat bij de behaadelbig van de begroting van Buiteu~Pdse 
Zeken .In de Tweede Kamer met minlilter ·stikker is gevoerd, m.aa.kte nu 
aa t1an wel eens de Indruk dat het hier zou gaan om: Atla.ntisehe èf Ewo
pelle gemeell!JChap. 'l'en onrechte nochtans, naar wij menen. A~ 
118Dleftwerking, waarvoor In bet Noord-Atla.ntiscla Verdrag der twaalf 
NATO-landen (de Verenigde Staten, Canada en tien Europese la.ndea, met 
lJaltejrip "Aft het Bl'ltse Verenigd KonlnJtrUk) de grondslag is gelept, liluit 
een Europese · aaneenBIUlting geeaszlns uit. In tegendeel, het is · de vaste 
overtulging van de woordvoerders van alle vijf de grote fracties in onze 
Tweede Kamer, van wie WU ID. het bijzonder mogen noemen mej. dl' Klompé 
(JLV.P.), drs Korthals (V.V.D.), dr BmiDS Slot (.&.R.), mr Van der Goes 
'YIUl Naters (Arb.) en mr Schmal (C.H.). dat deze ~.eenwording" juist ook 
'VOO~ èle li&Dlenwerking tn Atlantisch verband va.n de grootste waarde zal 
~"" ' 

be1DerksteUi~. ;!ufk AWn coör
dinatie h!\fft nodig in de ~ver
ganptperiode. 1D®ria wv t:itten. 
Dan kunnen wij ook niet te ver 
.pij:pen. Et~- hiJ- llerhaal.de: .,Dit 
alles moet natuurijjk gesckieden 
binnen het kader der Atlantische 
~rking. Voor mij is er 
dan ·ook geen sprake van een 
keuze, ket gaat om beide". 

• • • 

H et kan niet wordten ontkend, dat 
~ inzicht van de Kamer. zo

als 4at aldus vrijwel unanien naar 
voren ·kw.am en dat van minister 
Stikker, althans ten aanzien van dit 
probleem, niet volkomen congruent 
waren. Minister Stikker achtte dit zelf 
echter geen verschil in conceptie, 
doch slechts een versebil in accent ·en 
op gezag van de minister zijn wij 
gaarne bereid, dat te aanvaarden. 

De kern van 's ministers visie in 
deze kan, naar het ons voorkomt, wel 
geacht worden a het bijzonder te zijn 
selegeD in_ 4~ ~rdelijke aanhaling .Q<llZe see,stverwat\t, de heer Kort-

. _ jlals. 4rukte (lit, \>Ol-komen in· 
wtemmend met wat dr · 'Klompé vóór: 
hem over dit punt reeds bad gezegd, 
aldus uit, dat het voor de wereldpoli~ 
èteke ontw.ikkeliilc van essentieèl be
Jan~ moet wcmien _geacht, dat de Ver-

. ftigde Sta1en een evenwaardige ge
~ krijgen in Europa. Bij 
• npUeken liPrak ome woordvoerder 
liieh teA deze n(lg duidelijk~r uit: 
..,Het Baat erom, Europa op het ogen
bUk te maken tot een evenwaardige 
·~kS];llrl'tner· "eR naar mijn vaste 
overtuiging is het politiek -en psycho
;if)&ileb van belang, -dat Europa een 
eigen markt vormt in deze werelcJ en 
lliet zal gaan lijken op een soort 
bruggenhoofd van een ander wereld
deel". ·Maar ook om economische re
denen, zo ~Jde hij tereebt op, Ïfl 
deze eenheid noodzakelijk. De vergro
'titè w tálarkt . maakt etf~n~re 
P'Od\lletie ~k en voortbrenging 
.-.r, waar deze _het gunstigst kan ge-
~t:den. . 

••• 
Het islH!kend-:en waaook in de 

· Memorie van Antwoord weder 
tot uiting .gekomen - dat minister 
'Stiltkeir bet als· een zeer -groot · be
awaar liet, Gat Engeland zich :tot nu 
·toe van de pogiagen tot Europeseaan· 
-eensluiting zozeer gedistancieerd 
heeft. Zie ik het goed, zo kon de heer 
Korthals verklaren, dan bestaat dau
•ver .tussen Regering en Parlement 
~ versebil vaa mening. Maar dat 
'betekent niet, dat wij hier nu maar 
nil!ts n10eten doen. Zijn mening was. 
deze, dat als wij de maat voor het 
bereiken der Europese ceenheid zullen 
laten aangeven · door Engeland, er 
maar verdrietig weinig van terecht 
komt. Wij zullen daarom, al zouden 
wij het dus liever anders hebben ge
:rien, hier, op het continent, moeten 
VQOl'tgaan. Gebeurt dit, dan ,zal En
geland uit eigen belang de noodzaak 
wel inzien om met een politiek en 
~conomi5eh sterk EuropeeS eontinent 
tot samenwerking te komea. 

Het zeer grote belang, dat de heer 
Korthals verklaarde te zien ,ge

legen in een Europese eenheid, be
paalde mede .zijn houding van sympa
thie ten aanzien van een Europees le
ger of een Europese defensie-gemeen
schap. Niet ten onrechte voegde hij 
daaraan toe, dat het hem uiteraard 

zo.u benieuwen .om te zien, hoe ten 
·aanzien . daarv.an de Rcegeriu.g-Cbur
chill zich zou ~n. daar het im
mers juist Churchill is geweest, die 
omtrent de gedachte van een ·turo
~ 1e«er in Straatsburg een .motie 
heeft -ingediend, we-Ilte toen is aange
nomen. 

Wat in de Schuman-or~nisatie 
gecreierd is ""n 01"ganen, toonde 
z.i. wel de mogelijkheid aan om 
een coördinatie tussen de Euro
pese en de nationale politiek te 

. ·uit diens ailesz,ins belangwekkende· 
rede: 

,,De enige drijfveer, die mij be
weegt, is: hoe kan het Westen zo 
sterk mogelijk worden ~orcant

aeerdl Dan gaat het er niM om, dat 
op een bepaald moment .-en het 
accem wil leuen óP een eontinen
taal Europese «ebondenheld, of flat 
men als uiteindelijk doel de Afta.b
tlsche gemeellSChap voor ocen 

DEZE BURGER 
is, zoau gij weten ku-nt;; .een :ronzoeker van ;e welste. Altijd 
bedrijvig doende de. goede_ kant van dingen en mensen te 'Zien. 

Een egoistisch standpunt, W'"~t dit houdt hem staande ifl; het 
{ltweld der tijden en het misnoegen der ~ere1ll. 

Nu .... 
Die zonzij %ag hij op een sombere N ovembemvond. De regen 

klaterde cle duis~re hemel uit. De wind striemde de stad, waar 
hij een spreekbeurt ging verou1.len voor de Gymmuiasten V er
niginq. 

Dze bUf'g€1" stond in .ee~ .(Mgal kaal) schoollokaal voor zo'n 
honderd delen jeugdig mensfiom. Een genoeyen op zich zelf: die 
meisjes met vlechtjes op de eerste rij en die k7ULpen kort
gebroekt; en achterin de groten - bijna student. - Die zes 
jaren overs~ een game wéreld. 

Achter 4e grGene tafel: het bestuur. Het dame"tje.s met linten 
om. Met heren. bewust :van hun taak en waardigheid op hun 
klein territoor van het ondermaanse. 

Ge hadt die kleine secretaresse haar notulen m0eten horen 
voorlezen en de verzorgde bouw van haar taa:l moeten horen. 

En ge he&dt die praeses moeten zien en horen, hoe hij deze 
bijeenkomst leidde .en met welk een vrijmoedige hoffelijkheid hij 
de spreker - deze burger - inleidde en later dankte. 

En ge hadt de vragen moeten horen - intelLigente en moei
lijke vragen - die uit 't gehoo• · ·•nrden pestekl. 

Deze «vmui, met de Novem.l n kletsend tegen de hoge 
vensters van de school en de w. , gierend over de stad, was 
er een van blijheid voor de zeer geachte spreker, deze burger. 

Hij stond oog in oog met de ware spes patriae. De hope van 
't vaderland. 

Kwiek. 
Levendig. 
Intelligent. 
Welgemanierd. 
Belangstellend. 
lJe hope des vaderlands. 
Geen ander woord kon beter uitdrukken, die avond, wat, blij

lfnOedig, het hart vervulde van de hooggeachte spreker, 
DEZE BURGER 

:Jaoaat. liter •Ga aoc liM'eel tecea
stellingen, flat JlOg voor niemand de 
taekolnst volkomen dutJelijk is. Bet 
is DOf: ceenszins zeker, dat cle hul
.dice Engelse Rerertnc sich nauwer 
zat aamluiten bij een Europge re
mee~~~~ehap; het Is UOJ' cee:mztns ~~e
ker, dat de eonierentte onr lle\ 
Europe~~e lecer tot een positief re
sulü.at zal leiden. Maar wat wer 
mij wel vaststaat - en dat is ate
einclelljk laet grote doel, waan"e'88' 

wij ons aller iftspamüng meeten re
ven -is, dat 't Westen zieh hechter 
aaneen zal sluiten. z- dit kaanen 
zijn in een Atlantische remeen
schap, waarin niet alleen Enreland 
en de Commonwealth, maar ook 4le 
Verenigde Staten en -Earopa Rok 
thuis zullen vinden, dan zeu ik dat 
slechts kunnen tee,juiehen. Zea dit 
in een andere vorm tet stamt kaa
nen kennen, dan zulleB wij ons .ek 
daarmede vereniren." 

• • • 

Aan waardering voor 's ministers 
werkkracht en voor., ZOfds prot. 

Gerbrandy (A.R.l het uitdrukte, ,.het 
talent en de agiliteit, waarmede onze 
minister wm B\litentandse Zeken 
zich beweegt op het internationale ni
veau" heeft bet in de Tweede Kamer 
wed.~ niet ontbroken. 1\laar niemand 
kan tenslotte op twee plaatsen tege· 
lijk zijn en het zal .de heer Kortbals 
toch moeten worden toegegeven, dat 
ei' in ·zaken van 'E!minent belang voor 
de N edertandse samenleving voor de 
Kamer(s) voldoende gelegenbeid ZQU 

moeten worden gecreëerd om zich 
da41rover uit te spreken. 

• • • 

K amer en minister waren bet in 
ieder geval hierover .eens, dat 

bij -de binnen niet te ·lange tijd plaats 
hebbende nieuwe- Kabinetsformatie 't 
vrallgstuk hoe de nlinister van Bui
tenlandse Zaken zijn nationale -en in• 
ternationale taken kan blijven vervUI
len, grondig moet worden bezien. Per
soonlijk blijft minister Stikker daar• 
bij van mening, dat de oplossine .at
leen gevonden kan worden- in -een 
versterking van bet ambtelijk 11iPpa• 
raat. 1mmers, steeds meer bqjkt, dat 
men .èn in eigen land èn in het b\ri
tenland tegenover zich wil zien de· 
gene, bij wie de uiteindelijke ver
antwoordelijkheid berust. ~uitenland· 
se politiek is universeel. Het beleid 
voor de buitenlandse politiek kan 
naar minister Stikkers overtuigiag 
niet in stukken worden geknipt. 

• • • 

E r was echter meer, wat minister 
.Stikker nu, bij de laatste be· 

grotingsbehandeling voor de Kamer
verkiezingen, kennelijk eens tot uiting 
wllde' brengen. Ook andere vraagstuk• 
ken, zo stelde hij, zullen het volgende 
jaar moeten worden bezien. Want zo
als de regelingen en opvattingen 
thans zjjn, .,pleegt de minister van 
Buitenlandse Zaken (wie dit ook 
moge zijn, niet alleen roofbouw op 
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De .,ouderen" die dezer dagen het twee-
daagse congres van de Jongeren Organisatie 

Vrijheid en Democratie, (J".O.V .DJ, te Zwolle heb· 
ben meegemaakt, zullen zich met ons hebben ver
heugd over het feit, dat de J.O.V.D. opnieuw heeft 
bewezen een levenskrachtige organisatie te. zijn. 
Zij hield het afgelopen weekend haar derde .jaar
lijkse congres en het was opmerkelijk, dat d.è:ze 
bijeenkomst zich vergeleken met de twee vorige 
congressen, niet alleen onderscheidde wat de op
komst der leden betreft, doch eveneens met be
trekking tot de algehele sfeer die tijdens de ·ver
gaderingen waarneembaar was. M.a.w. er zit groei 
en vooruitgang in de J.O.V.D, Dit slaat niet rtlleen 
op het ledental, maar evenzeer op de wijze van 
vergaderen, waaruit wel duidelijk bleek,' Hi:!t . in . 
een paar luttele jaren aanmerkelijk routine is OP·· 
gedaan. Aldus is de J.O.V .D. in een paar jaar ge
worden tot een stevige organisatie van liberale 
jóógerel!l, die zich voorbereiden de maatschappe
lijke ·vraagstukken te doorgronden en te bezien 
te&en de achtergrond van het liberale beginsel. In 
een paar jaar tijds heeft de J.O.V.D. zich een 
definitieve en belangrijke plaats weten te ver
overen naast de andere Nederlandse jongeren
organisaties. Dit blijkt wel uit het feit, dat haar 
contact met deze organisaties zeer nauw is. Het is 
ongetw-ijfeld een verheugend verschijnsel, dat de 
J.O.V~D. in toenemende mate vat op de Neder
landse jongeren weet te krijgen. Het kan niet an
ders, til. de ,.ouderen"' moeten .een dergelijke ont~ 
wikkeling met genoegen gadeslaan, omdat thans 
v.-el vaststaat, dat hun werk kan worden overgeno
men door een jongere generatie, die straks met 
kènnis van zaken zal weten te handelen. Daarom 
is de groei van de J.O.V.D. een belangrijk winst
PWlt voor de liberale gedachte in ons land. 

Loonvorming (1) 
De voorzitter van het Centraal Sociaal Werk~ 

geversverbond, ..mr F. H. A. de Graaff, heeft 
vortge week op de jaarlijkse vergadering va.n deze 
orprii$a'tie een zeer belangrijke rede gehouden. 
waarbij hij o.m. het vraagstuk van de loonvorming 
onder qe loupe nam. Zeer interessant waren de 
cijfers die hierbij werden gegeven met betrekking 
tot de loonvorming bij ongeschoolde en ge_schoolde 
. arpei4skraeh~n .. :ijoe de,. nivellering bij de 1o~m~~ -
vorming steedS. doórg~rig Vindt; blijkt duidelijk uit 
de door mr De Graatf genoemde cijfers. De marge 
tussen àe twee genoemde eategoriel!!n bevil1dt zich. 
n.l. op het ogenblik in de· buurt van 15 %, terwijl 
de vooroorlogse verschilien (1.93&) op 37 % lagen. 
Inderdaad een min of meer ontstellend beeld, 
waaruit te verklaren is, de remmende jnvloed die
deze loonpolitiek heeft op de arbeidsprestaties. Dit 
vraagstuk weegt voornamelijk ernstig bij het op
kweken van jonge krachten. Daarbij dient niet uit 
het oog te worden vetloren ·dat, vooral ·in het 
ambacht, de animo van de jongeren de laatste 
jaren niet bijster groot is, met het gevolg, dat wij 
op de duur een ernstig gebrek aan bekwame vak
arbeiders krijgen. Speciaal is dit o.m. het geval 
met betrekking tot de bouwvakken. Aangezien de 
ministet"s Drees. en Van den Brink zeer onlangs 
het vraagstuk van de loonvorming in een nota met 
betrekking tot de OPvoering van de arbei'dsprodue
tiviteit he]:)ben aangeroerd, is hier Jeker ~;)rake 
van een actuele kwutie. Het ia dan ook :&eer te 
hopen, dllt de regerinar met hetrekkinl tot de loon~ 
vorming de teugels wat meer wiJ zal laten. Moge 
men toch niet langer de oude waathf!i1'1 miskennen, 
dat activiteit en productiviteit op een natuurlijke 
wijze dienen te worden gestimuleerd. 

Loonvorming (ll) 

Z eer inteTe&sante eijten heeft mr De Graaft 
ge&e~ met betrekking tot de ·loon- en 

inkomensve:rhoudilllen in de midcfengroepen en 
bij de hogere emphlyé's in de onderneming. Even
als wij vorige week deden, wees hij er op, dat uit 
een ingesteld· onderzoek naar de levensstamtaard 
van de verschillende groepen is geblekep, dat 
deze van het peraoneel, wier bruto-salarissen in 
1$140 van f 4.000.- tot f 12.000.- liepen, in 1948 
was gedaald met percentages oplopend van 25 % 
voor de laagste eroeP tot ongeveer 45 % voor de 
hoogste gl'Qilp. Een J!ieuw onderzoek kort geleden 
afgeslotèfi; aldus mr De Graaft, heeft ons reeds lli!
leerd, dat het algemene beeld voor 1951 in ver~ 
houding met 1948 ~ich nol{ niet in ~Unstige zin 
heeft gewijzigd. Ziedaar, belangrijk cij~rmate
riaal, dat eigenlijk op de gs;ootst mogelijke schaal 
bekend zou moeten wordQn g,emaakt. Helaas ia cle 
toestand immers ZO, dat eeU ifOOt deel V;ln de 
maaaa. de men~n die tot bovenienoemde inko
mensgroepen b~oren, nog steeds verslijten als 
.Jmpitaltlten". De m~ kent deze cijfers niet, 
evemnin ala !M moeilijkheden waarin de midden
III'MI*l zioh. Mvinden. integendeel, men pleit 
Slleda ~ epcw.tl'iseh voor eisen stanclje, €loch 
men weet. ot sMt ni4t, '!}.at ar in feite een belang· 
rJib ..._ntvwHhuiviJt& pla"ts vindt, die. ëich 
steeds in één richting beweegt. VQQral met het 
oog op èe komende verkiezingen is het van bela»C. 

dat ons volk ook wat de inkomstenverdeling be· 
treft, de waarheid hoort, opdat het kwaad van 
de eenzijdige voorlichting, die vaak een belang
rijke politieke achtergrond heeft, kan worden be~ 
streden. En l'noge ook Koos Vorrink de rede van 
mr De Graatf eens lezen! 

Handelsbalans 
De cijfers van onze handelsbalans over October 

zijn zeer gunstig uitgevallen. Vergeleken 
met de voo;gaande maand, nam de uitvoer. met 
ongeveer f 88.- iliillioen tot f 782.- millioen fóe. 
De. i,n;voer steeg met f 80.:- milHoen tot ! 781J;.
millioen. Hietdoor · is de invoer bijna voor 100 ·. % 
door de uitvoer gedekt, hetgeen sedert de bevrij
ding JW!r nhmi'Wlr' ts ,::vOOrgekomen.: :V ool'\VSar #n , 
gunstige ontwikkeling, waarbij wij wel even tno~ 
gen blijven stilstaan, al moet men er voor zorgen, 
aan deze cijfers !Jeen al te opthnistiscbe verwadi
tingen vast te knopen. Immers, niet vergeten dient 
te worden, dat de laatste tijd op onze grondstotf.en
voorraad wordt ingeteerd, terwijl de j_ongste ver
soberingsmaatregelen in Engeland en Frankrijk 
voor onze buitenlandse handel een ernstige han
dicap . zullen gaan betekenen. Dit neemt evenwel 
niet weg.. dat de .cijfers van onze handelsbalans 
voor een vleugje optimisme zorgen, dat wij vooral 
in deze tijden heel goed kunnen gebruiken, en 
dat daarom dan ook wel eens in het bij :ronder· mag 
worden vermeld. · 

Die kapitattsten toctt. 

M et de voorlichting i~. ,.Het Vrije V~lk", het· 
orgaan van de PartiJ van de Arbe1d, waar

van dit blad in zijn nummer van 20 November 
zegt dat deze partij door een hoog zedelijk begin
sel wordt gedragen, (hoe noemt men een derge
lijke zelfprijzing toch ook weet?) is het in het bij
zonder; op financieel gebied, pover gesteld. 

In- het nummer van. 2'1 November staat een nie
dedel!ng met een vetté kop ,,Goed )aar voor Uni· 
lever"· en de vermelding dat de aandeelhouders 
12 % over 1950 uitgekeerd krijgen. De massa va11: 
de lezers zullen wel zeggen ,jonge jonge" 12 %, 
die kapitalisten toch en ik krijg maar ca 2 % bij 
de spaarbank. 

Dat de jongste emissie diezelfde aandeelhouders 
· \"'erUezeü' wm ·v.eiê honderden guldens per.~!Ul~ 
veroorzaakt, on+gaat de lezers. -

Dezelfde krant heeft in het nummer van 24 No
vember eep artikel met de kop .,Geen geld, ~egt 
men", waarin de. redactie be~oogt dat er gl'l'ld ge
noeg is, wanneer maar een hoge rente geboden 
wordt. Zij ziet blijkbaar over 't hoofd, dat ook op 
dit terrem !ie wet van vraag en 'lanbod regeert en 

_ dat een en anóer. juist een bewijs van de krapbeid 
van ~t. geld is. 

Wanneer ,.H.V.V." als voorbeeld het .hoge be~ 
d?g bij de inschrijVing van de l-ening van de Pro~ 
vmeiale Geldersehe Electrletteits Maatschappij· 
aanvoert, geeft de redactie blijk, dat zij bet in de. 
emissiewereld heersende begrip "majoreren" niet 
kent dan wel van de onkunde op dit terrein bij 
haar lezen misbruik maakt. , _ 

In 't eerste geval doet zij beter niet over finan
ciële aangelegenheden te schrijven; in het laatste 
geval dient zij baar lezers een juist inzicht in de 
gang van zaken te geven en· geen ongemotiveerde 
vij;mdelijke stemming tegen .,het kapitaal" aan te 

. wakkeren. 
Verdet' U)U .het·ons geenszins v•rwonderen<wan· 
n~ de rQd~ ~n an~e vakverenigingen ~ hare 
goedgevulde kassen aan het .majQreren braaf heb· 
ben mede gedaan. 

Zwarte kranten 

I n Wenen is het nu •I zo ver gekomen, dat er 
een bloeiende zwarte handel is ontstaan in 

Westelijke kranten, die· in de Russische sone 
worden ft!'kooht. VerschiJleBde ki'O*houders 
zijn reeds gearresteerd, omdat zlj de kranten uit 
de Westelijke zones achterhielden en die t.t.gen 
hoge prijlllen aan' zwarthandelaars verkochten. 
Een exemolaar van een Zwitsers dagblad heeft 
een recordprijs gehaald van f 1.50. Het merk
waardige bij deze zwarte handel is, dat het sen
sationele nieuws voor deze handelaren weinig 
aantrelddng&kracht heeft.- Als basis voor de 
handelswaarde geldt namelijk, de inhoud· van ·tte 
hoofdartikelen. Deze gang van zaken is wel zeer 
veelz~ggend. Het bewijst weer ec~ns de betnkke~ 
lijkheld der dingen. Een ,.vrije" krant, yie in 
ons Iànd vaak achteloos wordt weggeworpen of 
maar nalf wordt gerezen, heeft in een ander deel 
van Europa een · dèrgelijke aantrekkingskracht, 
qat er hoge prijzen worden betaald om een der
gelijk blad z!:jn eigendom te kunneu noemen. 
Voorwaar, deze gebeurtenissen zijn tragisch, 
doch anderzijds hoopgevend. Immers, er blijkt 
uit, dat 4-e honger naar ,.Vlij" nieuws door on
derdru~klng niet valt te ~rtmen. Hoopgevend is 
voorts, dat deze nieuwshonger niet kan worden 
bevredigd door seftJSationete kl'llrlt&nberiehten, 
4ocb door gede.(ell be11ehouwi. ftg'en, · die ia de di
wtse hoof~rttkelen worden g~. De ware 

/ 
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Pretti~e Sinterklaas 
Ondanks alles wat er in de eouranten 

staat uit Parijs. 
Ondanks alles wat er in de couranten 

staat van overal in de werekl. 
De :redactie van dit, Uw eigen weekblad 

wenst U van ganser harte een beerlijk 
avondje toe: de warmte van Uw huis, de 
warmte van Uw gezin, de warmte van Uw 
hart, de warmte van Uw appeHJollen, ot 
wat bet ook moge zijn. 

Als het kan: prettige cadeautjes. 
. Wanneer alles voorbij is en U nog even. 

rustig, de avolld evei"Ziet, denkt dan nog 
tien mtnuten aaa de tijd die. ons te wach~ 
ten staat: het werk dat ons allen te doen 
staat voor ons eigen leven, voor ons eigen 
land, v~r de wereld en tle mens.en en voor 
om:e partij en · oas blad, die in de opgang 
zijn en die ons aller hulp en bijstaa41 goed 
gebndlren lmDDea. · 

01L"l4!1 partij en oas ~ gaan vooruit. 
'< Hël}R eeà. ~! , : · .. 

PRETTIGE SINTERKLAAS! 

drang' naar de vrijheid is niet te onderdtukken ·èft 
Wij, die nog in een vrij ·land leven,. mogen daaruit 
veel moed en hoop putten .. Anderzijds· moge. het 
bericht uit. Wenen ons aansporen, Jlleer waarde~ 
ring voor onze eigèn vtije pèrs te hebbtln, die wij 
kunnen raadplegen op elk tijdstip, dat wij zulks 
wensen. Aldus gezien, zijn onze dag- ea week• 
bladen - ondanks de sterke s~ijging van cle pa
pierprijzen - nog erg goedk.aop. 

(Vervolg van pag. 1) 

Verantwoordelijkheid der socialis· 
tische leiders 

Wanneer het vorenstaande juist is (het is 
in elk geval in overeenstemming met de 

propagandistische concurrentie tussen het 
communisme en het socialisme), daa rust er 
met betrekking tot de eventuele calamiteit van 
een derde wereldoorlog in alle democratieëft 
wel een hoogst uitzonderlijke en zelfs afschu~ 
welijke verantwoordelijkheid op de socialisti .. 
sche arbeidersleiders. In stede van het pala
dijnschap van de. vrede zien zij zich toebe
dttld ··liet provocateurs~bap .. van. de . oorlog • 
En :tulks alleeR, omdat zij zelfs in de huidige 
kritieke wereldsituatie van hun klassenstrijd 
. en hun staatssocialisme geen áfstand menen 
te kunnen dóen. In stede van. een ~ich in de 
werkelijkheid distanciëren van het commu
nistne ziet mèn iinmers onder de zweepslag 
van de hnkerv,eugels bîj de socialistische par
tijen in alle Westerse democratieën een con-
stante evenwijdigheid aan het communisme. 

. . Moseou•~ grootete tr~ef · . 

G ewichtig is. deze aangelege~heid · eChter 
bovenal, omdat deze wezenlijke ~

lijkgeriththeid van communisme en socialisme 
weleens de hoofdoorzaak zou kunnen wor~ 
den van een door geen enkele waarlijk demo
cratische Staat gewenste overwinning fn eea 
eventuele derde wereldoorlog van het Mos
couse communisme. Deze gelijkgerichtheid 
is massà#psycbologi.sch èn materieel ongdwij .. 
feld in- zijn strijd om de wereld~ hegemonie 
Moscou'a grootste troef. Zij is gelijk te ste(;. 
len met een enorme ideële trt politieke voorli'" 

·· reiding tot die strijd. waarvan de . afloop hl 
communistische zin ook door het soeiali$me 
.t:zi~ wordt bfl!geercl~ ·Het geciiscipllneèrde $0 .. 
cialistische denken op de grondslag van de 
klassenstrijd in de richting van het. staats--

. socialisme ontslaat M oscou van een op zich 
zelf zware en alleen niet te volbrengen taak. 

Men. kan rationeel zelfs verder gaan 
Zonder deze communistische en socialis· 

· tische gelijkgerichtheid zou aan het Moscouse 
commrinisme in- de Westerse democratieën 
geen schijn van een kans worden gelaten op 
verwezenlijking van de proletarische wereld .. 
revolutie. Zonder deze principiële greep op 
de massa der arbeiders in de democratische 
lBnden, zou een aggressieve communistische 
oorlog op voor een ieder duidelijke wijn nid 
te winnen zqn en dus tot een feitelijke on• 
waarschijnlijkheid moeten worden tertigge .. 
bracht 

Is er één nadenkend democratisch soda .. 
list, die de waarheld en de waarde hiervan 
kan oatkennen 1 
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Waar blijft ons 
belastinggeld? 
(Uitgave Mii).isterie van Financiën) 

V oor de prijs van 17 cent stelt het 
· . ministerie van Financiën een 

klein· boekske beschikbaar waarin 
wordt verteld op welke wijze onze 
belastingpenningen worden verdeeld 
en aan de hand van een aantal cijfers 
wordt de suggestie gewekt, dat wij 
toch eigenlijk wel op de . goede weg 
zijn. Zo de sterkte van. het burgerlijk 
Rijkspersoneel, dat in 1946 nog 3,5 % 
van het totaal arbeidskrachten. be
droeg <voor de civiele ministeries al
leen) en volgens de begrot.ing voor 
1952 , zal dit aantal .. nog maar 1,9 % 
zijn,. :!Uar . ~r. . wordt .~i~t. ,bij . g.ezegd, 
hoe groot het personeel in andere 
overheidsdiensten is, bijv. in dienst 
van de provinciën en van de gemeen
ten. Het gaat er niet om aan te tonen, 
dat bij het Rijk deze aantallen ver
minderd zijn, maar wij hadden graag 
gezien, dat ons duidelijk was ge
maakt, dat het totaal aantal arbeids
krachten in dienst van het overheids
apparaat niet groter is dan Nederland 
zich kan veroorloven. 

* * • 

Wanneer een maatschappij schul
den heeft en daardoor .een ren

telast, die bijna 13 % van zijn inkom
sten uitmaakt, dan eist een wijs be
leid, dat de productiviteit tot bet 
uiterste wordt opgevoerd en zeer ze
ker wanneer de rentelast van 532 mil
lioen in 1951 tot 561 millioen in 1952 
stijgt en de aflossingen dalen van 233 
tot 90 millioen. Dit alles geldt voor de 
Rijksschuld, die rond 25 milliard gul
den bedraagt of ;f 10.000.- per gezin, 
ongerekend de schulden van gemeen
ten enz., waarvoor ooit weer een be
hoorlijk bedrag aan rente betaald 
moet worden, maar waarvan de groot
te in het boekje niet is te vinden. Al 
met al wordt een zeer groot gedeelte 

. van de f 2.080.-, die wij per gezin 
: aan belasting betalen, misschien wel 
2Ó %, aan rentebètaling uitgegeven. 
Dit bedrag is veel te hoog en wij had
den ·graag gezien, dat daaraan ook 
enige woorden waren gewijd, 

e • • 

Men zal misschien tegenwerpen, 
dat de rente weer als inkom

sten aan een deel van bet volk ten 
goede komen, doch men dient daarbij 
terdege te beseffen, dat deze herver
deling van de inkomsten gepaard gaat 
met kosten en dat dit deel van de in
komstenoverbeveling ook had kunnen 
geschieden via het bedrijfsleven en 
dat het geld dan had kunnen bijdra
gen tot een vergroting van de. pro
ducti~. wanneer men de rentelast met 
! 10 millioen had ktiimen vetminderen 
!i\ pl~ats van met f 30 milli~n te 'ver
meerderen, had men de } 40 millioen 
kunnen opvangen . van de emissie van 

. de ·AKU, die nu voor een groot deel 
de oorzaak is van de ontwrichting van 
de beurs, ! 10 millioen betekent 

De verkoop van leutuur. op openbare 
markten· wordt een brandende kwestie 
M en zal zich herinneren, dat Bur

gemeester en Wethouders van 
•s-Gravenhage een verbod hadden uit
gevaardigd inzake de verkoop van 
politieke propaganda-lectuur . op de 
openbare markten in Den Haag, over 
welk verbod de fractievoorzitter. van 
onze partij in de Haagse Gemeente
raad, de heer D. W. Dettmeijer, schrif
telijke vragen g~teld heeft. Hij liet 
daarbij wel blijken, dat, al stelde hij 
zijn opmerkingen in . vragende vorm, 
hij voor dit beleid weinig Wilardering 
koesterde.· 

den zij menen, dat de verkoop van 
boeken op de markt verboden, dan 
wel onmogelijk gemaakt moet wor
den? 

4; Zijn B. en W. niet van oordeel, 
dat een verbod dan wel een onmoge, 
lijk maken van de verkoop van . boe- . 
ken op de 'openbare markt in strijd is, · 
met art. 7 van de· Grondwet? 

5. Zijn B. en W. voornemens, in, 
dien zij van mening zijn, dat er geen 
deugdelijke gronden aanwezig zijn tot 
het verbieden dan . wel onmogelijk, 
maken van· de verkoop van boeken op 
de markt, het in vraag. 1 bedoelde 
verzoek alsnog te doen inwilligen? 

CENTRALE ZWOLLE 

KWAM BIJEEN 

In de vergadering van de Centrale 
Zwolle werden de reglementair aftre
dende bestuursleden herkozen, t.w. 
mevr. A. Tulner-Hepkema, Deventer 
en de heren G. H. Cramer, Almelo, 
drs P. J. Montagne, Hengelo en mr 
B. van· der Veen, Zwolle. In plaats 
van de tussentijds afgetreden heer H. 
R. Mulder werd gekozen mr E. Wil
mink te Deventer. De heer G. H. Cra
mer, Kanaalweg 9, Almelo (Tel. 05490 
---3188) heeft drs P. J. Montagne als 
secretaris opgevolgd. 
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IN MEMORIAM B. LUTEN 

De Voorzitter van de afdeling 
de Wijk-Koekange, de Heer 
B. Luten, is de vorige week 
plotseling van ons heenge
gaan. Luten, die 65 jaar werd, 
was een man die zich volledig 
inzette voor de publieke zaak; 
allerhande functies op maat
schappelijk gebied werden door 
hem vervuld. Enkele maanden 
geleden werd hij benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. in verband met bet 
gereedkomen · van de werlten 
van· het Waterschap de Oude 
Vaart, van welk waterschap· 
Luten Voorzitter was. 

Sedert de twintiger jaren 
maakte hij voor de Liberale 
Staatspartij ·en derzelve op
volgsters deel uit ·van · de ge
meenteraad van de 'Wijk .. 
Onder overgrote belangstel
ling wel"d het stoffelijk oy,er
schot van de Heer Luten Za
terdag j.l. aan de schoot der 
aarde toevertrouwd. Het Be
stuur van de Kieskring Dren
the, de Sub-centrale Meppel 
en de afdeling de Wijk-Koe
kange waren daarbij vertegen
woordigd. De Heer A. H. J. 
Odding uit Meppel, sprak aan 
de groeve woorden van dank 
voor het vele dat de overle
dene voor onze partij, die zijn 
warme belangstelling had, 
heeft ·gedaan. 

Uit het Algemeen Verslag· over de 
Haagse Gemeentebegroting voor 1952, 
dat kort geleden· verschenen is, blijkt, 
dat deze zaak ook bij de openbare 
behandeling van· de begroting, welke 
in Januari zal plaats hebben, aan de 
orde zal komen. Zeer vele leden zou
den, volgens het Algemeen Verslag, 
gaarne worden ingelicht of dit be
sluit met zich medebrengt, dat thans 
geen enkele gelegenheid meer op de 
markt zou bestaan tot hel verkopen 
en kopen van bedoelde lectuur. Dit 
zouden de aan het woord zijnde leden 
in strijd achten met een gezonde de
mocratie. Overigens vroegen deze le
den, watmeer en in hoeverre zich in 
het verleden ordeverstoringen op de 
markt hebben voorgedaan door het 
verkopen .van politieke propagandisti
sche lectuur. Wanneer deze ordever
storingen zich niet hebben voorge
daan, achtten. deze leden het. dOor 
Burgemeester en Wethouders geno
men besluit voorbarig. De thans aan 't· 
woord zijnde leden verzoèhten· B. en 
W. 'mede te delen, welke middelen het 
college zou hebben om, bij intrekking 
van bet besluit, tegen ordeverstorin
gen op te treden, w~neer deze z;ch 
in de toekomst zouden gaan voqrdoe.11 
bij verkoop van de betreffende lec
tuur. 

Zó de e 

IS theorie, 
doch zó • 

IS de praktijk 

Verscheidene leden waren bezorgd 
over de verschillende maatregelen, 
welke in de laatste tijd door Burge
meester en Wethouders zijn uitge
vaardigd niet bètrekking bijvoorbeeld 
tot het verbod van verkoop van pro
pagandistische l~ctuur op de mark
ten. Zij waren ten deze niet bevre
digd door het antwoord, dat B. en W. 
op schrifteliJke vragen van één hun
ner hadden gegeven. 

Thans ook in Eindhoven 

T hans doen zich ten aanzien van 
verkoop van lectuur op de 

markt te Eindhoven ook moeilijkhe
den voor. Dit is aanleiding geweest 
voor het lid van onze partij in de 
Eindhovense gemeenteraad, dr M. P. 
Vrij, de volgende schriftelijke vragen 
tot B. en W. van Eindhoven te rich
ten: 

1. Is het Burgemeester en Wethou
ders bekend, dat de Chef-marktmees
ter der Gemeente Eindhoven op een 
verzoek van een stadgenoot om in 
aanmerking te mogen komen voor een 
standplaats op de . Dinsdagse Markt 
ten- beh<>eve van de verkoop van bo.e
ken in wezen · afwijz~nd heeft be· 
schikt? 

2. Indien de vraag sub 1 bevesti
gend wordt beantwoord, zouden B. en 
W. dan willen mededelen, of de Chef
marktmeester hier in over-leg met B. 
en W. peeft gehandeld? 

3. Indien ook ·vraag 2 bevestigend 
wordt beantwoord, zouden B .. en W. 
dan willen mededelen, op welke groii-

ruwweg een aflossing van f 300 mil
lioen en de vraag rijst of een efficien
ter ovèrheidsbeheet vàn · de N.V. de 
Nederlandse Staat niet een· allereer

. ste. eis is, opdat ni~t een steeds stij
gende schuldèri- en rentelast ons volk 
zal 'makèn tot een volk, dat zijn geld 
in een· onproductieve cirkelgang laat 
circuleren van. belasting .tot. staats
rente en van rente.~· belasting. . 

JSd. 

(Ingezonden) 

I) êv~:~e ~::~:~~:~: d~~ s!~~ 
ten-Generaal voor de Partij van de 
Arbeid, heeft een ·dezer dagen via de 
V.A.R.A. zijn gebruikelijke causerie 
"op de k:orrel" gehouden. Deze draagt, 
zoals men zal weten en ook door de 
benaming wordt aangeduid, een cri
tisch karakter en heeft ten doel op 
bepaalde misstanden de aandacht te 
vestigen en aan de publieke opinie 
prijs te geven. In zijn laatste causerie 
deelde hij mede van iemand een brief 
te hebben ontvangen, waarin de 
schrijver zich er over beklaagt, dat 
een gepensionneerd ambtenaar van de 
P.T.T. nog eeri aanstelling had kun
nen bekomen bij een overheidsinstel
ling in een andere gemeente, welke 
hem, boven zijn pensioen, nog een 
salaris. opleverde van f 3.000.- per 
jaar. De briefschrijver was over deze 
cumulatie zeer verontwaardigd en 
verzocht de beer Vermeer daarover 
zijn mening eens te zeggen. 

De heer Vermeer heeft zich gehaast 
mede te delen deze verontwaardiging 
volkomen te kunnen delen en achtte 
het onbehoorlijk en zeer af te keuren, 
dat een gepensionneerd iemand nog 'n 
betrekking kon bekomen, die voor 
een ander, niet gepensionneerd 7'''1.
de, nog een volwaardig bestaan :.-.ou 
kunnen opleveren. Iets dergelijks be
hoorde naar zijn mening dan ook niet 
t<' mogen voorkomen. Ons lijkt deze 
verantwoording van de heer Vermeer 
nogal. aan de oppervlakkige kant en 
ook min of meer platonisch. In de 
eerste plaats toont hij daardoor wei
nig begrip te hebben van de moeilijk
heden en de no()d der gepefisionneer
den, wier pe~ioenen, in tegenstelling 
met de .inkomsten der werkenden, al 
reeds zeer geruimen tijd de kosten 
van het leverisonderhoud niet meer 
kunnen dekken, waardoor zij. in hun 
levensavond nog genoodzaakt worden· , 
naar enige versterking van inkom
sten uit te zien om deze nood het 
hoofd te .kunnen bieden. 

• • • 

De_h~er Vermeer verge~ da~rbij 
• vooral ni~t, dat d~ gepenslon

neerden ·de preilûe voor eigen en ge
ZînsJ~ens,ióen in. gave Nederlandsé JPl
~ns. he'bben ~ld 'en hwi ·~nsioe· 
aen thans bl leer sedéValueerde gul· 

dens terug ontvangen. De onbezorgde 
levensavond is daarom voor talloos 
velen· een . grote teleurstelling gewor
den en de Noodwet-Drees heeft hen 
voor armoede moeten behoeden. De 
heer Vermeer moet zijn oor maar eens 
te luisteren leggen in· de kringen van 
zijn partijgenoten en dan zal men 
hem ongetwijfeld zeer vele van der
gelijke gevallen kunnen noemen. Wij 
zijn er zeker van, dat men in die 
kringen met zeer gemengde gevoelens 
van zijn verontwaardiging zal hebben 
kennis genomen. 

••• 

E n in de tweede pláats noopt 
deze verontwaardiging van de 

heer Vermeer ons er hem eens aan te 
herinneren, dat een zijner partijgeno• · 
ten, n.l. de voormalige secretaris van 
het N.V.V. enige maanden geleden 
wegens het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd werd gepension
neerd op een pensioen van i 5.000.
per jaar en daarna secretaris werd 
van de vereniging "A.V.O.", welke 
functie hem, boven zijn hiervoorver
meld pensioen, nog een salaris van 
i 5.000.- per jaar en mogelijk nog 
wel meer oplevert. Het wil ons voor
komen, dat deze laatste functie toch 
zeker wel als een alleszins volwaar
dige betrekking kan worden aange
merkt, die ongetwijfeld door velen 
zou zijn geambieerd. In de gedachte
gang van . de heer Vermeer lijkt ons 
dit geval toch wel vèel ernstiger dan 
dat van de ambtenaar van de P.T.T. 
en zulks te meer, waar het hier een 
bekend vakverenigingsman betreft, 
die omtrent het vraagstuk van de 
cumulatie toch ook wel zeer gepro
nonceerde denkbeelden zal hebben. 
De heer Vermeer moet in zijn volgen
de causerie dit geval ook maar eens 
op de korrel nemen en ons zijn me• 
ning daarover zeggen. Wij veronder• 
stellen, dat de luisteraars met belang
stelling daarnaar zullen uitzien. 

Wij zijn in principe evenmin grote 
voorstanders van een cumulatie van 
:functies, doch willen daarbij dan niet 
uit bet oog verliezen, dat men elk 
geval naar zijn merites zal hebben te 
beoordèlen en niet zonder meer daar• 
over de staf mag breken. Het zal dan 
herhaaldelijk blijken, dat in tal van 
gevallen ·cumulatie onvermijdelijk en 
zelfs in het algemeen belang kan 
worden geacht. 

J, B. y, B. 



VIUJBEID EN DEMOCRATIB 

Parlementaire flitsen 
(vervolg van pag. 2) 

:z:ljh physieke krachten, maar wordt 
evenzeer een zware druk uitgeoefend 
op· zijn politieke mogelijkheden en zijn 
financiële middelen". 

· Veel meer dan vroeger, aldus 
minister Stikker, heeft de coör
.dinerende taak. van de minister 
van Buitenlandse Zaken ook voor 
de binnenlandse verhoudingen 
betekenis gekregen. Vrijwel atle 
Regeringstaken hebben tháns 
·een buitenlands aspect, vrijwel 
overal doen zich de internatio
nale verhoudingen gelden. Dit 

STIKKER 
•••. verleden achter zich . ..• 

brengt met zich mede, dat het 
naar mijn overtuiging uitgeslo
ten is, de bt!-itenlandse politiek 
te doén voeren dÓor een . vak
Minister, die niet thuis is in en 
voortkomt uit de binnenlandse 
politiek. Daar. moet, zo. meende 
minister Stikker, echter .. tegen~ 
over staan, dat, zodra deze bin
nenlandse politieke figuur op 't 
Departement van Buitenlandse 
Zaken zijn intrede doet, "hij zijn 
verleden achter zich moet laten 
en zijn land heeft te dienen bin
nen de mogelijk1Îeden, welke de 
internationale verhoudingen toe
staan". Wanneer voor dit aspect 
geen zuiver inzicht gaat ont
staan, .za_l, zo meende spreker, 
een mtmster van Buitenlandse 
Zaken, wie hjj oo~ moge zijn 
steeds m moeilijkheden geraken: 

• * .. 

E n wat tenslotte de financiële 
kant van de zaak betreft zei 

minister Stikker woordelijk: "In een 
~~mocrat~~ch best~l hoort het · rnoge
bJk te ZIJn, dat Ieder, die geroepen 
:~:al worden tot de post, die ik thans 
vervul, deze functie kan uitoefenen, 
ongeacht of hij bereid en in staat is 
uit eigen inkomsten of kapitaal zoveel 
bij te passen, dat het mogelijk wordt 
. om alle verplichtingen, die zijn taak 
medebrengt, na te komen. Dit is thans 
:z:eker niet het geval. Het is verre van 
mij om voor het verleden of voor deze 
begroting wijngingen voor te stellen, 
doch wel acht ik mij verplicht, op 
grond van mijn erv~ringeri, er open· 
~jk op te wijzen, dat het volgende 
Jaar bezwaarlijk een werkelijk demo
cratische oplossing zal zijn te vinden, 
indien niet ook aan deze financiële 
aanslag een einde komt." 

GEMEENSCHAPPELIJKE 
CRISES 

Z elden is duidelijker geweest dan 
thans, hoe gemeenschappelijk, 

boe gelijk van oorzaken en gevolgen 
de crises zijn, waarvoor de Europes~ 
landen zijn gesteld. Niettemin ont
breekt het Europees overleg onder
ling op het niveau, waarop het thuis 
hoOrt. Straatsburg zal straks bijeen
k?Jnen en wellicht enige nuttige ad
wezen geven. Zelden is duidelijker ge
weest dan thans, hoe droevig smal de 
basis is. waarop· de Raadgevende Ver
gadering aldaar móet werken. 

(Algemeen Dagbfud) 
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Mr. P.J. OUD 
waarop voor velen ie rust begint, be
sc.wuwt ons bl~d als een voorrecht. 
De heer Oud zal de eerste zijn om te 
begrijpen, dat w:.j dit voorrecht moei- ' 
lijk anders 'lanteren kunnen dan in 
de omhulling van een verlangen, ons 
ingegeven door liefde voor zijn en on
ze partij: Çle V.V.D. groeie en bloeie 
onder zijn bekwame leiding! 

Verjaardagen liggen op het parti
culiere levensdomein, dat zeke

re eerbiediging vereist en welks gren
zen wij liefst niet overschrijden. 

Wij zullen, vertrouwen wij, . voor het 
gevoel onzer lezers aan die eerbied 
niet tekort doen noch deze grenzen 
uh het oog· verliezen, wanneer we 
hier met een enkel. woord gewag 
maken ··van het feit, dat mr P. J. Oud 
WoenSdag.· 5 December zijn vijf-en· 
zestigste verjaardag viert. 

Integendeel; wij houden ons Qver
tuigd, dat de lezers van "Vrijheid en 
Democratie" het als een onachtzaam
heid van de re'dactie zouden beschou
wen, Waf?.neer zij deze verjaardag on
opgemerkt voorbij liet gaan. Niet al-. 
leen omdát rnr .OUd nu · eenmaal be
hoort tot hen, wier leven onder het 
licht der openbaarheid valt, dat ook 
het particuliere niet geheel in de 
schaduw laat, maar vooral omdat er 
wel zeer bijzondere betrekkingen be
staan tussen de thans vijf-en-zestig
jarige en ons blad, dat nog de vorige 
week een hoofdartikel van zijn hand 
mocht bevatten. 

En als we spreken van de betrek
kingen tusen hem en ons blad, dan 
denken we uiteraard óók aan de re
latie tussen mr Oud en de partij, 
welks orgaan "Vrijheid en Democra
tie" is. Van die partij immers is de 
jubilaris van Woensdag een der beide 
geestelijke vaders, sinds het optreden 
van mr Stikker als minister van Bui
tenlandse Zaken haal' voorzitter en 
als leider van haar Tweede Kamer
fractie de voorna'l.m~te exponent ha
rer politiek, die hij voor een belang
rijk deel medebcpaalt, krachtens de 
hem geschonken gaven en het ver
trouwen, dat tijn geestverwanten in 
hem en in zijn talenten stellen. 

Nu tijdgen'oten van verschillende 
overtuiging onze leider - en met 
hem 't Nederlandse volk- een boek
werk· aanbieden; waarin zij van hun 
onderscheiden standpunten Ouds fi
guur hebben belicht, mogen wij ons 
ontslagen achten van de plicht, in de 
Qns ter bel!chikking . staande kolom 
diè figuur (lok ·oi;lzerzijds të·'·tekenèn. 
Plicht, waaraan w~ overigens gaarne 
zouden hebben voldaan, . voorzover 
onze krachten daartoe reiken. Immers, 
wij hebben, zij het op enige afstand, 
mr Ouds publieke loopbaan ten volle 
en ·steeds met belangstelling gevolgd. 

Wij hopen in een volgend nummer 
van ons blad onze lezers een over• 
zicht te kunnen geven van hetgeen 
bedoelde tijdgenoten op Ouds feest
dag over hem· te ze~sen bebben. 

Mogen wij voor heden dus met een 
korte karakteristiek volstaan, dan 
zouden wij allereerst willen spreken 
van Oud, de parlementariër. Hoe be~ 
langrijke functies hij overigens in ons 
publieke leven vervuld moge hebben 
en nog vervullen, vóór alles is Oud 
volksvertegenwoordiger. Niet slechts 
omdat hij, met en}tele onderbrekin
gen, van 1917 lid en sieraad van ons 
parlement is geweest, maar bovenal 
omdat hij mag gelden als het type van 
de staatsman, in wie de idee van het 
parlementaire stelsel vlees en bloed 
gekregen heeft. Zijn verknochtheid 
aim dit stelsel maakte hem niet en
kel tot de vurige en onwankelbare 
strijder voor het zuivere behoud on
zer constitutionele instellingen, die 
immers juist in. 't parlementaire stel
sel verankerd en gewaarborgd zijn, 
zij dreef .hem ook tot steeds dieper 
bestudering ervan, van welke studie 
bij de resultaten in gedegen werken 
neerlegde, waarbij zijn langdurige 
parlementaire ervaring hem een 
niet genoeg te waarderen hulpmiddel 
was. 

Parlemc;mtariër dus allereerst en 
dan: democraat, Het een moet dunkt 
ons, voor en in een man als Óud on
afschE;idelijk zijn van het ander. Het 
wezen der <iemócratila immers schuilt 
niet in wat voorheen haar vooruit
strevendheid heette en thans progres
sivite.it wordt genoemd. ·vooruitstre
vendheid is met· het mens-zijn en het 
leven-zelf gegeven. Voor· de parle
mentariër echter · is er slechts één 
weg, waarlangs mens . en mensheid 
voorwaarts kunnen schrijden: die der 
democratie. 

Voorzover onder democratie een 
màatscbappelijk hervormingsstreven 
kan worden . begrepen, koos Oud 
r~ vrc?eg voor de politiek van de 
Vrijzinnig-Democratische BOnd •. Hij 
gaf ziçb . aan ~e Bond mèt · de hem 

eigen energie en de hem eigen toe
wijding. Op jeugdige leeftijd secreta
ris van de V.D.B. geworden, kwam 
hij als een van diens jongste aanhan
gers in de Kamer, waar hij zich al 
spoedig een waardige plaats verover
de temidden van de talentvolle man
nen, waarover de V.D.B. 't voorrecht 
had te- beschikken. Hij werd daar
naast redacteur van. het weekblad 
"De Vrijzinnig-Democraat", dat met 
belangstelling . gelezen werd, ook door 
wie, ais· schrijver de~es bijvoorbeeld, 
niet vrijzinnig-democraat, doch libe- · 
raai waren. · 

Vurig strijder als Oud voor zijn 
V.D.B. was, hebben wij het als libe
raal in hem steeds gewaardeerd, dat 
hi~ het liberalisme en de vrijzinnige 
democratie steeds is blijven zien :1ls 
nuanceringen, die bij alle vaak felle 
en pijnlijke tegenstellingen op het ter
rein der practische politiek, tenslotte 
toch uit één beginsel waren voortge
vloeid, een beginsel, waaraan voor 
beider besef de naam van Thorbecke 
te onzent onverbrekelijk is verbon
den. Toen Oud bij de oprichting van 
de V.V.D. uiting gaf aan zijn blijd
schap, dat na lange scheiding en ve
lerlei omdoling Thorbeeke's geestelij
ke nazaten zich weer op één program 
verenigd hadden, moet het woord dat 
hij toen sprak hem wel recht en diep 
uit het hart geweld zijn, 

Zo mogen wij Oud op zijn vijf-en
zestigste verjaardag eren als de par
lementariër, de democraat en de libe~ 
raai, die al zijn geestverwanten niet 
alleen gaarne als hun leidsman erken
nen, maar wien zij van ganser harte 
kracht toewensen om de leiding hun
ner partij nóg vele jaren te mogen 
blijven voeren. 

Dat Oud, naar uit het hem op zijn 
feestdag aan te bieden boekwerk 
blijken zal, ondanks alle bestrijding 
welke hem in de politieke arena ten 
deel valt, . toch als een nationale fi
guur wordt erkend, kan ons slechts 
verblijden, · · 

Dat de V.V.D. hem in deze moei
lijke jaren tot leider krèeg, stemt ons 
darikbaar. · · .. . ... 

Aan die dankbaarheid namens heel 
vrijzinnig Nederland uiting te mogen 
geven, nu mr Oud de leeftijd bereikt, 

de .~. 

,,Onnozele 
glintlach" 

(Ingezond~n) 
D eze Burger" is een wijsgerig .. 

. man, een groot ijveraar voor 
de waardering Yan de menselijke per
soonlijkheid. 

Maar als hij leest hoe een · hoofdre
dacteur van een Friese krant een 
voorwaardelijke gevangenisstraf heeft 
gekregen, hoe de .gummiknuppl;ll. ge- : 
danst heeft op de ruggen van arbei- ' 
ders, boeren, schoolmeesters, journa
listen en dominees, en hij ziet dan het 
speldeknopformaat van Nederland .op 
de wereldkaart, dan .is er een glim
lach om de lippen van "Deze Burger". 

"Deze Burger" zou geglimlacht heb
ben, 
toen Soekarno wegens opstand tegen 
het wettig gezag naar de Boven-Di
goel werd gezonden, 
toen een aantal Ierse nationalisten in 
de straten van Dublin barricaden op
wierpen tegen de soldaten van het 
machtige Britse Imperium, 
toen in Brits-Indië de magere man 
Gandhi de eerste keer in hongersta
king ging, 
toen de eerste Vlaamse pogingen tot 
verzet tegen de Franse supprematie 
begonnen, 
toen Maarten Luther het op durfde 
némeri tegen de almachtige Kerk, 
toen een Nazarener een ander Ko
ninkrij:~ predikte onder de inwoners 
vari het grote Romeinse rijk. 

Er is een glimlach om de lippen 
van "Deze· Burger". · 

Voor de goede opmerker een wat 
onnozele glimlach. 
Oldeboorn (Fr.) . W.G. DE JONG 

(U hebt mij wat zwaar gewogen. 
Nat~urlijk was ik het niet eens 
met . de "d(l.hsef!.de gummi-knup
pel'' en natuurtijk zij dtf Fries 
vrij in het vrijelijk spreken van. 
zijn taal. - DEZE BURGER). 

Hebben D.P.'s nog reden 
tot hoop? 

DE I.R.O. MOET SLUITEN 
Op 31 December van dit jaar zal de Internationale Vluchtelingen Organt. 
satie sluiten. De V.N., waarvan zij háar subsidies krijgt, hebben namelijk! 
nauwelijks belangstelling meer voor het lot van de tien-duizenden menseD, 
die om politieke, religieuze. en andere redenen niet naar hun eigen vader-< 
land terug kunnen of willen keren. Bijna alle landen achten de uitvoering 
van hun defensie-programma primair en dus bliJft er aan financiën voor. 
de I.R.O. (International Refugee Organlsation) vrijwel niets meer over-: 
Men heeft deze organisatie veel verweten. Zij zou te bureaucratisch ziJn en: 
veel te duur. Een feit is in ieder geval dat ruhn een week geleden de mll
lioenste D.P. door haar werk een nieuw vaderland kreeg. Een nieuwe kans 
dus om een normaal leven op te bouwen. 

Geen toekomst in Duitsland 
Duitsland is het centrum, waar 

nog vele van deze ongelukkige 
D.P.'s wachten op uitkomst. Bijna· al
len komen van achter het IJzeren 
Gordijn: Polen, Balten, Tsjechen, 
Hongaren, Ukraïners, Joego-Slaven, 
Russen, Bulgaren en zelfs Kalmuk
ken. Nazi-Duitsland gebruikte hen 
eerst als dwangarbeiders en sinds die 
tijd .kennen zij geert gewoon gezinsle
ven meer. Opeengehoopt wonen zij in 
Barakkenkam pen, door heel ·Duits
land verspreid. 

Kinderen van 10 jaar weten niet 
beter of dit is gewoon. Zij kennen 
geen normale opvoeding. 

Het is duidelijk, dat. .de D.P,'s voor 
het merendeel in dit land niet kunnen 
blijven. Zij komen niet aan de, slag 
door d.e enorme werkloosheid - van 
de ruim 40 mill~oen inwoners in West
Duitsland, Berlijn uitgezOnderd, zijn 
er· 1;400.000 werkleos. Bovendien spe
len allerlei ressentimenten uit de Iaat-

door 
. 8. CH. SJOLLEMA 

ste wereldoorlog nog een belangrijke 
rol; de verhouding Duitsers-D.P.'s is 
over het algemeen slecht. 

Ruim 132.000 zijn er over. Men 
hoopt met veel moeite hun aantal 
voor de laatste dag van het jaar terug 
te bréngen tot 100.000. 

Maar wat dan?· 
Wij laten nu zelfs nog terzijde de 

duizenden, die maandelijks clandes
tien de rode dictator ontvluchten. 

Nieuwe organisatie 

. Enige ~aanderi geledenïs de per• 
. , . manente . Nederlandsë afge
vaardigde bij de .V.N., mr Van Heu· 
ven Goedhart, . bepoemd .tot' Hoge 

<vervolg. op pag. 8) 



VRIJHEID EN DEMOCRATm 

De socialistische yogelaar 
werkt met de lijmstok 

Er zal een verwoede strijd om de middengroep worden gevoerd 
De betrekkelijke stabilisatie in de politieke krachtsverhoudingen. welke 
blijkens de resultctten van de laatste Kameroerkiezingen is ingetreden en 
onder 'n stelsel van evenredige vertegenwoo-rdiging niet _gemakkeHjk kan 
'WO?"den gewijzigd, stelt de poUtieke partijen 'OOOr een tweeled~ probleem.: 
h<lë 1«ift de·' be.s;t'itànde timth4llfr worden behou~~'ll en in. wèike Ticntiti:g is 
uitbreiding nog mogelijk'!'· .·!Jet·· is :geen wonder, dtJ.t veler ogen daarbij. 
worden g.ericht op dè z.g. middengroep in onze samenlevin(l, die zich -
populair '1!-itgedru.kt - b~tnndt tuss~n kapitaa~ en arbeid. Tot d!~ groep 
behoort n~et alleen de mid4emtanEl m e11gere ztn, dus de handeldruvenden 
e,. .ei,mbG.cM~~d~ ®çh .·~ dat deel der bevoU<:i4'1.g, dat mewwtleem- met 
~'~.!~i~ .. ~ .G4Jt.d~. n.l. de- bèoefena.;en van vrije 
;b~en, ~."}!9J'/ere. ambt~~, .. de letdlng ge~ende en ~~ht 1\oudênde 
f~Onll~l}n m he~ l>e4ri.ifslev-en, kortom degenen, dU~ middelbare in ... 
klJmem. g.em~en .. Algem.een wo.rllt acmgenom~ dat: ander áeze cate~Ji)rte 
,hctt .grQQtate »~~tage J)D.lîtfèk-kteurlozen schuilt. die zondeT cfoo.r be..: 
p(llf.l~ begimel~n tlt ~.geleid, ee.m kort voor hun gang nooT de 
.stem.bus incidenteel hu~ _k~ bepalen en do01' bepaa·ltle; min of meer 
to,et.~aiUJe. omnandigheden bewoFn. nu. eem deze da.n weer ~ne partij 
oan stemmenwinst hetpen. Bienioor zouden dan geringe versclwivingen 
in de .zetelverdeling kunnen ontstaan. 

MUST BELAAGD 

B oewel 't de vraag is, of deze ,.kleur
loze middenstof" wel zo groot 

van ortwang en invloed i!l als wel eens 
wordt verondersteld - in Engeland 
berekende men laatstelijk ·.het percen
tage op niet meer dan a % ·van het 
kiézerscorps --' · en · verschuivingen 
naar links en naar rechts zich onge
twijfeld in alle partijen voordoel!l, is 
het' toCli'wel aànnemelijk, dat de mid· 
denl'fOei, \et dit' politiek minst aetieve: 
en daardoor meest· belaaide kan wor
den getèkelid.• In tegenstelling wt de 
al'beiders ia zij over het algemeen 
slecht georganiseerd en niet zelden in 
zichzelf verdeeld. De op zichzelf waar· 
devolle zelfstandigheid, · m~W,tschappe
lijk dan wel intellectueel, leidde maar 
al te vaak tot een individualistisch iso·. 
latiOl\i'!kne .. 

VOHRINK 
ommezwaai? . ... 

maatschappij, sociaal e1,1 economisch, 
van grote betekenis; hij vult daarin 
de tegenstellingen op en overbrugt 
een klove. 

DlT IS . ONJ'm:ST ' 

Het is onjuist, dat het kleinbedrijf 
. aan betekenis zou verliezen. 

Zijn clist!'ibutieve taak kan in geen en
kele maatachappij :W!?-r~ll .gem}.%t .Qok, 

de middenstander is zijn loon waard. 
Alle maatschappelijke noden dienen 
in de P.v.d.A., die anders is dan de 
S.D,A;P;, n1 .. volkspartij inplaats van 
arbéider!Jpartij, 'de' aandacht 'te 'heb
ben. Een colise~tie daarte î.s, dat 
niet. alleen: de l~àrbeiders recht oP 
soéiale. voorzieningen hebben. Decen· 
iraHSauè· is niét ·alieen iti ·het over
heiûSl!IJ>patiiat, äóeh obit· :m het parti
cutlét"e bédrijtsfeVên nodig. l&n moet 
Ier~· v-erilntWotir~beitf tè··4rafel't; 
vandaar de publieltreciltelijke be· 
drljfsorganisatie en het zelfdoen in de 
Soclàfe ·v~r:iekering. ·. 

Terloops willen wij opmerken, dat 
de wetsontwerilen; welke van hèt. mi
nisterie van Sociale Zaken komen, 
nóg maar weinig van die veranoerde 
opvatting doen blijk-en. 

In zijn slOtwoord legde de partij· 
voorzitter, Koos Vorrink, nog eens 'rt 
schepje erop. Hij stelde in het licht, 
dat de economische crisis vó6l- de 
Tweede Wereldoorlog de noodzaak 
van belangstelling voor de midden• 
stand heeft duidelijk gemaakt. Deze 
ill afhankelijk van de welvaart der 
arbeiders en er Zijn dan ook geen we
zenlijke tegenstelling.en. ne midden
groepen spelen een belangrijke rol in 
die evolutie, zoals ook in Engeland 
gebleken. is, 

l''lET LANGER. SOCIALISTISCH? 

De vraag dringt zich op, of deze 
afwijkingen van de traditionele 

socialistische . Politiek als opportunis
me dan wel als een wezenlijke omme· 
zwaai zijn te beschouwen. Het is nu 
eenmaal zo, dat men onder de loon
trekkenden met veel eX})ansie-moge
lijkheid meer heeft; de confeSSionele 
arl)eidersbeweging is een gesloten 
blok tm Vàrt de ·communisten k.iu'l men 
niet :J:~l, wee~ t!!l'llPi!ln~n,_ tenzij 'n 

V1'óete1' h4d · ·deztt · levens
hc»&dnw doo'l"g4ans"Sift'll: entt>tige 
'gè'utügeft'; t.f~Umt "'ltlt· 1k' ·orgonisa
tie van· belangheb-benden, zowel 
op soeiM:l•economisch a'Ls staat
kundig terrein, steeds .meer ha.ar 
invloed doet gelde-n, is de mid
dengroep op ontstellende wijze. 
in ·&r ·t>ef'CWuJeking gekomen. Het 
dirigigme ledèrt· d~ biW?ijding 
heeft eenvoudig met haar be .. 
stamisrecht · en··-Zevensvoorwaar
den geen rekening gehtJUden; in 
het bijzonder de loon-- en· prij8-
politiek en het fiscale .beleid 
ondermijnden haar- materiële be
.staansmogelijkhéd&n. Reet indea:"'~ 
c1jfe1' voor de kosten van levens.; 

INDRUKKEN UIT STRAATSBURG 

· 07lMrhoud werd hie? klo.ar.9Lii
Jce~i~ niet;, gehantae.'ld. om . een 
HdetiJke aanpas.sing. v(ln onder
nemersinkomen of sttla.ris aan de 
gew~ztgde omstandigheden. . mo
~· te 1114keu, m~r. wel. werd a .. - IJelaii"Qd"Nk . onevenredig 
'De<rzwaard, in die mate zelfs. dat 
.een. 4Clmienltjke iftteri?tg van 
11ennogen, uit %01'fJZame bèspa
nnget~ ftrMegen; het nm~fti· 
!~Je Q«12el.g. t.O«S. 

'fN' NOOI) 

D .. ~·mi4<;len.gr;~P v~rkeert.in'rioód 
, , , en wie . háar . grot~'! betekenis 

VOQr eell. evep.~içbtige . ~atse!lappij• 
opbouw erkent ~I daarover .met zorg 
zijn vervuld. Het beramen VaQ .mai!,t, 
t'egelen .. tot .. hçrste~. v,an ll~n :soçiaal 
rec)l.t.vaarqig~ posit~e en: 't wegnemen 
'lflltn onredelijke aehterstell~ng is , dan 
ook. plicht. Nu is het zeker merkwaar
dig. .. d~J;t de Partij . van de Arbeid, die 
znet de socialistische ministers het 
meest., sehuldig staat aan deze mis
Stand, zich in het zicht der verldezin-. 
gen gaat beijveren om bij diezelfde 
middengroep in het gevlei te komen. 
Op het onlangs gehouden Midden
standscongres van die partij beeft de 
Staatssecretaris Mr. Dr. A. A;' van 
Rhljn een betoog gehouden, dat er op 
wàs gericht vele vroegere zuiver-so
cialistische opvattingen ie herroepen; 
in dè eerste plaa(s de MarXI$tische 
theorie van de geleidelijke proletari
sering der maatschappij .. en. van bet 
daaruit verdwijnen vaJ;l. de midd.t!n~ 
stAnd. Vervolgens door de stelling van 
cie We:ne~Jlende klassentegenstellingen 
omver te weri;>en en tenslotte door het 
primaat van de loonarbeider te ver
Iatea Want - aldus de heer Van 
Rl)ijn - de middenstand is in deze 

De ontw~~}{eli~g g~at l~n.gzamer 
dan velen :hoopten · 

.De aaiaarszitting van de Europese !ss.em•fée ·• 
{Van onze '~vë,ciale co'rrespondfnt) _ 

· · · Str~;~f}tsburg, 21. November, 1951 
Over de Placè Broglie, een·vim de grote pleine» van Straatsburg, ldinf4en 
de tonen van militaire muziek, langs de-· weg staan de Straatsburgers in 
dichte rijen geschaard om het defilé te zien van de troepen, la.n~s ~et' 
:zo juist onthulde monument van de bewijder van. Straatsburg, gene1'aaZ 
Leclerc; Hèt zijn dagen vol herinnering. voor Straatsbu:rg en voor de 
Elza:t, deze dàgen tegen het· einde van November. Op 22 NovembeT 2918 
weni ·Straatsburg bevrijd v'-n de Duitse bezetting, op 23 November 1944 
werd. het wederom bevriJd door de troepen van. generaal Leclerc, weer 
van e~ Duitse bezetting. En op een regenachtige Novem.berdag, op een 
ZondàgmoYgen heel vroeg, staan de Straatsburgers met tieltdutZe9!-den. 
op. de Plaee BrogUe ·en in de• straten roftdom dit pl"Bin om de nagedach
tenis van hun bevrijder te ·eren. Duizenden Fran#e vlaggen tQ4pperew 
aan de gevels in deze hoofdstad van àe Etzll6, · die zozeer het lot van. 
vel!f OO'l'logen· heef~ ondergaan. 

I n 'de avonduren zijn de hoofdstra
. ten ·geïllumineerd en· is de spi,ts 
van de ·stciatsburgse kathedraal ver
licht eh' tot V'èr in dè' omtrek is d'eze 
prachtige 'toren te· zien, de:z:e. toren, 
die aanleiding gaf tot de bekende eed 
in Koutra in 1941 op 2 Maart van dat 
jaar: "Jurez de ne déposer les armes 
que le jour, ou nos couleurs, nos bel
les couleurs, flotteront ·sur la catlr'é
drale de Strasbourg": 

In een van de 'grote bioscopen:. aän 
de Pîace Klébet wordt de film ver
toon&. ,;Vier irt een Jeep", spelend in 
:Wenen in de na-oorlogsjaren met•als 

. meest indrukwekkend gedeelte de 
terugkeer van een aantal Oostenrijk
se krijgsgevangenen, die uit Russische 
krijgsgevangenschap te~kerèn. 

In het Stedelijk Tb'éiltet hebben· oP
voeringen plaats van het toneelstuk 
"Siegfried" van Jean Gll'aud&ux, da
terend üit de :perióde na de Eerste 
Wereldooilog, maar · nOii steedS ac
tueel de verschillen in sfeer tu'Ssen 
Duitsers én Fransen beschrijvend. 

Dat is de sfeer van Straataburg · op 
het ogènblik, dat hier dtt najaarazit• 
ting van de Assemblée van de Raad 

van· Europa· in het grQte gebouw aan 
de . P.lace Lenötre b~int. Er zijn dit 
keer prelimiaaire besprekingen ge
weest tussen. een. deleaatie uit het 
Amerikaanse padement (14 l~en van 
het. Hui,s van.· Afgevaardigden en van 
de Amerikaanse Senaat) en 20 led:en 
van de Assemblée van de Raad van 
Europa, waaronder voor ons land het 
Eerste Kamer~lid de heer Van de 
Kieft. De Amerikanen zijn enerzijds 
verbaasd en anderzijds verontwaar
digd geweest, .dat de· eenwording, de 
samenwerking in Eurppa niet sneller 
voortgang vindt, andèr:ûjds hebben 
zij een beter inzicht gekregel;l in de 
moeilijkheden,· die er op de:z:e weg op
getast liggen. . 

* * * 
D ie ontwikkeling gaat inderdaad 

langzamer dan velen gehoopt 
hadden. Want als men b.v. het plan~ 
Schuman inzake de vorming van een 
Hoge Autoriteit . voor 4e ateenkCllen·, 
ij•er· en staalinduitrie beziet. dan 
ccmstateert men. dat tot dusverre al· 
leERt de Nedet:&.ndae Tweede Karnet 
dit plan heeft .avaud en dat cUt 1tl 
alle ander~ deelnemende landen nog 
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links-radicale koers :;o:ou worden inge
slagen, die natuurlijk weer anderen, 
waaronder de middengroepen, zal af· 
stoten. Blijft alleen de middengroep 
over, van wier nood men denkt te 
kunnen profiteren. Maar· juist deze 
groep heeft heus wel door, dat de 
moeilijkheden vooral door het socia· 
listische dirigisme zijn ontstaan. In 
dit verband was het opvallend. hoe· 
veel bezwaren tegen het regeringsbe
leid er zelfs op dit socialistische con
gres werden gehoord! 

ZQu er sprake zijn van. een princi~ 
piële wijziging van de politiek van de 
P;V.d.A., darr kan men slechts conclu
deren, dat. die partij alleen nog maar 
tot atweer .vu de communistische 
concurrentie.· · de ei.s , van gemeen:
schapsbezit ·der producti~ddelen in 
baaz- program heeft, maar overigens 
een burgerlijke hervormingspartij is 
geworden, .die als rugdekking geleide 
economie. propageert.. · 

Nu het samenstel van soCiale · 
voorzieniugen. bijkans cQ1n1:tleet is 
en op 8CO'rlClmisch terrein via de 
p.b.o. recht f'an medespreiii!Jl is 
verkregen, terwijl de vakbonden 
vrijwel op elk terrein zijn inge
schakeld, blijft .er in wezen· niet 
veel meer te eisen over, tmtnt de 
dagelijkse materiële zorgen, wel
ke het kiezersvolk nu eenmaal 
het meest Mnsprek'"lm, kunnen 
door de Nederlandse overheid 
nauwelijks worden verlicht, om
dat de diepere oorzaken in de 
internationale sfeer liggen. 

Boe het ook zij, het staat thaDII wel 
vast, dat er In de komende maaDden 
een verwoede strijd om de middelt• 
groep zal worden gevoerd e1t de 
\'.V.D., die krachtens haar beginselen 
opkcmt tegen oatreehting en verdruk
king, zal zich zeker paraat tonen. 

AFDELINGSSECRETARISSEN: 

Vraagt bij onze administratie de 

tarieven voor extra-exemplaren van 

ons weekblad, voor de verbreiding 

van onze beginselen en voor het 

~tv~ rtm' ~~e, •bc;ln~~:·. 
gebeuren moet .. Hi.er staat ons land 
dus vooraan en blijkt opnieuw, dat 
Nederland, als het er op aankomt, na 
.ernstige overweging en na de bezwa
~en, welke aan bepaalde internationa
le vraagstukken vast zitten, . terdege 
te hebben overwogen, in feite nog het 
actiefst· handelt en .daarmede anderen 
een voorbeeld geeft. 

Dat is een van de · vraagstukken 
welke in straatsburg wel opnieuw 
~ken 2ullen worden. Een ander 
Vlëlagstuk ili, in hoeVeNe Engeland, 
nu er . een eonsen·l!ltieve Engelse Re
gering is gekomen, meer zal mede
werken in Straatsburg, dan de En
gelse La'Qourregering tot dusverre 
heeft gedaan. In dat Opzicht ·;zijn áe 
vooruitzichten niet veel ·anders dan 
onder het vorige bewind. Engeland 
zit ~r gebOnden aan ·de gedachte 
van de Britisb Commonwealth en 
daarbij maakt het niet veel versebil 
of er een Labour- of een Conservatief 
Gouvernement is. :Maar wellicht 
i! cte ten&tnz tet medewerken, als de 
a~ere laflden: ··tonen daadwerkelijk 
tot samenwerking bereid te zijn en 
daarom is de ratificatie van het 
Schumán-plan o.i. geboden, groter bij 
de Conservatieven, dan bij de Labour. 

* .. * 

·ook . de politieke federatie vart 
· · Eutopa zal aan de orde komen, 

want in verschillencte landen; vooral 
ook in Frankrijk tijn er belangrijke 
st'rotningen, dia weinig voelen voor de 
vorming van een Europees Leger, als 
e:r niet eerst een Europese eonfede
ratie is. 

Samenwerking op het (ebied van 
het transport in Europa, samenwer• 
king op landbouWgebied: de vraag
stukken zijn vele en velerlei en de 
afgevaardigden zullen veel werk moe
ten verzetten om de Europese inte
gratie een stap vooruit te brengen. 
Of dat zal lukken en of er weer niet 
teveel op zijwegen gewandeld zal 
worden? Het gpreekwoord :z;egt~ · d~t 
zij, die geloven, niet haasten, maar c!e 
omstandigheden nopen toch tot eetl 
zekere vaan. llo{o~ d.e wens tot die 
vaart. die in zovel~ EI.U"Opese laDàen 
leeft. de af1e~ ~len bij 
de vergaderingen ia . dae w•~ ia 
straatsblUl! 

DE WEEDB 



\'IUJIIEID EN DEMOCRAl'IE 

Het gaat goed met onze 
jongeren-organisatie! 

Het CDJ"RreB der J.O. V.D. nam twee resoluties aan 
Na de rede van drs Kcrthals -<>p 

het J.O.V.D.-.eongres, 17 en 18 
November te Zwolle gehouden, VQ~g
èe ·een öiseussH! &Vel" 4e u~ieade 
prae-adviezen betreffende de "libe
l-ale 11ociale politiek" en de "EurOJI&
t!e integratie". De vergadering aam 
twee resoluties aan, waar de V'Olle&
de inleiding aan vooraf· ging: 

Doel en object van een st~ende 
liberale poUtiek is de mens, d.Q7~ 
de mens tegelijkertijd vrij en ..,.. 
bonden. Vrij om zich naar <eigen 
tnzic1!t en roe~ .-. ~n ·Cfi 
9ebonden omdqt ·hii .zidh. •1.1«m 
lwn ontplooien in het T1t4atschàp
peliJk spel. Hier.door heejt "de 
mens aQ1: een . .du~ vet"«m
woordelijkheid, namelijk enerzijds 
;egens zijn ·eigen TOeping" ~ ulf
.verantwoordelijkheid, «nderrijd$ 
:Jegens de gemeenschap, · waarbin
~ ri;ft 'mepifl9 ·rot 1titi1tg komt, 
ZtJn medeverantwoordelijkheid. 

No1 voor de officiële opening van 
het congres werden de, reeds aan
wezige, l.O.V.D.-leeten door de. bul'
~ VaD .Zwolle,· Jhr. w G. A, 
Strick van Linschoten, ten stadhuize 
oatvangen. De burgemeester deed 
eea ~roep op de jongeren. zich van 
hU Deping bewust te zijn en mede 
te ~en aan het bouwen vim een 
betèl'e wereld. Na het dankwoord 
van 4e voorzitter, gat de burger
'984er nog een leerzame uiteenzet
tjag over de historische schcpenzaaJ, 
waarin de ontvangst plaats vond. 

Bea jaarYerslag 

Het jaarverslag van de aftreden
de illl'tteia~a, >de heel' G. van 

Schagen, liet horen dat de J.O.V.D. 
iD het afgelopen verenigingsjaar 
veel activiteit <weekeinden, zomer
tamp enz.} ontwikkelde, en dat ver
weheidl!fte ftieuwe afdelin.geft. konden 
worden opgericht. Het totaal aantal 
1tldelintren bedraagt momenteel afi, 
terwijl ruim 350 nieuwe leden wer• 
clen inresehreven. 

114et Oe World Feclention of Libe
ral and Radical Youth vmraen door 
de J.O.V.D. goede betrekkingen 
onderhouden. Op het in Augustus te 
Kopenhagen ~houden c!lngres van 
de W.F.L.R.Y., w.ttden België en 
Nederland sa:men aangewezen voor 
het secretariaat van de federatie. 

Behalve de aeven leden van het 
dagelijks bestuur, werden de volgen
de personen in het Hoofdbestuur ge
ko~n: 

Mr K. van Dijk, <Groningen}· F. 
liL WIR Gekier .QtijmegeoJ; J.' W. 
Hooftman <Boskoop); A. J. -Mans 
~Amhem>; ~. L Nyaingh (Meppel>; 
S. Passenier <Vlaardingen); G. van 
Schagen ·<Amsterdam), tevens redac
teur-secretaris van "De t>riemaster"; 

G. v. d. Zande <Hoekse Waard). 
In zijn "troonrede" ontvouwde de 

nieuwe voorzitter, E. Nordlohne, zijn 
plannen V()Or 't komendè verenigings
jaar. In vele plaatsen moeten nog af
delingen· worden opgericht, er zal 
meer kaderwerk moeten worden ge
daan, waardoor een verdieping van 
het intiebt in de liberale beginselen 
mogelijk wordt, en verscheidene 
weekend-conferenties zullen worden 
georgani~~eerd. Aan het op te richten 
Nationaal Jongeren Parlement :zal de 
J.O.V .D. met volle overtuiging mede-· 
werken, evenals .aan plaatselijke ge
meeJtteraden ot -parlementen. 

.. . . 
T ij®ns de hmdl werd het woord 

gevoerd door prof. Molenaar; 
die bet ~n v<lOl.TI!Cirt \lOJlÖ. ~ldden 
VaJl ite jongei.'$1 te· mogen. vertoeven. 
en~ ~r ~~ voor.däer van •e 
afd. ~lle der V;V.l> •. Ook de vc

·teaenwoordigen YQ '\te bui1Clanflfe 
zuster-organisaties fFéken bet COD
gres toe, waadlij vooral 11e ~drif
tige, in het Vlaams uitgesproken rede, 
van de heer Cn:udde, met warmte 
w«d o&tva"Qgen. Aan de baoo ~ 
recente gebeurtenissen in België 
maakte hij duidelijk, .dat 1ie libe11'1e 
principes de beste w.aarborg bieden 
voor ~ persoonlijke vrijbeid van een 
ieder, en tegen doordrijvingen van rn
wel linkse al$ reeldie groeperingen. 
De Benelux-gedachte vond in hem 
een vurig '\OOOrstander. 

ll:ondagmid:dag te Gt· 5 uur werd dit 
eerste congres der J.O.V .D., dat in 
elk opzicht uitstekend geslaagd mag 
heten. gesloten. In alle afdelingen 
wordt nu het werk met hernieuwde 
kracht voortge:et. Het wordt een iaar 
met verkiezingen. De .J.O.V.D . .zal. op 
haar eigen manier, zeker krachtig 
medewerkeG het resultaat hiervan zo 
gunstig mogelijk te doen zijn voor de 
liber;Ue gedaohte. 

N.8. De pr...adviezen en de IIWl
genomen resoluties zullen tezamen 
binnenkort ia brochure-vorm worden 
uitgegeven. 

v. s. 

·De ~ 'Rt90ltttM! lutdt~ Uit
gaande van het algemeen gezichts
punt, dat voor de geestelijke ont
pl~iq ~ de m-ens een :;:ekere 
persoonlijke materiè1e welvaart 
w;>odzakel~jk is en dat gestreefd 
.dtent te worden naar een even
wicht tussen het gemeenschapsbe
l~~g en individueel belang. waar
btJ, aangezien de .gemeenacha.p be
rust op samenwerking der indivi
duele mensen, alle politieke maat
regelen erop ingesteld dienen te 
zijn de individuele verttntwoO?'de
lijkheid te accen~, meent d~ 
J:O.V.D., dat de desiderata op so
c~aal-economi.sch gebied,. oJ~h.oon 
onverbrekelijk met elkaar verbon
den4 uiteenvalZen in . twee ond.er
detèn, onderscheidenlijk economi
sche en sociale maatregelen dat 
elke liberale politiek op socia~l ge
bied afhankelijk is van de econo
mische mogelijkheden van tk ge
meenschap, zodat dergelijke poli-· 
tiek zich bewust dient tie richten 
~P de ve;groti.ng van . de prot;iucüe 
tn de rutmtte ·zin van het ,woord, 
. dat all~ liberC!-le p<>litiek .op so

etaal gebted gencht behoort t.e zijn 
op een rechtvaardige en verant
woorde verdeling tmn hert sociaal 
product over de lcdfm 4er 'Qemeea.
schap, waarbij enerzijds een zeker 
~estaansminimum als noodzakeliJk 
u te . be~chouwen" ~ds t~Un 
orgamsattevormen kunnen ··worden 
aanvaart;i, UUJUul 4e vrijheid ~ 
de. in.dipä.dv '" Vtau&Gr brengen, de 
prtkkeJeR "" :pe1'S00ft~1c initiatief 
~n .d~'ke vntmtwoo1'Cle1~k-

Er wordt meer oudergoed versteld 

et tDegftemen en de t:mderli-nge 
verd11UigZaamheid uitscluskrlen. 

........ aatbeDwerkia. 

De t.weecl:e ~-- keelt èe volgende tekst: 
De J..O. V.D., overtuigd t'an de 

noodzaak V~ het ~eerw-.. 
terse beschaving, spreekt zich mt 
voor een algehèle · .i~tïe van 
Europa, zoals ,dit bel:iehaamcLis iá 
het streven van de AssembUe 1e 
Straatsburg, . . 

meent dat de te kiezen WE;JI voor 
~e Eur~pese inJ\·E- ,e.il'i?nt llilt' 
hggen t!l- een ~àerale regerings
vorm, dte ten volle 1'ekening houdt 
met het eigetr, karaJcter ve1t .de 84-
menstellende delen 

is overtuigd dat ' Mt libe1·alisme 
de beste waa1'btwg bie.dt voor . .een 
doeltreffende .e~ e1t so
ciale integratie, waarbij belemme
rf!.nde bepalingen van national-e 
zude moeten 'W'OY'clen "VVO'''Iromen 

hoopt, dat de buitenlandse pd1i
tiek van Nederland meer zal wor
den aangepast aan het streven tot 
een verenigd Europa 

is zidt bewust dat dit doel, de 
Eu_ropese samenwerking in de 
rutmste betekenis, nooit berEikt m' 
kunnen worden als ook niet de 
;ongeren hieraan een werkzaam 
deel hebben en $teunt daarom elk 
•treven om dit begim.el bij de jon
eeren ingang te doen vinden 

is voorts van mening dat d~ Ne
derlandse Jongeren Raad voor d4J 
Europese beweging het initiatief 
dient te nemen bij de oprichtint 
van soortgelijke organen in de cm• 
dere l4nden van Europa. 

Het Maandblad van het C. 
B:S. Z01' men ·de ~gel 

van ons ,wet en wee kunnen 
noemen en .zo weerkaatst het 
Octobernummer, - met een 
Jcleine vertr~H1i~a -, 1>m hui· 
dig beeld, in tal van jaootten. 
tiet .ia ~ des ;te be
seRott.wen, maar erUI:el.e kan
tet& 1l41l ons 1)fe~ leven 
~.V 68Üe1' d4r ~ .en *'" ~ wij, ,dat de .~rk~ 
...... 4 l'f! ...... ~tijgt: Aug. 
Jt/50 6140/i en llugustu 1951 
f9JQO, ~ reap. 12800 
_,. 113f)() OOW.--.rn~On
datl.b deze ve~ng 
nam ook het cumtal .personen 
we,-.kzaam in de industrie toe 
- - ... fll % tot 9(t78(J0. 
!>e totale ~ in de in-
à~ ~ 1Ut 35 % tot 
ti.,B ~. .oarvan een 
kUIPt buitenl~e omzet, 
~e~ " ttijllÎ'IIIitl betekende 

.. m~t : •. ;!i(.~
7

~tes vergele-
' ,~ · <~ 2e kwartaal 

van 1950 en ·het overeenkom
sti{lf! kumrlQal van '51. Het 
dekking:rperQientage van de 
btdteala~e handel steeg· 
1MIIe hierdoor van 64 % in 
1949 tot 67% gedurende Jan.
J1iU. li61. tH'liBwear 'n voor
uitgang, maar wij zijn er nog 
lang ~i.et. 

oe .grote vakverenigingen 
krijgen steeds meer leden, 

fw!t N.V.V • . steeg van I Juli 
1950 tot 1 Juli 1951 van. 
397.600 tot 413.600, het Chr. 
Vakverbond van 161.100 tot 
170;800, het N.K.A.B. van. 
304.100 tot 316.600, of resp. 
een stiJfling met 4. %, bijna. 
6 % en 4 %, maar de Een
lwidsvakcentrale daalde met 
3600 tot 163.600 of met 2 %. 
Over het algemeen hebben 
deze vakverenigingen voor
treftelijfc bijgèdra~n tot de 
arbeidswede (behalve dan de 

zo go" alt .de *".kloom.eid 
deor zija ~u !~'~'laf" .,_ 
B~ BlijgiftiJ tot ·flllckMcm 
flemi, :ZO '{l()eà is het eeft ef'lll
Äifl ~ijmel, àat hel ~ 
'tal met flf!l4 ~àersteUtS<kta 
toeneemt, in het ;aar 1NM 
Jv.ti '.50 tQt JuU 'Sl van"56.510 
tot 60.841, wcmroan iets meer 
dan de helft hoofden v41n ge
zinnen zijn en resp. 23.687 en 
21.038 ouden van dagen. 

Dat deze stijging over de ge
hele lijn dus geen in alle op
zichten Tooskleurig beeld 
geeft, volgt ook uit de om
zetcijfers· van de detailhandel 
voor Juli 1950 en 1951; be
rekend op basis van 1949 = 
100: 
kruide-aierswaren, vrootwin
kelbedrij11etl. va~ 14B op 111, 
banket, koek, enz., in coöpe~ 
raties 1Jan 97 op 91, 
vlees in zelfstandige klein
bedrij~ va• l-3 op 135, 
paren schoen.en van UI «@ 
102, de gemiddelde prijs 
steeg van f 13.15 tot f 14.12 
per paar, 
dames-bovenkleding in groot
winkelbedrijven steeg van 
115 op 135, maar de onder
kleding daalde van 196 tot 
167, waaruit wij de stout
moedige conclusie trekken, 
dat de Mode nog altijd on
beperkt heerst en dat er nu 
blijkbaar veel meer onder
goed versteld wordt dan het 
vorige jaar. 

Bd. 
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CepM i1Gor "" ~ .. zenden naar: Me1uftr. Joh. H.· 
Springer, .tkaltt'lll!~ Jf., 
Haarlem. 

TE VEEL IIBZW4BBN 
Een landelijke vel'giUHring in het · 
begin van het · ja.ar speelaal met . 
't oog PJ>. de ve~en, .bleek· 
•t.eveél ~ te ~-. 
!ti...,. . ..., • Pell:lil -.~. 
stuur vel'Y&I1gen door ·het ··vOCI'I'
nemen, oJidtriftelijke ~ingen 
'.(lp te ··st.èDea. 
Wil men wensen dienaangaande 
vóór 15 December inzenden? 

De secretaresse, 
Joh. H. Springer. · 

Alexanderstraat 16, Haarlem. 

BURGERSCHAP EN BUBGERZIN 

over dit onderwerp hield mevr. 
J. F. Schouwenaar-Franssen . 

voor de Vrouwengroep in· Rotter
dam, een ~'llwial-lkt ~!gen
de is aan een uittreklel aaarvan 
ontleend. 

B u l' g e r s e h a p is: burger 
zijn; iets wat men met zijn geboor
te in t!e!1 bepaald land heeft mee
g-ekrege'ft. Het maakt ClR8 ~
tig aan aUe rechten die een burger 
verkrijgt. 

Velen beseffen de waarde er niet 
vao. Pas als mtm lich in~ in 
de ·status van eeD ctisplacecl ~. 
voelt tnen wat b\qer zijn illbo •. 

Jht r g e r z i n .fs: INl-JeT w ll-
1 e n zijn; zich bewust zijn, dat .de 
redateea ooit ~~ -.ee
brengen en de~ zo goed mogeliJk 
na willen leven. 
~chtingen, verankerd in. het 

Christ,elijk geloot, heett men ~gen. 
ov:er zichzelf, de naasten. de . ge
meente, bet land, tegenover ieder
i!Cn • 

Is derle b~ft in de kielJ' 
~ dan llan c)qe~twikklilld 
.worden,.,om ·te .beprmen-tbuis: Ver
der op school: mevrouw 1'ortlmler 
de Wit stelt voor, burgencbaps
kuftde in het leerplan op te~. 
OOk het .verent~ :u.t· a 
.dit op~~ijk •• spedaal 
~ de ._... ... : men ·loeá • * 
~k---.---~, 
-~- .sJ8 _.ten formule-
.zen. 

'tJ1teindelijk moet de burgerzin 
·eat~ bierilDe ~: -. .allen te 
voeleft~ leden van 4e ~ 
Naties. 

lftaar dit laatste mc>etn wj ldleA 
·lftet onze beste krachtea atreoNa. 

Bij de bespreking van mevrouw 
SeM\tUH&l', ....... 

lezing van mevr. dr K. ·Harkerhik 
-Xoomans, .Qp ·onze onlangs ge

. houden conferentie, waar zij de 
~pvoeding tot • bewust staatsbur
gerschap behandelde. ZiJ onder
scheidde daarbij: onderricht (o.a. 
dat wat mevr. Fortanièr wenst) en 
opvoeding, en nam als voorbeeld 
het werk op dit gebied in Dene
marken. 

Voor de ontwikkeling van de 
burgerzin kan in ons land nog 
veel gedaan worden en het behoort 
zeer ·zeker tot de ·taak q_"l onze 
vrouwengroepeu, in oeigen omge~ 

ving dit te bevorderen. 
J. H.S. 

ZO MIN .... 

Z o min als dit bij de vrijwillige 
ziekenfondsverzekering het ge~ 

val was, lijkt de Ziekenfondsraad in 
staat met voortvarendheid leiding te 
geven aan een op· bezuiniging gericht 
beleid. Te zeeP is dit lichaam een sa• 
menvoegsel van vertesenwoordigers 
van verschillende belangengroepen. 
dan dat het tot enige besluitvorming 
van betekenis komt. 

(De Onderneming) 
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<vervolg van pag. 5) den en Arabieren in het Nabije Oos- Het was niet hoopvol. Velen, juist sons op te nemen, de mige mogelijk
ten, ·evengoed als de D.P.'s in Duits- ook onder de D.P.'s zelf die hadden held ligt in verdere emigratie op 

Ci;lmmissaris voor het vluchtelingen- land. gehoopt dat dit vorstelijk ingrijpen grote schaal. 
w~zen. Hij heeft de taak om een De heer Van Heuven Goedhart een oplossing dichterbij zou hebben Daarvoor is zeker soepeler immi· 
nfeuwe organisatie op te bouwen in heeft zich dan ook over zijn taak b ht .. d' t 1 1 rratie-wetgeving nodig in die landen, 
h~t komende jaar. Maar laat men niet reeds zeer pessimistisch uitgelaten. ge rac • ZIJD. lep e eurgeste d. 
optimistisch zijn: met een kwart Geen .wonder. die hen kunnen opnemen, maar bo-

. aa,n geldmiddelen, die· de I.R.O. Is het dan niet begrijpelijk, dat Uitkomst? venal zullen de Verenigde Natles er 
ter beschikking stond, krijgt hij nu H.M. de Koningin zich onlangs in ver- zich oPnieuw actief mee moeten 
àç·vluchtelingen over de gehele we- band met dit onopgeloste probleem Zal het .bij deze poging blijven? bezighouden. Alleen dàn schijnt er 
reld onder zijn,. hoede. Dat zijn de 6 tot president Truman richtte? . Hef is duidelijk, dat nu Duits- kans ·te bestaan, om tot een redelijke 
nil.ll. ontheemden in Korea en de Jo- U heeft zijn antwoord kunnen lezen. land niet in staàt iS de Displac'ed Per- oplosslag te .komen . 

• IIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJllllii~IIIIIIIIHIRIIIIIIIHIIRRiiHIUiüi~iiiiiiHIUHIIIiffi.miiiul,liiiil!llmll':": -~===========----_-;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;:;;:;:.:;;;;;=;;;;========~ 
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VRIJHEID EN 
DEMOCRATIE 

Zaterdag 8 December ·195 1 - Na. 188 

Let{enden die 
uitf?eroeid 

moeten worden 
(pag. 6) 

WEEKBLAD VAN DE. VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Nogmaals: Christel~jke Levens
beschouwing en Liberale Staatkunde 

D e gedachtenwisseling over dit onderwerp 
(zie V. en D. van 17 Nov.) bracht om; "Ulk 

een stroom van reacties uit onze lezerskring, 
dat we er wel een geheel nummer van ons blad 
aan zouden moeten wijden, willen wij ze in ex
tenso plaatsen, __:. om van beantwoording onzer
zijds niet te spreken. 

Voorzover de schrijvers instemming betuig
den met onze zienswijze en deze- op sommige 
punten nog versterkten, mogen wij volstaan met 
de verzekering, dat wij er dankbaar ons voor
dèel mee zuUen doen. Niet minder dankbaar zijn 
wij hen, die zich ·de moeite getroostten, hun van 
de onze afwijkende mening kenbaar te maken. 
Immers ook daaruit spreekt een belangstelling 
voor onze partij en voor haar beginselprogram, 
die wij slechts waarderen kunnen. 

0 m aan hen,, die tegen de door ons verdedigde 
opvattingen bezwaren hadden zoveel mogeUilt · 

recht te doen en tegelijk de op zichzelf toch wel 
verhe1derende discussie over artikel 1 van ons 
beginselprogram nog even voort te zetten voor
zover onze ruimte dit toelaat, kiezen we uit de 
stroom van inzendingen een drietal ter nadere 
bespreking. We geven er eerst het essentiële van 
weer, waarin. ver.schillencie an4er~ inzenders te
Vens het -ësSehtiëlè van hun betoog zulleft tëz:t_tg
vindèn. 

Daar is allereerst een schrijven van de heer 
C. van Dorp te Rotterdam, die het noch met de 
heer Herman Meyer noch met ons eens is. Hij 
meent nl .. de heer Meyer wèl een. weg ter zalig
heid te .kunnen aanwijzen, maar kan er dan ook 
geen genoegen mee nemen, dat wij Kerk en Staat 
gescheiden wensen te houden. Thorbeeke's Chris
tendom boven geloofsverdeeldheid bezit, naar 
zijn oordeel, geen ruggemerg, zolang aan dit 
Christ~lijk geloof . geen concreet programma ten 
grondslag ligt. Hij wil het begrip vrijheid zien 
als christelijke vrijheid, dus geen vrijzinnigheid, 
die er maar op los kan leven, zoals het uitkomt, 
maar de geopenbaarde vrijmaking. 

Thorbecke - aldus deze inzender - W3il met 
zijn staatsopvattingen minder liberaal dan wat 
men in hoogste instantie liberaal kan noemen, 
omdat hij de klaljsieke opvattingen van de Staat 
als uitgangspunt niet kon loslaten. .,Ik, zegt 
schr. letterlijk - proclameer den mens als uit
gangspunt en de gemeente, waarin hij leeft en 
werkt. · Niet de 19de eeuwse gouden standaard, 
maar de standaard van de menselijke W3.ardig· 
beid, waarin Gods Geest voor een ieder afzonder
lijk de leiding heeft. En wie niet medewerkt, zal 
het dan wel aan den lijve ondervinden, dat het 
toch zo is. En wie wel medewerkt eveneens, dus 
kom ik dan weer terug bij de weg ter zaligheid. 
waarover de heer Meyer schreef en waarbi;! ik 
meende mijn kanttekening te moeten plaatsen." 

• 0 0 

I n een leven, geleid door den Heiligen Geest, 
is het ondenkbaar acheiding te maken tus

sen staatkundige beginselen en verschil van me
ning omtrent den diepsten levensgrond. In dit 
opzicht· verschil ik dan in ieder opzicht van me
ning met de heer De Ridder". 

De heer Van Dorp betreurt het - van zijn 
standpunt begrijpelijk! - in ons blad van 22 Sep
tember te moeten lezèn, dat de mensheid er nog 
niet in geslaagd is, een staatkundig stelsel te 
ontwerpen, dat onder alle omstandigheden· ·,e
slissingen op objectieve overwegingen kàn garan
deren. De V.V.D. immers acht politieke machts
vorming onvermijdelijk, zolang de mensheld zel
ve zich niet tot die hoogte kan opwerkt>n. Dit 
nu acht schr. apert onjuist. ,.Als Oud op . :e 
achtergrond wel wil meewerken, maar op de 
voorgrond niet, dan kan ik zijn medewerking óp 
de achtergrond onmogelijk langer op prijs stel· 
len. Ons volksbestaan begint te kraken en nu 
moeten wij voor de waarhèid durven uitlmmen. 
Anders kan schr. ook geen vertrouwen nebben in 
de handhaving van verouderde posities. 

Sch. betoogt verder, dat hij met ons geestelijk-e 
en sociale .-echtvaardigheid huldigt, mits stevig 
gefundeerd. Op zichzelf zijn zij z.i. geen funda· 

mentele voorwaarden, ook al zegt ons program, 
dat zij rusten op de zedelijke beginselen van het 
Christendom, want deze laatste vragen dan tJch 
ook weer om concrete realisering. 

D at volgens de V.V.D. elke godsdienstige of 
politieke overtuiging recht op eerbiedi

ging heeft, voorzover zij althans de Staat niet in 
zijn grondslagen aantast, kan de heer Van Dorp 
niet goedkeuren. Immers onder deze beschou
wing komt oo~ voor een "Ons is niets te dol", 
wat dan logisch onder de logische consequentie 
van onze opvatting zou volgen. 

Verdraagzaamheid acht deze inzender slechts 
mogelijk, wanneer de partijen inrukken en de be
volking haar belangen in handen stelt van dege
nen, die de districten vertegenwoordigen en niet 
de partijgroeperingen, want langs de weg der 
verdeeldheid komen we steeds verder van huis. 

Stellen wij, dat de Staat niet in zijn grondsla
. gen mag worden aangetast, dan vraagt d9 heer 
Van Dorp of dit ook niet mag, wanneer die 
grondslagen niet gèheel deugen. Dat acht "·.ij 
heel· erg. En dat zou hierop neerkomen, dat hij, 
die de monarchie voorstaat als eenhoofdig·e lei
ding, bijgestaan door ministerie en parlement, 
geacht zou moeten worden revolutionnair te zijn. 
Een democratie als wij voorstaan, heeft z.i. in 
ieder opzicht gefaald. H\'j· dringt er daarom op 
aan, dat onze leider· eens met hun collega's van 
andere partijen gingen praten om schuld te be· 
lijden en te bekennen dat de democratie, zoals 
deze ons land volkomen geruïneerd heeft, ge
faald heeft. 

0 • • 

E en ander gezichtspunt opent in een even
eens uitvoerig schrijven de heer D. Ruiter 

uit Amsterdam. 
Hij meent allereerst: dat er toch wel een reële 

tegenstelling bestaat tussen de vroegere liberale 
partijen en de V.V.~ .• wanneer althans juist is 
wat wij daaromtrent schreven. \Vanneer èe heer 
Meyer daarop een uiteenzetting zeeft van de 
wijze waarop hij zich de wording onzer .oamen
leving voorstelt, wordt daarmede t>chter de strijd 
niet bijgelegd, maar accentueert hij slechts de 
mogelijkheid van het bestaan van tweeërlei r er
tuiging omtrent vorm en inhoud onzer bescha
ving bij hen· die zich liberaal noemen. 

Het grote vraagstuk is niet of men zich cle 
liberalen als een secte kan denken - dat is 
zeker niet zo - maar of een sectarisch uitgang-s
punt kan samengaan met liberaliteit en dat kan 
wel. Voor iedere V.V.D.-er individueel blijft dan 
het probleem bestaan, of hij de ,;christ~lijke 
grondslagen onzer samenleving" uit arl. 3 van 
het beginselprogramma een zo belangrijk be
zwaar acht, dat hij ertoe besluit om geïsoleerd 
liberaal te zijn in plaats van zich aa.n te sluit.,_l 
en te blijven l!.ansluiten bij eeri partij, die wt>i niet 
in alle opzichten naar zijn smaak theoretiseert, 
maar in hoofdzaait liberaal is. 

.. .. .. 

I nzender betoogt dan, dat men op vele gronden 
liberaal kan zijn: als christen bijv. ev al; 

erfgenaam van de Griekse beschaVing. Het be
ginpunt bepaalt echter in geen enkel opzicht de 
liberaliteit als zodanig. Waaraan men zijn tole
rantie-begrip ontleent moge voor de mens zelf 
van belang zijn, het is het niet voor het libera
lisme van een partij, die allereerst liberaal wil 
zijn. Zou immers die herkomst · doorslaggevend 
zijn, dan is het liberalisme als wereldbeginsel 
ondenkbaar. Zo ook, wanneer de fundamenten 
ener samenleving de doorvoering der liberale ge
dachte alleen zouden gedogen. Wanneer die sa
menleving fundamenteel christelijk is, zouden 
vele beschavingen van een .reorganisatie op libe
rale grondslag uitgesloten zijn. En dit kan, meent 
inzender, onze bedoeling toch niet wezen! 

Hi~ begrijpt, dat het velen hinderlijk moet z::n, 
dat in ons beginsel;Jrogram en in de arttkelen 
van onze hand de ,.zedelijke beginselen van het 
Christendom als fundamenten onzer samen!e
ving" voor zich het monopolie van liberaliteit 
sch<nen op te eisen. Dit stoot wellicht 11en af, 

die de Griekse beschaving als bakermat van het 
liberalisme zien en die het Christendom om de 
aperte fouten van zijn practijk, als grondslag 
van onze beschaving en dus van hun liberalisme 
afw~jzen. Anderen weer zouden :bet denkbeeld 
kunnen krijgen, dat zij met hun meer onphiloso
phische, nuchtere verdraagzaamheid niet in de 
V.V.D. thuishoren. 

S chr. gaat dan in op de kwestie van wat wij 
het nihilisme van onze tijd noemden om ~e 

concluderen, dat de historische ,.Begründing" 
ener samenleving meer kwestie van smaak, se• 
leetie en interpretatie der gegevens uit het ver• 
leden is dan · van onomstotelijke waarheid. Het 
is de eenvoudige ongecompliceerde drang naar 
wederzijdse vriendschap, naar begrip die de 
mens verdraagzaam doet zijn naar het waar
lijk niet alleen maar christelijk beginsel ,.Wat 
gij J!-iet wilt dat u geschiedt". Het is weer 'dit 
zoeken naar de verdraagzame weg, die de libe• 
ralen uit alle leerstukken datgene doet ·vinden 
wat zij het hoogste achten, de liberaliteit. 

Constateert nu ons . beginselprogramma al ja
renlang dat vrijheid, verantwoordelijkheid en 
sociale· rechtvaardigheid de fundamenten behoren 
te zijn van een op christelijke grondslag berus
tende .samenleving, als de Nederlandse, dan acht 
inzender voor dissid,enten als· de heer Meyer het 
de enige oplossing dat .. op chrlstelijke grondslag 
berustende" te beschouwen als een in het partij
programma verdwaald stukje cultuur-philoso• 
phie, dat ook kan worden overgeslagen. Er zijn 
er meer, die op deze wijze het beginselprogram
ma moesten intc~preteren, om aansluiting te 
vinden bij het liberale deel ervan. · 

.,Er moge - schrijft hij - in het programma 
en in de betogen van de heer De Ridder veel sec
taristische schijn zijn, dat zij die het program 
samenstelden en die de christelijk gefundeerde 
artikelen schrijven, daarom in de V.V.D. geen 
ruimte zouden willen laten aan andersdenkende 
liberalen, schijnt èn te onliberaal èn te onchris• 
telijk om verd·er te worden overwogen. De wat 
ongelukkige redactie van het beginselprogram 
ten aanzien van dit punt kan met wat got>dE' wil 
en wederzijds begrip en vooral verdraagzaamheid 
vergeven en vergeten worden." 

* * * 
Te~slotte een artikel van ds P. D. v. Royen, 

d1e de vraag stelt of de zedelijke begins< 'en 
onzer samenleving samenhangen met het Chris
tendom en die wèl onderscheid gemaakt wll zien 
tussen de moraal van de enkeling en de moraal 
der maatschappij. 
.~~t ons antwoord op het· bovenstaande hoPen 

WlJ m een volgend nummer ook op dit schrijven 
in te gaan. 

deR. 

Socialistische voorlichting 
W ij hebben verschillende malen gewezen op 

. de eenzijdige wijze van voorlichting ·in het 
dagblad ,.Het Vrije Volk". 
:rn het nummer van 29 Nov. trof ons weder een 

~1genaardig staaltje van de wijze van voorlichting 
m deze krant. 

In verband met de uitkering van het geri~ge 
c~mpensatiebedrag heeft minister Joekes besloten 
diVerse groepen van ~eze compensatie uit te slui• 
ten. Hierin heeft de P.v.d.A. bij monde van de 
heer Suurhoff aanleiding gevonden genoemde 
minister enige vragen te stellen. In een verslag 
hierover lezen we o.m. in "H.V.V.": 

.,Dit heeft de minister van Sociale Zaken in de 
Tweede Kamer geantwoord op mondelinge vragen 
van de socialist Suurhoff." 

Verderop in het verslag wordt alleen van mr 
Joekes gesproken. 

Nu is bij de massa, zeer zeker mr Joekes niet 
zo bekend als socialist als b.v. dr Drees en prof. 
Lieftinck. 

Maar er moest vooral goed uitkomen dat het 
een socialist was die voor de belangen van de 
kleinen op d'! bres stond. Waarom ook niet ge
sproken van de socialistische mr J oekes? 



Oorlog 

S leehts elf dagen later en kenn&-·. 
lijk m!!de door de noodzaak, de 

Kabinetscrisis te boven te }!:omen 
(l't~t€- naar mJr. V/on}l;s, oocdeell' on~. 

,g.w.i,)t.eld: op. de; cl.;eà~· vanL dttie 
crilsi&· 'IL:an. woJZ4en. .. ge~)';,. kwam 't 
nieuwe· qenoel:lld& ~t: met. de. J.le• 
g.eringsv.erklaring: V1U\i 1 '7' :Maart liä1. 
vaw::in. .. QPgfmOIIletl:. W41J.. d'CI· ~defie~ 
lq, dat.rg5IJ.!eaie vileJr j~en.;nail\e,.. 
1• van lfi-t; t.Qt eg;,, met. 19~~ a\\de~ 
~' milliard· ~d6Q', 's . jaars w:ol'èl • 
uiigetro~e.n· voo11 de•. d2lenaie. En 
dom- de: thans vopr ons ligg~nde Me· 
rwu:ie v.an Antvm~rà. van.. de hui.dige 
ntinisW van- O.o,~:log. loopt Mt .begriP • 
"parate .troepen/~· als.:, een", rot\e draad,. 
~f ove~: deze. rn,p,ïtaire.· noodzaak 
JW,Qit enig ver~.van.,mening is ge. 
we~. 

P.;u;. toen· het ~amnet. op di~.l7de, 
Maan. v~m dit,. jlJlU"r ilil> e.~~n . begfiltiJll,. 
van. f 1,5 milliard vow de defensie 
voonai1. kon de. diensttijd ook worden 
vei:leng<i en de lichtil)g vergroot~ kon
den. er k~pen worden g!!bo)lwd en 
zou,. ook de industrie tenslotte inge
scliakeld ku~n worden. Waarschijn
lijk on.der. sterke Amerikaanse druk, 
rn{t.ben wij eieren voor ons geld: ge
k-Qzen. Wij verga.ten. echter, dat. wie 
zijn: souvereiniteit erkend. • wj-l zien .en 
Z\ch-- geen dwang, wil laten opleggen; 
:mt.. eenmaal altijd' eerst-·· uit eig~n·. be· 
weging tot.· c~e-. notli~ maatregelen: 
:nwet besluiten, terstond '"nneer deze 
nedtg .. bl~»> Itet zou •. zo: constateer• 
U. dê heer Vonk, evenzeer in ons 
eifen belang gew.ee$t · zijn. als· in het· 
bellu:lg · van f14.. ddensie..gemeensehap,. 
~ervan. wij, deel uitmaken~ In. het' 
~bond. de bee .. véflk, de mi~ 
nister daarbij op het"bartl,' dat• hij; zijn 
eisen met betrekking tot_ de paraat
heid niet te laag moest stellen. ... •·-

N~ de or.owP.~ili~ •. mate.~ 
riële en. personde ophflU3Jf~ va11 . 

een legermacht' staat cm gelm~ini 
' mi~deJ; belangrijke opb9~~ van ,het 
~o.r-e .&1 van dfc leg~macht. Het 
moreet van· een. legermacht is. een 
massa-}2sychologisch probleem, dat 
zeer•· grete zorg en niet minder grote 
:tmmanitaire en persoonlijke, begrij
pende en ze~ h~Jrtelij.ke. ver~udin-

. geri. tiáiisën .. meeidenn·. en ~en 
bepaald· niet kan ontberen. Uit het
."~,~-heer Vm1Jit.hierev~r verder in. 
do! KlilMl" heeft· opg,elJUU'kt, bleek 
ons, dat hij er niet van . wertuigd. is, 
~;~bovenstaande door· de. hoogste 
~e~ V.BD. thaas:' wonc;lt · inge
zien en toegepast. De heer Vonk 
w~mhuw.:de met:.IUUh:uk t~n een 
.. !!*da:ver~~~; die ona volk 
vre~ is: Mlm. zal. een. gezonde 
Jirjjg~ht· moetea sehep~n,. berus
~··. o~ het .. itWcht-: in;. <Ut··· noodozaak· 
dem:vt~Ji eu. die op hau bewt de 
grondslag kan zij~\~.'0001:. een .hoog ma.. 
l!GelY En-·.~: m~l ~ep.- goede disei• 
piáne· zijn-. .de- emlStt: VEU"eisten vooJ?·. eenz 
gevechtswaardige troep. 

• • • 
ne, heer Ritmeester br~t twee· 
D bijzondere onderwerpen ter 
~' W.ali,IW:Ven .. hiJ; ot· zijn:. poli ti~· 
v.pie~ ~ ~er rtMI{)S; hadliltn 
g~~n .... Onze-,. g~estvel'want gaat· 

edlteP··Wecht van de stelling uit, dat 
de aanhouder witlt }tet eel'..!lte onàer
wetP, betrof de, teleurstellen~ g~ng 
v• zUe.n. bij ~-· ~Uerie-In~jcht;in
gel1!-aan.de HemQru-g,waarbii hij- zich 
aaa :bm .sluiten• blji hetgeen mr-- Wen:
delaar .. bi}.;de behandeling· van M· veo
r~ae ~gmtingen van. Oorlog en Ma-. 
rine iJl(.de· Eerste· Kame,l"·daarover had 
goeg.dl; Iamiddels· is· dan nu echter 'n . 
ontwe~ betreffettd~ het toezicht· op. 
der.e Iuiehtinge:n.. ingediend, zodat· er 
al~··@leg.tfnheid< zal~ op·.dit .. onder~ 
well})t nader uitvoe11iger terug. te ka.-. 
men. 

Het andere onderwerp betrof het 
2:1}.! jaar geleden (toen was hij 

nog.· burgemeester van· Den Helder) 
allin het Departement . va.n Marine ge
dall)e'· voorstel . QJll.· aldaar voqr .. he~· 
ma~.tinepersoneel 1500 woningen te· 
bouwen, hetgeen zou . geschieden doo,· 
de· levem~verzekedngsmaatschappijen. 
Dat ·is- toen op allerlei administratieve. 
"gro.nden:• afgewimpeld. Het bleek, 
dat de marine f ·75.000;-. per jaar ge, 
durende Ul jaar moest garanderen en 
aldus per jaar ongeveer f 1,3 millioen 
zo:u. verdienen. Men heeft daar toen 
niet .. aan. gewild, tot schade van het 
geheel.- en in Don Helder. is. men 
niet.. verder gekomen. En dat is niet 
aJleen.Jn Den Helder: het geval, maar. 
OIJ~ in.. Vlissingen . en. in vele andere 
garnizoensplaatsen• Nu geeft alleen 
de; marine in één jaar f · 1.410:000.,-
uit. voor ,.verplaatsingskostel'l." van 

~rsoneel.; Mfni.t;ter Sta:t bleek toch 
wel,. belangstel~ v,().O:r. het ~ en; 
~.tij ~~be~en JW!ljl$lte ~,Ji~ ,<tP;. 
Pf'ijs· te sh!ltert; een· IW4~ Oftdeu..,.._ 
met de heer Ritmeester te hebben 
over· deze aangelegenheid en de lla
mervoprzitter ~l'llf)cht· dl!. mU,liste. 
t.z.t. aan de. K3m,e~in haar· g~beelibet~ 
resultaat. vim dit nadere· overleg te 
willen mededelen. Moge dit voorlopil.l, 
succes- van ~ ZQI setleve g~
want · tGL<· eeA.. vo.llèctig · succes. uit,o.. 
g-l'oeien!.C:ftet~~ van mali!Î·I3'l1Mm 
leger·- :iaJI, bem . Cl"' zeker erlileDtelijkt .. 
voor zijn! 

• • • 
rr enslotte maalfte van onze. fram.ie 
L· o.o~ .. d.es K<>rthals. nog enige- op~ 

mel"ltingen •. waarbii. hi.j .tl:lans gel~ 
niet,, zoals vo,rige. m&~n,, tegen· de beo-. 
dreig,ing van onze: marine in. het ge~
weer b.eèoefd~t te !romen. Hij. wijlllilile, 
weder aandacht aan· de terllitnriale 
troepen. en de· luclltwachtdiens.t en. .be~ 
toogde nogmaals,, dat een krachtig 
thuisfront onontbeerlij~. Is dat niet in 
orde; dan, kan de strijd .. aan de fronten 
worden~ ondermijnd' - om geen ster
ker woord. te gebru.iken, 

In p~a<~ts van de op Zoncla@vo.n.d 
18· N'Ovember zo volko!Uiollb Ollr

verwacbt. overleden minister van .!Un,
nenlàndse Zaken; mr J. H. vao>. Maar~ 
se veen, die de vèl~nde Dinsdag.: ~
weL· ift de· Tweede:."als,in der~
Kamer plechtig is herdacht en•. aan 
wiens nagedachtenis in ons blad van 
24 Nevember reeds een- bescOOu.wing 
is gewijd;; zat bij 00· behandelill;lg., van 
de begroting. van . dit, Deputemani; 
thans·.mr T'eulings S(:hter de t~l.. D,e 
waarneming van: d.it we1·k was .. des. te 
zwaarder voor deze bewindsman. 
waar hij tegelijk ook de Binnenlan!ilse 
V'eilig~idsliiienst en de bu.rg,erlijk.e 
verdediging (die . reeds ondnrc nem 
ressorteerden) . kreeg te ve~:~n~ 
Het v.erbod van:. de commurus:Usehe. 
demonstratie bij . de. lfunnie Sc~t
herdenking, dE!- weinig gelukk.i@ p,u
b.lical.ie. van bet "dete~tive-verhaar, 
zoals de heel" 1\itm.eester en anderen. 

DEZE· B,·U·RGER 
h-eeft zijn heer-lijk avondje. dtv.n atwee.r geh€14. 
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het noemden, van., .de Tsjechische 
SP,U?n~ en.. de OQI:Jiulling, door mi~ 
niitte« 'l'~._ •t de Regering qe 
~-:ba4dien,, beQikt, waaruit "on~ 
omstatelijk blijkt, dat van communis
tische zijde is ingegaan op besprekin- · 
gen., met-·.eeJ:~, hiel': tijdelij$. ve~;toe,ve11~ 
de· bu.jt;wl~ a~ri naet~ het 
doel om te komen tot het overbren
gen, via handel.sielaties, · van fondsen 
uit. hen 'btdten!Jwd.: ter: fiàa.,_cie:Jálll!t 
van~d• açties.· van_ de, C.P;:J'i;', v-e~:w.el1r 
ten t-e ZIWJ#n . ~ n9flf'l rumoerip.. 
vergaóti.ing,el.\' van de,· Kaat.er; .... 

A9k.: bij deze oogpoti!llg en. heig,een 
U. da.a11: v~er. aan, va~Jt zat,. heeft; 

voor ooze, fractie de: b.eer RitmeestG. 
zich . Weli:r duchtig gew""d, Helaas1 
zuHen •. wij, gezien.,d&.snclbeid, wa~-· 
med.e ia .. deze weken aan. de· lopende 

Rll'MFUU$TER 
... . duchtig g_eweer.d .... 

band word.t .gewevk!t in tet. in. de nachfl. 
zieh uitstrekkende verg..-eringen,. ons. 
tot niet veel meer"' dan;_. een. opsom~ 
ming van de. door· onze- geestverwant 
besproken onderwerpen moe.ten. be• 
perken;. Herinnerend aan .. het woordc 
van Thorbecke, in.,. ~e, zelf., verga•. 
der~ in 1858'. g!!SPJ!Oken. dat eoll! 
zelfstandig gemeentebestuw: vo.oral OPt 
twe.eër:lei gJ!bi.ed: rust: op: het..· gebia4, 
der. financiën. en. op <let ~r- polit.iet 
spralt hij el' zijn l~ezen over: uit.. 
dat. :noc~ voo..- de f~iële, verhou.~. 
dmg,~tug~,Rijk en-.~nten ~-~ 
n~i.ilk.e- ei~Jm. hela.ninc&ttbiecl 

Hij kreeg'•V#'IL den GoedheiLigffl,f,ln, na. een. gtJ.ncuLi!l· kol.ip:-oogj~ 
van. de b~r.ea•b\i.-tt:itnememlh1:lid, ZOtJ)Ilil.T zes. Pfl:~:áie /lOk;.. 
lGwt; daar.-· Ul«<lfc een fnoiefje bij d«.t · nW:ttign~ zo. nu.tti~ is in o..n~ 
d(J.glln en deze! butrgeP !>epei114de d.Q.{· hij ...,. i.ar-«~1.,. fll-QP,'r' dan ook 
;áren her:·- ma,go.e~ · Staatllb.u-rgePesseil. (zij,}l.e.t~ g,11-e:n )idma.ten. 

1·! van: de Nc.derl.nnds€ Vereniging d,aarvanJ nóóit soklce'fk door. de. 
s~h.oorsteen ~eg, Meer rose h«.rten of dingptjes. met luchtige 
ditten en. à<J,t;ten en: zo als- U het. begrijpt, e-en. beRtje liehter van 
gewicht, b€ooeldk; éven mysterieuser, _e€11t tilkje. mee.r fa..ntasié en 
zo. en aLle11· en: ma.g, i~ weL zegglln,: wellt.· U, wel.,; dan sokken. 
M<JOie, nette, rustige, warme, keu.rige, w~hm, .. s~ken. Wat een 
verandering, hè? Kreeg je op je 25sté óók niet; niewaar? 

,. voe,r ~-~~nten,. 119C.R. vqoc de· PG .. 
litie- tet. nu- toe· detïnitieve regeli.n,eA 
waren tot stand.· gekmneu.. 

Nu- zegt U weer: Wat gaat mij dat an. Ik lees Vrijheid-· en 
Democratie "als het orgaan van de gelijknamige Volksparlij 
van, . .. , als· een min o1, meer. peliti-ek: schotschrift, wat heb, i~ 
dan met cU- s111kken van. die. sok van. een B'ti..Tge~·te maken" zegt 
U; ik hóár. het· U zegg11n. 

Wel, scho:r;e; iets toch wèl. 
Het duidt; dacht ik, op. rijpheidi regel:rn.aa.t eru rede.Lijkheid; iu 

à.Ues wanneer de. rose suiker wijken gaat, voor· de wanne w()l.;. . 
A:an een. Burgu die· van· Sinterklaas. zes; pawr wQll-en solaken: 

krijgt ktiJll,t ge rustig. U:w ni,et,..zo-rose. behLnge:n tciHlJ)e.rtrouw.en;. 
ZQ'n<. geschenk op· 't heerLijk: avondje, in pltulA;s vo.n; aLd.ie dingen 
en zo, betekent. dut .zo'n. 'Qeschonke.ne. nl.l@.ter is. ge'!»ot:den. Wie: 
zes: paar wQH.en ... sokken. krijgt·· ma h:acw die hem· vaorh.een he.w- · 
zoete hart, deed.- schenken.,. W81'dt. zelfs doo1'·h44r g~~h<t- een man 
te zijn die. ru.rtig,. nuchter en wijs gew.Qt'{len, is. 

& om.dat..'W> de verkiezingen i'I)A. 't. zicht zijn.. . . . En onulat;. 
U, de samenstelling.. d-e.r. gr~Ujste,~. in de ffl41tM' V·wer ste,T>ke, 
h.cmden h-e.{tt • ••• 

Daarom dacht. ik,. dat· ik. v.e.rtellen. ~st: dat op. lint.. avo1Ui.je. 
aller avond~s der· S4nt Z.fls paq.r solide wtiilkn sQkke~ heeft laten 
uJlen dOOir de; schoor,steen van 

DE~. BURGER 

• • • 
Met verontrusting sprak onze 

ge.~tve~;want van de. acbter
stan<i.ip. de burgerlij~e)uchtverdedi

.. g.i.nz~ als gevol"' vap. hét feit, dat men 
d~ze g~ijk. heeft willen doep. opgaan 

~:; met de militaire paraatheid; . Er is 
thans 'n. orga.pisatieplan voor de bur~ 
gcrlijke verdediging, en de heer Rit~ 
me~ster verklaarde de. aan,gekondigde 
wetsontwerpen. op dit ·gebied· met be~ 
langstelling tegemoet· te zjen. Wij zijn 
thans op weg,· maar de· afstand, die 
wij moeten aflegg~n.. is· nog heel en 
heel· lang;· en op- vele· punten is men
ons;, zoals spr; aan de- hand· van tal• 
riJke voorbeelden, aantoonde, in· het 
JJ:uite:Aland ·voor. 

Dij de' afdeling· Personeelszaken 
.U van de begroting· drong de heer 

Ritmeester op. een spQedige, herziening 
van. de classif:Q::atie.bepallilgen .aan. en 
bij., wees· negmaalllo met, klem. op. cit 

( vewolg op. pag. 6) 
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-zelfde c<'JVerheid, · die: •de afschrijving op· ·basis van 
de vervangingswaatide tereóht ·a~mvoert 1als mo
tief vaor een .tariefsverhoging va:n een over· 
Jieidsbêdrijf :op ·andere terreinen, •nJ. <Op die van 
de fiscus, ttardnèll:ktg wèigel'flèlit:ig ts, · afschrij· 
ving op basis van de ·vervangingswaarde te er
kennen. Als afsch ijving op basis v:-:1 de vervan
•gtngswaavde voor de overheid ltanvaardbaar is 
als belangrijkste motief voor een tariefsverho
ging, dan geloven wij, dat ·toch moeilijk kmger · 
,kan:. worden v~ehouden,c dát -die zelfde tû.schllij
ving &p ·.-basis ,yan. •.de ·VervangiJI.gs.waaFóe . niet 
a.anvarardbaar •is 'VOOl' <Je. fiscus .. ,,Illdelldae.d,-lhier 
vindt • het meten ·met twee maten -i>laats ·en· het 
.zou wenselijk zijn, dat de <OvevheiQ ;bsar twee
slachtig ·1>elèid eens nader verklaatide. 

Juist beslu,it 
.o·nze Regering heeft thans besloten aan de 

:Nozema •opdracht •te ·geven tot het '\bestel~ 
len ~ ·:een :nieuW ··te· btnlwen zender ~r <de 
W!!r.èlélomroep. Hiennee 'is "Aan "een reà411 ~ang 
gtmite ·wtlns van de ·Wereldomroep ;gevolg· gege
ven. De :tlN.a.gwijdte van:dit.r~eringSbeslu!it reikt 
veêl '~ "Veel ver.éler •dan •de bel~mgensi'm!lr wan 
deze Gmroep ·zelf .. Immers, ttet.,ga;a;t :hier ·é\tn •een 
natiottàle . zaak,· tll' 'tlreten: de ~erbreitling ~'Wn·: de 
Nederlandse intema.ti<ma1e . g"OO(!Wnl. HferrMtie 
ctt&Jgdèn Wij ·top een ·1U!Jistige Wijze ~cl:1tet'Op ·.:te · 
lQiken. 'Wij móchten dit ondérwerip · reeds eerder 
cap·ideze }'J'laats '&Sm'0eren .en Jaet stemt tot·.gróte 
tëvreden1ieid, dat de regering ·in deze kaar ·'OM" 
te luisteren heeft gelegd bij de vele stemmen, 
die •er•·voor hebben· gepleit, dat de ·Werefdamroep 
btlfltaát'~ w~ 'gesteld,·•omte·naam iin -het 

· bültdan'd .'ht>og te •!bonden. 

JliR:pliclite Jr..A. 
'~T·Mr ·ltet •schijn:t, .:bereidt de •minister 'Voor 
..1."1 'Verlteer ·en Waterstaat, •de heer·wemmers, 

in '>Samenwerking met minister mr H. Mulderije 
een regeling'Voor, waarbij berijders van mott.r
voertuigen verplicht ·zunen worden zich te ·ver
ze'keren voor wettelijke aansprakeliJ"kheid tegen
over derden, een initiatief· dat wij zeer ktumen 
ondersteunen. Het moderne verkeer heel't ·,een 
dusdanige <>mvang aangenomen, dàt het 'misda
dig• meèt ~ géacht met een motorrijtruig >op 
de weg te vertoeven, dat niet voor wettelijke 
aansprakelijkheid tegenover derden is vem'lGerd. 
W e'liswa:ar ·berust •de ~erantwoot!d·elijkheid i:in · :dit 
&pzicht -bij ·de bestuurder als _hij .niet ?el:lZekerd 
is, .doch dit vormt geen enkele waarborg :v.om
degen:e, die door ·een dergelijk iemand 'W()rdt 
aangèredEm ên · daaruit ·tijdelijk of 'blijV:Emd. letSel 
ondervindt. Immers, indien de 'Jriet vel'Ze'ket'de 
bestuurder niets bezit waarop verhaal·b'ès'taa:t, 
grijpt' het. släêntoffèr 'in nët 'lüè'hl1edige .. 'fttcHen 
fle .inirnster i!:ljn ·J,>lannen verwezenlijkt, l!lá!Ien Wij 
in ::dit •"OpziCftt . .;gèlijk .iita~ me.t 'het_ b!tltÉmlemd, 
waar .in. vele , gevà.llen ·de. Vërzelt'è'iï.J;lg. 'Voor ''Wët
telijke ~ákelijkheid is ·. vef111icht -gesteld. 
W.el .is<w:aar .~ een autolltobilif!t, ;die -over enig 
verantmootdelij.kheidsgevoel· beschfkt, niet op de 
weg kmnen, ,à.l'Vtlrens 'hij een. dergèfijke verzeke
ring -heeft gesloten, di.t .. neemt niet weg, dat men 
daarop niet te veel mag vertrouwen. Moge daar
O.q:l.Mt init~atief van mltlijlt~ W~mers sp~EI~iig 
wórden uitgevoerd. · · · · · "-

Ama.tmn:isme 
:.0 et amáteurisme .1n de '9'oetbalwereld ·'is <de 
H laatste "f\fd .e-en · v:eelltèsproken en veelom
Streden pll9bleèm. In'detdàád, hêt •vormt geen 
.po~itièlc \7rall.gt!ituk, .d()ch ·'dh ·Jte'emt niet weg, 
..flaFh'&t, i1i :btede"Iäien: Vah·6nà' vo~k diep- lingtijpt. 
Dezer .dt~.gen is zelfs gebleken, dat de tele'V·iflie
wel'èld êr 'rédîtstreeks · mee· te ·ma~ en kreeg -en 
er ·aoor :Werd 'beroerd. :Het zal ·voor ·velen .een 
:gMte:teleurstè1U.ng '2\jn ·gê'Weest, ·d:n de·K>0nmk
. ~ke Nederlandse Voétbalborid een directe .t~le-
visie-uitzeriding 'heeft geweigerd '\ra~ ~tie wed-

strijd Nederland-België te Rotterdam. Wij kun
·nen dit >Standpunt Mierminst ruim noemeR, noch 

, tegenover het voetbalminnend publiek, noCh te
:gen~r ·de :jg:rJge 'televisie, :die 'hier een · #.>nge
··keude ·kans-had kunnen krijgen. Het is dan ook 
wel !bevreemdend, dat een <Jrganisatie, die ··ode· 
mond -vol heeft ·lJVer amateurisme, zelf de schijn 
'Wekt bang te zijn voor de dubbeltjes als het :er 
·om .gaat het Nederlandse volk óok buiten ·de 
·(!)nmiddellijke omgeving van <hét voetbalveld, ·in 
st:àát ·;te stellen naar een wedstrijd te kijken. 
Immers, ·welke 'andere reden ~on de K.N.'V.B. 
hebben >()m:niet •toe te·staan dat decwedstrijd Ne
·derland-'Belgit! voor ·een televisie-uitzending in 
::aa..--nnerking .kw.am ? Dit is wel ·zeer .:verwm~d~r-
1ijk ·'v>~n !Elml·1'eren~ging, die' IJ~e4s vool'geett Vit-· 
·sluitend it'ie&e doetemd·en na :te streven. In :·~k 
:gevai:'hMft éle :televis1e een 'belangrijke kans· gè-
lHiiSt, ;geheel :buiten báar sclüild ·Ottl. . 

'Nederlands .fabiikoot 
B jj ;de 'behandeling van de begróting van Bïn~ 

·' nenta:ndse 'Zaken in de Tweede Eamer .. Zijn 
zowel de problemen der industrialisatie ais· die 
van het preferer·en van Nederlands fabrikaat, 
even ter ·sprake gelwmen. 'Zo werd o.m. de op
merking ,gemaakt, dat iedere lrestelling van re
geringszijde van de gedachte moet uitgaan, dat 
'Zij in het· ·belang Vtrn. onze industrialisatie· wordt 
:gedaan. Met maakt inderdaad een groot ver
schil, indien ·4llen de industrie een kans geeft of 
,a:Jleen Maal.' off.ertes vraagt, terwijl men weiJt, 
:dat ldleen het buitenland in staat is het ge
·vvaag,de ·te leveren. Het :probleem vam ·het lbe
·voordélen van Nederlands fabrikaat is in !feite 
na -de oorlog• min 'Of meer ,op de aohtergroncLge
raa'kt. VaMêlfspPekend kan · het in dlt op21ièbt 
Jlimmi!r juist zijn -een te overdreven chauvinis· 
tisch. standpunt te huldigen. Hiertegenover staat 
echter, ·dat ·wel moet worden overwogen, •dat 6n

, ze ;deviezénpoSitie nog steeds weinig rooskleurig 
is, ·'terwijl Bmderzijds de roep 'ria-ar industrialisa
ti~ geen ·Slag' in de lucht mffi!t blijven, doch ·daad· 
werktilijk moet wuren gesteund, •zo dit 1naar 
tmigSZins mogelijk ·is. ·De ·regering 'kan bij 'haár 
·aan:köpen 1n Git opziefit ongêtwïjfèiû eert 'belang
rijke rol spelen. 

Twee maten 
E r komt .m de .Memorie van Antwoord van 

de . Minister van Verkeer . .en Water,staat 
:ten <aaRZien ·V&n .Qe.;begroting voor het dienst.jaar 
W52 .8en .mer.kwaal'dige opmerking voor, aldUS 

. -schl:!ijft ·<de ,,.,Ha.ndels .& Transportcourant", ,;n.l. 
·-dat :tariefswrhog.ing .noodzake'lijk is, tu:Udltt de 
huidige tar>ieven ·.geen mogèlijkhe'ld bte·den tot 
het .odoon van afschrijving~m· :öp ·.basis \tan *de ·cver
vangingswaarde en het vortMn Väri ·enige· t'é~et:'Yé · 
tot verzeker-ing van èen geJijltm~g behMr, itèt
.we1k nodig :is, Olrltlat versëheidl!lle be'dt'ijfSónder
.('lelen Wl.n ''P:T.T. invloed van .een eventueel 'te-

. ruggaaruie · ·conjUncttror .kurinen ondervinden:". 
.,,'Wát yOör .de 'P.T:T. ·geldt", :aldus méi'l(t -liêt:btad 
verder op, ,;ge1dt· ook. voor. alltl''andel'e·'b~'drljW5n . 
Wàt dan toèh wel wpnderlfjk aandoet is, ;aat die-

·zelfs dáár 
zij. die gèloven ~aast~n niet: he~ i's een oud 

;gezegde •. maar .bet .-ts .Jttag >altijd .waar. mo.. 
Zij 'die .. gäoven ·aait he~ 'weer ~ter~er worden v:a~ .. 
ae. Iiber.ale ·gèttatibte. m· de bèst~ ein . van 'ltêt · 
woord, . tloor 'Wlîllte :lplll11ij ~ese ook vooï:gest:aliD 
wordt, ·Zijn . !Wenmin ;gè~t. ~~· Zouden.~· Sttw}.;' 
Hg wel \Viijen, •kt ~t --&1 VOO~ ~
;de l~rale "~-~ter ·.was .tn. ·'l:ilis ·'land~ 
toch ~i.en zij ·ode ïgl!Oei van iàe !lilft!lla:Je :d~~ 

.. , d~ •. li~t .do(llldri~ .-vaq) ... :4e. •Vt;ttlll~ge ;~~~~, 
daclite, . reg.eh!nattg .: ver,der \gaan, .· mn. ·:~ .• 
voortgaan in ;de ·l'iootmg :.Yan :de .fibetaile ·•e

. daohte, gaat •gepM;trd bet •inziéht, dat lle •9C'Jcia-
1istische ·methoden, dat de sociaUstis<lhe 'lt()ep&S• 
.sil\g -in wezen ifolit 'is <geweest. 

na.arem verbeugde ·hët ons ·in een 'JJO "!'9t>d" 
weekblad als· ;de Groene · '*msterd!rmmer van '24 
November een besch<mwing''te Ie2en van <6e lbe
kende econoom :w. J. '\"an 'de Woestijne, die 'als 
volgt eindigt: 

,;De vei!'eiding, zowel ·voor ·de ·am:btenltaT 
als vnor de lru:itenstaanèier is ;graot 's'te't!ds 
aan te nemen, ·dat ·'het ·partieulier 'beltrrrg 
nàar ·zijn aard in strijd is met ·ht!t rátgeme~n 
belang. Als dat waar was, dan zttu 'de ·ge1tele 
liberale theorie in principe fout zijn 'PC
weest; dan ·zou· de strijd tussen ·dl-gemeen b'e.o 
7:ang en particulier belang 'geen tn.cidei!:teel 
gebeuren zijn :geweest, 'O'néle_r 'bepttalà:e ·om· 
standipheden, mcrar :ess-entieel. Dan z~ m'ik 
de gehele 'negentien'de eeuw, -of e-en chaos 
of een mt'r'IU!ûleus wonder geweest zijn·! 

·Slechts •tt'ls •wij mtn'1r:~en, 'il:a.t 'het ·particu
lier belang veil'al, 'zi.f'hm uok "rttet-~o·azifke

.lijk onder alle omstandigheden, in overeen
stemming is tnet het algemeen belang, kun
nen wij het eo&nomisch (flebeuren lbag~pen. 

Maar legt men, ondanks dat, de· bewaking 
van het a1if1emeem belang 'Uitsltuite.nd -in. -hrm

.. :den van .de adtmimst/ratiie, 'die 'fK>Oit ,geheel 
0J1 ·de ho&gte -kan ·zijn OO'n fle ·ilronte · 'b$él
vuldigheid ·.en de '~ele .:elkaar <de&rk~nd'e 
.;kr~hten van· ket :concrete':e.oenomische'<l~. 
!dan hebben .w4,j -.een· toe&ta.mi, <die ~em,pfi11tûol.e1 
'Vindt in het · verbicht !del1]>0tisme a-p staat
ktmd:ig gebied." 

Wij hebben zo het vermoeden, dat socls:ltsti" 
sche . theoretici. 'à1s de heren H{)fStra en Nêder
h<'lrst ~n de Partij · va:n de A'l'beid nièt ·;goéd 
·kunnen slapen, als .:tij 'bovenstaande · vegelen, ··en 
•dan n.~ wel ·m de .Gl'OEme 'Amsteräammer, ge· 
'l~en. rn:bben. Want ·als ·:telfs dtir lret 'Hbaoate 
·iniicht :(ioordtbl;gt! .. •· .• 

:fudr.u'liken 'vtm de llss~blee ··1tèt -~~an 'in de ··v.ersellid'lM\~ 
de betrokken landen zolang op ·zich 
iaat watllten. 

'De ··kraeh.t van tde ;k~ine larudett g~t96it 
Churtmtb ikitoenStOO't ·i~ llinf :meer .te l#wren 

(;van lOMe f(pecicrfe:W't'Bl«gge'Oer) 
_ . ~t9btn:g, Dtcem-ber H~Sl. 

:Wie e"R.i,ae tijd 'lrertoéjd 'lt'lieft in de·:zälen -:mm h:et ~~crlson de 'L'J!}u~, 
··néttü ltat ·liij vele ·redetraering~ Me1t '!ff~OTd "~ de·uergadertool, 

waar in een 'hm:ge 'feeks ·& ·a1gev«<tt'd!4den _m ''àe -:14:ssem~~ee >uan lle 
·Raad vttn li;uropa ·etktrar ·· ~lgen, lretzij tn . i'te. 'ffl'l'te 'ko1fil!'kt~mer -~~. 
de. :ged1ilegeer'dl!n ·oj tn de t1ê'T's1eame'tp, 'kcmt '1ot ~en 'ite'paa~de 001ic1!filffe. 
-En die t!QntlUS'i'e i$ 'dctt ·tte w~g •naar lfl:1T~l!ntDer~-g_, "'ttt!a'r ·intl!fJ"Y«t-te 'tn 
·Europa n'Og nioeiti}ker. is dtl'n ·men :·zic1t 'titj ~~- · in!ilaan tta'!'- "deze weg 
we tUcht· 'heeft voo't"gestela. De wandsthilderinge71: in de 'kofftekame"': van 
de gedelegeerden geven veTSchftlende ge·beuttemssen "'!'eer, _wetll!e .~n ~e 
loop der eeuwen voor Europa ':n de Europese ge~chte,dems van Wr?te 
betekenis zijn _geweest: de kromng van Karel de Groote, de ver1emng 
van de Mttyna Clia+ta, rde·uitvinäing van de boekdrukkunst, om er maar 
·enkele te >n()em:en. · 

van Schumacher sterker-wordt en als 
b.v. ook de:mettwe na'tionaal-socialli~
'tische J!!artij van Reh'mer<zou 'groeien 
dan wordt ·'tie ·raannenrlng · 1st'elli'g 'lbè
ffi()ei1ij1tt. 

.. .l\'\.e zaak ·van 'lret a!lnVa:äl'den Ván 
''.1!1 het ·stlnmtmi"Pl!tn ·is r\!mal'om 

voor de integratie vim Europa zo be
langrijk, ·omfuit dat eigenlijk hèt 
enige punt is; waarin de rede van de 
nieuwe minis~r van Binnenlandse 
Zaken van de Engelse Regering, Sir 
David Ma!!CWêll Fyfe, een 'eerm~edi
gend ·geltrld liét horen 1nza'ke de be
reidheid ·voan 'Eng61:attd tot 'daadwer
'kelijk méeWerkEm in .:Europees ·ver
'b&rid. :Nls ·'htit :schmn&n-J)lan · caän
;.vaard Z6U ·2Jijn, · eo 'zeide :Sir David 
'H~well ll'j'fe,''8an 'Was ·Engèland lbe
'Peid ·elffi Wàal'lemer te'}>'l«at!!Em. :biJ :tie 

'loroge -~atöriteit, 'rWe :met :de uitV'tle
. 'Mng ..Y&n ·dit 'IJ.lán ·'belllst zou ·werdèn, 
'fln ·dan 'i!Ou ;X!igeländ . :n~r · coverwe
·'gen, -in 'höevet're Em ·~ wèlnt-e wijze 
1tet 'mtldewca>kklg ·~u · :k\,li'J;Pltm ~rle
't'len àan •de ·.;ultwerl!;!ng :en uitv-oer.tng 
·'\•an lfte 'be~gen•.<&p gnmd ~ !liet 
:SCbnmlln~lan. Wàllkht ~ai· men :Ug
rgtm: ·taàt "is '.lli'èl ·~; t.naar bèt \Was 
·~ikmh :iMs .. iln datirf{ml/is;bêt-dlis';te'.'te
·.telilrste~. ·~t .de .!J!lttif~i'e ~n 

Nag ·moeitij'kler is •het 'In et ·:het 
Europese leger. De k!WIIfl~t 
vtm Ch:u'r.chiU m . Avgustus 1.95Q 
·om .. te · komen tot '-lik 1$p,"iebtt'>qg 
van :e-en >Eu~es ïtegey . i8 wt 

'lilmeT :'fe ' 1rore'lt 'Ïm !tie '~e'll 
van de .E~se lft~·~-
Distantie, belangstelling, warme 

.sym.tmtlüe, -~r .geén .dcl~wer~ 
kelijk meeçloe~ •. aan de ~Jormiilrg 
van <een k~··lf(gtT . . Jn aan
sluît~g op fd.e t.:now~g van tie 
En.flè'~en bîii'V!m <oók de Nor(lttt 
en ~enen Qp ··~ :.:a;jstltnd mtt 
betri/kkmg 'fat <~ '''Maagstu'{c. 
Ook hier ·blijkt de weg la~ts 
ifitnctionale mogeliJkheden vo&1' 
de EUropese iontegra'tie 'moeili!ik 
<te zijn. 

• * • 

Een·· del'de ·gev:~I: Iandbouwintt'. 
gratie. Odk ·daarover is in ve;·. 

schllUende •landen odie 'deel 'tiitmakf'•l 
Vlfll ~ Raad van: 'Europa nag geen 
eenstemmigheid ·en ''b.v. Denem:ark~u 
voelt niets -voor ·een· vergaa'rlde inte
gratie op dit ,gebte'd. 

'ZÓ zijn ér dus hindel:lpalen op schi'el' 
elk ,gebied. 'En 'to6h is het merkwaat·· 
dige, van dè'bijeerikomsten in Straats· 
burg, élàt men, ·ook als men .met ge
de1eg~erden ;(tie zeer gereserveetrd 
zijn ten aanzien van allerlei lntegllll~ 
tie-pogingen spre~'t de itidruk ;krijit. 
dat de Euoopese ;geaatible, 'iij het otJk 
zeer la!lgzlla'm,-'SSD''hët.;greèiencis. Met 

''(vervo'lg op pag. 15). 



BUllEID BN DBMOcaATIB 

WAAR MOET DE VJ.D. OOGSTEN~ 
Middenstand belangrijkste groep in de verkiezingscampagne 

Veel sterker dan b.v. in Engeland is het Nederlandse volk politiek naar 
verscheidenheid verdeeld. Deze verscheidenheid wordt niet alleen bepaald 
door maatschappelijkê opvattingen, maar tevens door religieuze. Voor 
enkele groepen zijn beide volkomen met ~lkaar verweven en onscheidbaar 
geworden. Voor deze is (Ie religie zelfs primair bij het stelle~ van de 
politieke beginselen, waardoor tegenstrijdige maatschappelijke inzichten de 
eenheid van .deze groepen niet of. slechts in geringe mate aantast. Hier 
bindt allereerst het gemeenschappelijk geloof, maatschappelijke belangen 
worden .gevangén in een compromis. De religieuze· binding maalrt een over
koepeling mogelijk, doch dit laatste vormt theoretiséh de kwetsbaarheid. 

De gewijzigde levensbeschouwing 
deed politieke verschuivingen ont
staan, religieus verschillend denken

De kwetsbaarheid is in de .. vcld-· dën vonden een nieuwe, bl!sis voor 
.. tocht" naar aanbang · ook prae~ .. groepering op politiek terrein met de 

tisch gebleken; Uit ons door de 
eeuwen heen conservatief-religieus maatschappij-vorming als uitgangs-

De veldtocht naar aanhang 

punt en volkomen vrijheid voor het 
volk, heb~n zich gaandeweg groepen belijden van de confessie als beginsel. 
gevormd d1e · uit· hoofde van vrijzin- De verscheidenheid van geloof vond 
niger opvattingen of 0 lll- andere bec · zodoende ' in de politieke partij· haar 
weegredenen, de maatschappelijke overkoepeling instede dat de gelijk
politiek op ~e. voorgrond plaatsten en gerichte religie de binding was. 
de religie als wapen in de politieke Deze evolutie is oorzaak, dat de 
strijd verwierpen. verdeling van ons volk naar kerkge-

Eerst de liberalen en later de socia- nootschappen geen criterium is voor 
listen schoten bressen in de confes- de zetelverdeling in het parlement, 
sionele partijen. De aanhangers van zoals de praktijk dit ook laat zien. 
de zgn. linkse groeperingen behoren 
of hebben door hun geboorte allen tot 
'n bepaald kerkgenootschap behoord, 
doch in de politieke strijd willen zij 
deze religie niet in het geding bren
gen. Het losser worden van het ver
band met de kerk, die door d~ 
eeuwen heen haar macht in wereldse 
zaken niet effectief genoeg heeft aan
gewend, is eveneens een der oorzaken 
van het verlies van aanhang in de 
politieke arena. Deze verliezen wer
den enerzijds winst voor de liberalen, 
die de tegenstanders van de strenge 
kerkelijke dogma's opving, anderzijds 
voor de arbeidersbeweging onder de 
rode vaan met de geïdealiseerde strijd 
naar betere levensvoorwaarden. 

Enkele cijfers 
wanneer wij uitgaan van de 

volks- en beroepstelling 1947-
sindsdien zullen de verhoudingen niet 
veel gewijzigd zijn - blijkt, dat 38 % 
van ons volk . de R.K. godsdienst is 
toegedaan. Hier blijkt slechts een 
klein percentage afvallig te zijn aan 
de politieke partij op katholieke 
grondslag. Een heel ander beeld geeft 
echter de Prot. ·Chr. groep. 31 %. van 
de bevolking geeft op tot het Ned. 
Herv. kerkgenootschap te behoren, 

9.5 % tot een Geref. kerkgenootschap, 
terwijl 2.5 % over een aantal kleinere 
verdeeld is. Tezamen is dit 43 % en 
in de Tweede Kamer worden slechts 
24 zetels door de Prot. Chr. bezet. Een 
groot deel van de Ned. Herv. zijn te
recht gekomen bij de P.v.d.A. en een 
kleiner deel bij de V.V.b. Als merk
waardigheid vermelden wij nog, dat 
17 % opgeeft tot geen kerkgenoot-
schap te behoren. ' · 

Wat is nu de conclus.ie uit deze cij
fers? In de veldtocht naar de aanhang 
zal de V.V.D. de ·minste weerstand 

. ontmoeten in 't Ned. Herv. milieu. Zij, 
kan met het voeren van haar verkie
zingspropaganda daar rekening mee 
houden. Ook met het feit, dat de be
ïnvloeding in de R.K. centra veel 
·weerstand ontmoet en op korte ter
mijn de inspanning niet zal rechtvaar
digen. 

Maa+schappe1ijke 
verl?oudlngen 

M aatschappelijk gezien valt niet 
te ontkennen, dat de V.V.D. 

niet in de eerste plaats zuigkracht 
uitoefent op de arbeiders. Van het 
totaal aantal werkenden in Nederland 
is 47 % onder het hoof· "arbeiders" 
opgenomen. Voor de V.V.D. is hier 
beïnvloeding zeer moeilijk en het ver
werven van beduidende aanhang uit 
deze groep zou slechts mogelijk zijn 
met een sterke . .locomotief" uit het 
milieu, die wij m.i. niet bezitten. Niet-· 
temin blijft voor de V.V.D. nog een 
belangrijk arbeidsveld over. De groep 
der zelfstandigen, directie-leden en 
bedrijfsleiders bedraagt meer dan 
33 % der werkenden, waari~ de groep 

Het 25ste uur 
ToCH EEN GOEDE AVOND 

Heerenveen opende het win~i
zoen met een lezing van de heer Ze
gering Hadders, die op onderhouden
de wijze verschillende onderwerpen 
besprak en de houding, die de V.V.D
fractie daar tegenover had aangeno
men. Daar door allerlei "Concurren
tie" de opkomst niet zo was als dat ~e 
Heerenveen gebruikelijk is, kreeg de 
avond een zeer vertrouwelijk karak
ter, zodat CJ; vele vragen werden ge
steld. Het was dan ook reeds laat toen 
de voorzitter de heer .Zegering Had
ders kon bedanken voor zijn enthou
siaste voordracht· eh voor zijn bereid
heid om naar lteereiween. te komen. 

APELDOORN . EN éREDIE'flVEZEN 

De heer J. Lamsvelt, bankdirecteur, 
sprak voor. onze . afdeling Apeldoorn 
over het wetsontwerp Toezicht Cre
diet:\vezen. .. · ... 

Bij de gedachtenwisseling na de 
JlliUZe, kwamen nog zeer belangrijke 
problemen naar voren, die veelal be
trekking hadden op de huidige finan
ciële situatie van ons land. · 

VRIJHEID EN 
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Mr. dr. J. Schoonenberg te BilthO
ven schrijft ons: 

V elen onzer, die het boek van 
Virgil Gheorghiu onder boven

staande titel gelezen hebben, zullen 
begaan zijn met 't daarin geschilder
de lot der Displaced Persons. Ik 
vrees, dat slechts een minderheid van 
de lezers· volkomen heeft bese;ft, dat 
wij, vroeger burgers van 'n vrij land, 
op het eigen ogenblik al middenin dat 
25ste uur verzeild zijn geraakt, het· 

·uur, waarop onze persoonlijkheid nog 
alleen in stand ~lijft bij de gratie van 
een bundei papieren en in geval van 
onklaar· raken daarvan, mèt de papie
ren ondergaat. 

Ter illustratie het volgende erger
lijke verhaal: 

Onder dagtekèning 20 Mei 1948 ont
ving mijne Vrouw een voorlopige aan
slag in de Vermogensaanwasbelasting 
en Heffing Ineens van f 5.200.-, wel
ke mijnerzijds als volgt werd voldaan: 

Op 10 Febr. 1949 via mijn 
notaris ........... ... : .. . f 1.o66.'-

Op 14 Juni 1949 in contan-
ten ...................... . " 1.134.-

Op 11 November 1949 in 
contanten .............. . ,, 500.~ 

Op 16 Januari 1950 in con-
tanten ................. . "2.500.-

Totaal f 5.200.-

• • • 

E én en ander was volkomen in 
overeenstemming met een mij 

op mijn gemotiveerd verzoek door de 
ontvanger schriftelijk toegestane afbe
telingsregeling, weshalve ik op laatst
genoemde datum tevens verzocht, de 
op 14 Juni 1949 eveneens in contanten 
betaalde vervolgingskosten te mogen 
terugontvangen. Dit belette niet, d;1t 
ik onder dagtekening 8 Februari 1950 
de mededeling ontving, "dat het mij 
verleende uitstel van betaling was 
ve:rstreken, en dat de reeds tegen mij 
allogevangen vervolging :~;ou worden 
voortgezet, indien ik niet alsnog bin
nen 2 dagen het verschuldigde zou 
voldoen", Ik wees de betrokken ont
vanger schriftelijk op de onjuistheid 
hiervan, maar bemerkte reeds tevo
ren door een bezoek van de bullen-

dienst, dat. mijn verzoek om een af
betalin~sregeli'ng in de administratie 
was zoekgeraakt. Gelukkig bezat ik 
een copie, waardoor althans mijn ver
zoek om terugbetaling van de vervol
gingskosten in behandeling kon wor
den genomen, 

• • • 
· T ot mijn verbazing ontving ik dd. 

7 Maart een briefje van de 
Directeur der Belastingen, Maliebaan 
35 te Utrecht, inhoudende, dat "de 
vervolgingskosten buiten invordering 
zouden worden gelaten; aangezien 
geen betaling . daarvan plaats vond, 
komt restitutie niet te pas". 

Mijn Vrouw begaf zich, . voorzien 
van de nodige bewijsstukken, in een 
beslist onvriendelijke .. stemming naar 
de Directeur, en zowaar, 14 Maart 
1950 viel een nieuw briefje in de bus, 
inhoudende dat de kosten zouden 
worden teruggegeven. Dat het daarna 
nog twee bezqeken aan het ontvang
kantoor kostte, vóórdat ik eindelijk 
geld zag, is de moeite van het ver
melden nauwelijks waard. Onkosten 
van dit postje: 5 liter benzine, 3 uur 
tijdverlies en voldoende ergernis om 
een dagbladeditie te vullen. Evenwel, 
zelf ambtenaar zijnde, heb ik een 
open oog voor de moeiten en zorgen 
van mijn administratieve medemens, 
verP,eugde mij mitsdien slechts over 
de door. de fiscus betoonde coulance, 
incasseerde de gerestitueerde vervol
gingskosten en deed er verder het 
zwijgen toe. 

* * * 

Dat ik dit zwijgen thans verbreek, 
is een gevolg van het tweede 

bedrijf van het drama. Want op 19 
October 1951 kreeg ik 'n beschikking 
van de Inspecteur, krachtens welke 
mij van de voorlopige aanslag f 1.850.
zou worden gerestitueerd. Gedachtig 
aan vroegere bittere ervaringen met 

correspondentie, adreswijzi.gingen 
enz., besloten wij, het bedrag persoon
lijk aan de balie té gaan innen. 

Bij een eerste bezoek op 29 October 
bleek de kas de betaling niet te ge
dogen; de volgende dag werd na enige 
moeite met de legitimatie medege
deeld, dat f 12.- zou worden inge
houden, omdat het bedrag niet hele· 
maal was ,,aanbetaald", Mijn ·Vrouw 
zeide de· betrokken ambtenaar toen 
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der employé's - vermoedelijk ook de 
ambtenaren -uitmakende 19 %, nog 
niet is begrepen. Deze 52 % is voor 
onze a.s. veldtocht zeker van belang, 
omdat wij daaruit in de eerste plaats 
onze aanhang putten. 

De Middenstand 
· De statistiek van het C.B.S. toont 

vooral aan hoe belangrijk de 
groep . voor ons is die als "midden
stand" wordt beschouwd. Aan grotere 
en kleinere zelfstandigen met mede-. 
werkende kinderen komen wij tot een 
percentage van l!l. Een groep, die 
voor de beginselen van de V.V.D. zeer 
gevoelig geacht moet worden, doch. 
zich om moeilijk vast te stellen rede
nen niet in die mate tot haar heeft 
gewend, als verwacht had mogen 

.worden. 

Wij' vra&"en 0115 daar~m af, ef juist 
dèze groep in onze verkiezinpcam_. 
pagne niet primair moet worden ge
a.cht. Het is · op één na de grootste 
groep van de bevolking, die in hoge 
mate door de politiek van de huidige 
regering werd veronachtzaamd. De 
politieke partij, die deze middenstand 
op de juiste psychologische wijze 
weet te benaderen, moet in de a.s. 
,·eldtocht om de aanhang daar winst 
kunnen boeken. Dat zal de V.V.D. 
moeten zijn. Als wij dan maar zorgen 
de exponenten op de juiste plaats te 
:~:et ten. 

E. L. MUSQUETIER 

AFDELINGSSECRETARISSEN: 
Onze administratie is gaarne bereid 

met U te spreken over de mogelijk· 
heid van uitbreiding van onze lezers
kring. 

even heel precies waar het op stond, 
1:1etgeen tot uitwerking had, dat men 
het ging onderzoeken. Na 5 kwartier 
staande wachten, kwam het bericht, 
dat de f 12.- bleven ingehouden, 
maar dat men verder zou zoeken en 
dat wij dan wel bericht zouden krij
gen. Het bericht is heden 12 Novem
~er 1951 nog niet binnen. 

• • • 

D
e maat is thans vol en meer dan 
dat. De Hollandse huisvrouw, 

om het even of zij om f 2.- of om 
f 2. :>00.- aan de balie van de fiscus 
verschijnt, heeft haar tijd en haar 
geld nodig. Uit 't bovenstaande blijkt 
dat het ontvangkantoor Walsteeg 22 
te Utrecht tweemaal achtereen een 
zelfde gekwiteerde post niet in de 
administratie kan terugvinden, en 'n 
verschil van f 5.200.- - <! · 1.850.
- f 12.-) ::::: J 3.362.- niet in 14 da· 
gen weet op te lossen. Het genoegen 
van het belastingbetalen, van oor• 
sprong zeer gering, maar de laatste 
tijd iets verhoogd door het bewustzijn 
van de bittere noodzakelijkheid der 
opgebrachte penningen in het huidige 
tijdsgewricht, wordt door een gang 
van zaken als hier gesignaleerd, weer 
totaal vergald. De vraag rijst naar de 
herkomst van de verlammende in· 
vloed; welke zich hier op het admini· 
stratieve apparaat bij herhaling deed 
gelden. In het vooruitzicht, voor de 
laatste· f 12.- nogeens 5 kwartier in 
de rij te mogen staan, teneinde de ad
ministratie in de gelegenheid te stel
len, het verschil "aan te betalen", en 
binnen afzienbare tijd nog meer be
dragen van de fiscus te vorderen heb
bende vragen wij ons reeds thans af, 
welke' moeilijkheden ons tegen di.e 
tijd weer in de weg zullen worden 
gelegd. 

• • • 

W ie de film "Potemkin" gezien 
heeft, herinnert zich het ont

roerende tafereel, waarin de équipage 
van die bodem 't lijk van de matroos 
Wakoelintsjoek, die bij de muiterij 
tijdens het gevecht met de officieren 
is neergeschoten, naar de wal brengt 
en op de kade van Odessa neerlegt 
onder een stuk zeildoek, voorzien van 
het opschrift "Om een lepel soep". 

Wanneer eenmaal de laatste Neder• 
landse ·.belastingbetaler voor de balie. 
van de laatste Nederlandse ambtenaar 
op het ontvangkantoor Walsteeg 22 
te Utrecht zal zijn afgeknapt en in• 
ééngezegen, zullen wij dat tafereel 
voorzien van het opschrift "Om 
twaalf ·gulden .... " 



VBUBEID EN DEMOCKATIB 

De HaagSe Linie-Heer. bekijkt ·Mr. Oud 
"OUD IS" - ZEI IK "REALIST" 

Ik kreeg bezoek van een bevrien-
de mogendheid uit Rotterdam. 

Stoer, kortaf en zakelijk. Een man die 
het meest op zijn gemak zou zijn als· 
hij in zijn hemdsmouwen zou kunnen 
zitten. Maar dat ging natuurlijk niet. 
Ik vroeg hem naar het welvaren van 
de stad, naar de wederopbouw, naar 
de haven en tenslotte: hoe kon het 
anders - naar zijn burgemeester. En 
toen gingen de sluizen der Rotterdam
se welsprekendheid open! . 

Je bent - zei hij - wat jonger dan 
ik en je hebt natuurlijk Treub niet 
gekend, niet Hector maar· Max. Die 
was wel geen Rotterdammer, maar ik 
vind, dat burgemeester Oud in veel 
opzichten doet denken aan Treub. 
Treub was alleen wat zwierig en Oud 
is het . tegendeel · ván zwierig. Maar 
allebei knap, verduiveld knap, allebei 
Minister van Finanèiën geweest en in 
een zeer moeilijke tijd, allebei uitste
kende stylisten en allebei goed de
mocraat, als ik dat woord in dit huis 
gebruiken mag. 

E n allebei - vulde ik de litanie 
aan - een beetje wispelturig! 

Mijn Rotterdammer keek me 'n beetje 
venijnig aan alsof ik iets kwaads be
doelde, doch ik stelde hem gerust. 

In het laatste nummer van De Linie waren de "Haagse N oti
ties" aan . onze Oud gewijd. Wij menen er onze lezers een ge
noegen mede te doen dit portret-van-de-overzijde, onverkort 
en zonder commentaar - al zou die ruimschoots te leveren 

zijn - te plaatsen in. ons blad. 

· Q ud is - zei ik. - realist, en toen 
de Partij van de Arbeid werd 

opgericht bleek al spoedig, dat die 
Partij veel verder wilde gàan dan 
Oud bruikbaar achtte. En dan doet_ 
Oud niet mee. Bovendien is Oud 
geen man van het tweede gelid; Oud 
is leider, geboren lèider, zou ik haast 
zeggen. Of hem zijn leiderschap van 
de V.V .D. ih de Tweede Kamer mee
valt, weet ik niet: Zijn partij is nogal 
klein, hij wil iets groters, iets dat kan 
opwegen tegen de Partij van de Ar
beid of de K.V.P. Daaruit is zijn stre
ven te verklaren naar een samenwer
king met christelijk-historischen en 
anti-revolutionnairen, doch deze bei
de groepen passen daarvoor, vooreerst 
om principiële redenen, maar ook om
dat zij weten wie feitelijk de leider 
zou worden van die Derde Macht. 
Neen, verzekerde ik mijn vriend, dat 
is geen verkeerde eerzucht: Oud is 
practicus, hij wil wat doen, hij wil 
·wat bereiken en dat kan hij niet met 
een zó kleine partij, waarbinnen ook 
nogal enkele tegenstellingen voorko
men. zoals Oud contra Stikker. Eigen• 
lijk is het jammer, dat een figuur als 
Oud in politicis zo weinig practisch 
werk kan doen, vond ik. 

Doch mijn Rotterdammer glim-
lachte geheimzinnig. Zijt gij 

politicus, vroeg hij en ik ontstelde bij 
deze zonderlinge vraag. Wel, ging hij 
voort, let op wat gebeuren gaat: Oud 
wordt dezer dagen vijf-en-zestig jaar 
en moet dus aftreden als burgemees
ter, maar hij blijft aan tot de verkie
zingen en dan volgt minister In 't 
Veld hem op, die vroeger, vóór ·hij . 
burgemeester was van Zàandam, 
hoofdambtenaar van Rotterdam was. 
Dat gebeurt dus in de tijd van . qe 
Kabinetsformatie. De zetel van de 
heer Lieftirrek staat dan leeg, ook die 
van dr Drees, ook die van minister 
In 't Veld, waarschijnlijk ook die van 
de heer Stikker en gijlieden wilt een 
brede basis? Ik kan me niet voorstel
len - ging mijn vriend verder - dat 
onze burgemeester niet op een van die 
zetels zou terechtkomen. 

* • * 

Ik verzekerde hem, dat de politiek 
voor mij ·:olkomen terra incog

nita was en dat ik de situatie niet kon 
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.... geboren leider . ... 

. overzien, maar hij hield zijn voorspel• 
ling vol. Oud is wel 65 jaar, zei hij, 
~maar hij is nog vol energie en werk
kracht en wij, Rotterdammers, vinden 
dat hij best. nog enige ja,ren burge
meester had kunnen blijven. Maar als 
dat mi eenmaal niet mogelijk is, dan 
zou het jammer zijn als het land niet 
meer van zijn talenten profijt zdü 
trekken. 

Oud - zei ik - is behalve politicus 
ook. een uitstekend schrijver: ik heb 
zijn boeken gelezen en ik vind ze 
voortreffelijk. Maar mijn vriend,- die 
deze lof incasseerde als gold die hem
zelf, bleef er bij, dat de heer Oud 
achter de ministerstafel zou :komen te 
zitten. 

Wil hij zelf? vroeg ik. 
Neen, was het antwoord en hij keek 

mij aan als een Rotterdammer, die 'n 
transactie wil afsluiten. 

Neen, neen, zei ik, ik heb grote be
wondering voor mr Oud, behalve als 
politicus. Maar je bent zelf begonnen 
met hem te vergelijken met prof. 
Treub. Wel, Treub was eerst vrijzin
nig-democraat en stichtte later de 
Economische Bond, waarvan hij niet 
veel plezier gehad heeft en Oud was 
aanvankelijk ook vrijzinnig-demo
craat, later lid van de Partij van de 
Arbeid en is thans leider van tie 
l'artij voor Vrijheid en Democratie. 

Maar - stoof mijn vriend op - dat 
is geen" wispelturigheid, dat is de ba
kens verzetten, vond hij en hij meen
de, dat Oud goed gedaan had, de Par
tij van de Arbeid te verlaten. Ik was 
dit met hem eens en gaf mijn kijk op 
de Rotterdamse burgemeester. 

Dat wensen · wij onze kinderen nog toe 
Jong V.V.D.-er 

VRAAGT TE LEEN 
f 600.-

voor de tijd van twee jaar. 
Br. onder no. 331, bur. van dit blad. 

VOOR ·STUDIE-DOELEINDEN 
TER INZAGE GEVRAAGD: 

propaganda materiaal 
uitgegeven door Nederlandse poli
tieke partijen tussen 1919 en 1939. 
G. C. DE HAAN, Kralingse Plas• 
laan 19, Rotterdam (0.). 

Indrukken van de Assemblée 
(Vervolg van pag. 3) 

de haast, die de tegenwoordige tijd 
kenmerkt, vergeet men wel eens, dat 
de Raad van Europa pas twee jaar 
bestaat. En dat in Europa een ge
schiedenis van vele eeuwen, van 
langzame ontwikkeling geleid heeft 
tot tal van toestanden, tot tal van in· 
stellingen en begrippen, die men niet 
in een hand omdraaien kan veran
deren. 

De kracht van de kleine lan
den van België, Nederland, De
nemarken in de Raad van Euro
pa groeit. Er zat wel een zetel
vermeerdering komen voor ons 
land, waarbij het aantal gedele
geerden van 6 op 7 gebracht 
wordt. Dat is voor onze partij 
ook belangrijk, want tot dusver
re was het zo, dat er 2 gedele
geerden waren van de K.V.P., 2 
van de P.v.d.A., 1 A.R. en de 
zesde plaats werd gedeeld door 
de V.V.D. en de C.H., waarbij de 
regeling zo was, dat het ene 
jaar de heer Korthals lid was 
en de heer Schmal plaatsver
vangend lid en het tlolgend jaar 
de rollen wérden omgewisseld. 
Komen er nu · zeven plaatsen, 
dan zal zowel de C.H. als de V. 
V.D. ot>er een vaste zetel in de 
ABsemblée beschikken. Dat is 
dim • weer een winstpunt en daar
mee wil ik ~ndigen. 

DE WEEDE 

0 !ldcr het opschrift "De 
Piinses danst" heeft prof. 

Ger:r:etson • in De Telegraaf van 
24 Nov. een uiterst boeiend 
artikel geschreven naar aan
leiding van het grote bal in 
Parijs, waar Prinses Margaret 
van Engeland de hoofdpersoon 
was. 

Prof. Gerretson lijkt vaàk 
een figuur "!!Lbseits der Welt", 
maar dat is stellig niet zo. Men 
behoeft het .ook .lang niet al
tijd met hem eens te zijn en op 
verschillende punten denk~n 
wij iets ande.rs dan hij, om 
toch te erkennen, dat hier een 
man aan het woord is, die 
voorzien is van een grote eru
ditie, die voortgekomen uit een 
intellectueel Rotterdams koop.;. 
mansgeslacht een visie hee~t. 
zoals maar wèinigen in ons 
land bezitten. Maar bovenal 
heeft hij, en naar ons gevoel 
:komt dat oo~ door zijn opv~
ding te Rottert!D.ln, ~ -wêreld
haven, een mildheid van oor
deel, die men achter deze figuur 
in eerste aanleg niet zou zoe
ken. Hij heeft in het boven
vermelde artikel de wereld
situatie uiteengezet en die 
maakt hem somber. 

M aar dan komt er tegen 
het einde een passage, 

die wij onze lezers niet willen 
onthouden, en die als volgt 
luidt: 

"Het schijnt vreemd, dat, 
anders dan tegen 't eind 
van het Ancien Régime, de 
Parijse festiviteiten geen 
ergernis wekken, niet licht
zinnig gescholden worden. 
Maar het is begrijpelijk en 
menselijk. Want het dan
sende prinsesje, da.t wij 
met vertedering bezien, is 
voor ons slechts het beeld 
van wat wij onze eigen 
kinderen toewensen. Aan 
de eeuwige vrede geloven · 
wij niet, aan de. eeuwige 
gerechtigheid veTtwijfelen 
wij soms. .M'aar één ding ·is 

. eeuwig, het .abele spel van 

liefde en jeugd. Laat ze 
dan speten, mijmeren wij, 

. eer de dag des kwaads ook. 
hun genaakt .... " 

En met die woorden, in het 
bijzonder met de woorden: wat 
wij onze eigen kinderen toe
wensen, heeft ;hij ons in het 
hart geraakt. Als wij met hart 
en ziel strijden voor de. ver
breiding van de liberale ge. 
dachte, .als wij anderen opwek
ken om met ons samen te wer
ken in de liberale gelederen, 
dan is dat mede, omdat-wij on
Zè eigen ltinderen een onbe
zorgde jeugd toewensen .. Om· 
dat wij in een wereld, . waar de 
technische krachten tot een 
ongekende ontwikkeling zijn 
gekomen, waar de vernieti
gingadrift zo groot is gewor·• 
den, waar de vijandschap_ ge
predil\t wornt tussen lanáen 
!n · ·klassen, de gedachte van 
het liberalisme zien als een 
balsem, als het beste genees
middel op de wonden, waaruit 
de mensheid bloedt. In dezt 
dagen, waar in ons land he.t 
beste Hollandse familiefeest in 
duizenden gezinnen gevierd 
wordt en waar men, ook al 
zijn de geschenken kleiner ge
worden, de gedachte aan het 
Sinterklaasfeest hoog gehou
den wordt, zal dit woord: de 
onbezorgdheid, welke wij onze 
eigen kinderen toewensen, ze
ker begrep~n worden. 

M aar als wij dat willen, als 
wij in een tijd, waar de 

-woningnood een van de ergste 
problemen binnenslands is ge
worden, waar de verhouding 
tussen inkomsten en uitgaven 
het voor vele ouders met de 
dag moeilijker maakt om het 
juiste financiële evenwicht te 
bewaren, die toekomst voor 
onze eigen kinderen wensen, 
dan hebben wij een plicht, die 
ons opgelegd wordt. Een plicht 
die wellicht duur genoemd kan 
worden, die hard kan schijnen, 
maar die uiteindelijk licht 

wordt, als men denkt, waarom 
het gaat. Dan schudden wij de 
vermoeidheid van ons af, dan 
tellen wij; dan mogen wij niet 
tellen, persoonlijke teleurstel
lingen of achteruitzettingen, 
maar dan moet het ideaal 
ons als· lichtend beeld voor 
ogen ·staan. Dim organiseren 

' wij weer, dan begrijpen wij de 
noodzaak van samengaan met 
gelijkgezinden, ook al hebben 
wij kleine menselijke bezwa
ren tegen sommigen van hen. 
Want dan gáàt het · om het 
grote doel, waarvoor alle 
ouders werken, waarvoor alle 

. ouders leven: de toekorrist van 
onze kinderen. Opdat die :kin
deren kunnen leven eil werken 
in een vrij en gelukkig Neder
land, in een vrij en gelukkig 
Europa, iri een vrije en geluk
ltig_e w~re!dl 

'Ons 1s dat niet gegeven ge
weest, onze ouders en wijzelf 
hebben wereldoorregen over 
ons werelddeel, over. ons land 
en ons vollt zien komen. Des 
te meer wordt van ons ge
vraagd: niet om onze kinderen 
met de brokstukken, bij de 
puinhopen te laten zitten, 
maar om de fundamenten te 
leggen, waarop zij kunnen 
bouwen. En die fundamenten 
zijn naar Oiis gevoel pas goed .ge
legd als daar de beste geestelijke 
tradities van het liberalisme 
in. verankerd zijn. Als wij die 
kracht bezitten en als wij die 
kracht mogen behouden, dan 
valt het niet zwaar met gans 
het hart, met gans het hoofd, 
met gans onze handen te ar
beiäen, zolang de vreugde van 
de arbeid ons geschonken is. 

• En dan kunnen wij ook met 
vertrouwen de brandende fak
ltel aan onze kinderen over
dragen, het hoofd omhoog en 
het hart licht, omdat wij ge
kozen hebben de weg te gaan, 
die naar onze vaste men~"lg, 
naar ons. diep geloof, de weg 
is, die naar een betere toe· 
komst zal :kunnen leiden .. 

D. W. Dettme\'Je1'. 
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Legenden die uitgeroeid moeten worden 
Ve buittmlandse politiek ,is geen bridge-p.ar(ij 

."Onvoorwaardelijke btdl'pYe'" 
·n ankey riel'lt scherpe ·&MWaiien 

op de leuze van de onvoor
waardelijke overgave. Volgens hem 
·'heeft zij belangrijk, zo niet zelfs be
slissend, el!kie bijgedragen, dat de 
'OOrlog een }aar langer hé~ft geduurd 

"dan noozakeli.i.k was; -bij is van me
\ling, dat slechts door te wijzen naar 
·'Jdete, -eike h&op :uitsluitende, leuze 
i'Hitl~ ft· Goebbels bij hun 'raatste 
;wa~trijd. hét -Duitse. völk !i\og 
konden .meeslepen. 

Maar de werkelijkheid ziet er dan 
·toch een beetje anders uit. Niet dat 
het leen van de gelukkigSte pOlitieke 

'imprevi6aties van· Roose'V"e!t' was,· tóen 
:'-hij - men heeft van 'de hó~e ·hoed 
·.van êen. ;gool!beläar ge'Stiroken ·.- in 
' 1943 te 'basal:>I;;;4c!i · pló~eunt: dit ~ot• 
ito te ·veotsehijn h'a;dde, '(lat ~it de 
'Amer.ikaahse · 'bü~gerOö'tlog 'S~n\'t. ket 
is thé.ns wijwel zeker, dat 'bhu'i'èhill 

·er triets van wiSt. D'egéàllieèt'denbad
·den·~·bènoefte ~an"eèit·t>~n
. dáleifte' !U,~ :Vdó~l ·a~ ~~i'gztt~Ne wil 
·tot l.iïtroêiing ;"V'atl bt!t ·t«t~sitté·'tli~st 
1 ilit!ltu'l«<èn. l1á,l'vbbr 1dn). ·~ 'Wbbrd 
'geschlli't '!ij"n. 1\'ien t110èt "éëft'·d'èltèlij-
ke V'èrkTaYling in .lJèit 'ju4ste liMit !9ïien. 
Die ~tsers ·-en ltaiîaïfèn, iflie tot 
zemt~îlàik .'fló'tl!èlèn 1\0g iiR· stdàt wa-

·t ____ ..... ___ .... illllli_j".,.·""· ........ 

A.Ui JA ..... . 
.,. . .iA •. .J. s. v. bti.er ~ lJtrech.t 
flt!N'iJINtms: ·. . . : 
De blebani.Wina · .'NfL ·.:k· .be
~· <Mtft ·-'tla~i41Q .. g.e ... 
~JPerid · tet· lclooMen wn ;en-· 
1tlzrle·.liJio.l~rtenenwoer.dïrger.s. 
ttte ·,#~~genwooidigers 
~ te · . .:ijn --en -oorde.euun, 
dAt !bij be~oemingen hun 
;pamj tverd voor<bij ,.gegaan. In 
.Wt 'IJ<tl~ ma.g misschiende 
~ ihisterie in herinn-e
$9 •:WG-rcilen ;g.ebmcht. 
ailii~té1" . dertif.! ja'r~n ïgete
Mi hààden wiJ juist ile ·ze
~n.f1.en .van .de · theor.è'lii6èh 
• mooi uitgerekende ~ven
'lwtl\V'e :v.trtege,1.WOordigi'fl.g fn 
.p:a~ zièn 'komen. h de 
Utr.eimtse gemee1iteraad unt
:iStond een -vaeaturre ·in ·:de 
l'eèhtikundige oommi-sm. ·Ik 
tooS wel raadslid, maar tk 
kwam '!>'OOr ·de'zt vaeatr.tre 
'1iiét ·m m:utm-et7ti'll.lJ, want ~ 
bth'O()roe ni~ 'ft)t·'de· S.D.12t.P. 
·v'f'l'kozen ·werd ~en 'li'd 'Vfl'lt 
üze 'P<lt't'ti, ·die -een 't.Di'J\lktl 
ihit!ld m . brilten en a~e 
optisc1re. zaken. 'Dat t!le ~
ven.trl!doelde K-«me-rie~ in 
4-e 'D€'1'laf)en ··kwart eeuw .nog 
niet wijzer geioorden zijn, zal 
wel liggen aan de veelgepre-
·~-,~~. . 

reR., wisten zeer .. goed, dat er geen 
hoop kon zijn voor het regime, maar 
dat wel de overtvi'nnaars zich niet 
~nM!l· 7JMiden ·~ teg.en het 
misleide volk; en zeer zeker wisten 
dit de mannen van de ondergrondse 
anti-fascistische organisaties. ·Het is 
&n oOk inzondei'lleid ntet juist, wat 
H{infcey impliceeh, '<lalt de ml~U'kkîng 
van de aanslag op lriUer in Juli l944 
mede op deze leuze berust. :bie was 
toen immers al anderhalf jaar oud. 

oEn ·zonder twijfel zou -èle Meerderheid 
va!i\ 1let 'offici~coft;s, · i'n lèlk geval 
vah he't oude :D\\1tsè "1ègièt, "ae l-ebel
len hebben geholpen, wäre :niet hun 
poging ontoereikend voorbereid en 
uitgevóerd gèWeétlt. De Buitse publi· 
catfeS avè'r .Oe sitl:iiîtte in de ''lltatste 
oo'liegsjà:ren 1nake<n veel minder op
h~ 'Vah de· ·l>et'l:re dan .deze Engelsman 
nu ·dOet. OV'erigèfis ·iS het juist, dat 
bij · ·~e vredel!G'IIlderbtîftdel!ingen met 
ItaKê <·Ba:doglio) m~ilijkbeden en 
scbdelijke v~ng aangaande 
"0!\~rwaardeiijkheid" ontstonden; 
maar •dat is niet zo :zeer eèn kwestie 
van ~ 'ièltze ep t:ioh t:elve, als wel 
van %~echt .-,gewerde f)Olltlek. 

'0bk Mln .· 'frtétl argumenteren, dat 
d~ li\èthoae, 1)'fll -:geen . béàriègelijke 
h~' tè ·verwekken, 'beter was dan die 
vlib ·:t918. 'l'IOOh ·had men Wilsons 14 
~ <als èèh s&EWt :lokaas ultgewor
peil; · ~l'Yan ··later .-in V-ersa1Ue·s nie't 
·~ · · -teNe'Mkwam. ëhurch'ill zelf, 
~.niet -irg:.gechannèèti:l dodr 
Reeeev.elts 'plGtselinge zet 'häa tOim 
bMksem~lug .z\fn ;,positie moeten be
palM; W.tèl'aard Sprong ·hij Rl1osevelt 
bij. Bet . .is t;vperend genoeg, 'liàt hij 
toén (rajjlpot.terend 'aan itab'im!t . en 
IA.&erku~; en oOk hede.Y·nag, Be be· 
tekenls· vaa ae. tane 'be'tr~i'i:ik ba
gatel;fiseert. 'Z"l.l nurg ·niét • Vêel hebbe!n 
gèholpen. Maar ml stihade '~ft :tij 
zeker. niet berokkend. 

Het. -leurenberpr Tribulllal 
A·ok chet weede onàel'Wel'P van 
V Haakey!s OOek, ((ie processen 

tegen oorlt)gsmisdadigers, moét in 
hoofdzaak als een 'ge\fecht tegéh mo
lenwi.elren worden ..gekarakteriseerd. 
Het is hier nret . 'de P'ltritts ~m .S.e 
st0rmachtige discussie van !M5/1946 
te.· heropenen. 'SleChts moet met klem 
WOTdétl .gezegd, ·dat -de mani'er waar0p 
Ffankey polemiSeert onhouilba-ar is; 
men komt 'er n1èhn'èt -de èmtê ilegaHs
tiS'ch;.!fo'rme'el-j'art{ii-ache 'argumenten 
en tle ''SOms 'on't'l"èitig 'am:~lleende pseu
do-objec'tieve ~'hOèe, mn ·ll die 
oude kO'eien · \>an ;,!bevel is 'bcwel" en 
derge'J:ijke ~ Uit ~e ~ :te. halen. 
Wte :zou het nièt M4!'t rs:an'llley eetns 
Zifn. !dat "V'èk! -Mpe*n, -.iet '.Slechts 
VM'l. ·~ · ~te grQte Nenl'ehberger 
P~. maar ·Ç:an de -trvle ·. jutis
ttdie ~1" ~gSMi'sdatGleli':, meer 
dan onbevredigend zijn? Slechts vl!r· 
;geet hij om op één punt te wijzen, dat 

·nèt "nlét ·op ·tie-~ -vta"äts 'tmrl._ 

·oe Invasie een fout 'i 

T 6t Mertoe over Hankey. N-og ac
tueler dan zijn ptoblemen zijn 

is een kwestie die telkens opnieuw -bij 
de discussie· van de hedendaagse in
ternationale situatie ûeh voordoet. 
Hèt . wordt zó vooli{esteld, dat alles· 
"éndèrs zou zJin, indien men in 1943-

schrljving moet 2:îch van zulke me
thooes onthotides, die 'te zeer op de 
befàarride ··IJ.iltsehouw na een bridge
partij lijken. Temeer, waar de mo• 
derne &>eumentatie-mogelijkheden 
meer en zuiverder materiaal looeschtk~ 
báa.r .stellen, dan ooit een historieus 
beeft be:tetep. 

Ûr· K. LANDSBERG 

1 ) T'ri«l and Error ··by Lord Hmt ... 
key, ··O~.,.:'Iift'g. l>~m. "trl '9sund -en 
Chicago, H. ·Regney, 150 btz. 

, ·~) Huns-on W. Bclldtoin "Great 
Mistékes of the War", N~w York 
IJ'S(), Harper ·-& Brothen, 114 M~. 

Parlementaire flitsen 
(vervolg van pag. 2) 

en;i·u:iste pensioen- en salarisvemcm
l!lingen voor categorie~n à de hogere 
~.m>btenaren, hoogleraren .en ler~r~. 
De reële salarisverhmtdin-g.en per :1:5 
April 1951 -tonen aan, hoe voor het 
gehele personeel, van ongeschÓolde 
werklieden af tot de secretaris-gene
raal toe, een reële daling van het in. 
komen ten opzichte van 1938--193'9 
v:alt fu · constateren. V Gor de .groep 
werklieden is dat een daling van ge
middeld 30 %, voor het middelbare 
personeel van '50 tot 70 %, voor het 
·h~gere en wetenschappelijke perso
rtéel van 66 tot '87 % en voor de top
functies v.ar.t· :60 %. Vi)()r alle gepen
sionneerden is èe daling 44 tot 55 %. 

.. * .. 

r enslotte . was er dan weer 'het 
drama (ml)gen wij wel zeggen) 

van .de .z.g. ·F. 221-ers, 'de .gezuiverden 
volgens -het 'l3èatuit ,J'.~l,..:die iA r;o 
grote mate het slachteffer zijn gewor
den van intrigues en toevallige plaat
selijke -<>mstandigheden, ·-en aah wie 
beroep nog altijd . is onthouden. Ook 
nu wees minfilter 't'èuling, ondanks de 
kraC'htige alm'dl'llfl!g van de heer Rit~ 
meest-er en andere leden van de Ka
mer, dit weer af, ·zich er daarbij ól> 
beroepend, <1at -aldus ·4e ,gehele ·~t
vèring op .lo:;se sChroeven. zou \vordèn 
gesteld. . 

• 44. ·naar ChUtehili :tou 'lrebben geluis
terd en de as via de Balkan had aan
gevallen; dan, zo heet het, zouden de 
RUSSen ·hedên. niet in 'Berlijn zijn. De 
J:ttèeSt \Velspr~~: .~stànd"ér van 
dÈ!Ze Ste1lin~''t!i'èèh"Và'fl 'de· 'be1t'«iaa~ 
ste :tnüitaire êO~ntatoren, de Ame
rikaàn Hansoh :BatdWin in ·een, uiterst 
intere$Satlt ~ek:fè ·over ede .,,Grote 
:f0Ute.n van .'4e ooli<tg" '>. Hij ttekt de 
j\!:î'st4lei!d van de mategie die tot de 
landing in Normandië leidde R:t twij
kl. :Men heeft· tóen aàn An1erikaanre 
zijde, · zo :zegt ltij, te zeer naar de 
slècltts militaire .problemen :gekeken, 
niét ,;V&ldoe!lde >Op de latere lpositte 
ih de na ... oorlogse politieke machts
stlijd gelet". Een 4anta~ .aldus ~iverde" •ver

heidsàtena:rén ·'iS het, doór ltèt <ztat\'O'()e· 
ren van ~,now", gelukt, de weg van 
revisie te .,v<isdeü en .in talrijke 'gé\l'al· 
1en 'OOk met .gw}Säg gévoig. lte m~1· 
lijkbeid is bier eèliter, "dat de dossiéta 
niet toegankelijk zijn,_ zM.at belang
hebbenden heel moeilijk kunnen vast
.~Nien, ~tij .~h·imiel'daald .op een 
novum kunnen beroepen. "'De · ·'heer 
Ritmeester ;en 11ijn·~estdj4ers in de 
K'llmer hebben cu in ieder geval, 
dnnk ii.Jblm aanhouden, dit Wl!ten'te 
bè're:iken, ~at · miniîit&r ~eu1tngs "h~'ft 
't()eg.ezegd, et'Btttg "te .:t;u'llen ·o'O"erwe
".g~n. ~e vah 'de dêsbetrè'tf!!a'dc 

"nat . !fi;fkt <0\). b'et . eerste. gè?Jich.t niet 
~iU\ètne<lijk. . Waarom r hèt ·echter 
t!i'rtjuist iS 1!!h '-êen lgèvaarl!ijke .întetpre
tàtie 'Vtfu • de tûstoristhe ·feiten be~
kènt !leéft "611 'tie meest tr'effenAe 
wij~ Jin 'een· ·àl'Ukel .•••• s b::.Oay ·•a 
IM~ke?" èen . ·Aftterik-aanse ge
Rbtedsèhritver· G., aamson <Harpers, 
-· '$1) ._fl'lèng!!Wllt. Fiij too111t aan, 
~ :ChurchiWs mém6ires be,•estigén 
1Ht -trouWèns min >&f meer dii'eèt, dat 
àe .Engelse ~ltm sJ.eclits tacti
lldle d&elen van het agenb'fi"k .inhie1-
~.·:J:r ~ëén landingen aan ile Joe
eo-Sla;vii!cbe ·•.Jwàt -étc. wordèl\, uitgre
~. ~r ials,4t16fdï.ngsrilarroeuv~s 
·St. .. :'lér ~~tt-ámJlg .v~n '<te Joego
~\'lisclle ·:Parl~Sallen l''X'ltot>. 1ret ds 
eenvótidig· .nil':it juist, dat '"de Britten 
die na-oodogse moeilijkh'edè'n Met 
R1.lsl.and op het· ç_og. hadden. En om
gekeerd ber~stte de historische_ tegen
stand van Chu~;:chill tègen !!én W E$t
Europese lnva'S!e reeds in '4Z of "43 
inderdaad s'leéhts 'Op Mi'liflrlre:"'bezwa
ren; nooit hebben de Britfen ''f'!Ólitielke 
argumenten t~en de invasie gèbruifd. 
De til~tam, · ·lftuSiarrds bedoelingen te 
·kebben miskend, treft ni:ét iRoosev:elt 
en de Arne:tiknnse '§:egerleiding al· 
1een. En v<>Hei:ligheid'Shalve zij nog 
.geconstà'teel'li, dat · de ~'\(Q!Iie in ket 
Westen, ni:i!litair..."etenschaPPelijk be
keken, de <enig iu'iste en mogelijlke 
b'E!àlissende ·llà"IW'al o(!Jlp' het •or Hitier 
~heerste· f:uro-pa wa:s; ~'d-at bewijzen " 
'Opnit!uw -·;na· zeveel'•B.ndere overtui
·'gende ·ar~enten van · bevoe~e 
. sèhrljvers - we' Jlléfm>irts 'Van ge&~.e
nnll . Erad'lei. 

.De ~scàètste drie wrkéa"de in~r-
pretaties ·van 81ibeurtim'issen llit · 

.net -.jG~a~gste wl.'i(lden en ··er 
;zijn .neg ·mel!r ~ der~H!fke gevallen 
-· mottten'bijtijds ~l!n'"nlthtgef'et; 
de mogelijke politieke conseque~es 
·~ '"'MIIil" ·<!Ie -a...M .. »e ·C.eaoided-

· >CÏN!Ii'6.>S ..toe .te ·&laaR. 

'Reèht 1s . het entte, waarem 1"!
"raagd w4ft'6U. '1s lllLt, l&o "f'l1Jq le 
heer "Ritmeester, tn Ne~r111Jld ·so 
moellijk verkrijgbaar? Recht, ws:ar-
1Van - .aldus het slot van de pleit
·tele ·'Mb 1lbZe . gef!lt\'1!t1raat - de 
,pi'O!eet .*lllM Eûle!. ,.Lut geen ge· 
:t:ang •- 'pllftèll, ,,,_. 1Jtelll meer 
:~(ft~ "lliftr :ebt 1let ·'l'ftlri e)IIIWel· 
Ie als klàlN'emi Wa1er en de ...echt-
'\l'aa'l"dlgtaèld vleeie ··• eett altijd 
:strMnen'de Tlvier'". · 

SfAJ.al M&URLEM 
.~.U1GS'II 
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* DE D:LNGEN.; DEZER DAGE~ * Te traag (Il) 
E en typereu,d veorbeeld van een- te trage ~· 

taling ®or ~ll. overheidsinstan~ w~·· 
onlangs gesigna;l.eerd in dec "N.R.C/', t{ie., halq. 
wetenschap·. ontleende aan, de m~JII&el'l!.,. v.e,at .. 
een der ledten van de Kamer van Koopband!èl:, e,q;. 
Fabrieken voor de. Veenkoloniën. Een zij&er c~ 
t~ll. ~ min of in eer aan de- grond, omdat de g~ 
1\\~ in Gelde.~.-"l$ud waaxvo~ bij bou;w:werket~> 
had uitgevperd, hem niet betaalde. De,. be~, 
®4 volgens de overeenkol;llst vier we:ki'~Dr ne.,. '*" 
._ring moeten gesc:JlieÀ§lD, ~ ~ ~ 
~- het g~d niet tijdig· 'bescbi.kbaato. 'Ï'~ ~ •. 
in moeilijklled~ verketende aanuèmer bl,ef·-~ 
dringen, bopd dè ~MetW.te. alill,4 bèt ge14; t{t. l»lillfl!llll 
e:Q. hem te 'betalen>; m,tl:h, ~ '. ~: c:Je-. rellte: ve; 

Ideeën., (1) 'll!fOr~ ~v41)rder<J- en tç wprden aangemoedig,d. 
;juist J~ ~z(t, tijd~ 1'1,~ men allerwege, hetzij gedwon
gen of niet, gaat inzien, ~t knell~«:, b~~ iu .4it 
opzicht alleen maar in Qet n~deel van.. 11\Et ~een.
sçha~ kunnen werken. 

Wegenbelasting 

.N iet zo lang geleden heeft. een bericht de. aan- · 
dacht getrokken, volgens hetwelk op de 

R~sbegroting 10.000 .. gulden is uitgetrokken· voor 
h~~ plaatsen val\. "ide.~~-b!,l§Sen ,o~ alle. qepa.rte
mep.ten. De minister. van Binnenlaftdse Zakett, zou, 
alcl\ls· deze berichten, in overleg II?-et de ll4inister• 
-~esident een commissie-iw!Wki\ ~·~_$_1,lit·. 
w~ken van plannen voor de plaatsing. 

Qenoemd bericht he~ft de nodig~ spotvogels in · 
het geweer gebracht en niet geheel ten onrec:Qte. 
Immers. het. wil, e:P.' bij;. O.l\a. ~- ÏIJii" @.t· i~. ~ 
tijd, waarin elk dubbeltje moet worden Qmge
draaid, 10.000 gulden mo.et worden uA~~~n 
voor het · plaat$en va.n d~~- "ideeëi;l""~- Het 
moet toch mogtWk> zijn.. eea.,ell( ~,. ~ ~ 
voudiger mani~ te or-~.e:Q. zel;ls,;. ~ig, 
dat het practiseh geen geld-· kes... Het idee- van· de 
"ideeën"-bus l\'tkt ons. overigens nQg ni~t zo 
dwaas. Het plall om deze bussen op alle departe
meJ;~.ten te pla~sen houdt in elk geyal de e~ken
ning in door de overhddi;Jt;IiJlgeQ. dat ee~ indivi• 
duele initiatief· niet moet wor4en ondersch_at. 
M.a.w. ook op 011ze departementen heeft men figu
ren en geda_cho*en nodJg, die a.h.w. uit cii massa 
worden losge~kt, hetgeen de gemeense~ ten 
goede komt. 

D e verkeersvraagstuWten: staan op het ogen
blik, zowel in a.ls· bui~n ons parlement, iQ 

het brandpunt van de b.ela~tellin_g-. Vooral ~t 
PJ;!>bleem van de. broil1f~s it in onze dagep uit~ 
máte actue.el. Daarover \Wlle;. wij . het echter thaps 
niet;.~ ~- wel will4n wij wijzen op ~ 
~sillchtigè systeem, w:aa;rblii automobilisten; «\ie 
een wegen_belastingkaart hebben voor een geheel 
ja_ar, onderweg steeds wordtn aangeQoude.n. Het 
•. UJ1~V4l!jJiW verdienen, dergelijl(e jaarka_llrt· 
houders een •waarmerkt ~ket ttt- ver* .. ~
~- z.\l op h~ voorruit zo~en k~ :pla~rt. 
Dit- hèsp~rt tijd en geld, zpwel voor de · contro
lerende amb~aren, als vo.-,r de autOJnQQi.l~te.J;l, 
w:aarblj nog ~mt, dat me~ aldull 't nemen van 
z,g. ja~ka11rte11 voor de wegenbelasting ongetwij
feld zou. aanll'l()edigen. 

he.t te lenen .b.edr~&-w_~~Mlde·. , .. voldQe. n. Jlo .. or de:-~. ·.' 
daartoe ge!lrOnQQo. ~,,de aannemer di.t,-.v.~; 
geaccepteerd. lf~L 'beta;tlt tha:Qs :. rerite vaQ 1 zi» 

Te traatJ (I) 

Ideeën (1}) 

eigen geld.~... · · · · 

Koldel! 
Tn Oost .. Duitsland is. ontdekt, aldus lazen wij 
..._, O:Qlallif$, rua\; ~·· ";yij~~n 'WUol ~Mlt~ V~~ 

:z~:ati ee~ zor~~~·is~~L ~ 
dat: mussen vier t.t. ~ht. })Qn4 .gl!~,per ~':'JI!f· 
or»eren. De Oost-lll.ûtse pers b.etoo~ ve~· 
lligd, dat dit gra~ · a.&m. de, ar~der~ t4n 
goede dient te kolifmn ~. de pol! tie· be.efi rM~s 
ui~gereken-ci, dat er llfll'. he~tare bebouwde grond 
10 mussen moete.n worden ®Q.dge~lil· 

:De West-Berl~ pers heett uite.Jr~mrd:. ~t 
Plle~: cwer dit geval, een vreugq,~ die wij,, ~e 
lezers zeker niet willen oi'UbQuden. Een \liali)>,OOJillll,. 
l~nQrieerde dit geval zeet'- kernachtig als volgt: 
"De mttssen wor.den nu in het Oosten ook als 
saboteurs. beschouwd. Tiltt er· een aan. t;_w. raam, 
laat he~ dan als politie~. vludrteli-ng bino.en". 

Het denkb~d van de "ideeën"-busseq op ~ 
departementen is overigens niet g~· OQf• 

spronkelijk, a~ezien het Centraal Socia.;U• Wiwk
gevers-Verbon~;een handboekje voor de "i~'• 
bus het licht Qceft doel\ zien. .Daarbij WOl:~ er 
o.m. op gewezetl, dat ~- t.i.i41 in, het· te~ s~t · 
van de produ~iteitsverbetering en de v~~n~ 
van de efficieMY· Vooral in deze tijd trad\t;~ 
op vele mani.~n meer gebruik te mak~-~·: 
ervaring en kennis van de werknemer, ~Jiti>-liê 
"ideeën"-bus &ii!E!de diensten kan bewijz~ .2ä.f is 
inderdaad een qtiddel om de denkbeeldenr. •. voor
stellen van d• werknemers op te van~ en te 
laten doorstromen naar de bedrijfsleiding, die de 
ideeën toetst eu de inzenders van goede voorstel
len beloont. Oek in overheidskringen moge men 
opnieuw doordl;ongel;l , w.:ordeu.. van .. de oude. w~
heid, die. in het maatschappelijk lewn.steeds:.n.i:eüW· 
zal blijven, dat:• het parti.e\lli#te Wtiat~ ~t- te 

D e laatste. tijd kan men bii he~b,al.ing stemme.n. 
. verne:tJ;len, die zich ver~tten tegel\. de. zeer 

trage betalit~.J door overhe~Q.sinstanties. Dez.(: 
trage betaling is een ernstig euvel voor het zaken-, 
leven, dat op . het ogenblik o',ler eea bree<} :l)'ont 
D;~.et een ernstige liquiditeit!>Probleem worstelt. 
~tendien is het onbillijk, dat de overheid. eQer-:
~- het parttculiere zakenleven, :maanden op be
tali~ laat wa~hten, terwijl anderzij<Js de particu
liet'· zich moet haasten de overheid op zeer snelle 
wijze te voldl),en. 

St. l"ficolaas 

Copie voor deze rubriek te 
z:enden naq,r: )fejuffr. 'Joh. n. 
Spri~er, · Al!1xq,nderstraat 16, 
llaarlem. 

AMSTERDAMSE VROUWEN EN 
EEN SPROOKJESPRINSES 

Ü P de vierde 1,4aandag i)l N~ 
vember belegde de Vrou-.. 

wengroep Amsterdam haar ~Jebt::ui· 
kelijke bijeenkomsten ge~eml,e 
de middag en de avond, gec~j,'i
neerd door een ~menlijke maa,L... 
tijd, waaraan een ieder kon deel
nemen. 

Ik scb,rijf g_ebruik;.elijk, maar zo 
heel ge&ruikelijk was· het dit keer 
toch niet, want 's avonds sprak 
mej. Schippers niet alleen voor de 
Vrouwengroep, maar ook voor de 
leden van de Nederlandse Vereni
ging voor Vrouwenbelangen -
Vrouwenarbeid en gelijk Staats
burgerschap. Z,oaJ.s. ~- pxe&i.d.e:nte 
in haar slotwoord zeide is een der-

t g#iji;,Q CQ~i,Qatifil. ~î.$s.cb.ien. aJ
lt® . 'tlij v~ouw~ JDA?ge~ MeVl". 
Edel vond het nuttig om met· an
dersdenkende!l, SQ~nell,_ t~ zijn. er: 
behoeft toch gee:n gelijlmeid van 
inzichten te besiaaQ. om . van el
kaars meningen te kunnen profi-
teren. De. ca-userie, die mej. A. 
Schippers hield over h.aat reis 
naar Griekenl~n.d tex:· geleg~nbeid 
van het congres van de Interl:l!ltiQ
nale Vrouwenraad, dat.. te Athene 
gehouden werd,_ was voor de leden 

I n Amsterdam heeft de commu:nistiscM. E.V..C. 
weer eens een bedenk.el1}ke stunt uitgehaald. 

Zo vra.agt de P.T.T. b.v. betaliJ,lg van de te
lefoonrekeniliQ binnen 10 dag~n. terwijl norU)aal 

·in de handel een credietter~ijn van. 38- dagen, 
geldt. Hij, die 'n bepaalde termijn in • , llela~. 
tingbetaling o.verschrijdt, met enkele dag.el1> loopt 
soms de kans,. onmiddellijk een aanmanip,gte krij
gen. Het gel4f; hier een meten met twee. maten, 
waartegen toch wel protest moet worden aange
tekend en het is te hopen, dat de jongste acties 
van de verschillende Kamers van Koophapdel 
s~c~&. mogeu,,hebben, hetgeen in de li.i.n,,der. ver
w;aeb.tjDgen ligt, aangezien de overheid.. gelukkig 
reeds toezegg~gen in dit opzi(!ht heeft ge®t:Ul.• 

V~~- vcior St. Nicolaas plaat~rte zij de go~e Sint 
met. zij~ knecht op een wagen, waarop de, leu:ae 
viel te bewonderen, dat de stakende bouwarbei
den m~sten worden g,elOteund. Da:t, he.t. niet aan
gaat, ee~J~< dergelijke twijfelachtige politiek te ver , 
~n aan een kinderfeest is blijkbaar bij de ' 
hel'~ ®mmunisten, die gespeend. zijn y.,an elk 
gev.a! vap wat hoort en niet hoort en d.l:ls ,oo~ van 
~- paeGl;agogie niets afweten, niebr kQnlleQ. op· 
komen. De ouderen moesten opzettelij"- wordeQ 
misleid met de leuze: "Steunt de st~nde bouw
va:!tarbeiders", daarbij speculerende op de on
wetendheid van velen, die niet bekend zijn met 
h.et feit, dat het sleCÀ.t$· de communisti~ bet~ 
vakarbei;pers zjjn, die het stakingswapen hanteren. 

van beide verenigingen belang
v,:e~kend. vooral. daar de $Pl.'eek
ster naast het vele werk dat zij 
als. Jl()tul,e~secretaresse op het 
cong~s te verzetten had, ook nog 
tijd; gev®den ha,cl om de ge;l:!i.eden 
in. het Noorden van Griekenlan~. 
die door de burgeroorlog zo ont
;ag~ &el~®n. ~pben - niet 
het minst dopr het wegvoeren Vtl,ll 
28.000 ki.nde.ren - te bezoeken. 

De do~n in deze agrarische 
str~k wor-den dqor de bewoner!! 
weer opgebouvo,:d, terwijl de dak~ 
loze en vaak ouderloze kinde:rell 
i~. ~~r.t~~-worpen opgevoedj. 

•· . . 
n e spreekster wist ons tt 
_, boeien met ha;tr reisverhaal 

en ~et het minst da~ waar zij ger 
waaade van de stuwende kracht 
.en~gie en grote liefde voor hEi 
]Qp.d, die uitging van de "Koningio, 
uit. ee:Q. sproo}[je" Frederika, die 
evenals in een sprookje kans. zaj 
het onmogelijke mogelijk te m~ 
ken, bijgestaan door een groepje 
van zeven Atbeen~e dames. · 

Dat juist het Griekse parlcment 
een wet aannam die de vrouwen 
het actieve en passieve kiesreent 
,voor de gemeenteraden gaf, was 
een coïncidentie, die de vergadEl
rende dames grote voldoenil;tg 
s~. liet.. was. ja.,.rmner da.t. niet 
veel meer V.V.D.-sters deze bij-

. ee~omst-· be:z;pc!J.~. want ooli. het 
~uishoudelij~ gedee1te .wM ~laQg
rijk, al werd hèt agendapunt over 
de: naamsverandering aangehou
den, daar na h,.et verzenden va~ 
de convocatie Week, dat dit punt 
nog: niet ";elleel duidelijk is. 

Wel kwa~ het dag.elijks bestuur 
met een plan om in Januari geza,.
menlijk de.· vergadering van de 
U.N;O. mee· te maken. Het ligt in 
de. \)E)poeling bij genoegzame deel~ 
name, met trein of autobus een 
dag ot 5· naar Parijs te gaan en. 

daar dan ~en ve~;gaqering: bij t~ 
wonen en mog~lijk rondgèleid te 
worden doot' het Palais· (!hallot~ 
enz., enz. Verder zal er gelegen~ 
heid- zijn o~ ~-· VJUJ. Pal'ij,s zelt. te., 
genieten. De kosten van een der
gelijke· kaD~·e:tt-kla~: reil>· z\illeA. 
waarschijnlijk een J 100· à J 1~ 
bedragen. ~lll"IW zou . het ~sttWr 
vool! 10 , ~e!PPer aAheasie•tt.tU· 
gingen ontvangen. V.V.D.-sters uit; 
het ~ele- laliet k\lnnen zic.b. bjj 
ons aansluiten. 
· Dit is onz~- la!ltste kans, want de 

Assemblée zal niet meer in. Em:9-
pa vergaderen, dQltr binnen afzien
b,are tijd de nieuwe gebopwen in 
New-York klaar zullen zijn. 

:bi~e._nen, die voor het ,plan v~
len betqïg.en. du.s b.lw" bela•gntd
ling en volgen hetgeen hierover in. 
ons. blad:. w.oi:d.t. ·e~.el~. 

In December vergade:r:t<- · de
Vrouwengro«W,. n,i,e~;. v;qpt,,hl,tl,~\\:: 
we jaar sta&& ~'· iiMe~ 
voordrachten op b"~,N!>~.ii.Jil!Wil· 

DE SEC;l\IETAR~:Jll 

IS HET NEDERLANDI>E ; 
VROUWENCOMITE lU;PRESEN
TATIEF VOOR Olik.NW~l).. 
SE VROUW~.?-: . 

I n het A;ge~el\ aan~~~ 
van 22 Novetllqer · jJ·" · ~en;, 

wij een artik,tltje,.ond~;he\:-.h~fd.l; 
"De vrouw eo..het Nfenwe E'ttro-
pa", over een · c().JU!~teJ:l~ .. w.:e~!L 
van 17 tot 21 NoV'èm.be;r;,,in,,~'~. 
kom is gehouden door het Neder
landse Vr®;w:enc.giJ;Iité., w:a~r~ap, 
zouden hebben de!ilgeWll'll~W~ v.ex:r-·. 
tegenwaardigsters van West-Duü
se. ep, Nederlan,Qs.e_ Vrouwenorga
nisaties van.. "alle richting~në'. 

Wij ontkenrum d.it laatste. e:rkach •. 
ten het hoog tijd dat cij.t eeJ1lJ ,open.. 
lijk wor~t. gezegd; vo_oral da.a~:. d~ 
n~iging bij de; Regering best~i··aP• 
vj;eun va:Q .. het. Vrouwe~omit~ .. al,$ 
richtsnoer te nemen voor wetten en 

maatregelen én het Vrouw~!l.c<>mi~ 
té belast wordt .met het sa~~el,-. 
len van belaJWijk,e commissies eiJI. 
federaties. · 
~ verftbillende ~~ 

Landelijke Vrouwenorganisaties 
bii}vat het Vrouwencomité n.l. 
sliechts de vrouwena:fdel~ vaD 
één politieke partij;,, n.l.. die van de,, 
Partij van de Arbeid. 
- De vro-.well!Qrganl$aUes van de 
aM-ere politieke part~ onlbreken 
el;Jj dit is ni~Û. toevaU~.Ql wegens 
gW>rek aan bellUlgstetling van deze 
zijjde, althans niet van de zijde van 
lilt Vrouwen in <ift.- V-.V;D. 
OngetwijfeJd,. zullen: 'V;t'Ouwen van 
d~ meest V~1!41hillende wlitieke 
overtuiging als vertegenwoordig
s~r van ni~ politieke· verenigin
f:~n b.v. van. "Vte>uwenbelat;,ge~"· 
U;.V.V., "Plattelandsl'l'-ouwen zlt
~g hebben en daaronder zullen 
ongetwijfeld QOk liberalen wn. Zij 
zullen echter allen na;u: wlitieke 
o.yertuigiog onde,t"gesçhikt makèn 
en behoren te maken aap het 
belane ~l.c. ~' geest beloer W!r~ 
~P~·. De vertegenwqordigster d:èr• 
~llhel;:e Vrouwenvereniging zit 
~-eddM ... -~~ ltÜ;,~. 
JI;USt van deze politieke. ov~tJ.l.~.-.ar Partij moge;, ~,>ropàganda 
voe · ~eh;~ en ont-

u~, ngen of 
_ n, zal elke 

.... :qitmlillén al naar 
""' ·•rl~ns harer 
leden en haar ~ aspiraties: 
h~. ~:-, ~:~t.:ûr politiek. 

WlJ kunnen de monopoliepositie 
VaJl clchV'I.'®WctnhoQd van de P. v. 
dt A;;.. d~Qtk niet,anders zien dan 
~s ~ ~ ft~ en het was ver
ma.kelijl: iit. het N<OVembermunmer 
van "Vrouwenbe;Iang~n" ondel' de 
v~kQfte;,~ v:aa-, htt Vrou
wencomité een berichtje te zien 
over de. cont.içtçommili,sie Hilver
swn (wij- meenden. det bet Vrou
wencomité geen plaatselijke afde
lingen had) waarin betre~d werd 
dat een plaatselijke C()ntac~om
missie een bo~ fide vrouw~IiQrg;l
nisatie als,· d11 Vrouw,nbonQ<· v~ . 
het N.V;V., niet had; toegelate.~. 
De~ commissie-- kaJ}t dap: n~i*; 

een. w.erkeljjk verli!genwooJMUg~· , 
liehaam . zij~. WM• de me~ni;. wtn . 
h~tt Vrouw.enc~ité. Is. het :d_it,.zdf' 
dan wel? · 

Et SC!f;....C. 
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VRIJHEID IN 
DEMOCRATIE 

Vrouwen bouwen 
(pag. 7) 

WEEKBLAD· VAN· DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Nogmaals: Christelijke Levensbeschouwing 
. . ··en Liberale Staatkunde 

(Slot) 

U it de reeks van beschouwingen, die wij op 
dit punt ontvingen, brengen wij onze lezers 

nu in hoofdtrekken die van ds P. D. van Royen. 
Hij is van oordeel, dat menig letzer zowel in het 
standpunt viln de heer Meyer als in het onze veel 
van de eigen overtulging teruggevonden zal heb· 
ben en hij acht dan ook beide betogen niet aan· 
vechtbaar. Zijn bezwaar richt zich. veeleer tegen 
de zinsnede uit ons beginselprogramma, die 
spreekt van .,een samenleving als. de onze, die 
rust op de zedelijke beginselen van het Christen· 
dom". Deze zinsnede acht hij onhoudbaar. reeds 
omdat ds Van Royen met de heer Meyer· gelooft, 
dat de werkelijkheid deze stelling weerlegt. 
Echter ook om een andere reden en wel deze, dat 
het Christendom uit de aard van zijn wezen geen 
godsdienst is en was, welke een maatschappelijke 
moraal biedt. Zulks in tegenstelling met de 
Joodse en Islamietische godsdiensten. Zijn mo· 
raal was zuiver individueel, op grond reeds van 
het feit, d&t het · oud·christelijke geloof gericht 
was op de wederkomst van Christus en dus geen 
belangstelling koesterde voor al wat met het 
voortbestaan der samenleving verband houdt. 
Vandaar dat men in het Nieuwe Testament geen 

. .,=;tp=~··aan~t.• nog mi~·Mn 

E erst de Rooms-Katholiel{e Kerk bouwde -
na de ondergang van het West-Romeinse 

Rijk - een leerstelsel op, dat naast een heilsleer 
en een individuele moraal ook een maatschappij· 
leer omvatte. Zij maakte daarbij gebruik van de 
Grieks-Romeinse erfenis: het Romeinse recht en 
de stoïcijnse zedeleer. Het Calvinisme volgde het 
Rooms-Katholicisme hierin na, met dit voorbe
houd dat het in zijn maatschappijleer meer van 
het Oude Testament uitging dan van het Grieks· 
Romeinse erfgoed. 

Nederland heeft zowel in zijn Katholieke als 
in zijn Gereformeerd·e periode een nauwe samen
hang tussen Kerk en Staat gekend. ::>e Franse 
Revolutie bracht scheiding van Kerk en Staat, 
een .. scheiding, die het Liberalisme handhaafde. 
Met echt liberaal·en anti-clericaal pathos -- al· 
dus ds Van Royen - poneert de heer Meyer dan 
ook: .,De strijd van het liberalisme is in wezen 
een strijd tegen het obscurantisme, hoe ook ver
huld en door wie ook bedreven". Dit obscuran
tisme impliceert - voegt ds v. R. eraan toe -
kerkelijke pretentles op het gebied der samen
leving, welke niet voortvloeien uit de christe
lijke moraal. 

Aan de andere kant erkent ds Van Royen dat 
wij er tolkomen terecht op wezen, dat in 

onze tijd de, Strijd· zich niet alleèn tègeil. ol)scU~ 
rantisme en etencalisme behoort te richten, doch 
evenzeer tegen ·het grote gevaar van een totaal 
geestelijk en zedelijk nihilisme. Tegen deze ach
tergrond kan hij begrijpen en billijken, dat ons 
program gewaagt van het Christendom als gees
telijke en zedelijke. kracht in de strijd tegen het 
nihilisme. Noemt men onze beschaving een 
christelijke, dan loopt men, aldus ds Van Royen, 
evenwel het gevaar misverstaan te worden, want 
dan rangschikt men onder de christelijke noe
mer veel, dat welbeschouwd met het Christen· 
dom naar Zijl). oorspronkelijke betekenis weinig 
te maken heeft. Bovendien neemt het aantal on
kerkelijke Nederlanders met 'de dag toe. Het 
zou van kerkelijke kleingeestigheid getuigen, 
deze volksgroep in haar geheel als "nihilil:ltisch" 
te qualificeren. (Dat wij daar niet aan denken, 
achten wo zelfs niet nodig te verzekeren! de R.) 
Waar zich onder de buitenkerkelijken velen (o.a. 
de leden van het Humanistisch Verbond) bevin
den. die evenals bij". orthodoxe en liberale Joden 
met hun christelijke landgenoten de geestelijke 
en zedelijke waarden onzer beschaving willen 
handhaven, zou het onjuist zijn, hun aanstoot te 
geven . door formuleringen, . welke tot miaver
stand. aanleiding blijken te geven. Daarom dringt 
ds Van Róyen erop aan, dat onze Partij de zin· 

sneden uit ons program, waarin van "z<.'delljke 
beginselen van het Christendom" sprake ts, in 
dier voege zal herzien, dat een ieder - kerkelijk 
dan wel onkerkelijk - zich er volledig mee zal 
zal kw,men verenigen. 

• • • 
Wij men:n de ~~rekking van de betoger. on

. zer brlefschrlJvers zo beknopt maar ook zo 
objectief mogelijk samengevat te hebben en zul-

• len nu trachten, even beknopt te antwoorden. 
Wat !';.et betoog van de heer Van Dorp betreft, 

hier moeten we, helaas, op menig punt misver• 
stand en verschil van mening constateren, waar
voor wij vooralsnog geen oplossing zien. Dat een 
liberale partij Kerk en Staat niet gescheiden zou 
wensen te houden, achten wij even onmQgelijk 
als dat zij haar leden of het volk in zijn geheel 
een, weg ter zaligheid zou willen wijzen. of op
dringen. Dat Thorbeeke's Christendom boven 
geloofsverdeeldheid geen ruggemerg zou bezit
ten, zolang aan dit geloof geen concreet pro· 
gramma ten grondslag ligt, achten wij een even 
gratuite bewering als die andere in 's heren Van 
Dorps betoog, volgens welke de vrijzinnigheid 
die wij voorstaan, een vrijzinnigP,eid zou zijn die . 
er maar op los kan 'leven. Hij lèze er :Tnorbècke< · 
...... en ons program nog eens ernstig op na: dit 
laatste spreekt voortdurend van "verantwoorde· 
lijkheid", waarbij alleen vrijheid bestaanbaar is. 
Op zijn pleidooi voor districtsvertegenwoordigers 
gaan wij niet in, daar wij het verband tus~en het 
verkiezingssysteem en de problemen die met de 
zedelijke beginselen van het christendom samen
hangen, niet zien. 

T ussen de heren Ruiter, ds Van Royen en ons 
bestaat meer overeenstemming dan hun 

artikelen misschien zouden doen vermoeden. Eer 
wij tot beantwoording overgaan, wensen wij met 
nadruk voorop te stellen, dat wij, evenals de 
heer Ruiter, het bestaan van tweeërlei overtui
ging omtrent vorm en inhoud onzer beschaving 
onder hen, die zich liberaal noemen, ten volle 
erkennen. Wij erkennen en aanvaarden ais libe
raal het bestaan van tweeërlei overtuiging bin
nen ons partijverband niet alleen op dit punt, 
maar ook op dat van .,de diepste levensgrond'". 
Van dogmatisme of sectarisme zijn wij even af
ker.ig als wie anders ook in onze partij! Met vol
doening lazen wij dan ook, dat de heer Ruiter 
het t:e onliberaal en te onchristelijk zou achten 
om te vermoeden, dat zij die ons program sa
menstelden en de ,.christelijk gefundeerde" artl· 
kelen in ons weekblad schrijven, geen ruimte 
zouden willen laten aan andersdenkende libe
ralen! 

De hO(lr Ruiter - en anderen met hem -
zien in hetgeen wij omtrent de vrijzinnige par· 
tijen in het verleden en de V.V.TJ. in dit tijds· 
gewricht schreven, de formulering ener reële 
tegenstelling weergegeven. Wellicht had'ien wij 
met een ietwat andere woordkeuze enig misver
stand voorko.men, n.l. door i.p.v. ,.Boden In het 
verleden" enz. te schrijven: .,Gelijk in het verle
den" enz. Ook de heer H. Meyer wees ons claarop 
alsnog. 

Voor de vroegere vrijzinnige partijen bestond 
er in de tijdsomstandigheden geen aanleiding, 
zich over de zedelijl•e grondslagen onzer ~>amen
leving · uit te spreken. Immers . die gronjslagen 
wà.ren toen die van het Christendom, hoe 
dan ook verstaan. Thans is dat anders. In de 
huidige crisis onzer Westerse cultuur zijn niet 
alleen staatkundige en economische dénkbt>elden 
in het geding, ieder voelt dat het. thans inder
daad gaat óók om de zedelijke grondslagen onzer 
maatschappij, waaromtrent dus een nie•.tw op
tredende partij zich wel moet uitspreken. · 

De Partij' van de Vrijheid, die na de bevrijding 
in de plaats trad van de vooroorlÓgh-e Liberale 
Staatspartij en tegelijl' een politiek tehuis bood 

aan velen, die tevoren niet bij een partij wa.·en 
• aangesloten, besefte dit. ZiJ sprak daarom reeds 

in haar voorlopig (beknopt) program van de 
zedelijke grondslagen van het Christendom. De 
V.V.D. nam deze formulering over. 

De hele discussie .draait nu om de vraag: deed 
de V.V.D. dit terecht? . . .. 
M ogen wij nu een persoonlijke bekentents 
. vooropstellen, die wij r.odig achten nu 

blijkt, dat velen ons beschouwen als de auctor 
intellectualis van de veelomstreden formulering, 
althans als degene, die in onze partij bepaalde 
meningen omtrent de diepste levensgrond naar 
voren brengen? 

De bekentenis is deze: toen de Partij van de 
Vrijheid een commissie had ingesteld, die de z.g. 
geestelijke· paragraaf nader moest ~·itwerken, 
waren jui~t wij het, die in plaats van de ten 
slotte gekozen formulering de voorkeur gav~o 
aan een andere, gelijk klaarblijkelijk ook ds Van 
Royen voorstaat. 

Wil dit nu zeggen, dat wij de gekozene onjuist 
achten? 

Aflerminstr .< · •· · ·-
Mits • men in <:te desbetreffende paragraf.:n van 

ons beginselprogram niet meer .,hineininterpre
tiert•• dan . er staat. 

Deze toch spreken van een op christelijke 
grondslag berustende samenleving als de Ne
derlandse, van grondslagen wortelende In het 
Christendom, terwijl par. 3 er nadrukkelijk aan 
toevoegt, dat de partij zich er ten volle reken· 
schap van geeft, dat de. zedekundige beginselen 
van het Christendom worden aangehangen door 
zeer velen, die de christelijke godsdienst niet 
belijden. 

H et is ons wegens plaatsgebrek te enenmale 
onmogelijk, naar behoren in te gaan op 

alle historische, filosofische en theologische ar
gumenten, door onze briefschrijvers aangevoerd. 
Hoe gaarne we dat wilden, we mogen ook zoveel 
geduld als daarvoor nodig zou zijn, van onze 
lezers niet vergen, die in overgrote meerderheld 
in dit blad geen wijsgerige discussie!! ver-
wachten. 

Moeten wij nog verzekeren, dat ook wij oiJ,Ze 

Westerse beschaving zien als ene, opgebouwd 
uit vele en velerlei· elementen? Belangstellenden 
mogen wij daarvoor verwijzen naar een bro
chure van onze hand "Een schip op het strand", 
verschenen in de Zwingli-reeks, ds Van Royen 

. welbekend: 
Dat het oudste christendom een sterk-escha

tologische inslag had, staat voor ons even vast 
als voor laatstgenoemde, al zouden wij in orize 
conclusies aangaande de betekenis der in het 
evangelie gegeven zedelijke nonnen niet zo ver 
willen gaan als hij, omdat wij er toch OO!C weer 
méér dan interimswaarde aan toekennen. 

Van wezenlijk belang schijnt ons &lechts dit: 
zelfs als men - gelijk ook wij - aanneemt, dat 
het oorspronkelijke christendom slechts aoor de 
trechter van de Grieks-Romeinse beschaving tot 
ons gekomen is en dat onze Westerse bescha
ving reeds daarom noodwendig een "lnder beeld 
vertoont dan die waarin de oudste christenen 
leefden, deze onze Westerse beschaving is een 
christelijke en wordt zelfs in ons gewone spraak· 
gebruik zo genoemd. 

En zelfs wanneer men - gelijk wij - grif 
toegeeft, dat wij in deze onze Westerse bescha· 
ving, individueel en collectief verre ·blijven be· 
neden de zedekundige normen van het Ch!"isten· 
dom, deze zijn toch de normen, die erkenning 
vinden onder ons, zelfs bij de velen, die dt! chris
telijke godsdienst niet ·belijden. 

. (Vervolg .op pag 3, derde kolom) 
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Mr. Vonk ziet, geen verhetering. Ïll bet 
Indonesisch beleid der regering 

De begroting van Unie-aangelet{enheden en Overzeese Rijksdelen - De Regering 
heeft geen beleidsljjnen - Wederom naar een .fait acc~mpli? ~ Goed werk 
, MA Mr. ·van SchaJek voor de West ·- /)(1 --Degrotingen van Perltt!er' · ···-, ·

en Waterstaat, de P.l'. T. en het Zuiderzeefonds 
Bet waren, helaas, nog steeds •e~ opwekkeilde klaaken. welke . onze 
woordvoerder bij de beba.ndellng \1aA de IMlgl'otiRrea "_ Unie-aangt'leAJen
beden en van U Diezaken en Overzeese Rijksdelen met betrekking tot. de~ 
lndoneslä-polltiek van de Regering moest laten horen. Op 6 Juni j.l. had 
llU de kort tevorea ·~ minister, u Peters, de geestkracht toege
tvell8t, nodig óDl de vedlou~ tot Indonesië te herleidea tot een mimbr 
Ddsttoostlce tàak dan- toen het geval sebeeD. 'Thans moest de heer Vonk 
11it tie Memorie vaa Antwc»ord afleiden, da.t aog steeds ontbreken de \'oort
~l'enC1held en het laltfatief, die hij toen reeels nodig oordeelde, wiltb (le1 
verdere toekomst der ve:tboodlng tussen Indonesië en Nederland niet defi
aithlf ln dDfsteft tJànen wonten gelehJ. De Regering, aldus mr Vonk, doet 
echter nog altijd weinig an4en dMl tftuzelén en afwachten wat de toe
komst brengen zal, in stede van de moeilijkheden tegemoet te treden. En 
toch is het zo, dat deze moeil\lkheden door de tijd. groter worden in stede 
van kleiner, Hier geldt naar zijn oordeel in elk geval geenszins de regel, 
dat de krijpman al veel wiat, aJ wint hij Diets dan tijd. 

M et betrekkiflat tot de AznbGl;l· 
nèzen hier te lande sloot de 

heer Vonk zich aan-bij de z.i. gerecht
vaardigde critiek van de heer Van de 
Wetering_ <C.H.), dat deze mensen 
niet hadden mogen zijn gedemilitari
seerd, waaraan deze toevoegde, dat 
zij thans alsnog behoorden te wom~n 
geremilitariseerd. GeiWemde C.H.·af
gevaardigde toonde zelfs met betrek
king tot de West ernstige bezorgd
heid door de weifelingen der Rege• 
ring en vroeg of er ten deze wel 
richtlijnen waren, of de R.T.C. met 
de West wel zin had. zolang de 
Eilandenregeling voor de Antillen 
nog niet eens werkte, of de agrari
sche en industriële opbouw in Suri
name niet mislukken moest, nu de 
Regering een;djdige arbeid leverde en 
de bedrijfsmensen, hoewel ze daar 
reeds gevestigd ~aren, er buiten 
hield. 

I n die rede van 6 Juni had de 
heer Vonk geplei-t voor eert 

krachtige, doeibewuste Nederlandse 
politiek, welke een ruggesteun zou 
betekenen voor de Regering.Soeki
man. welker leider (dr Soekiman) 
boofd is van de grootste partij in In
dtmesi@, die door haar godsdienstige 
~n.l. Islamietische) grondslag princi• 
pieel anti-eolnlllUnistikh · is. Een 
kraehtige houding van &me Regering, 
zo was (en is) de overtuiging van de 
heèr Vonk, tegenover eisen, die on
der druk van het Indonesische extre
misme werden gesteld, zou in wezen 
een steun betekenen voor de Indone
sisehe Regering. Zou ·de Regering· 
Sftldman het extremisme Uiteinde
lijk meester zijn geworden op de bó
.-m van de Islamietische afweer te
~enover het communisme,. dan zou 
ltet ook wel gemakkelijk zijn de 
:rechtsvormen te vinden om de dan 
stellig herboren wordende goede ver
houding tussen de beide landen in 
1radaten om te zetten. 

"' .. .. 
D ergelijke beleidslijnen miste 

onze woordvoerder echter ook 
thans nog -bij de Regering. Er zijn 
immers in wezen nog steeds in het 
~eel geen beleidslijnen. De Rege
ring heeft de brandende vraagstuk
ken in de- ijskast gestopt en Iaat ze 
daarin rustig zitten. blijkbaar m de 
Daieve verwachting, dat branden zul
len bevriezen. De heer Vonk kon hier 
sleehts tegenover stellen, dat het in 
fndonèSil! nooit vriest, vroeger niet en 
nu nog minder! 

Bepaaldelijk ineorreet achUe de 
laeer Vonk het. dat de llererinr het 
bestaan heeft" deze berrofillfen bij de 
Kamer In te dientm Iloader In tlé Me~ 
morle van ToeliehHn&' eafrerlel poli
tieke be~ellouwlll&' ner de verbou
dbar tussea :ImHaeslë en Nederlalld 
op te nemen. De Memorie van Toe
lichtiar .Is ee~tvoudlg niet .afkQIDStig . 
van een Regerior. maar wel van "een 
et ander administratiekantoor". 

* * .. 

D e Regering is, zo vervolgde de 
heer Vonk, niet openhartig te

genover de Kamer en men ruikt nu 
reeds het komende "fait accompli". 
Ik aarzel niet te zeggen, dat dit in
~orrect is, Helaas vrees ik, dat dit 
'lmldongen :leit niet veel anders zal 
zijn dan het miserabele voldongen 
feit van de zwakken, die bij voorbaat 
reeds een beroep doen op overmacht 
en daarmede rechtvaardige en recht
màtige zaken onverdedigd en dus on- · 
beschermd laten. Zo was het in het 
verleden en zo zal het ook nu wel 
weer gaan. 

Daartegenover stelde mr Vonk 
nogmaals, dat er slechts één poli
tieke stelregel voor Nederland met 
kirekking tot Indonesië kan gel
den: zodra gij gezorgd hebt voor 
een normale openbare orde en rust 
m Indonesië, voor een waarlijk de-

mocratische structuur en voor een 
waarachtige rechtsbedeling_, zullen 
Uw daardoor gerecht-vaardigde 
wensen binnen Uw bereik komen, 
want Nederland zal daardoor tot 
de wederkerig gerechtvaa.rdigde 
overtuiging komen, dat aan die 
wensen niets meer in de tl>eg be
hoeft te staan. . .. . 

Zonder deze stelregel, zo voor
spelde de heer Vonk, zal de 

verhouding tussen Indonesië en Ne
derland van kwaàd tot erger verval
len. Men vergiSse 2im niet:'die stel• 
regel is niet "koloniaal", doch van · 
volkenrechtelijke waarde. Ook de 
U.N.O. is goeddeels op deze grond
regel gevestigd en v-ia de waardering 
voor de goede trouw in de naleving 
van gesloten overeenkomsten. De 
heer Vonk gaf de verzekering, dat als 
cte Nederlandse Regering deze stel
regel :tou toepassen met de vaste 
overtuiging, daarmede beider belan
gen en tevens het recht te dienen, In· 
donesië daarvoor allerminst ongevoe
lig zou blijken. omdat dit de lnt:lone• 
sit!rs stellig ligt, En in elk geval zou 
uit toepassing van deze beleidslijnen 
een waarachtig en overal ter wereld 
houdbaar standpunt geboren kunnen 
worden, dat "het zielige beroep der 
Regering op onzekerheden zou om
zetten in een welbewuste en over
tuigde beleidszekerheid". 

De heer Vonk achtte dat allemaal· 
terecht gestelde vragen, maar merkte 
toch op, met betrekking tot de West 
minder pessimistisch te zijn door zijn 
vertrouwen in mr Van Schaick, wie 
hulde moest worden gebracht omdat 
hij nog steeds zijn schouders zette on
der moeilijk werk, dat niet meer tot 
zijn e~genlijke t:aák· \lehoort. 

B ij de behandeling van de ~
groUng van Verkeer en Water

staat sprak van V,V.D.-zijde allereerst 
de heer Zegering Hadders, die ver
klaren kon, zicll in grote lijnen gaar
ne met het gevoerde beleid van mi
nister Wemmers te kunnen vereni
gen. Dat neemt natuurlijk niet weg, 
dat er altijd nog wel wensen en vra
gen overblijven. Ze betreurde spr. 
het, dat de minister gedwongen was, 
de begroting. als gevolg van de finan
ciële omstandigheden, sterk te be
snoeien. Natuurlijk kon de heer Had
ders het billijken.. dat op alle begl'Q
tingen bezuinigingen werden toege
past Echte bezuinigingen, die een be
perking van allerlei bureaucratie 

DEZE BURGER 
heeft zich -.wat U van deze bu1·ger niet 17e1·wonderen zal -
oprecht veTheugi. over alle eerbied die dezen burgers opper
burger, P. J. Oud, Op diens vijf-en-zestigste vel'jaardag is betoond. 

Dat deed den burger goed. 
Niet alleen omdat deze eerbied P. J. Oud zozeer toekomt en 

omdat het iederen mens, hoe hoog op de kleine, smalle, moei
liJke ladder van 's mensen leven hij ook gekomen is, wel goed 
-moet doen eens te bemerken hoe goed 4nderen over hem 
denken. 

Ook niet alleen omdat P. J. Oud de hoogste huidige ver
persoonlijking is van de liberale ideologie, die dezen. burger het 
dierbaarst is van alle ideologiën op aarde. 

Doch vooral en voornamelijk als reeks van menselijke daden 
voortkomend uit- en ingegeven door menselijke eerbied jegens 
den voortreffelijken medemens: de eerbied voor de eerbied -
waardige tegenstander, die haar weg vond in gesproken en ge
schreven woorden. 

Het is altijd goed te ervaren wanneer numnen over het pad 
dat hun levensinzichten scheidt, met uitgestrekte handen naar 
elkaar toe-lopen omdat hartelijke genegenheid hun hart daartoe 
dwingt. 

Eigenlijk moest dit niet opmerkelijk zijn. Eig~nlijk moest dit 
de gewoonste, menselijkste,onopmerkelijkste zaak ter wereld zijn: 
ere wien ere toekomt, wie hij ook zij. 

Maar, helaas, is zulk een eenvoudige daad niet zó gewoon 
meer dat zij ons niet meer bizonder treft. 

En zo was alles wat tot en over P. J. Oud gezegd is, ook door 
hen die hem in veler.lei opzicht verre zijR, zalf voor de ziel voor 
allen die in Oud hun leidsman zien, onder wie zich bescheiden
lijk schaart: 

DEZE BURGER 

medebrengen, zijn zelfs principiële 
noodzaak. Hij kon echter niet ontko· 
men aan de indruk, dat dit Departe
ment toch wel in het bijzonder de 
dupe was geworden van de bezuini
gings-noodzaak. .... 
E n nu kan moeilijk Worden ont-

kend, dat, zoals onze woord
voerder vaststelde, met investeringen 
In onze verkeerssector toch grote al
gemene belangen gediend worden. 
Het· bedrijfsleven stelt steeds hogere 
eisen aan ons wegennet en met de 
voortschrijdende industrialisatie zal 
dit in tie naaste toekomst zeker nog 
urgenter worden. Ook mag hierbij 
toch wel terdege worden gedacht aan 
de reeds gedane investeringen, die, 
doordat het geheel niet voltooid kan 
worden, niet het rendement opbren· 
gen, dat ervan verwacht mocht wor
den. Zo dacht de heer Hadders aan de 
vertraging in de werkzaamheden aan 
het Amsterdam-Rijnkanaal. Eerst 
wanneer het gehele kanaal gereed is, 
zullen van de mlllioenen, die hier
voor geïnvesteerd zijn; de v-ruehten 
kunnen worden geplukt. Juist omdat 
de datwn van de gereedkoming reeds 
20 vaak was uitgesteld, drong hiJ er 
bij d~ minister op aan, des ~ doen 
wat mogelijk is om de benodigde gel· 
den voor ne algehele afwerking als· 
nog te verkrijgen. De minister zegt 
nu wel, dat weliswaar de verbinding 
Amsterdam-Tiel in 1952 een feit zal 
worden, maar het is toch bekend, .tat 
het Merwedekanaal voor de huidige 
behoeften van het verkeer van Am
sterdam met de Rijn ten enenmale 
envoidoende is. 

• • • 
I n de Memorie van Antwoord was 

medegedeeld, dat hét in de lle
doeling lag, dat het personeel van de 
R~ikswaterstaat door gaat met het 
voorbereiden van grote werken: di~ 
in het bijzonder om, indien er werk
loosheid komt, deze werken dadelijk 
te kunnen uitvoeren. De· heer Zege
ring Hadders vroeg zich echter af' ol 
bet niet beter zou zijn werkloosheid 
te voorkomen door voort te gaan met 
de verdere verbetering en vergretlng 
vari onze wegen en kanalen. In het 
bijzonder betreurde hij daarbij de 
vertraging der uitvoering van die 
werken, die voor de bestrijding van 
de toenemende verzilting meeten 
worden ondernomen. In dit verband 
betreurde hij in hoge mate de ver
traging van de werken ter verbete
ring van de watersta~ op de Gelder
se IJssel en de kanalisatie van de 
Neder-Rijn en Lek, die weer verband 
houden met genoemd probleem en de 
drinkwaten•oorziening in Jtet Westen 
des lands. 

••• 
B ij elke beg1·oüng, maar in het 

bijzonder toch wel bij die van 
Verkeer en Waterstaat, komen onder
werpen voor, die telken jare ter spra
ke moeten worden gebracht. Dat 
geldt hier met name voor de moei
lijkheden van de waterschappen en 
het personen· en goederenvervoer 
langs de weg. Het ligt voor de hand 
en i~: ook volkomen juist, dat een 
Kamerlid, ook al heeft hij vorige ja
ren reeds over deze zaken gesproken, 
daarop ook een volgend jaar weer te
rugkomt, wanneer hetgeen hij onjuist 
achtte nog steeds is blijven bestaan. 
Gezien de niet onbeperkte ruimte, 

. waarover wij voor ons overzicht be• 
schikken, willen wij op die gromt dit
maal echter volstaan met te vermei• 
den, dat de heer Hadders wederom 
uitvoerig en met nadruk wees op de 

<Vervolg op par. 5) 
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(J.(Jn WEEK tot WEEK )#... 

Die kapitalisten torh (1) 
; In ons ,nummer v.an 1 Dec,ember scl)reven we 
; , qvtîr de w~ze: v~n voorUchting van' ,,Het 

Vrije Volk"; in d1t geval op finaneieel terrem. 
Ge~emd blad reageert hierop met een hoofd~ 

artikel. Het zegt dat wij kraaien. Nu goed dan, 
maar kraaien is toch altijd nog een symbool van 
waakzaamheiè. Laten wij dan zeggen dat. zlj zin
gea. Bij het lezen v;an het artikel komt ons .eebter 
onwtllekeurig het gezegde in gedachte dat ieder 
vogeltje,~ .zoals het gebekt is. In het artikel 
betoogt· de redactie dat ··.V ij haar nièt fni>Chten 
beschuldigen gelijk wij' deden naar aanleiding 'VIln 
haar mededeling ·van dè gunstige resultaten· van 
het Unileverconceru,. ~ij , vpert daatzbij 1\.an· dat 
het .,Algemeen Handelsblad", "'!'rouw" en ,;De 
Maasboc.'le" eveneens van een bevred'igen9.. j~ar 
voor de Unilever spraken. · ' · · · 

I~:tderdaad, .dat is zo en er zullen ongetwijfeld 
nog ·y~ meé~ ~nten geweest zijn die in gelijke 
zin gesclu;evep. :hebben. 

Mààr .,H.V.V." zal toch zeker wel weten dat 
wanri_eer · · twee hetzelfde doen, bet daarom nog 
niet hetzelfde is. Bedoelde kranten, die regelma
tig op veel ruimer schaal financiële berichten 
geven, geven die als nieuws. Bij "H.V.V." dat 
sporadisch financiële berichten publiceert menen 
we daarom met recht te mogen betwijfelen of 
bovengenoemde reden de drijfveer tot bekend-
1llaking is. 

Ongunstige bedrijfsresultaten en tegen.slagen 
voor kapitaalbezitters komen, en we kunnen ge
zien van het standpunt van ,,H.V.V." dit best be
grijpen,· in zijn kolommen niet voor. Daarom heb
ben publicaties in dit blad, zoals in het geval van 
Unilever, dan ook een verdachte bijsmaak. 

Die kapitalisten toch (11) 
V erder tracht de redactie nog ons argument 

van de hoge inschrijvingen op de Prov. 
Geld. Electr .. Mij, t.w. dat deze op grond van ma
joreren zo hoog waren, te ontkennen, alleen maar, 
door te beweren dat het niet juist kan zijn. 

Wij willen niet het tegengestelde beweren, doch 
aantonen en wel door het feit dat de beurskoers 
thans nauwelijks pari noteert. 

Afgezien van majoreren lopen bij inschrijvingen 
ctal ·van cpe:l!BOlleR mede,, .Gi~ ook nog te- optimis
tisch zijnde, cfsoboon. zij .}let geld niet hebben, of 
eigeelijk. niét kunnen cmissen, . ook. inschrijven, in 

·de' hoóp een graantje mede .te knnnen pikken. 
· Déze lieden ·verschijnen ·dan onmiddellijk na de 
. inséhrijving met hun stukken op de markt, met 
een resultaat als bij :de 4lh % lening Aku (waar
aan bovendien nog een bijzondere attractie ver
bonden was), waarvan de financiële medewerker 
van ,.H.V,V." in zijn beursverslag dan ook moest 
schrijven "De notering van 101% blj een inschrij
viqsprijs van 101 'Viel enigszins t(!gen" (In ge
nqomd belf.rsov~r~cbt .ita.at (ioor een zetfo1,1t een 
verJ«:erde k~rs, _milar lOl 'A. is juist.> 

Wanneer J;J.et kapitaal w~rkelijk ruim geweest 
zou zljn, had dit 6ftgetwljfeld in de koers tCit uit· 
drukking moeten kameJl. 

Abl .. M.V.V," poven ltijn artikel (lan ook een 
kQP plaatSt.: Waar }let om ging, dan zeggen we, ~lat 
weten·we wel en we herhalen "om een onltlffi()ti-

0 veerde stemming tegen "het kapitaal'' aari 1;e wak-
. kerea':'. , 

Ka.r -a prGpGS watm~r ,het bedingen van 4lA % 
,reow door de kapitalisten, door de re!iactie van 
,,H.V,V." als een onduldbare baatzucht wordt be

-schouwd, welke kwalificatie moeten WEl dan ge
.bruiken, voor haar idell,listische partijgenoten en 
geestve~;wanten en rode vakverenigingen, die des• 
tijds aan de Arbeiderspers geld leenden, eveneen.s 
tegen een rente van 4% ~? 

· Eiamen~eld~ (1) 
· · z eer onlangs maakte dr 11'. c. Dominieus te 
. , Den Haag in de N.R.C. enkele: kantteke· 
ningen met betrekking tot de begrotingscijfers 
voor onderwijs, kunsten en wetenschappen, waar-

. pij hij terecht opmerkte, geschrokken te zijn over 
de hGogte van (leze cijferB . en (j.e m()t)ilijkheden 
d,er financtering hierv~n. Hij wees daM-bij tevens 

, op de zonderlinge inconsequenties .. m~t be
treliking tot de ~e:ffing v~n examena;elden. In
conse.q~,tenties,. die de schatkist op een niet onbe

. ~grijke wijze benadelen. Als men een: Ut!iversi-
tair examen wenst af te leggen, moe~ ,men f 60 

· . betalen. :Een çandidaat,. voor het Mulo-examen 
· -.betaa.lt f. 2<1, alvorens hij tot het examen wordt 
toegelaten. Ditzelfde geldt voor de. leerlingen der 
Kweeksch.olen voor. onderwljtlers en onderwijze
ressen ... Bij · de laatste wordt de gestorte som 
evenwel terugbetaald, als de candtqaat ntet 
slaagt. .Hi4rtegenov.er staat, dat bij de eindexa-

. xnens Gymnasium, B.B.S., Zeevaartscholen, AJ:li.. 
bachtsscholen, Avond-nlJverbeidsscholen enz. ge1n1 
exàmengeld wordt .ge€!1st. Tereebt wgst dr Do

: ·minicus erop, dat . dit het rljk op tor.nen kcmt te 
staan, doch afgatea ·hiervan is de inconsequen
tie ~n dit opzicht wel zeer merkwaardig eu iou 

men zeker meel- uniformiteit dienen te betrach
ten. D.w.z. öf examengelden eisen over de ge
hele linie, öf deze afschaffen. Gezien de finan
ciële positie, waarin het rijk verkeert, lijkt uni
torroe doorvoering van het .betalen van examen
gelden het meest gewenst. 

Examengelden (ll) 
H et vorderea van examengelden lijkt ons niet 

alleell vera,ntwoord op grond van 1e finan-
, ciêle positie van ons Rijk - hetgeen ten&lotte 
een biJkomstige omstandigheid is - docll mede, 
onldat ttet diploma een bewijs, is, waarmede in 
bet maatschappelijk leven iets kan worden be

, reikt. Het diploma is· èen sleutel, waarzmde di· 
. verse'·deuren ltunnen worden geopend en het is 
·op ûehzelf onjuiSt', dat die sleutel gratis· 'ver-
krijgbaar zou zijn. Buitendien zit aan dit vraag
stuk nog een belangrijke psychologische kant. 
Immers, hij die :met goed gevolg het examen af
legt, zal zeker gaarne bereid zijn voor zijn pas 
verworven diploma een vergoeding te geven. 
Men dient niet te vergeten, dat het examen af
nemen op zichzelf reeds een kostbare geschiede
nis is, die tenslotte op een of andere wijze dient 
te worden vergoed. Zo gaf de laatste onderwijs
begrqting als kosten voor gecommitteerden bij 
de. eindexamens Gymnasium een bedrag aan van 
f 91.500,-;-. Voor de H.B.S. 5-jarige cursus be
dragen de kosten :f 193.500,-; ·voer de middel
bare Meisjesscholen f 29.600,-; voor de examens 
van acten van bekwaamheid tot het geven van 
nijverheidsonderwijs f 142.000,-. Zoals reeds 
opgemerkt, deze kosten dienen er weer uit te 
komen en de gedachte van dr Dominicus om de 
onderwijsbegroting te ontlasten door het heffen 
van examengelden, lijkt ons het bestuderen on
getwijfeld waard, temeer, daar hij komt tot een 
berekening, die een onlwstenvergoeding aan
wijst van ongeveer vijf ton. 

Persvrijheid (1) 
H et valt niet te ontkennen, dat de Neder-

. landse voorlichtingsorganen in ons land 
door de jongste stijging van de papierprijzen in 
ernstjgc moeilijkheden dreigen te geraken. Dit 
geldt niet alleen voor de z.g. dagbladpers, doch 
eveneens voor de periodieke pers, die lie vak-, 
week- en and~t"e bladen verzorgt. ,Het is met de 
stijging der krantenpapierprljzen, vooral na het 
beëindigen van de oorlog, wel zeer snel bergop~ 
waarts gegaan. Betaalde men in 1937 voor 1 kilo 
krantenpapier slechts f 0.07%, op 1 Januari a.s. 
zal voor eenzelfde hoeveelheid f 0,84 moeten 
worden betaald, of ruim 11 maal zoveel. Voegt 
men hierbij, dat de drukkosten sinds de bevrij
ding mtgenoeg zijn verdubbeld, dan blijkt wel 
dui~lijk met welk' een zware exploitatielasten 
onze lj}aden en periomeken op het ogenblik zit· 
ten. Paartegenover staat, <lat de ac;Jvertentie
tarlev•n en abGnnementsge~Ji weliswallx zijn 
vetilQogd, doch dat deze verl\Ogtngen, vooral bij 
~ periodieke peri!, geen gelijke tred hebben ge
h~en met de stijgeJldo koaten. Vooral de ad
vertentiemarkt is eepmaàl gebonden aan be
paalde normen, die zeer mo~Utjk k'Unnen wordel:l 
·ovor3cll~en, Ovel'$Chri)dt men die normen Wel, 
4an. is bet gevolg, dat het a,dvertef1ln !\!neemt 
en dus de inkomsten niet vergroten, 

Kortom, onze voorliehtingaorga.nep. çver de 
gehele linie bevinden zich in eJID .uiterst moeilijke 
positie en wij .staan voor het àrel,gende gevà!U', 
dat de stijgende exploitatiekosten m~eten wQfden 
goedgemaakt door drutisch op bet papierver• 
brulk te bezuinigen, hetgeen echter een nog grq• 
ter gevaar oproept, n.l. dat men de voorliehtinr 
gaat , inperken en beknibbelen, Zlllks tot grote 
1tebade van ons volk. · 

Persvrijheid (11) 

Z eer terecht is op het gevaar, waaraan de 
persvrijheid blootstaat, gewezen door onze 

V.V.D.-afgevaardigde in de Tweede Itamer. Mi-· 
nister Lieftinck maakte daarop een l!lcuijnbaar 
breed gebaar, dat in feite niets had te betekenen 
.en voor de perswereld maar zeer weinig zoden 
aan de dijk zeL Hij deelde n.l. mede, dat de re
get'Wg bereid waa een tijdel~ke verlaging der 
invoerrechten op krantenpapier toe te etaan, t.w. 
van 4 %. Zeer terecht heeft onze V.V.D.-afge
vaardlgde, de heer Ritmeester, bij de replieken 
opgemerkt, dat er in ons land pra.ctisclt zeer 
weinig krantenpapier wordt ingevoerd en dat 
het leeuwendeel door de firma Van Gelder k 
Zonen wordt geleverd. De "bereidwilligheid" van 
minister Lieftinck k()mt hierop neer, dat zij. per 
jaar sleehts een halve ton uitmaakt, terwijl de 
dagblttdbedrijven door de prijsstijgingen tussen 
de 10 en H mUlloon gulden meer zullen moeten 
neertellen. liJf ;wllen dus andere maatregeten 
moeten worden f;etroffen om onze voorllchtfngs• 
organen te helpen. J)f) dagbladpers heeft tn dit 
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verband a.e.ngedr<mgen op afschaffing van de om· 
zetbelasting zowel voor advertenties, als voor 
papier. Het geldt hier een noodkreet, waaraan 
zeker de nodige aandacht dient te worden ge
schonken, willen wij als democratische staat de 
garantie hebben, dat ons volk op een behoorlijke 
wijze blijvend zal kunnen worden voPr:rdicht. 
Persvrijheid· is een schone zaak, uoch zij dient 
niet slechts in theorie te bestaan, doch eok in 
de practijk te kunnen worden toegepast. 

Persvrijheid (111) 
N u wij het toch over de persvrijheid hebben, 

kan het nuttig .zijn er op te wijzen, dat de 
regering in dit verband sedert geruime lijd ge
heel ten onrechte met twee maten meet. Zijn de 
dagbladen vrijgesteld voor de omzetbelasting 
met betrekking tot de abonnementsgelden, deze 
vrijstelling geldt niet voor alle andere bladen en 
peripdieken. die niet dagelijks verschijnen. M.a.w. 
de.-, z.g. pelriÓdieke ~a wMdt nog eens extra be
last, Het behoeft wel geen uitvoerig betoog, dAt 
een dergelijke tweeslachtige politiek weinig be
vredigend genoemd kan worden. Meer · noc dar1 
de dagbladpers ziet de periodieke pers zich in eea 
ernstige inate bedreigd hetgeen tot gevolg heeft, 
dat de voorlichting zowel op eultureel, vaktech• 
nisch en economisch gebied, een groot gevaar 
loopt. Het zou wenselijk zijn, dat de 'regering 
deze gehele aangelegenheid, die voor de geeste
lijke ontwikkeling van ons volk van zulk een 
groot belang is, nog eens ernstig onder •Ie loupe 
nam en maatregelen trof, opdat de ?rije voor
lichting in ons land niet wordt aangetast. Zij zou 
dan tevens in overweging knnnen nemen geea 
discriminatie meer toe te passen ten aanzien van 
bladen en tijdschriften, die wel periodielt, doch 
niet dagelijks verschijnen. 

Moeilijk 
E r is van vele kanten een storm van critiek 

opgegaan met betrekking tot het rege
ringsbesluit, dat de bromfietsers f 14.- wegen• 
belasting per jaar moeten betalen, als zij dit be
drag ineens voldoen, terwijl f 22.- zal moeten 
worden gestort, als de wegenbelasting in vier 
kwartalen wordt voldaan. Uitlatingen als ,,brom
fietsers zijn blijkbaar rijk genoeg'• en dergelijke 
zijn op het ogenblik niet van de lucht. Gebruikt 
men hierbij sentimentsoverwegingen, dan scilijnt 
deze reg-eling weinig bevredigend. Men dle!lt 
echter niet te vergeten, dat voor automobilistea 
een gelijke regeling geldt. P.w.;:;. ®t de·automo• 
bilist per jaar eveneens f 8.- meer betaalt, indieo. 
hij zijn wegenbelasting in vier kwartalen voldoet. 
De lang niet eenvoudige vraag doet zich thans 

, voor, of men de bromfletsrijders in dit opzlcllt 
tneer. tegemoet dient te komen dan de automobf· 
list. Een vraag, waarop het antwoord· niet zo 
eenvoudig is te geven. 

De redenering immers, dat de bromfietsrijders 
mtn<ier kapitaalkrachtig zouden zijn, is nint in 
alle gevallen steekhoudend, aangezien het r,root• 
ste deel van de automobilisten hun auto voor hun 
werkkring gebruikt. Mede op grond hiervan lijkt 
het ons niet. juist bromfietsrijder en automobilist 
up «!en vers(lhlllend · n~ve!W- te. behandelen en lijkt 
ons 4181! het . spret*Woqrd "GelUkt> morinfkltn, ge· 
lljke kappen.. veeleef van toepassing. 

(Vervolg van pag. 1) 

En ~telfs wa11.neer men erkent ~ gelijk ook. Wij 
bereid llijn te erkennea ~ dat de :IW!delijke MF• 
mea van het christendom niet bij uitsluiting die 
v.,_n het christendom genoemd mogen uordon, • 
zijn toell althanl!l 66k de normen va.n het chrt•· 
tendom, die langs welke we~ de. geschiedenlt 
vanA h;et Westen moge zijD gega~m, · tooh ,.._ 

· eigén t7Pe van 'be8ebaving te voorsehtin ge. 
braebt hebben, dat verre ván volmaaltt tnog-o 
zijn., tnaar waarvan wij bet behoud en de ont· 
wikkeling de tpzet aehten van heel de erisia, 
waarin· het Westen beden ten d!!~e verkeert. Dat 

· behou4 en die · ontwikkëUng il!l za.ak 66k ~n het 
Liberalisme, dat uit deze Westerl!e bel!lchaving 
is voortgekomen en staat of valt met de zede· 
lljke beginselen, die haar dragen. 

1 n het boek, mr Oud op zijn verjaardag aan-
geboden, lezen we over zijn beleid al~ bur

gemeester van Rotterdam, dat de heer Oud il\ 
de Kamer een Joods afgevaardigdlc had geci· 
teerd, dle daar lang geleden 1\ad gezegd, dat hij 
zieh zedekundig een christen voelde. In de zin 
van die Israëliet, zo voegde hij er in de Rotter
damse Gemeenteraad aan toe, is de Westerst' be· 
schaving een christelijke beschaving, welke deb. 
in twintig eeuwen christendom aldus ontwik· 
keld heeft. En op die bilSiS achtte hij een brede 
samenwerking mogelijk. 

In theoretische bespiegelingen kttn het de , 
schijn krijgen, dat de gewraakte formulering uit 
(Ins beginselprogram ons ver uiteenvoert. Btf 
rustige beschouwin&" in liberale geest blijkt zij 
juist aan te dl.l1aetl w~~ot ons verbindt. 

G. A. DE RIDDER. 
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«.K 1800) 67307. De penningmeester 

·11an. de Volkspartij voor Vrijheid en 
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KAMERCENTRALE DORDRECHT 
VERGADERT 

De Alg. Ledenvergadering van onze 
Kamercentrale Dordrecht zal worden 
gehouden op Zaterdag 15 Dec. 1951, 
des namiddags te 2.30 uur in de feest
zaal (le verdieping). van .,Atlanta" te 
Rotterdam. Op de agenda staat. o.a.: 
rede te houden door mevr. mr J. M. 
Stoffels-van Haaften, over het on
derwerp: "Verkiezingen - een wissel 
op de toekomst"; gedachtenwisseling 
over deze rede; Kamerverkiezingen 
1952; bestuursverkiezing. Aan de 
beurt van aftreding zijn de heren 
Schilling, Nugterén, Trouw, Den 
Hartag en ir P. Stempels. (Allen zijn 
herkiesbaar.) 
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DE MIDDENSTAND VOELT 
ZICH VOGELVRIJ 

Geleide economie • lS voor duizenden· een·· kwelling 
E. L. Musquetier schrijft ons: 

Het uittreksel uit ,,De Groene", overgenomen in ons nummer van 8 De
cember, trof mij persoonlijk zo sterk, omdat ik juist enkele dagen ge
leden weer eens geconfronteerd was met de zegeningen van de geleide 
economie. Het bedoelde uittreksel zegt o.a. ·"Maar legt men, ondanks dat 
de bewaking van het algemeen belang uitsluitend in handen van de ad
ministratie, die nooit op d~ hoogte kan zijn van de bonte veelzijdigheid 
en de vele elkaar doorkrmsende krachten van het concrete economische 
leven, dan hebben wij een toestand, die een parallel vindt in het ver.:. 
licht despotisme op staatkundig gebied". 

Toastand vari Despotisme 
D e bewaking van de geleide eco-

nomie is in handen gelegd van 
de administratie en daar is een toe
stand van despotisme ontstaan, die 
voor duizenden bedrijven en vooral 
voor de kleinere en kleinste bedrij
ven een voortdurende bron van er
gernis betekent en letterlijk een kwel
ling mag worden genoemd. Voor wie 
het niet mocht weten wil ik hier even 
memoreren, dat de werkgever - pak 
weg - door de volgende instanties 
kan worden gecontroleerd en als gast
heer recipieert voor ambtenaren van 
de Rijksbelastingen, de Omzetbelas
ting, de Loonbelasting, de Arbeidsin
spectie, de Raad van Arbeid, de 
C.A.O., de Fiscale Recherche, de 
Econ. Dienst, de V cstigingswet en nog 

DE SCHONE BLOEl\IEN 
VANOUD 

W ij, die hier maar tuiuie-
ren in de Binnenhof der 

politiek, wij voelen wat voor de 
heer Oud. Eerllj'k gezegd, er 
valt in dien hof meer te wieden 
èan te zaaien, maár als de heêr 
Oud spreekt zijn er tenminste 
altijd wel een paar schone bloe. 
men te plukken, die in de vaas 
van onze menselijk geest hele
maal geen gek figl.IUr slaan. En 
daar mag de heer Oud het mee 
eens zijn of niet. Wij vinden 
dat zo. 

(Weekblad Limburg) 

Pnkele andere instanties als b.v. de 
Hinderwet, het Stoomwezen en wel· 
licht nog een paar die ik hier heb 
vergeten. Ik noemde er elf, hetgeen 
wel voldoende is om de buitenstaan
tier te doen geloven, dat het werk 
voor de bedrijfsleider vandaag geen 
sinecure is. Hoe de welwillendheid 
van de betreffende ambtenaren ook 
moge zijn, het blijft toch een feit, dat 
hun verschijnen voor de kleinere be
drijven geregeld storende factoren 
betekent. Men komt te staan tegen
over de "politie-agenten" van de wet
gever, die niet meer doen dan de let
ter van de wet handhaven en inder
daad niet, zoals "De Groene" zo tref
fend zegt, op de hoogte zijn van de 
vele doorkruisende krachten van het 
concrete economische leven. Wij zou
den er nog aan willen toevoegen: van 
het divergerende economische leven. 
Die doorkruisende krachten heeft 
geen mens in de hand en zijn vaak 
ae oorzaak van de onmijdbare afwij
kingen en de bron van de processen
verbaal. 

De zelfstandige is altijd 
·kwetsbaar 

E en bedrijf van enige omw.rtg · 

belastingen, maar wij zouden zeggen, 
dat is geen witte raaf. Het ware ab
normaal geweest indien dat anders 
was geweest. Een tiental vaste krach
ten op straat, een aantal medewer.- . 
kers gedupee~. Er . viel · niet redelijlt . 
te praten. 

N1,1: .on~-eeval_ 
N u ons geval van enkele dagen 

geleden. Twee ambtenaren op 
bezoek. Een halve werkdag weg. In
tensieve controle en tenslotte een af
wijking, die reeds maanden geleden 
bij een soortgelijke controle bestond. 
Na veel heen en weer praten trekt 
natuurlijk de ambtenaar aan het 
langste eind, met touwtrekken ver
liest de middenstander het altijd. Het 
einde kwam met een schadepost van 
vierhonderd gulden en wij mochten 
nog "dank U" zeggen, omdat wij geen 
proces-verbaal kregen. 

Sprekende met deze ambtenaren 
over de moeilijkheden in het be-. 
drijfsleven en over onze eigen zaak, 
kregen wij als conclusie te horen, dat 
de zaken die de lasten niet konden 
dragen, dan maar moesten verdwij
nen, want die hadden geen reden van 
bestaan. Zodoende werd er dan gesa
neerd en bleef alleen over wat zich 
wel onder deze lasten staande kon 
houden. Ik heb deze heren toen maar 
verwezen naar een groot bedrijf met 
enkele duizenden werknemers niet 
ver van ons vandaan, dat juist een 
ontslag-aanvrage voor 175 arbeiders 
in zee had gestuurd. · 

Mr.lv.Riel sprak over de situatie 

heeft gespecialiseerde ambte
naren in dienst voor 't nakomen van 
zijn so~iale en andere verplichtingen. 
De kleme ondernemer en de zelfstan
dige moet dit zelf in handen houden 
uit begrijpelijke economische overwe· 
gingen. De uitgebreide ambtelijke 
voorschriften waaraan hij is ·onder· 
worpen, maken hem op een of ander 
onderdeel altijd kwetsbaar, omdat hij 
naast zijn bedrijf ook nog· grotendeelS 
dê !org heeft voor de administratie. 
Niet alleen voor die van zijn eigen 
zaak, maar ook voor die ten behoeve 
van de wetgever. De laatste heeft heel 
listig zijn oorspronkelijke taak voor 
een deel op dE:) werkgever afgescho· 
ven en laat zijn ambtenaren .controle
rend rondtrekken, om na te gaan ot 
zijn .,ondergeschikten" hun werk wel 
met de nodige accuratesse verrichten. 
Een fout kan leiden tot een extra 
bate voor de wetgever door middel 
van een proces-verbaal. Omgekeerd 
nooit, want de wetgever heeft zich 
zelf onkwetsbaar gemaakt. 

Dit is in 't kort een onzer ;ong
ste ervàringen .~. «ié geleide 
econom~. Ik gelPók~~;.'t' nuttig 
is in dÛ; blad zuike 'dingen uit 
het dagelijkse leven te vermel
den als · één uit vele . duizenden. 
Wij en anderen zouden vele bit
tere ervaringen k~nnen vertel· 
len evenals Mr dr J. Schoonen• 
berg in het nummer van I De• 
cember. De middenstander zou 
de schrijver van ,,Het 25ste 
Uur'' kunnen vragen: Ook gij, 
Brutu.s? Gelukkig · maar, dan 
staan wij niet alleen. De gewel
dige papier-machine van de Ne
derlandse Staat ·vermorzelt onze 
persoonlijkheid, onze zelfstandig
heid, onze werklmt, · ons initia
tief. Die Staat zal er echter voor 
op moeten passen, dat wij nie.t 
onze geboortegrond mettertijd 
hartgrondig zullen gaan vervloe
ken. 

J n een zeer helder betoog heeft 
mr H. van Riel, onder~voor

zitter van de Volkspartij voor Vrij
heid en Democratie,· zijn visie ge
geven op de algemene· politieke si
tuatie, waarbij hij in het bijzonder 
eritiek. leverde op verschillende 
maatregelen van de na-oorlogse Ne
derlandse Regeringen, voor zover 
die mede de nivellering van inko· 
mens en bezit beoogden. 

In de wereld-politiek spelen alleen 
nog de Ver. Staten van Amerika 
en Rusland een zelfstandige rol, zo 
was één van de conclusies waartoe 
sprekers betoog over de internatio
nale verhoudingen leidde en via het
welk hij tereebt ,Jtw.am bij de t 1500 
mijl, die in Nederland opgebracht 
moet worden voor de bewapening. 

Dat een dergelijk hoog bedrag er 
moet komen, daarvan kan men 
moeilijk onze Regering een verwijt 
maken, maar wel vindt spreker aan
leiding om de wijze waarop dit geld 
bijeen gebracht wordt, te becriti
seren. 

Eén en ander immers gaat samen 
met een sterke nivellering van in
komens en bezit, hetgeen vooral 
een zware druk legt op de z.g. mid
den-groepen. Eén van de meest ken
merkende voorbeelden hiervan is 
geweest de .,vermogensheffing in 
eens" en ook de geringe loon-diffe
rentiatie tussen geschoolde en onge
schoolde arbeiders spreekt in dit 
opzicht een duidelijke taal. Dat de 
te kleine verschillen tussen de lonen 
van vaklieden en ongeschoolden tot 
zeer ongewenste toestanden leiden, 
moge blijken uit het feit, dat de 
ee.)'Sten er weinig meer voor gevoe-

len hun kinderen een g()(lde schOol
opleiding te geven; vakkernlis ÏJil~ 
mers betekent sleéhts weinig hoger 
loon, zeker als men de progressieve 
belast~g in aàwrierking neemt. en 
bovendien ·begint de geschoolde' ar
beider pas later te . verdienen; EVen
als de ·ene grote groep arbeiders dus 
leeft. mede dank zij de aride re veel 
kleinere categorie, is de 15 % huur
verhoging, welke tot dusverre 
slech~ is toegestaan, èen voorbeeld 
van ~et feit, dat deze Regering be
wust een gedeelte van de bevolking 
laat leven ten koste van een ander 
deel. · 

Spreker erkent gaarne de nood-
. zaak orp te sparen. d<x:h om. de 
spaarzin te activeren zal men beter 
doen het thans vigerende belasting
stelsel te herzien, dan grote recla
me-campagnes te organiseren. Een 
oplossing hiervoor acht de heer van 
Riel een systeem waarbij het be· 
lasting-vrij sparen mogelijk wordt 
gemaakt. Hoewel spreke.r de tijd 
nog te vroeg achtte om verkiezings
propaganda te maken, wilde hij toch 
niet nalaten om te wijzen op de op 
de duur beslissende psychologische 
invloed, welke een zelfs maar ge
ringe zetel-winst voor de V.V.D., op 
de houding van de K.V.P. zou hebben. 

Het is dan ook niet juist, te be· 
togen, dat één of twee zetels meer 
voor de V.V.D. geen verandering 
zal kunnen brengen in de Rege
rings-politiek. 

Na de pauze volgde een geani
meerde gedachtenwisseling over o.a. 
de kinder-bijslag, het decentralisa
tie-vraagstUk, de industrialisatie eD 
de derde macht. 

Kind van de rekenlna 

Z odoende is de middenstander 
doorgaans het kind van de re

kening. Hij is altijd kwetsbaar in deze 
geleide economie en bovendien weer
loos. Als zelfstandige of als kleine 
ondèrneriiei' . met een geiintf äàn'tal 
werkkrachten heeft hij geen macht op 
de arbeidsmarkt. Elke bejegening 
moet hij zich laten welgevallen, ont• 
dat hij nu eenmaal geen ultimatum 
kan stellen. Een grote ondernemer 
kan dat - gelukkig overigens - wel, 
hij kan minstens eisen, dat er met 
hem gesproken wordt. Met kleine on
dernemers spreekt men amper, zij 
worden geverbaliseerd, veroordeeld 
en desnoods stuk gemaakt. Over dit 
"stuk maken'' zullen wellicht lezers, 
die Gade zij dank voor hen met de 
uitvoerende organen van deze geleide 
economie geen eontact hebben, ietwat 
ongelovig de schouders optrekken. 
Helaas hebben wij dit aan de lijve 
ondervonden. Nog niet zo heel lang 
geleden werd een flink sportblad, 
waarvan wij redacteur waren, de hals· 
afgesneden. Natuurlijk waren er 
moellijkheden met de betaling van de 

GELD 
W anneer men in de afgelo

pen maandea een mid
denstander uit de détailhandel 
vroeg, hoe de zak.en gingen, 
dan was het······antwöorêt 'biJna 
steevast: "Slecht, er is geen 
geld meer bij de mensen." 
Leest men de Kamerverslagen, 
of de verslagen van de zittln· 
gen van de gemeenteraden, dan 
is het refrein bij elk voorstel 
en bij elk verzoek om hièrvoor 
middelen ter beschikking te 
stellen, of dáár steun te verle
nen: er is geen geld voor! Maar 
als er nu zoveel moeilijkheden 
ontstaan door 't feit, dat er geen 
geld is, waarom wordt er dan 
niet gezorgd, dat er meer geld 
komt? Wat kost het tenslottr~ 
om zo'n stelletje papiertjes te 
láten drukkèn met: De· Neder
landse Bank betaalt. aan toon
der ..•• .erop? 

(Beroepsvervoer) 
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I-I oe 

Het is een gelukkige ~edachte ~e
. . Wee.st, opgekomen 1n de krmg 

van het Historisch Genootschap ,.Ro
terodaïmm", ter gelegenheid van mr 
Ouds vijf-en-zestigste verjaar'dag ~n 
boek te doen verschijnen, waarin 
vooraanstaande tijdgenoten hun visie 
geven op Ouds betekenis in. 't heden. 
Nu het boek, uitgegeven bij W. L. & 
J.. Brusse's . U~tgev~rsmaatschapllij, 
v66r o~s ligt, kunnen wij slechts zeg
gen, dat het. Genootschap er inder
daad in geslaagd is, die gelukkige ge
dachte op voortreffelijke wijze ge
stálte te geven. Het dan1d dit aller
eerst aan de keuze van hen, tot wie 
het Genootschap zich om medewer
king richtte, maar, niet minder, aan 
de bijdragen die zij voor dit boek af
stonden. 

fl et eerste opstel uit deze bundel, 
geschreven door mr J. J. van 

Bollmis, schetst Oud als volksverte
genwoordiger van 1917-1933. Het 
vindt zijn compliment in de bijdrage 
van dr L. G. Kortenhorst, president 
van de Tweede Kamer, die Oud als 
Kamerlid sinds 1948 beschrijft. Kan 
eerstgenoemde met vijftig bladzijden 
volstaan, terwijl dr Kortenhorst er 
tachtig nodig heeft, deze schijnbare 
disproportie vindt haar rechtvaardi
ging in de tweeledige omstandigheid 
dat de laatstbeschreven periode o~ 
land en dus ook de staatsman aan wie 
dit boek gewijd is, yoor zoveel moei-

KORTENHORST 
•••.• soms polemisch • ••• 

Parlementaire 
Flitsen 

.(Vervolg .van pag. 2) 

onbillijkheid; dat het Rijk dié water~ 
schappen, die niet uitsluitend de 
eigen belangen behartigen, maar uit~ 
gavèn hebben te doen in het grotere 
algemene belang, finanCieel niet te· 
gemoet komt. Het verheugde hem, 
dat dit vraagstuk in studie is, maar 
er zal nu spoed mee moeten worden 
gemaakt. Uitvoerig besprak onze 
woordvoerder ook wederom de nood~ 
:zakelijke wijzigingen in de richtlijnen 
volgens de Wet Autovervoer Perso
nen, het· niet· voldoende rekening 
houden met de belangen van zelfstan~ 

door zijn 
tijdgenoten 

wordt gezien 
lijker problemen plaatste èn dat mr 
Oud in deze periode in ons parle
ment een belangrijker rol vervulde 
dan hem tot 1933 was toebedeeld. 
Niet alleen, omdat tussen deze. beide 
perioden het minisierschap viel, dat 
Oud in staat stelde zijn capaciteiten 
ten volle te ontplooien en hem, méér 
nog dan in zijn voorafgaand Kamer
lidmaatschap, politiek gezien, in het 
eerste gelid bracht, doch ook omdat 
van '48 af mr Oud als fractieleider 
een bijzondere plaats in ons parle
ment inneemt. Dat onze Kamerpre
sident in zijn - overigens magistra
le! - bijdrage niet kan nalaten, als, 
naar hijzelf het noemt, onpartijdig 
beschrijver van mr Oud als Kamer
lid sinds 1948, soms in een ietwat 
sarcastische, soms polemische toon te 
vervallen, bewijst slechts temeer, 
welk een betekenis ook Ouds princi
piële tegenstanders hem als partij- en 
fractieleider toekennen. 

• • • 

Van onverholen en onverdeelde 
waardering voor Oud als par

tijleider getuigt het bondige artikel, 
waarin mr H. van Ricl de jubilaris 
beschrijft als voorzitter van de 
V.V.D. "Wij hebben," zo besluit de 
heer Van Riel zijn bijdrage, "als 
voorzitter van de V.V.D. één van de 
heel weinige belangrijke, wijze en . 
knappe mensen, wier levensinhoud in 
de Nederlandse politiek ligt, Dat is 
een feit om bij stil te staan." En het 
:r.al allen, die mr Oud als partij~ 
leider waarlijk kennen, uit het hart 
gegrepen zijn, dat mr Van Riel aan 
zijn slotwoord deze passus vooraf 
laa,_t gaan: 

"Zelf heb ik. va.a ()ud ~st vele 
andere diÎlgen geleerd, hoe moei

lijk politiek is, maar cJat is niet 
mijn enige rellen tot claDkbaarheid. 
Men kan met . heJn op.-eeht In 
vrienclseha.p van mening versehil· 
Jen. Scherpe debatten laten reen 
gevoelens va.a rancune na en dat is 
vrij zeldu.am, vooral omelat ande-

dige lijndienstondernemers en het 
veelal weigeren van het z.g. "suppor· 
tersvervoer" per autobus. 

Begrijpelijkerwijs maakte onze 
woordvoerder zich ook zeer ongerust 
over de toeneming van het aantal on· 
gevallen met de "bromfietsen", het· 
geen hem aanleiding gaf zich af te 
vragen óf de bromfietsrijders niet 
evengoed als een toekomstige auto
mobilist en een dito motorrijder aan 
een verkeersexamen dienden te wor
den onderworpen. 

• • • 

B ij de P.T.T.-begroting betoogde 
de heer Zegering Hadders, dat, 

als particulieren ook inderdaad moch~ 
ten afschrijven naar de · vervangings
waarde _in plaats van de aanschaf
fings- dus historische waarde, vele 
nu belastbate winsten ook kleiner 
zouden word(m,. zo niet geheel zouden 
verdwijnen. Indien de minister het 
standpunt inneemt, dat de P.T.T. 
.moet afschrijven naar de vervan
gingswaarde, is het geen wonder, dat 
bij de huidige tarieven geen winsten 
worden gemaakt. Moet dit nu aanlei
ding. zijn om het bedrijfsleven en ge
heel ons volk verhoogde tarieven voor 
de P.T.T.-diensten te laten betalen? 
Het kwam hem voor, dat dit zeker 
niet ]uist is voor die bedrijfstakken, 
die geen verlies opleveren. Hij kon 
zich voorstellen, dat de minister de 
tarieven voor het binnenlandse tele
graafverkeer gaat verhogen, omdat 
deze afdeling inderdaad verlies ople
vert, maar dan zulen toch allereerst 
de "gelukstelegrammen" in deze ver
hoging moeten worden betrokken. .. , 
D. e begroting van het Zuiderzee· 

fonds gaf onze geestverwant de 
heer Den Hartog · aanleiding, nog
maals te velde te trekken tegen de 

rer opinie Oud innerlijk nid on
beroerd laat, Het gevoel speelt bij 
hem een grote rol en zijn liberale 
politiek is een deel va.a zijn geloof, 
va.a zijn totale persoonlijk~teids
structuur. Hij neemt de dingen au 
sérieux". 

• • • 

T wee politieke tegenstanders zijn 
het - gelukkig! - weer, die. 

Oud om zijn wetenschappelijke arbeid 
welverdiende hulde brengen: prof mr 
L. G. W. Scholten en prof. mr dr G. 
van den Bergh, de eerste waar hij 
Oud als parlementair historieschrijver 
eert, de tweede waar hij Oud schetst 
als wetenschappelijk beoefenaar van 
het Staatsrecht. De een erkent Ouds 
werk als voor de geschiedschrijving 
van uitnemende waarde, dat de be
tekenis heeft van een nationale 
schat; de ander constateert onomwon
den, dat mr Oud als een onzer aller
beste staatsrechtsgeleerden mag wor
den beschouwd. 

Over de mens Oud schrijft in een 
boeiend artikel een onzer geestver
wanten, dr P. H. Ritter Jr. Wij moe
ten alweer met een enkel citaat vol· 
staan: 

"Gehoorzaamheid aan het alge
mene leven houdt bij een persoon
lijkheid als de zijne jn, gehoor
zaamheid aan de zedewet en dez~ 
zedelijke neiging is ongetwijfeld de 
stimulans geweest van zijn keuze 
der politiek als levensterrein, en bet 
geheim van zijn .voortvarendheid." 

Of O.ud de figuur is, die wij in onze 
geest hebben, wanneer wij verlangen 
naar een sterke sanerende leiding, de 
man, die ons naar een .rustiger, meer 
bezonnen en meer doordachte, een 
evenwichtiger politieke toestand zal 
heenleiden, na de verwartende chao
tische jaren, die op de bevrijding zijn 
gevolgd? - vraagt Ritter. Het ant~ 
woord, dat hij ·op deze min of meer 
rhetorische vraag geeft is duidelijk: 

DEN IIARTOG 
.... bezorgd om de oppervlakte . ... 

te grote oppervlakte, welke in de 
Noordoostpolder vooi· staatsbedrijven 
wordt bestemd en de heer Ritmeester 
kwam weder aan de hand van een 
groot aantal gegevens op voor hen, 
die, door de veel langere duur van 
het inpolderingsproces, ten onrechte 
buiten de Zuiderzeesteunwet vallen. 
Hij kon zich; in tegenstelling tot som
mige anderen, doch in overeenstem
ming met de mening o.a. van de Ge
nerale Commissie, wèl verenigen met 
het plan, de Zuiderzeesteun-gevallen 
in àe naaste toekomst over te dragen 
aan het Departement van Sociale Za
ken, omdat dit daar in het algemeen, 
als "vakministerie" in dit opzicht, 
beter voor is toegerust. 

Tot slot vermelden wij, dat bij Wa· 
terstaat twee moties werden · aange
nomen. Een motie van de heer Schilt
huis (Arb.), welke maatregelen vroeg 
ter bereiking van meer eenheid In 
het algemeen belang van de Neder· 
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" .... dat wij weinig of geen Nederlan
ders zien, die zozeer de talenten be~ 
zitten voor gave en zekere leiding 
juist in deze tijd, dat zal ieder be~ 
amen, die zijn leven en werken met 
aandacht heeft gevolgd." 

• * • 

D r E. D. Spel berg, geen partij
genoot, benadert Ouds figuur 

naar haro• religieuze zijde, Oud d• 
als vrijzinnig Protestant en ~oet dit 
op de hem eigen gemoedelijke wijze: 
met warmte en waarderend. Hij laat 
in een keur van citaten Oud zelf 
aan het woord, zodat het beeld dat 
de lezer zich in dit opzicht van de 
jubilaris schept hem geeft gelijk bij 
is. Ons Kamerlid Ritmeester, die de 
heer Oud in zijn politieke loopbaan 
steeds van zeer nabij heeft kunnen 
gadeslaan, beschrijft in een lezens
waardig stuK· Oud als vrijzinnig-de
niocraat, de heer Van Lidth de Jeu
de getuigt in een warm gesteld arti~ 
kel van zijn grote waardering voor 
Ouds werk als minister van Finan~ 
ciën in het kabinet, waarvan de 
schrijver deel uitmaakte. 

Wat Oud als burgemeester van 
Rotterdam betekent wordt de lezer 
wel heel overtuigend beschreven in 
twee artikelen, die mede de belang
rijkheid van dit huldigingswerk be
palen: de heer Jan Nieuwenhuis ge
waagt van mr Oud "Op het Rotter
dams Stadhuis", mr K. P. van der 
Mandele van Oud, de burgervader. In 
deze beide artikelen neemt de waar· 
dering de vorm van oprechte bewon
dering aan en dat zegt toch wel heel 
,.·eel, juist waar hier het terrein be~ 
treden wordt, waarop mr Oud het 
voornaamste deel van zijn dagelijkse 
werk heeft te verrichten. 

Dat het boek een opstel bevat over 
Oud als strijder voor gemeentelijke 
zelfstandigheid, spreekt haast van
zelf. Het schrijven hiervan was toe
vertrouwd aan de bekwame hand van 
de heer N. Ackema, terwijl mr H. F. 
R. Dubois een kort artikel wijdde aan 
Ouds oorspronkelijke studieterrelr.', 
dat van registratie en notariaat. De 
voorzitter van Roterodanum, mr W. F. 
Lichtenauer, tenslotte zorgde voor 'n 
waardig "Ten geleide'.'. 

"1\lr P. 1. Oud, rezien door zijn. tijd
genoten" moet voor hemzelf wel een 
heel preUir gescheak reweest zijn. ' 
Zijn reestverwanten en . volrelineen 
moren trOts aijn op dit boek en op ! 

de man, ter' wiens eer he$ verscheen! 

DeR.·· 

landse Rijnvaart, werd aangenomen 
met 53 tegen 9 stemmen. Tegen stem., . 
den alleen de A.R. en de St.-Geref. 
Een motie ·van de heer N. van.. den 
Heuvel (K.V .P.> ten behoeve van be
vordering van vrij w i 11 i ge samen
werking in de vavoerssector werd_ 
aangenomen met 44 tegen 23 stem• 
men. Tegen de P.v.d.A. en de Com· 
munisten. Beide moties kregen dus 
mede de stemmen van onze fractie. 

Frank Rijsdijk's 
lndustrieele 

Ondernemingen N.Y. 
Bendrlk·ldo-Ambaçht 

Tel. lU. A.mbacllt 248 
JtottP.rdam 1261D 

SCHEEPSSLOOPERIJ 

BANDEL in: 
e Oud IJzer, 
e Nieuw. U&er, 
e Bndkl>aar uur,-. 
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Dit is sovialistisch-communistiscb één-richting-verkeer 
Dit is de· weg naar de slavernij! 

Naat' .....wH"'4r van het hoofdartikel in ons weekblad van twee weken 
cete4en HV W probleem der musa in de rechtsstaten en de grote -
èlaoamle4e ~ellt'le - verantwoorde!Ûidteld der soclaUstl.scbe al:bel
deraleidel:s, welll arttket Jeb~rd was op objectiviteit en li)Jica en elke 
~tlllelle strekking. miate. beeft lilleB van sodalistlsel\e DJ4e oon 
~e op mlDder ~ppelijli nivè&u ill.et kunDen enderdmkkeu. 
"oor t~epneft. ~ bedeeld hoef4artlkel niet meer biJ de baftd hebbea., Wordt 
In .~W ~. ~t ~: le uitgegaan werd .. vaa het telt, dati 
ZOWIIil op ket ·.wk ·~ de ldàisenstrJJd als m.b.t. de onvermijdelijke doel;
atfliUng vaa het staatssooWisme er een onmhlkellbare .praktisdle gelijk
gerlcbtbelcl bestaat van e8numuûame en sodallsme. 2e gewezen went. op 
de daaruit voortvlooiende consequentie 4e.r lll»&a-psyehologlsehe v.ooi'be~ 
ioeWin.g .- 4e OOIDillW1istlllhe gecentralfaeeftle Sc..t, Je, betreuro . werd 
de . hachelijke llltuatie, waaria 4e Biet-eouJJmnatstlscàe arbeiders 7AUtlen 
koillen tie •ett~eren bij een derde wereldoor~ In 4e 'W ester!le reelltsstaten 
en te. geooacltldeer4 werd, dat dlt feitencoQJPlex in de buidlge wereld
crl.ai3 provt~CeJ~erul was voor communistische JDiH.taire agressie, zomede 
dat soailtlr tM!tloelde socla.llatische gelijkgerldttbeld de kans op een eom
tnallistlllc1le nieuwe wereidot~rlog gereduceerd zeu w~rden tot - on· 
waarschijnl\jkheid. 

De heer J' os kuil 
wordt boo1 

D e . heer K. V oskuil, hoofdredac
teur van ,.HetVrijeVolkN, nam 

in zijn blad van 6 December onder de 
titel .,Oorzaken." een entrefilet o-p, 
dat bierol'lder mede ter accentuering 
van bet verschil tussen objectiviteit 
en· subjectiviteit in zijn geheel woor
delijk wordt geciteerd: 

"Het is vroeg genoeg, maar in de 
kring der Nederla:ndse libet'alen is 
het oi\denoek naar de oorzaken 
v«n de denü wereldoorlog al 
grumde. De n.er Vonk, lid van ~ 
Tw~e~e .Kamer. et". umr, de V.V.D" 
he'eft zelfS het antwoord ar. ge
vcmden: het ~vaar waarin onze 
wereld verkeert, is goeddeels het 
gev()~g van de practische oeiijkge
richtheid van het sociaJisme en 't 
comm:unisme. 

Nogmaals: de 

gelijkgerichtheid 

van socialisme 

en co:rnmunisme 

reuzenbedrijven in concitrrentie 
met elkaar de hulp van de staat 
.inri~.,en . om hen . do.or toblij'rèn, 
tarièven, contingenteringeit tè ~e:.. 
scherm.en tegen elk~ar, Mede ~aar
door ztirt- de . rampen ontstaan, die 
de. wereld ruïneren. . . . . 

'Weet de heer Vonk, waar c!e op
stand. van het Oosten· tegen het 
w wen vandaan komt~ Uit het 
ve~et tegen het kolóniatisme, dat 
eèn kapitalistisch verschijnSel is 
geweest., Het Westerse kapitalisme 
heeft volk en boltem van gekolo-

Mr. G. Vonk 
.... 

., )"· 

niseerde landen geëxPloiteerd ten 
eigen bate en de wereld plukt daar 
nu. de muchten.. 1.1cm. . , . · 

Weet de keer Vonk tenslotte 
ook wat er, om ons fot Nedc~r:larni 
te beperken, gebe.rd zou .zü-n ata 
na de bevrijding verzui?nd ~as de 
grondslagen te leggen van wat de 
sociale staat genoemd toOf'dt? 
Meent hij, dat Nederland er bete·r 
voor zou staan en dat het commu
nisme zwakker zou zijn geweest 
daa het nu is, wa:nne.er €T Qeen 
socialistische partij was geweest, 
die haar politiek en maatsch.fwpe· 
lijke beginselen had gesteld tegen
over die van Moseau en tegenover 
die van de V.V.D. en haar aan
hang? 

Wij weten niet wat de . heer 
Vonk van deze dingen weet of wat 
hij er zich van herinnert. Wij we
te" één ding echter zeker: Onder 
de oorzaken van spanningen en 
oorlogen neemt niet het socialisme, 
11Ul4T het stelsel, dat de heer Vonk 
de "burgerlijke maatschappij" 
noemt, een vooraanstaande plaats 
in." 

De;ielfde taal 

V oor degeen, die de neiging 
mocht hebbeil te : railleren bij 

èen ze) ernstige ·uak als< de dreicing 
van een- derde wereldoorlog, zou het 
wellicht aantrekkelijk zijn door 'te 
borduren op het .stramien, dat ,,boter 
bij de vis" niet versmaad mag wor• 
den. Het· geval Urt echter op een àn· 
der vlak, n.L dat dér ~litieke tragiek. 
dre steeds opnieuw sterker blijkt dan 
de wtl ten goed.e. 

In dit entreftlet wordt illlllUilrs let· 
terlijk denifde taal aesprokefi als de 

Hu ligt het geenszins in onze 
betloding om over de practische 
gelijkgerichtheid van het sotiàlis
me en het communisme te gaan 
dilc&~ouiëren met de heer Vonk. 
Wij hebben tijdens het algemeen 
dmt ouer de rljksbc~ een 
amter li"""t lid der tweede Ka· 
mer, de heer Oud, bijtUt a.Ue twin
tig minvte1& van zijn repliek hcwen 
gebndken 'DOen' een soort college 
ovn het :staatssoei4lisme wat· de 
P. v. cl. A. Het · was verbijl'tenntd.. 
Niet OTI'I.dct het zo'n on'll0%el ver
haal wa. M'aaT omdat en mtm 
met dl!! politieke ke-Mis en ennt
ring "" 6& Oud dit mutctzele veT• 
haal. in tiotle ernst in het hoogste 
c~ àa ... •towt te vertel
len. Welnu, wat de heer Vonk, na 
de heer 0114. over de ktasseutrijd 
et1. het rtutriCN:inlilme 1JU de so
cicdisten en over de gelijkgericht
heid van sodldisme en communis
me in het weekblad van de V.V.D. 
heeft op te merken,. kan evet~-tnin 
de grondstag zijn van een ernstige 
discussie. 

Rondom de Europese Assemblée 

WiJ. hebbeft iets anders gedacht 
bü het lezen van het artikel. Wij 
he~ben gedach.t: waar haalt een 
oad-liberalè aanhanger van 't ka
pitalistische stelsel de vrijmoedig
heia vandaan om over de schuld v•n het socialisme aan de oorlogs
dreiging te spreken? 

Weet de heer Vonk niet waar 
de klasse van het bezitloze prole
tariaat vaft.licuiR is gekomen~ Regel
TeCht uit de liberate economie. Dat 
die klasse in !'erzet moest komen 
is niet har achttld of d« schuld 
v•n het socialisme, maar de grove 
schuld van het kapitalisme. 

Weet de heer Vonk, wat een der 
voornaamste oorzaken van de span
ningen is geweest, die zich nu 
reeds i" twee wereldoorlogen h~b
ben ontladen? Een stelsel, dat zich 
sierde met . de speelse tU.tam: het 
vrije spel der maatschappelijke 
ktachten, en dat misschien gepast 
~ hèbben in een maatschappij 
mee klèip,..e· cmdernemingen, is ge
n.ndhaafd in een wereld, waar de 
eYIOnne eeonomisrne .Jtmehteft mm 

Men moef niet:,:met·. , · 
zevenmijlslaarzen .1op~n 

De tijtl zal lerén of het 
Europese leger er komt 

(Vn 071%e speciale tJnsl&gget)n) 

Straatsburg, December 2951 
In dè waRdelgangen van het Maison de l'.P:urope is men, zoals- bij ellt 
parlement, ook bij de Assemblée van de Raad van Europa, ''spoedig ge
neigd tot een zeker scepticisme. Er waren zelfs sceptici, die beweet"dett, 
dat er maar één verrassing was geweest tijde'li.S deze tw3aarszitttng, n.t. 
dat tenminste Sint Nicolaas biJ de NederlandSe delegatie~ die zich ver
zameld had ten huize van de familie Stru.ycken in Straatsburg, U!al git
komen. Zo somber· mag men D.i. de zaken zeker •iet· zién; in het bijzon
dèr iriet, na de nachtvergadering van Maa.ndag 10 Déeembet"; wadtin be
langrijke resoluties ten aanzien van het EtiJ"'pese leger en de instelling 
van Europese ministers werden aanvaard, Maar anderzijds is het toch een 
feit, dat Spaak, de voorzitter van de Assemblée van de Raad van Europa, 
ernstig teleurgesteld is over de gang V«n zaken en zijn ontslag heeft 
ingediend als voorzitter. 

·1\,, u moet men ten aanzien van de 
1.,. aanneming van een resolutie 

ten gunste van de instelling van een 
Europees Leger niet zo optimistisch 
zijn. Het kan nu wel in Straatsburg 
aanvaard zijn, maar zal dit ook ge
schieden in de verschillende natio
nale parlementen, opdat de ~egeringen 
van de bij het Europese Le~r betrok
ken landen dit kunnen goédkeuren. 
Als men ziet, boe langzaam en moei· 
liJk de aanvaarding van het Pl11n· 
Schuman gat.t en daarover was be· 
patdei in de 'l!lerschillende limden meer 
geneigdheid tOt aanvaarding daq in· 
zake het EuÇOPese Leger, dan ·moet 

men zien. dat slechts langs J.jjnen van 
geleidelijkheid men tot deze zaak kan 
komen. 

Naar de mening van verschillende 
regeringen, o.a. van België, Nederland 
en Luxemburg is de opzet van het 
plan Pleven voor een Europees Leger 
in strijd met de Grondwet. Nodig zou 
zijn dus grondwetswijziging met 
daaráan verbonden Verkièzingen. ....... 
Nu doet zich in ons land to~ een 
· Grondwetsherziening VOOl' en de 

Regeril'rg staat op het stancfpunt, dat 
zi3 ntet ongeneigd iS on\ een voorstel 
tot Wijdging ook ten aatttiea ftt1 dit 

eomm;util.St Pleeit te gebruiken: "aan" 
hangers vàn het kapitalistische stel~ 
sel", .. ~lasse van het bezitloze prolè~ 
tariaat''. ..grove sebuld van het kapi
talisme", ..,klasse in verzet", ,.zich sie· 
re~ met de .sp~~~ naam .vaJ:J 't vrijè 
spel de).' maatschappelijke. krachtenu, 
"Westers kapj~~rrie ten :~tgen l;)àtë 
vo~ . ~n bodem, v:atJ. Bekoloni~eerde 
::~~ i~lril~~etlci.\ . ;,De ·. b':JYrllj~ 
~.maa f!Cllappîf. ,vcw~ ~ 

van spann,jngen. en, ooi; logen•. Al'f«!en 
het ~h,impen pp Amerika ontbrel.<kt. 

ltt. gemoede; is dit niet optima for~ 
ma, · è!e taa.l van çle ~enstrijd? Eii 
zelfs: Impliceert dit alles niet tev~~ 
de enig mogelijke consequentie vàri 
het staatssocialisme? · 

Maar als dit zo is: is dit nu .niet 
preeies de massa-psychologische voor
bereiding . van de op dezelfde wortel 
gegroeide communistische gecentrali
seerde Staat? 

Wat door on'f - voonic:htir r~'
formuleerd - werd beredeneer .. , 
wordt door de soci1dist Voskuil ~ 
een welhaast revolutlonnaire wUd· 
beid glashard bevestigd. 

Communistische en socialistische 
gelijkgericldheld? Veeleer past 
hierop de benaming: comoiunisU
sche en socialistisch één-richtiq
verkeer. Wij vracen ons mei nog 
groter zore dan tevoren af, waar ài& 
héén moet ill dit politieke tijdsbe· 
stek. Hei probleem der musa zal 
in een detde wereldoorlog afsehw· 
welijk worden door zó groot socia
listisch misv.erstand. · iHt is: .,the 
ro~d to ~«lo.m"! . 
Irrt1le~t is literbij, liet vr&l'rstull 

van d,e .Wuld van he& oude Ubera. 
lillme. ~·,eok.als .._ berea. Vos
kuilil opv.ttlug dlêftlli1tg~ ·jt1ht 
zou zijn, ook dan zou ons betoo'g 
daardoor· :aièt wordeii weerleg.d, 

· ·laat staa1à ontzenuwd~ Mèt de bur
gerlijke maatscha.ppU llàl ook het 
socialisme onder de ten-eur "an het 
communisme tea onclei'I&UL 

Strijd tegen hei Moskouse com
munisme rzat na eemuaat niet in 
dezelf\lç riehtP.tr. 

punt bij 4e Sta~:.Oeiler~ aartbaQ· 
gig ie maken." Want zonder Grondwe~
herziening k.l;lP. . het ll8,ar tie mening 
van onze rogei:ing .Die\. omdat .h~t 
Nederlandse ·standpunt aitijd geweest 
is; dat m~ niet talreilt .cÜe 'idtdruk
kël.ijk aan. nati,~alc organen ~n ,qp
gedra~n •. ~. overdrageri,:wrider m~ 
aan Jï~upra-natiol)ale .. org~ of ~t 
nu. Europese· 91'g.men zijn of an~ 
Maàf- ~elfs. met deze . bereidheid V~ 
onZè regering en met hèt r~enen op 
aarlVaarding Van eeJ} dergelijk VOlH'Stel 
tot Grond~etshènienine. . dat na 4e 
ver~ezmcen in Juni vàn het volg~ 
jaar ook nog in tw~ lezing moet 
worden aangenomen, zou het toch op 
zijn vroegst omstreek$ November wor· 
den, eer onze Regaini tot ratificerinc 
zou kunnen overgaan. Maar België en 
Luxemburg willen in het geheel geen 
Grondwetsherziening, .omd.at zij .geen 
verk;iezingen .V{Ulen. ll~et: spelen .du,s 
interne polUie~ ;verb9Ud.tncen mede 
een rol. In .F~~ is de geneigd
heid om mede te doen, niet groot, nu 
Engeland afzijdig blijft, en een voor
aanstaand politicus als Paul Reynaud 
betwijfelde l'eeds in de eerste dàgen 
várt ·de zittin.g van dè AsSemblée ten 
zeerste of de 'Franse Nàtionale Verga
dering ber~id zoU: . zijn haar goedkeu.· 
ring aan een dergelijk plan te ge~ 
Hoe de kansen · in Duitsland staan. 
weet men nooit. precies, maar !Jtell,JC 
zijn 'de Duitse socialisten tegens~ir 
ders van het denkbeeld van •n E~ 
pees leger. · ' · 

• * .... 

De bezwaren tegen de instelliq 
van een dergelijk Leger TOllEN 

het plan-PJev.en worden wel eens 'Ie 
licht ge&iea. Het opleggea door eeD 
hoger·~ van de lutea. we&e 
ke ons volk 'I!OOl' de. g~eenschappe-

<Ve~ op pog. 'T> 



\'UIJUEID EN DEMOCRATIE 

Emi~Vatie en 
nog wat 

N og steeds verlaten velen ons 
land. Zij emigreren naar Aus

tralië of Canada, naar ZUid-AmeriJr.a 
of Noord-Amerika, naar Zuid-Afrika 
of Nieuw-Zeeland. Die emigratie 
wordt ook al omdat. ons land het 
did1tStbevOikté. larlel · fer · · wereld is, 
aangemoedigd .doöl.' .~rtié'Uliere i.rt~ 
stanties en door overheidsinstanties. 
Het aantal werkzoekenden wordt 
daardoor vermfnëlerd. En men kan 
nog verschillende andere factoren ~P
noemen, die voor emigratie pleiten. , 

Maar terecht schrijft Neèrlandia fn 
l1et Decembernummer van dit orgaan 
van het Algemeen Nederlands Vei
\>ond: "We, mogen toch niet verge
t~n, dat enûgratiè ook ten nade_..l 
voor ons land is. Een groót deel· van 
de kosten voor 'Openbaar en bijzonder 
onderwijs wordt betaald door de bf~ 
lastingplichtigen. Warn:tee'f' nu de per
sonen, die in ons land onderwijs heb
ben genoten, op oetr~kkelijk jeugdige 
leeftijd emigreren, plukt niet Neder
land, maar het buitenland de vruch
ten van hun OJ:>leiding, Ook met het 
oog daarop moeten wij zorgen, dat 
deze emigranten, wanneer zij een
maal zich hebben gevestigd, in cultu
reel opaieht voor Neder1and behou
den 'blljvenf Wij moeten reed$ in Ne
dérland bêginnen de toekomstige emi
granten er van de ovéttuig.en, dat het 
noodzakell;ilk is, dat zij in den vreem
de de Nederlandse cultuur bewaren. 
Wij mogen nl~t wachten tot zij ge
ëmigreerd zijn. Natuurlijk, ook hén 
tnoeten wij trekl{en en vasthouden, 
maar wlj moeten hier beginnen. 

De :tanstaande l!mdverh~.lizers moe
ten er van doordrongen worden, dat 
Nederland en alles, wat Nederland tot 
Nederland maakt, noch door hen, 
noctl è!OOI" hun kinderen vergeten 
mag worden." 

Langs welke weg dit probleem het 
beste opgelost lkan worden, is op dit 
ogenblik niet aan de orde. Maar wel 
achten wij het nuttig, dat dit pro
bleem aan de orde gesteld is en d3t 
daaraan in de toekomst bij de emi
.gl.'~tie-" v~làoende· ·aandacht zal wor
den besteed. Juist het behoUd van cul
ture~e banden kan voor ons land in 
de komende tijden van grote beteke
nis blijken. 

(Vervolg van pag. 6) 

lijke defensie te dragen bijgt, de be
zwaren tegen· ,.budget commun" "an 
Clnbeperkte omvang zijn stellig niet 
Clnbelangrijk en de overdracht van 
souvereine rechten wordt ter wille 
van het grote doel, dat men wenst na 
te streven, iets te gemakkelijk .,en 
bagatelle" behandeld. Wil men. zich 
plaatsen op de bodem der realiteit, 
dan zou men wellicht verstandig doon 
door voorshands genoegen te nemen 
met een interimaire periode, met een 
overgangstijd, waarin practische maat
i't;gelen ;norden uitgewerkt, omdat op 
d1e mamer men geen tijdverlies heeft 
en men op 1 April van het komende 
jaar kan beginnen met de opleiding 
van Duitse soldaten, 'n wens welke 
vooral in de kringen rond Generaal 
Eisenhower leeft. 
~I bet Europese Leger er komen? De 
tiJd .zal het leren. Voorlopig geven wij 
de Europese postzegel, ten gunste 
waarvan de Aasemblëe eveneens . e~ 
uttspra&:k heeft gedaàri, it)ts. meet 
·káns, al zijn daarbij in de pi:àktijk 
:ook ~og grotere moeilijkheden te 
overwmnen, dan men zich in Straats
burg wellicht gerealiseerd heeft. 

* * (; 
Zij~ wij nu pessimistisch ten aan-

Zien van de Europese ontwikke
ling en samenwerking? Geenszins. Wij 
zouden dat veel meer zijn, als men 
onder de druk van bepaalde omstan
digheden de werkelijke moeilijkheden 
enbesproken liet en in een soort hoera
stemming ovèrging tot allerlei maat
regelen, die in de praktijk evenmin 
houdbaar bleken, als sommige zaken 
direct na de bevrijding van ons land 
opgericht in een hoera-stemming dat 
ook zijn geweest. 

Juist het :feit, dat er i11 de Assem
blée van Europa voldoende nuchter
heidszin is, maakt, dat wij meer ge
loof hechten aan hetgeen te Straats
burg gebeurt, dan sommigen, die in 
bun extreme denkbeelden met zeven
mijlslaarzen wilden lopen. 

DE WEEDE. 

De vrouwen: wij bouwen 
aan Europa 

· ·. -' De schone lètr zal relle praktijk moeten worden 
Er wordt tegenwO.~atg zoveél psproken over Europese eenheid. Bijna i~re 
colll'allt seltrijfl er over. Vergaderingen worden belegd, waar enthousJaSte 
sprekers met :aadnk· verteDen. dat Europa., of llet wil of lllet, ééJI geheel 
meet zien te wcmlè:lt. Maar komt die eenheid ei- nu echt en is die eenbeid 
ook werkeJ.Uk Jloc11c! En als men over .,EUropa" spreekt, weDt Europa. 
befoelt men 41an! Bet WesteJUk eleel tot de Elbe, of het oude vertrouwde 
Europa. dat Wij kèJUien villil a. aardr\Jbk~ utt eue jettg'llf Elt ten
slotte WATHEBBEN DE VlmUWEN DAAR EIGENLIJK MEE TE MA
KEi.ll? En als we er mee te maken hebllen, wat kUJ8lelt w1 ér daa ... deelt, 
hoe kunnen we dan meehelpen? Dlt ztn vragen, die bij ons allen wel eens 
opkomen ea die beaatw.oonl •tenen te worden, opdat MeA weet, waarom 
het pat en wat .,.. pelaan moet worden. 

DJITEG~· 

0 nze tOd staat bt hèt teken van 
de- tegenstelling, de strijd tus

sen West ett Oo.tlt. Heel veel staat 
daarbij ·op het spel Niet alleen onze 
vrijheid en die van onze kinderen, 
maar ook die geestelijke waarden, als 
vrtfheid van Godsdienst, van geweten, 
van opvoeding, enz., .die ons dierbaar 
zijn, Kortom, het i$ voor Of!& allen 
een .,erop of eronder". En daarom 
ko1nt men in het Westen en vooral 
in West-Europa, tot het streven om 
samen te gaan en samen sterk te ~1n. 
Nu moet men echter wei· bedenken, 
dat wij, al bestond de tegen$telling 
West-Oost niet en al' wa$ er geen be
vaar, toch zonden moeten werken aan 
een Verenigd Europa, omdat geen en
kel latld, Sitlds de oorlog, meer in 
staat is de vrede, de vrijheid en de 
welvaart van zijn bevolking te waar
borgen. Door de snelle ontwikkeling 
van de techniek, van de onderlinge 
verbindingsmiddelen, van de produc
tie, kortom door het feit, dat deze 

,. wereld eigenlijk heel klein is, 2\1n de 
landen onderling afhankelijk van 
elkaar geworden. Wat de één over
komt kan het lot van anderen bepa
len, zowel in gunstige als in onguns
tige zin. Wilt U een voorbeeld? Ne
derland deed in 1940 zijn uiterste best 
niet in oorlog te raken, maar werd 
er tegen wil en dank toch in betrok
ken. 

. OP ELKAAR AANGEWEZEN 

H oe de belangen der landen Oft
derling verweven zijn blijkt Uit 

h41t volgende. Nederland moet zijn 
natMlnale huishoudbêekje kloppend 
zien te ~rijgen 'door het verlenen van 
diensten, zoals met zijn scheepvaart, 
op aee en op de tuasenwateren. Dit 
'kan alleen als er lancten zijn, die onze 
dieftsten kunften gebruiken. We bren
gen geen grondstoffen voort, mlU).r 
wij hebben wel industrieën om de 
grondstoffen te verwerken tot eind
producten. Wij moeten dus zien tle 
grondstoffen uit andere landen te be
trekken en de eindproducten aan an
dere landen te verkopen. Wij zijn op 
anderen aangewezen en anderen op 
ons. En wanneer wij ons nu als taak 
stellen ervoor te zorgen, dat in onze 
Westelijke wereld, en met name in 
Europa, de mensen een bestaan heb
ben, waarin hun menselijke waardig
heid tot volle ontwikkeling kan ko
men, dan zijn wij wel gedwongen om 
samen te gaan, dan moeten wij er 
wel toe overgaan zo goed en zo goed
koop mogelijk te produceren en naar 
andere werelddelen te verkopen, dit
maal om de Europese huishoudkas. 
sluitend te . .,ijgen en daardoor alle 
mettseft. een ·~ beiJ\aaîn t& verzeke
ren. Dit wat het materiële betreft. 
Daarnaast zullen wij echter nooit mo
gen vergeten dat het oude Europ:l 
voor allen de plicht heeft zich in deze 
wereld te handhaven, om als bakêl'
mat. van de Christelijke cultuur en als 
eerste promoter van de wetenschap, 
die van hieruit over de wereld zijn 
gegaan, ()(Ik in dit opzicht zijn bij
drage te kunnen blijven geven. 

TELEURSTEUANG 

H et moet voor ons allen een ver
drietige teleurstelling zijn, dat 

wij. sprekend over Europa, alleen 
maar 'West-Europa bedoelen. Het 
harde lot yan ome mede-Europeanen, 
van onze mede-mensen, aan gene zijde 
van het "Ijzeren gortlijn" zal een ieder 
zeer ter harte gaan. Het enige wat 
wij voor hen kunnen doen is aan te 
tonen, door het ingespannen werken 
aan een Verenigd Europa, dat de ar
moede, waarmee wij Sinds de oorlog 
te ·kampen hebben, opgeheven kan 
worden en dat met een andere ideo
logie, die niet met knoet en coneen
tratiekampen afgedwongen hoeft t·~ 

Van de zijde van de Contaet.. 
groep voor VJ10uwen 'll'aD de 
Europese ~eging, werd ons 
dit artikel t&egezonden. · :Me;t. 
Klompé, Nederla.ne vertegen
woordigster m de Raad vaä 
Europa, heeft het geschréven 

worden, een betere maatschappij mo
gelijk is. 

MOEILIJKHEDEN 

Het spreekt wel vanzelf, dat de 
samenwerking in Europa op 

talloze moeilijklMden stuit en van 
ieder vele offen zal vragen. Ieder 
land van Europa heeft zljn eigen his
torie, zijn eigen traditie en Zl)n eigen 
structuur. Er bestaan grote verschil
len In levensstandaard, terwijl de so
ciale en economische politiek in ieder 
land anders gevoerd wordt. Het gé
volg hiervan is, dat het ene land b.v. 
goedkopere en betere landbouwpro
ducten opbrengt dan het andere.Wan
neer men nu de grenzen openzet, dan 
kan daarvan het gevolg zijn, dat in 
het land met de duurdere producten 
werkloosheid gaat heersen, omdat 
men de duurdere producten niet meer 
kan verkopen nu de goedkopere pró
ducten uit het andere land vrij en 
ongehinderd kruinen toevloeien. Zo 
kan men zeer veel ongewenste- gevol
gen opsommen, die opgevangen moe
ten worden door speetale maatrege
len, waarbij echter niet te Vf)f)!'kornen 
is, dat er altijd wel een groep of een 
land is, dat offers moet brengen. Of
fers, die ingrijpen in het dagelijks be
staan van iedere burger, bijworbeeld 
in de vorm vaa clu1Udi'.J>e kolen óf 
duurdere boter. 

Dáá.R GAAT HET OM. 

H et tal er nu in de :naaste U.· 
komst om gaan of de volken 

van Europa In staat zijn te begrijpen, 
niet alleen dat deze offers werkelijk 
nodig zijn, maar ook, dat zij met vast
beradenheid gebracht moeten worden, 
omdat anders de vereiste samenwer. 
king niet tot stand kan 'komen en de 
landen gedoemd zijn stuk voor stuk te 
gronde te gaan. 

Is het hoog noèlig om. uit te leggen, 
dat dit alles ons, vrouwen, aangaat? 
Het gaat immers iedere burger vau 
Europil aan, want het raakt ieders 
bestaan en dan van ons, vrouwen, in 
het bijzonder. Wij hebben door de 
centrale plaats in het gezin. o& door 
de sfeer, die Wij Ut ons Werk Jttmnen 
scheppen, 'n doorslaggevende invloed 
op de mentaliteit van ons 'I>Olk. Wij 
kunnen en wij moeten in d~ ttid, 
waar zoveel op het spel staat, de rug
gegraat van de natie zijn. 

Het grootste deel van de hierboven 
opgesomde motieven, die pleiten voor 
de Eul'epese sa-nwerking. Ifcgen In 
de materiële sfeer, daarnaast dienen 
wij goed te beseffen, dat het verdrag, 
dat een Europese samenwerking' tot 
stand zal brengen een dode letter 
blijft, wanneer niet de geestelijke 
achtergrond ervan, met name ons ge

. loof in en ons vertrouwen op onze 
ideàlen, het tot een leventte werke
lijkheid maakt. 
WAT BETEKENT DIT ALLES VOOR 
ONS IN DE PRAKTIJK? 

A llereerst, dat wij ons op de 
hoogte moeten stellen van de 

noodzaak, de problemen en de ach
tergronden van de Europese samen
werking. De Nederlandse Raad der 
Europese Beweging en de Beweging 
van Europese Federalisten hebben 'n 
aantal goede en gemakkelijk reesbare 
brochures uitgegeven, die een goede 
hulp kunnen %ijn l>ij fetlpteltltm 
hierovel' in kleine kring, in f'11 buiten 
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Copie voor de:re ntfwi«Je te 
U1Ui«tt """: Mejftf/'f. Joh. H. 
Springer, Atexanderltraat 16, 
rlaarfem. 

BET DltST5 LVSTRUM 

rt.. de dág, .dat tHt wèekblad bij 
'-.r ~* eter iJl de bus zal ug ... 

gen, Vrijdag 14 December, viert de 
&lldste VI'O\lwengroep in de V.V.D. 
haar eerste lustrum. 
~ Vtouw-en:groep, die van · 

Zeist en Omstreken, komt de eer 
tee. al te zijn opgericht, toen de 
OrganiSatie Vrcmwen in de V.V.D. 
er alleén :ftog maar was als voor
lopig pl:m. Dat er al een enthou
siaste plaatselijke groep bestond, 
wa mede. een a&Mporing me;; het 
plan van de organisatie door te 
gaan. . 

De jubilerende vr41tlwengroep 1s 
ook nu nog een der meest getrou
we ·en enthousiaste, en een voot"· 
Meld voor vele. Het Jmmt beer 
zeker toe, ter onderbreking van 
zoveel degelijke lezin«en en dis
cussies, nu ook eens een feestelijke 
bijeenkomst te hebben. 

Mevrouw Stemler-Tjaden zal 
daar de gelukwensen van 't Dage-
11jkS' Bestuur van de- Vrouwen in 
de V.V.D., overbrengen. 

EEN VROUW ALLEEN 

wij hebben er weer een vrou. 
welijk gemeenteraadslid bij~ 

een goede bekende in ~omze organi
satie: Mevrouw F. T. "Van der Tor ... 
ren-Veendorp, in Waddinxveen. 
verlegenwoordigster \fan de Cen
trale Leiden, en lid van de Provin
ciale Staten van Zuid·Holland. 

Zij zal in die gemeenteraad niet 
alleen het enige vrouwelijke Iicl 
zijft, l'ftaar ook het enige V.V.D.• 
lid. 

Wij vertrouwen haar die positie 
met een gerust llm't toe en zendet~ 
haar onze beste wensen. 

VERSLAG VAN ONZE 
COM'PDENTIE 

Van onze conferentie op 13. eB 
14 October, i1 een vers}d 

gemaakt. Tezamen met de toen uit. 
gereikte sam.envatti!lgen 'VIIft we 
lezingen, (waarvan nog enkele 
exemplaren beschikbaar zijn) geeft 
het volledig weer, wat er in die 
dagen behandeld is en verschaR 
het !tof -.oor discussies op vro\1'" 
wénbijeenkomsten. · 

Hetis echter te lang en daardoor 
te duur om het op grote schaal te 
verspreiden. Daarom zal h~t allees 
gezonden worden naar d1ege1<1en. 
die er em '\l'ra~en. Wilt U dat doe& 
vóór Januari? 

De secretaresse. 
JOH. H. SPRINGER, 
Alexanderstraat llr, Haarlem. 

de vrouwenorganisaties. Met dit lile
grip, gepaard aan, en beheerst doe:! 
onze eigen levenshouding z~len 'tJIJ 
dan !leze gedachten moeten door.f!:: 
ven in de kleine groep, waarin 1JlJ 
leven en ieder op de plaats waar zij 
staat. 

Daarnaast zullen wij allen in cigtm 
kring een voorbeeld moeten geven en 
in de kleine dingen van het dagelijk
se leven moeten laten zien, hGe res
pect voor de menselijke geest, bereid
hele tot het brengen van offers en 
liefde voor de medemens het aan
schijn van ons maatscnappelijk leven 
kurmen vernieuwen. De schone l•er 
zal meer dan voorheen reèle praktijk 
moeten worden. 

Dit voorbeeld vraagt met name 
onze jeugd, die geen woorden, maar 
daden wil zien, die een ideaal voor
geleefd wil krijgen. 

En is er, wanneer wij op dit keer
punt in de historie al onze krachten 
verzamelen om eert betere wereld te 
verzekeren, voor ons een krachtiJer 
stimulans te vinden, dan de wens, dat 
wij voor onze kinderen een gelukkige 
toekomst, in vrede, wmen opbouwtm? 

M.ARGA A. M. KLOMP! 
's-Gravenh&ge, December. 
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VRIJHEID IN 
DEMOCRATIE 

Zaterdag 12 December 1951 • No. 190 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VÖOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

WIJ ZAGEN ZIJN STER OPGAAN ...... 
~ Wanneer de. dri~ \':'ijzen, op zoek aan de nachtelijke hemel opgaat en ho- hem van een ster of van éc~ -licht, dat we. 
~ naar het Chru!!ttitlkind, te Jeru- ren zij in de zang der engelen een bood- opgaat, hij vindt daariJl geen troost, geei1 ~ 

I 
zalem aankomen, wekt, volgens het BiJ· schap uit het bovenaardse, alle aanne- hoop. Want; zegt hij, dat opgaande licht, • 

• belverhaal, hUn komst daar verbazing. ming waardig. Een mens l'Róét in het die rijzende zon, ze lichten wel fraai aan 
Begrijpelijk!Want wie zou in het drukke, duister zitten om te verstaan wat een 's hemels trans. Maar bestendig zijn zelJ"s • 

• · onrustige, door veel zorgen geplaagde enkele lichtstraal kan bete·kenen, dit? deze niet. Waar opgang is, daar is ook .\ 
• leven· van de grote stad aandacht heb- hem voor vertwijfeling behoedt en hem ondergang. Een ster blinkt lichtend op, 

• ben voor de geboorte van een kind en weer vervult met verwachting, hoop en maar ééns dooft haar glans en eens ve1·- 1 

• wie dáár, waar het gejaagde leven in moed voor de toekomst. bleektalwat daar straalt aan het firma- .~ ·, 
uiterlijke dingen opgaat, geloven in het ment. 
heil, dat daar ergens in de stille ver- Z o is het ook voor de wijzen daar... Dat wéét de moderne mens en in het • 

•

\ latenheld van een stal voor heel de wc- in het Oosten. Wijzen warel'. zij, licht dezer wetenschap ziet hij óók de •• 
• reld zou zijn neergedaald? reeds omdat zij de duisternis van hun stralende kracht, die er van' Christus en 

'e Maar de wijzen zijn zeker van hun tijd peilden. Waar de massa oppervlak- het Christendom is uitgegaan. Die loo- • 
•. •, zaak, want, zeggen zij: wij zagen zij;1 kig voortleefde zonder zich ooit ernstig chent hij niet, hij wil zelfs niet ontken- .fÎ' 

ster opgaan. Dit is hun het onbedriege- rekenschap te geven van de crisis, waar- nen, dat in de glans van het Christen- . 
lijk teken geweest, dat hen de verre reis in hun ondergaande wereld verkeerde, dom heel een beschaving omhoog ge-
Uit het Oosten deed ondernemen. En al;; daar spelden de Wijzen de te'kenen der stegen is. Maar nu schijnt die glans uit- • 
zij het Kind niet vinden diiár waar ook tijden. En waar de massa geen hoger gewerkt, de lichtbron uitgeput. 
zij het aanvankelijk zochten, nl. daar wijsheid kende dan die van het .,laat De tijd rs zorgelijk en hard. Weer '• 
waar het hart van het Joodse natio~ ons eten en drinken en vrolijk zijn, want staan we in een wereld van onrust en • 
nale ·reven klopte, dan zullen zij ver- morgen sterven wij", daar speurden di~ onzekerheid. En als dan Kerstmis komt e.: 
der trekken tot ze het vinden zullen in wijzen de tekenen wel, die op ondergang met zijn boodschap, dan kent de modèr- ... 
een verlaten oord. Zij twijfelen niet, wezen, maar ze geloofden diep in 's levens ne mens iets, dat wat Goethe Faust <:·p • 
wanhopen niet, want... zij zagen zijn zin. En ze weigerden zich neer te leggAn de Paasmorgen laat zE~ggen: de bood-
Ster opgaan. bij het fatalisme, dat het deel is van hen, schap hoor ik wel, maar het geloof ont- • 

I
• die van het heden alleen nog maar halen breekt mij. .~ 

D. it verhaal der Drie \Vijzen is ken- wat ervan te halen valt, omdat zij in 
schetsend voor heel het Kerst- geen toekomst meer geloven. M axim Gorki verhaalt in zijn .,Nacht- •' 

. 

· • gebeuren. Daar speelt zich alles af in het En slechts voor de- wijzen is de hobp asyl", hoe de ellendigen die daar ~· 
duister vari het aardse leven. In het dui!';- te allen tijde. Niet omdat zij de ogen samen'komen, één zijn in hun aanklacht 
ter der tijden, als de verwarring, de ont- voor het donker sluiten, maar omdat zij tegen de samenleving en tegen het r10on-

_l·. -••
1 

reddering en de onzekerheid groot zijn. ondanks alle donker geloven in een god- lot dat hen daar bracht, waar ze nu zich .• 
In het duister der· tijden, als de mensen delij<ke orde, die de chaotische verwar- elke nacht op hun harde brits omwen-
geen geloof meer hebben, dat richting en ring van het mensenleven omsluit en te telen. · . . · · · ' 

.

. ,. -·~.,-• vastheid aan hunleven geeft en van hl'l; boven gaat. Daarom turen die wijzen in Als ge hen daar vóór u zi~t zoals Gorki . ·=-·· • •--! ._ _· geloof geen .samenbindende kraaht meer de urm1 van d~mmmt"•naa.r de. sterren: ze beschr'éef, ~rogt ge: .nc~. zouden die . . 
ulttil:llt. QP ·de samenleving en de grond~ omhoog. Want êlie zijn op hun wijze voor mensen het leven nog kunne" zien c.h 

'slàgên wegvallen, waarop hun cultuur de mens de eeuwige getuigenis van een overstraald van Gods licht! Ze zijn in-
eeuwen lang was opgebouwd. In de goddel"~e harmonie, een goddelijk Al- tussen allen opgegroeid in een "christe-

, nacht der tijden, als de mensen geen verband. Een groot wijsgeer zal het n•~- lijke" maatschappij en er is onder hen 

•

• · licht meer zien in hun leven en geen gentien eeuwen later zo z~ggen: tw..ce niet één, die niet, al ware het alleen • 
• • licht meer in der wereld toekomst. dingen zijn er, die mij telkens weer met maar uit zijn prille jeugd, nog wel iets 

1 
' 

Maar ook in meer strikte zin omhult eerbied vérvullen, het geweten binnen weet van God en Christus. Maar dat is, . 

• 

• het duister van de nacht de geboorte van in mij en de sterrenhemel boven mij. begrijpelijk, in hen als uitge3torven. • 
het Christuskind. Zo zijn ze er nu bij millioenen waar- • 

• Zoekend en tastend zien we voor onze D ie wijzen zijn niet •" 0~•....- ~~->· ·"-' lijk niet alleen onder de paria's der "a. . .. è 

W> verbeelding Jozef en Maria in het duistee in hun wijsheid, die de dwazen menleving. Want heel de mensheid zucht •... ) 
r."' strompelen langs de huizen van het on- een ergernis is. En daarom, als ~, onder het leven in een tijd, die zo V'Jl 

'e gastvrije Bethlehem. Duister is de stal, Iem1 inwoners hen verbaasd aanstarc>n, onzekerheden is als de onze. God is voor 

•

• waar hun ten slotte een onderkomen omdat die niet weten en ook niet gela- velen misschien alleen nog maar een .~-.fÎ' 
wordt geboden. En in de donkere urt:·n ven, dat daar, vlak bij en nu, een god- klall'k, Christus en Kerstfeest begrippen. 

·van de nacht legt Jozef het kind in een delijk kind geboren is, klinkt het als een waarin ze geeri wezenlijke ,",.·aarde mee:. 

•

• ·kribbe neer. Duister ook is het daarbui- jubel uit de mond der wijzen: maar w\j, ontdekken kunnen. • 
• ten in de velden van Efrata, waar droef- wij hebben zijn ster zien opgaan. Manr nu komt er op een avond in dat • 

'e geestig de herders hun klachten uitwi.:;- En zo spreken negentien ecuwen vo.n Nachtasyl een vreemdeling binnen. Een 1 

I 
selen over het zware leven van hun cta- de Ster van Bethlehem en van Christu~. vreemdeling ook in dit opzicht, dat hij ·-~ 

1 gen. het licht der wereld. Zo zlJ:gt het Kerst- niet is opgegroeid in de sfeer van het. 
, lied: Christendom, dat die anderen hebben • 

~ ... r. A Is ge zo het evangelieverhaal over losgelaten. \Vant die vreemde is een Mo. • 
Jezus geboorte leest, voelt ge: Deze zon verdwijnt niet wedeT. hammedaan. 

hier is bij alle soberheid vafJ. woordkew., Zij straalt steeds nieuw op Tot h:m stomme verbazing zien de ' 

• 

t:j alle primitieve naïviteit, toch als doo~: 't mensdom neder, dagelijkse gasten, dat deze Mohamme- .~ 
, 

kunstenaarshand geschilderd, hoe don- Dat zonder haar verkwijnen zou.. . daan voor wie het leven even moeilijk is e,: ~ 
ker het in de wereld en hoe donker het ~Is voor hen, eer hij zich op zijn brits te ,.... 

• 

in mensenhartea was. Uit elk woord Een ster, een licht, een zon! Dat zijil ruste legt, de armen omhoog heft en • 
• slaat U als het ware de duisternis tegen. woorden, beelden, gelükenissen, waarin Allah aanroept, die immers het lot vaa 

• De sfeer, waarin zich het Kerstwonder negentien eeuwen de heerlijkheid van álle stervelingen bepaalt, ook het zijn,~, •1 

I
• voltrekt, is de sfeer van de nac,Vt. Christus hebben aangeduid. Woorden, ook het hunne. .~ 
' Terecht: want alleen in de tegenstd- beelden, gelijkenissen, die elke Kerst- Dan wordt het stil. En dan zegt Gorld, 

• ling van al dat duister komt' de heerifJk- morgen hun wondere taal spreken t•1t dat er in dat Nachtasylnooit zoveel ge- · 
-. heid van het licht tot volle uitdrukking. het mensenhart. Zou er wel één mens dacht is als in die n:acht. • .•.. ·· 
• Daar hebt ge Jozef en Maria. 't Is zijn, die op de Kerstmorgen in 't geheel 

alsof de Bijbel zeggen wil: nooit gingen niet gegrepen werd door deze woorden D ie Mohammedaan had iets wat de 

• 

twee mensen armzaliger de ure te ge- en beelden? Eén mens die niet althan> anderen kwijtgeraakt waren en ·-~ 
moet, die voor elk mensenpaar de hei- iets verstond van die wondere, blijde ze- toch niet missen konden. Hij zag ook • · 

• . ligste ure van hun leven moet wezen, kerheid, waarmede de wJjzen ston;!en in de nacht van zijn leven toch nog een .; 

• 

de ure der geboorte van hun eersteling. voor de twijfelzieke Jeruzalemmers: wij ster. Die leidde hem, die hief hem bov<.n • 
• · Aan 't einde van hun zwerftocht slechts hebben Zijn Ster zien opgaan...... zijn ellende uit, die schonk hem iets wat 

'e een stal als onderdak, waar ze uitgeput zij voorgoed verloren waanden: rust, 

•

•• in het donker neerzijgen. Maar juist om. M aar nu is daar de moderne mePs, vrede, vertrouwen in Gods leiding oo·il: ·-~ 
dat het alles zo donker van verlaten- de mens van nu. Ook tot hem door de duisternis van het leven h~en. 
heid is, klinkt de eerste kreet van het komt op de Kerstmorgen de boodschap Die Mohammedaan had, als de wijzen 

•

• kind hun als een troostende boodschap van het licht, dat opging over een duis- uit het Bijbelverhaal, een ster zien op- •

1 

! 
uit de hemel in de oren en straalt hun tere wereld en schijnt, eeuwig. Van een gaan. En hij had, als zij, de kracht· om 
uit 's kinds ogen een hemels licht te· ster, die de wijzen van alle tijden een daarvan te getuigen op een plaats, waar 

I 
gemoet. zeker teken is van Gods welbehagen in het donker hem en zijn lotgenoten te •·a ' 

mensen van goeden wille. allen kant omringde. E n voor de herders daar buiten is Die moderne mens heeft vaak het be- Hij wist van een licht, dat "ons be-
h•t"' nl•t and•n. Jul" omdat do "'' ~n "" godd•IUk, ko'mi"'h Alv"- ''~lt. waac wij ook gaon ol ,roljnt • 

nacht zo donker is en koud en het leven band verloren. Hij weet zich sterveling geen zon, al licht geen maa~". 
• hunner dagen zo troosteloos schijnt, ge- op deze aarde, sterveling in een mis- 1 

• lóvon "ij in hot lloht, dat daoo plot••Un" "hion ''"vendo ~ltuuc. Spc""'t go . G. A. DE RIDDER. • 

......................... 
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,iitsen * 
Mr. VONK BRACHT JUSTITIEEL 

OUD ZEER TER SPRAKE 
De .~,rotin~ van Justitie - Erl(ste rechtsverzieking amter de rug 

Sdtalltml'JerM, de Velser-afffJire en de zaah-Mettten - Ht~ Fries in de reehls
zaal _, De begroting van Financiën -. . De heer Ritmeester vraagt 

ee.,.hersteJ van het effecl - De afdoening d~r effectenregistratie-
1Je gestegen papierpnpen en ae moeilijkhenen V001!' ck peTs 

De zaait-

tr. lvij als gelióaea liaaller YGOr de zestie keer na de bevrQdlng bezie zijD. _.·de behanlleU.., va· èelt IJecntbqr vaa .JU8titie, schijat het geroohtva&J.'. 
..... te co~ àt: er la d!eze zes jarea. een niet onbelangrijke ~ 

. van diefstal en/ of VCJ~d'uistering h<'b- aldus de heer V01tk, wal'èft eehter 
ben ontlast. van een gooot deel van. dusdanig reêèl en door bewQZen te 
zijn vermogen. Hier is - alàua- de staven, dat. het on.vermij~ werd 
heer Vonk - sprake :Van het gr.oot- een inatruet:ie tevellll te ope&ea tegen 
ste compleot daden van. roof, ge- een rechtèr-commisBaris, dfe 4le in
pleegd tegen één man~ gedurende 4e str~tie in de eigeRlijke zaalt-illmten 
laatste halve eeuw. had gehouden; well:e inst:r:uctH!- zich 

. ~llng ten goede op justitieel gebied zicll kèèft "·oorgedaan. Deze \"er
iaftende WO.Nèa !JIR'8IIl llll' Vonk. lillillens onze f~Wltfe, · ilf cle Tweede 
Hallier bij het debat o..-er de begrotbig van minister Muhlerij, daarbij -vast
stellend, dat de gevoicea vrm. de verwording, welke veroorzaakt was door 
a 11\if jaren Duitse vergroving. ilimiddels- goeddeels zij.B opgeruimd en dat 
de fierbouw vaa het Nederlandse rechtswezen oqetwijfeld zeer is gevol'denJ, 

Uit de' M.v.A. moet worden. alge- richtte op. de beschuldiging van vals
leid, dat ook de minister het gepleegd heid in geschrifte en mein~. 
zijn van die vermogensdelicten bewe- De redenering van mr Vonk was 
zen acht; slechts de daders zijn niet nu: gaat de journalist vriJ'\ût.. &mdat 
gevonden. Dit punt is •t uitgangspunt hij niets anders heeft gedaan dan het 
van alles. Daaruit zijn. echter diverse spreken van de waarheid, dan. is de 
andere zaken. voortgevloeilll. en. ever rechter-commissaris strafsebuldtg; is 
deze :~:aken .. zweeg nu de M.v.A., hoe- dit laatst.e niet het geval, dan' :l'lal de 
wel :ze uit :zuiver justitieel oogpunt journalist, naac zijn oordeel, moeten 
bezien naar zijn gevoelen. veel be- worden vereerdeel"'-. ondanb zija be
langrijker zijn, zo \lelangrijk zelfs, roep op het a1gemêne belanl, tfat hij 
dat, wanneer hier geen strikt en meent gediend te hebben. En. waar 
openbaar recht zou worden gedaan, het de heer Vonk nu om ging; was, 
door al' hetgeen er in de volksmond dat volgens zijn inlichtingen de justi
en in de pens o:ver te doen is geweest tie om ,,redenen. aan het a!pmeen 
het getaande publieke vertrouwea in belang ontleena.•• .. beide ~a met 
de Justitie moeilijk ten. v.elle hersteld toepassing van het opponunitèitsbe
zou kunnen worden. ,.Als v0lksverte- ginsel onvervolgd wilde laten.. llaar
genwoordiger heb ik naar mijn op- tegea richttBn z.ich.Ru zijn ptiftdpiële 
vatting op re komen. voor dit gl:ote bezwaren, omdat hij van mening was, 
justitiële algemene belang en ik wens dat het algemeen belang hiier -.ervol
niet mede schuldig te staan aaa, een gi.ng. - naar welke zijde dau eok -
~ventuele wmmoèiing v;111 lij,t ~e.- .. e~te, e)l «J;tt !JQk .. wettelijk bi~. Jeen 

· llit is bepaald een verademiJle te kuanea coft!Jtat~ren, dat het erpts der 
aa;.QDrlogse :recbtsv.erzieking llU toch \vel aehter de l"'lg schijat te zijn. 
& Vonk noemde d• MeiD.Ol'Jie VaR Antwool'd clan ook een "aangenaam en 
~chtig Staatsstult", met welks strekkktg hij zich fR bet algemeen zeer 
wel: kon vereniCèll èn met de geest w-rvan de Justitta.anse definitie van 
.Ja8tltia wezenJU.lt !ICCordeert. 

T och is nog niet alle oud zeer op
geruimd en daarom meende hij 

eeD en ander te moeten opmerken 
~ die ,.onafgedane en op de voor

. ~ tredende rechtszaken" waarvan 
de Memorie van Antwoord gewaagde. 
TerWijl de M.v.A. in haar algemeen-

"naar zich gemakkelijk laat bevroe
den" nog niet voltooid is; Mr Vonk 
merkte echter op, dat het zich hele
maal niet bevroooen laat waarom dit 
gerechtelijk vooronderzoek nog. niet 
is voltooid. Het duurt nu al langer 
dan een half jaar, terwijl van een 
buitengewone ingewikkeldheid moei
lijk kan worden gèsproke~. 

. heiït glashelder was en volkomen 
épenhartig, 'achtte de heer Vonk baar 
juiSt. met betrekking tot bedoelde za
kea, uitermate summier, onvoldoende 
ctièlelijk en ltelfs feitelijk niet enaan- . 
veèlttbaar. Nu was ortrte woordvoer
der- zich er volkomen van bewust, dat 
de minister te dezen aanzien wel be
last is met een onpleizierige erfenis 
bil zijn ambtsaanvaarding. Het 
spreekt vanzelf, dat de ministel· 
geèllszins aanSJ!ltakelijk iS voor het 
entstaan van dé onbevredigende toe
staaf. van deze geruclrtmakende straf
zalten. Evenmin echter trok cie heer 
Vottk in twijfèl, dat de minister, zich 
wel degelijk aansprakelijk achtte 
VOOl' het v o o r t b e s t a a n van deze 
~èvredigende toestand. En dan be
greep hij ook, dat de minister zieh in 
dezelfde situatie van onmacht moest 
beVklden als zijn voorlaatste voor
ganger, minister Wijers, die in de 
Eerste Kamer had verklaard, dat hij 
v.Oèt· "een muur" was komen te staan. 
Jk wil, zo zei de heer Vonk, deze mi
niliter dan ook niet onaangenaam zijn, 
maaw zaken zijn nu eenmaal zaken, 
dtè - veronachtzaamd - in. de pu
blfelte opinie een andere qualificatie 
pleegt te krijgen. 

Anders is het met de zaak-Menten, 
die werkelijk buitengewoon ingewik
keld schijnt en . eigenlijk; uit meeJ:del!e., 
zall!en bestaat. meromtrent was. in de 
M.v.A. alleen vermeld, dat "voor zo
ver betreft de gepleegde diefstallen 
en/o! verduisteringen'', de omvang
rijke instructie van de rechter-com
missaris in stra:tzaken was geëindigd, 
dOah dat deze instructie - afgezien 
van een enkele. onbetekenende dief
stal. - geen voldoende aanwijzingen 
voor schuld tegen bepaalde verdach
ten heeft opgeleverd, zodat van ver
dere vervolging moest worden afge-

me~ belang." '· -· ~6 op bét öflPórttmlt Mtîfnsel 

M en zal begrepen hebben, dat de 
heer Vonk met bovenstaande 

opmerkingen het oog had op de zaak
Schallenberg, de Velser-affaire en de 
zaak-Menten. Met betrekking tot de 
zaak-Schallenberg werd in de M.v.A. 
sl~ts opgemerkt, dat het gerechte-

. lijlt vooronderzoek is gesloten zonder 
ct.at dit heeft Itmmen leiden tot con
crete aanwijzingen, dat in deze een 
m~ijf is gepleegd. De heer Vonk 
aeldte dit antwoord wel zeer sum
mier en achtte ook het vroeger mede" 
gedeelde, dat hier zelfmoord zou zijn 
~egd, met het thans gezegde niet 
bepaald in overeenstemming. Aange
teoude zelfmoord sluit immers moord 
flit. Wat is nu. de waarheid, in dit ge
val?. Een der hoofdvragen is wel: is 
vast. komen 11e staan, dat er lieden 
zijft. geweest, di:e er belang bij had:. 
den, dat Schallenbergs nwnd werd 
géSJroerd? Over deze hoofdvraag zegt 
t:f~, :M.v.A. niets en. daarover wordt dê 
Kamer niet op voldoende wijze inge
lielit. 

"' • * 

11 et betrekking tot de Velser-af
faire wordt in de M.v.A. al

lèe& opg-emerkt, dat de instèllfn« van 
eeD gereéhtelijk vooronderzaek is 
JJevei~Eiemt. met de toevoegint, dat dit 

• • • paste. Zijns inziens was het een eis 

zien. 
• • • 

V eoreerst merkte de heer Vonk 
op, dat de zaak-Menten, in de 

M.v.A bedoeld, in het geheel niet een 
zaak-Menten was, doch de zaak van 
meerdere bem onbekende verdach
ten, die de heer Menten door middel 

Het is 011doenlijk, onze woord
voerder verder op de voet te 

volgen. Vatten wij het een. èn an«er 
samen, dan àtent er aan. te. woeden 
herinnerd, àat in de eigenlijke zaak
Menten. na. e:!n bewogen onderzoek 
met vele tegenstrijdigheden en on
waarschijnlijkheden, zoals mr Vonk 
opmerkte, een veroordeling van àe 
heer Mentea volgde, een veroorde.
ling, waar deze zich rumroer bij heeft 
willen neerleggen. Journalisten gin
gen zich. met het geval bemoeien en 
één hunner gaf in een groot dagblad 
een uitgebreid exposé van de feiten, 
dat aanleicting gaf tot een strafrech
telijk vooronderzoek ter zake van 
smaadschrift. De aangevoer,de feiten, 

DEZE BURGER 
wil in dit laatste stukje van het jaar alleen maar pf zeggen. 

Pf . ... omdat dit .?am· e1· weer op zit. 
En p.f. omdat de wereld, wij met ons allen en gij pe-rsoonlijk, 

zoals gij reilt en zeilt, vlak langs de afgrond gewandeld hebben, 
365 dagen en 3{)5 nachten en er niet in getuimeld zijn. • 

Dat is, in onze dagen, reeds reden te over om pf. . . . en p.f. 
te zeggen. 

Van stukjesschrijversstandpunt gezien - (een zéér eng stand
punt, dat moet ik toegeven. maar daar stà ik nu eenrnaar op, 
nietwaar?) - van stukjesschrijversstandpunt gezien, zijn de 
laatste dagen van het jaar niet zó gemakkeliJk- als bijvoorbeeld 
voor de Markies en de Markiezin de Carabas. die het jaar 
plegen te beëindigen mèt de kmsse weduwe Clicquot in een 
of ander hotel aan de Azuren kust. 

Want de Markies en de Markiezin behoeven geen gelegen
heidsstukjes te schrijven over uren, dage11:, maanden,. jaren en 
de stukjesschrijve1· moet dat eigenlijk wel. Zo'n fijnzinnig, ge
ooelig, wijs, lach-en-traanstukje, om U op Uw gemak te zetten., 
weet ge· wel? 

Niettemin: deze burger volstaat met pf. 
Pf . ... , omdat het er weer op zit. 
P.f .. ... , omdat het U gelukt is. 
Moge dan, zonder fijnzinnigheid, gevoeligheid, wijdheid,lache-

7igheid en tranigheid, vol'Staan worden met: in )95Z nttts' d4n· 
goeds voor de arme kleine aarde, vaor àe· arme kleine mensen:, 
voor onze goede partij en die haar leiden err vormen:. voor ons 
kleine blad en die hiet, elke week weer, sa1nenstell't1V en voór 
U allen die dit l-eest (saht:ttt!') - het aloud v.f. deur tion'here 
dagen: VEEL HEIL EN ZEGEN wordt U toegewenst door 

~B BURGER 

van recht, dat in beide zaken.·- 'V'an de 
journalist en van de rechtlel'-cemmis
saris - uitSJ!lraak zou wor&!tz. jedaan 
door d'è onafhankelijke reehter. Ten
slotte vroeg mr Vonk o.a. DeC èf de 
minister bereid zou zijn, ~ stllikken 
in de :zaken van de journaHst en de 
rechter-cominissa~:i:S. aan de Kamer 
ovër te leggen ter kennislléraklg en 
beoordeling, in ket. geval hij Vèrvol
ging toch nog achterwege zou willen 
laten . 

' * * * 

B ij de teplieke!J bleék, dat de 
heer Vonk nog geenszins ge

heel bevredigd. was door l're1i ant
woord, dat de minister op zijn rede 
had gegeven. In ieder g~:t echter 
verzekerde minister Mulderije, dat 
het onderzoek in de zaak tegen de 
journalist, noch dat tegen de rechter
commissaris geheel "rond" was. Hij 
wenste van het opportuniteitsbegin
sel niet reeds van tevoren afstand te 
doen, maar verklaarde er geen be
zwaar tegen te hebben, "op eea later 
tijdstip ook van dit onderdeel reken
schap af te leggen". Tenslotte had de 
heer Vonk het succes, dat de minister 
toezegde, in de zaken Menten en 
Schallenberg de stukken aan de vas
te commissie voor privaat- en straf
recht uit deze Kamer ter inurge te 
geven. Over de z.g. Velser-affaire kon 
hij thans nog geen verdere inlichtin
gen geven. 

Wij willen bovendien niet onver· 
meid laten,. dat mr Vonk er behoefte 
aan gevoelde, zijn waardering uit te 
spreken voor dè bewogen: reèe van 
prof. Gerbrandy <A.R.) over tte be
tekenis van de Friese taal voor de 
Friezen, die, zo zei de heer Vonk, 
"ook niet-Frie:oen op haar juiste 
waarde hebben te schatten" .. 1ln dat 
verband vroeg hij de ministelt; wat 
zijn standpunt was t.o.v. de geste van 
de rechter te Heerenveen. 

••• 

B ij de begroting van J!llnanciën 
behandelde -voor de· V.'U":D. de 

keer Ritmeester twee hoofdonderwer
pen: de gestegen papierprijzen en het 
effecten-rechtsherstel. 

De ontzaglijk gestegen papkrprij
zen, welke tot het n~~envoudltE van 

tVeryo}J op pag. 5) 



ftUBEID EN DEI.~OCRATO: 

"' 
(UU1; WEEK to.t WEEK 

Oud en nieuw (I) 
H et is een menselijke eigenschap, bij de a.s. 

feestdagen de blik achterwaarts te richten en 
zich tevens te bezinnen op datgene, wat komen 
gaat. Een neiging, die elk jaar terugkeert en die 
helaas maar van een zeer tijdelijke aard is. Hoe 
onvolkomen deze neiging dan ook moge zijn door 
haar wel zeer tijdelijk bestaan, het is toch beter 
slechts een enkele maal te mediteren, dan in het 
gehèel niet. Wat de politieke activiteit betreft. staat 
de V.V.D. het volgend jaar wel voor een zeer be
langrijke taak in verband met , de verkiezingsactie 
voor de Tweede Kamer. Wellicht is thans het tijd
stip geschikter. d!m ooit, onze leden eÎi · geestver
wanten er op te wijzen, welk een belangrijke t;:lak 
in dit verband op hen rust. Wie' zo zijn ogen de 
kost geeft en zijn oor te luisteren legt, kan tot de 
verheugende cortclusie komen, dat de V.V.D. in ons 
volk in toenemende mate een aanhang vindt. Dit 
is niet alleen verheugend, maar evenzeer een gun
-Stig verschijnsel. Doch juist omdat wij de conjunc
tuur mee hebben, zal het noodzakelijk zijn, dat een 
ieder zijn uiterste krachten inspant, teneinde bij 
de komende verkiezingen nog gunstiger :resultaten 
te bereiken, dan de vorige maal het geval was. Mis
schien kan het juist in deze tijd aanspreken, van 
welk een enorme waarde het is, dat wij in ons land 
nog Jn volle vrijheid het Kerstfeest kunnen vie
ren. Teveel wordt deze vrijheid nog beschouwd als 

· iets dat heel gewoon is. terwijl men verzuimt in 
te zien, dat deze vrijheid niet is een schat, die 
'Zomaar in de schoot wordt geworpen, maar dat zij 
is een voorrecht, dat bij voortduring zal moeten 
worden verdedigd. 

* 
Oud en nieuw (11) 

H et kan aanbeveling verdienen, dat wij, nu wij, 
bij het oude jaar, zowel thuis als op kantoor 

en fabriek, grote sêhoonmaak gaan houden en 
plannen gaan uitstippelen voor .het nieuwe jaar, 
terdege rel>ening houden met .cle eisen, die de ko
~ende verkiezingsstrijd aan on~ beschikbare tijd 

. stelt. Het moet met a zijn, dat bét a:tidelingswerk 
weer neerkomt op de sehouders van slechts enke
len, doch een ieder.zal een steentje moeten bijdra
gen al naar gelang zijn kundigheid en capacitei
ten. Het is daarbij van nut te bedenlren, dat ook 
de z.g. eenvoudige werkzaamheden gedaan moe
.ten worden en dat het niet voor een ieder strikt 
noodzakelijk is alleen de zwaarste taak op zich te 
nemen. Laten wij, zowel afdelingsgewijs als per
soonlijk. ons programma voor de a.s. verkiezingen 
dusdanig opstellen. dat wij niet als laatsten ach
teraankomen. Dit maakt een zeer onprettige in
druk, temeer, omdat de kiezer vaak het gevoel 
krijgt, dat slechts eenmaal in de vier jaar naar zijn 
politieke gunst wordt gedongen. Zo is het niet. Men 
neme daarom kennis van de activiteit, die door 
onze V. V.D.-afgevaardigden in het parlement aan 
de dag is gelegd. :Men verzamele de bewijzen hier
van en drage deze in zo wijd mogelijke kring uit, 
opdat onze propaganda vroegtijdig doorwerkt. Wel
dra zal 1951 ten einde zijn en hoewel zich voor 
onze politieke beweging in dit afgelopen jaar geen 
wereldschokkende gebeurtenissen hebben voorge
daan, kan dit jaar voOJ." de V.V.D. ongetwijfeld 
gunstig worden genoemd. Het nieuwe jaar zal 
daarentegen belangrijker worden en wij mogen 
hopen, dat de goede voornemens, die er steeds 
bij een ieder bij de }aarwisseling bestaan, ook ten 
uitvoer mogen worden gebracht. 

* 
Tegenslag 
Het feit, dat Churchill, de geestelijke vader van 

het plan, anderhalf jaar geleden in Straats
burg ontwikkeld, om één Europees leger te vor
men, zijn eigen geesteskind heeft genegeerd, is wel 
een zeer merkwaardige zaak. In zijn kwaliteit 
\'an minister-president van Groot-Brittannië, heeft 
hij immers de deelneming van Engeland aan het 
Europese leger afgewezen. Wel zal Engeland met 
bet Europese leger samen,verken. Uiteraard ech
ter is het afzijdig blijven van Engeland voor de 
Europese eenwording een tegenslag. Het beoogde 
doel zal nu langs andere wegen moeten worden 
nagestreefd. Want het bereiken der Europese een-

. beid is een eis van de hoogste politieke orde. 
Een tweede slag, die aan de Europese gedachte 

is toegebracht, wordt gevormd door het feit, dat 
Spaak in Straatsburg de voorzittershamer heeft 

neergelegd. Het valt zeer te betreuren, dat zijn 
aftreden gepaard is gegaan met .felle verwijten aan 
het adres van Eqgeland. Vooral te betteuren, om
dat het geschiedde op een tijdstip, dat ~e mede-. 
werking van Engeland 'juist dringerder nodig was 
dan ooit. Men kan zich dan ook àf.vragen, of Spaak 
hiermede niet ·alleen een grote tactische, doch ook 
een belangrijke psychologische fout heeft gemaakt. 
In elk geval heeft hij de Europese gedachte geen 
dienst bewezen, ook al beweert hij, dat hij thans 
als een gewoon voorvechter weer in de gelederen 
van de strijders voor Eur-opa. is teruggekeerd, met , · 
hH doel op deze plaats ·belangrijker wez;k te kun
nen doen ter bevordering vim de Europese een~ 
beid, dan dat hij op de presidentszetel zat. Al deze 

·.verschijnselen zijn vàn 'mi~der prettige áard;·doch 
zij mogen. zeker niet tot ontmoediging aanl~iding 
geven. De groei van de Europese eenheid is · geen 
rèvolutionnaire, doch een evolutio;nnaire ontwik
keling, waarbij het er op aankomt, de moed niet te 
verliezen, doch als geharnaste strijders voprt te 
gaan op de eenmaal ingeslagen weg. Moge het al
dus door zeer velen worden geZien, die de eeri
wording van Europa een noodzakelijke voorwaarde 
achten om tot betere verhoudingen in de wereld 
te geraken. 

* 
Bach belast 
' N u wij de Kerstdagen naderen, is het wel een 

zeer geschikt tijdstip te wijzen op het merk
waardige besluit van de regering om alle grama
foonplaten onder de "luxe artikelen" te rangschik
ken en dientengevolge weeldebelasting te laten 
bètalen. Het doet wel zeer. eigenaardig aan. dat dit 
b.v. geldt voor platen. waarop Bach's Mattheus 
Passion valt te ,beluisteren. Het is wel zeer vreemd 
om in dit verband van "luxe" er- "weelde;' te spre
ken. Een dergelijke beslissing achten wij ' een 
rechtstreekse bedreiging van onze cultuur. Wij zijn 
hiermede op het gevaarlijke hellende vlak geraakt, 
waarbij geestelijke goederen volkomen in de mate
riële sfeer worden getrokken. Het is een typisch 
kenmerk van de omstandigheid hoever de fiscus 
reeds in ons leven heeft ingegrepen, dat men hier
ónltrent betrekkelijk weinig stemmen vim protest 
heeft vernomen. Nogmaals, het is zeker nodig met 
klem te waarschuwen, 1iat de fiscus onze volksop
voeding niet in de weg gaat staan. Wie op het ma
teriè1e de nadruk legt ten koste van de geestelijke 
en culturele factoren, loopt het gevaar' het kind 
met het badwater weg te werpen. Wij dienen de 
geestelijke · vrijheid niet te ondermijnen, doch te 
bevorderen, opdat de offers 'die werkelijk op ma
terieel gebied zullen moeten worden gebracht, niet 
alleen beter kunnen worden begrepen, doch ook 
gemakkelijker kunnen worden .gedragen. 

* 
Rode "hulpu 

G root opzien heeft, naar De Volkskrant meldt, 
een correspondentie verwekt van de speciale 

verslaggever van het Italiaanse weekhlad "Gioven• 
tu". Deze schrijft, teruggekeerd uit de Po-vlakte, 
o.m. woordelijk: "Wat ik met mijn eigen ogen ge
zien heb, is een vreselijke openbaring voor me. Ik 
kan de bewijzen leveren van de onmenselijkheid 
der keiharde partij-communisten. Niet dezulken, 
die zich communist noemen of menen het te zijn, 
maar die net als ieder van ons, bij deze ramp 
volop geholpen hebben waar het nodig was, zonder 
unzien des persoons. Neen, diegenen, die inplaats 
van levensmiddelen en dekens, de vluchtelingen 
hun partijblad "Unità" in de hand drukten; die de 
vrachtauto's bestegen, waarmee de vluchtelingen 
werden weggebracht, om de mensen op te ruien 
tegen de regering; die, erger nog, probeerden om 
moeders hun kinderen te ontrukken om ze weg 
te voeren, wie weet waarheen, en ze te laten op
voeden "voor Stalin"; die zich zelfs niet ontzagen, 
zich als priester te verkleden, om zodoende vooral 
de kinderen te "redden" (voor Stalin!); rode bur
gemeesters, die kleding en levensmiddelen alleen 
verdeelden aan wie een lidmaatschapskaart kon to
nen van de communistische partij; communistische 
autobuschauffeurs, die kinderen, die na dagen hon
geren melk te drinken kregen van de pauselijke 
hillpcornmissie, bezwoeren, deze niet aan te raken 
omdat ze "door de priesters vergiftigd was". Ik 
heb dit .alles zelf meegemaakt, en het is een schok, 
die ik aan iedèreen die horen en voelen kan, zou 
willen doorgeven, schrijft deze correspondent. Het 
communisme wil de ellende van het volk en van 
de arbeider en van ieder die lijdt niet oplossen, 
maar uitbuiten. Ik zou het willen uitschreeuwen 
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Dit nu, lezerskring, 
is het laatste num· 

mer van ons blad dat in 1951 verschijnt. De 
volgende week komen wij niet: Op 5 Januari 
zetten wij het nieuwe jaar in. Het jaar da& 
achter ons ligt is, wat ons 'weekblad betreft, 
niet slecht geweest, dat mag de redactie 
met . vreugd~ ~rkennen; het aantal onzer 
abonnementen is gestegen, niet véél, maar 
toch, en dat is, in een 1ljd als deze, eea 
even opmerkelijk als uitzonder~ü'k ver• 
sc.hijnseJ; prettig om áan het eiD.de des jaarl 

te mogen constateren. 
De redactie ~an u~ politieke lijfblad zal 

, dus. op de ingesl~ett weg voortgaan en blij
ven trachten dit niet-zo-uitgebreide blad, zo 
'leesbaàr mogelijk te maken; te blijvea 
·trachten in ieder nummer wat Int'eressantl 
tè 'breng~n. 

We hopen dat in 1952 d,e ~itbrei~· .~all 
onze lezerskring zich zal veertzetten in ge
lijke tred met de bloei van onze partij. . . · , 

We hopen ook, dat U ons daarbij helpen 
zult. 

tegen ieder die arm ,is en lijdt, dat .liit .g~n .,be• 
weging van het volk" is, maar duivelswerk, dat 
onder hatelijk en weerzinwekkend lachen ·speelt 
met de smart van zovele berOoiden". · 

* 
Woonruimte 
·n e zeven Zuid-Hollandse Kamers vaii Koophan· 

· del hebben in een adres aan de Tweede Ka· 
mer bezwaar gemaakt tegen het aanhangige wets
ontwerp tot wijziging van de Woonruimte-wet 1M7. 
Zij vrezen, ·dat de voorgestelde regeling vrijwel 
geen waarborg biedt, dat de belangen van het 
bedrijfsleven voldoende worden beschermd tegen 
de bedoelingen van vaak min of meer eenzijdige 
ingestelde woonruimte-autoriteiten. Wij willen niet 
bij. voorbaat beweren, dat deze vrees ongegrond zou 
zijn, anderszijds zal ook het bedrijfsleven het wo
ningvraagstuk ruim moeten bezien en het zal on
getwijfeld voorkomen, dat er toestanden bestaan 
bij kantoren en bedrijven, die een vórdering voor 
woonruimte rechtvaardigen. Het betreft hier lang 
geen eenvoudig vraagstuk, waarbij de naald noch 
naar de ene, noch naar de andere zijde mag over
slaan. Daarom is het juist, dat in bovengenoemd 
adres enige compensatie-maatregelen WOJ."den voor
gesteld voor het geval, dat de Tweede Kamer het 
ontwerp toch -ongewijzigd 'ZOU willen aanvaan:l.en. 
De gedachte is inderdaad juiSt, dat de Kamers van 
Koophandel zouden kunnen worden gehandtttatd 
als het orgaan, waarmede overleg moet worden 
gepleegd, wanneer bij een vOJ."dering bedrijfsbe· 
langen zijn betrokken. De Colleges van B. en W. 
zouden verplicht kunnen worden gesteld om aan 
de Kamers van Koophandel advies te vragen, voor
dat een beslissing wordt genomen. Tenslotte zou 
de minister van Economische Zaken kunnen wor
den ingeschakeld, als in hoger beroep wordt ge
gaan van een door B. en W. gedane afwijzing, die 
niet eensluidend is met het advies van de Kamers 
van Koophandel. 

* 
Onbegrijpelijk 

1\..'f>nàr wij zeer onlangs in De Telegraaf lazen, 
1., reed een Groningse automobilist met een 

flinke snelheid Nieuw-Buinen uit, wilde de daar
gelegen brug over rijden, en kwam op het laatste 
moment tot de ontdekking, dat deze brug was 
opengedraaid. Het gelukte de automobilist nog net 
op het randje te blijven staan. Er was noch een 
afsluitboom, noch een waarschuwingsbord te Zien. 
De auton;1obilist verzocht de plaatselijke politie 
proces-verbaal op te maken tegen de gemeente 
Groningen, die deze brug onder haar beheer heeft. 
De heer H. H. ten Have, ingenieur der Stadsbezit
tingen, deelde echter naar aanleiding van dit voor
val mede, dat er geen wettelijke verplichting be
staat om de brug van afsluitbomen te voorzien. 
Men is er echter wel mede bezig alle bruggen 
te beveiligen met hekken of bomen. Het is 'Volsla
gen onbegrijpelijk, nu de overheid terecht alle po
gingen in het werk stelt het aantal verkeersonge
vallen te doen verminderen, er geen wettelijke 
verplichting bestaat om bruggen van afsluitbomen 
te voorzien. Dit is. niet alleen een gevaarlijke, maar 
evenzeer een·. inconsequente politiek, waaraan 
spoedig verandering zal dienen te worden gebracht. 
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Wat ze~gen de 
arbeiders ·hiervan? 

I n het nummer van 1 December 
. . wezen wij reeds op de· grote in

·vloed, die de rentelast van onze 
enorme staatsschuld heeft. Uit het 
toen aangehaalde boekje, dat uitgege
ven is door het Ministerie van Finan
~iën willen wij nog enkele aanhalin
gen. geven en deze combineren met 
cijfers van het Centraa.l Bureau voor 
de Statistiek. 

Pe Minister van Financiën laat in 
het bedoelde boekje zeggen, dat on
geveer 48 % van alle uitgaven der 
Rijksbegroting in een ot andere vom1 
overheveling van inkomsten ot ver
mogen betekenen: .... "Met het over
drageil van koopkracht oefent de 
Overheid invloed uit op de maat
echappij. Door haar subsidies stelt zij 
anderen in de gelegenheid ten alge
wenen nutte werkzaam te zijn. Met 
dè sociale voorzieningen corrigeert zij 
de inkomensverdeling. . . . enz." 

Nu enkele cijfers van het C.B.S. 
In de eerste acht maanden van 1951 

werd aan loonbelasting ontvangen 
ruim f 496 millioen, dus in een jaar 
zal dat ongev~er zijn f 750 millioen. 

Volgens de begroting zal aan rente 
van de nationale schuld f 561 mil
lioen betaald moeten worden, of van 
elke gulden, die aan loonbelasting 
wordt betaald, verdwijnt f 0.7-41)2 in 
de zakken van hen, die aan de Staat 
hun geld leenden, de kapitalisten dus. 

Het is onbillijk de Regeringen van 
na 1945 ten volle aansprakelijk te stel
len voor het toenemen van de Staats
schuld, die in 1940 vóór het uitbreken 
van de oorlog f 4,2 milliard bedroeg 
e11 die op 1 Juli j.l. bijna f 25 mil
Hard bedroeg, daar hierin veel oor
logsgevolgen een rol hebben gespeeld. 

* * • 

M aar juist omdat deze Regerin .. 
. • gen zich op een progressief 

standpunt hebben gesteld, juist omdat 
zij de inkomensverdeling wilde corri
geren, juist daarom was bet een eer
ste plicht geweest om er voor te zor
gen, dat de belasting van hen, die 
alleen loontrekkend zijn en dat is juist 
de grote groep van de arbeiders, niet 
voor bijna drie kwart wordt overge
heveld naar de kapitaalbezittende . 
klasse en dat nog wel via een weg, 
die voor de arbeider niet de minste 
betekenis heeft, daar deze weg abso
luut niet productieverhogend werkt, 
integendeel. 

Wanneer dus de V.V.D. aandringt 
op een soberder overh€idsbebeer, 
waardoor aflossing van de staats
schuld mogelijk 'wordt, in plaats van 
deze te doen stijgen, zoals thans ge
schiedt, dan is dat niet in de laat~te 
plaats in het lielang van onze ar
beiders. 

Het vorig jaar was van elke gulden 
loonbelasting nog niet· ten volle f 0.71 
bestemd vont· rentebetaling, de stij
ging van .f 0.03lh komt door het be
leid van deze Regering, waarin vele 
leden zitting hebben, die volgelingen 
zijn van die Partijen, die steunen op 
de arbeide:·smassa, de betalers van 
loonbelasting bij uitstek. 

Wat zeggen de arbeiders hiervan? 

......................... : : 
l Allerhande i • • • • 

• ONVERMIJDELIJK : 

•
• H et meest, voor de hand liggende kenmerk van een democra- • 
. . . tie is stellig, dat het volk reële invloed heeft op het be- • 

• 
stuur. Aangezien juist in een democratie- in tegenstelling met • 
de indruk, die een dictatuur tracht te wekken - alle burgers· · 

• niet eenstemmig denken, is het onvermijdelijk, dat deze burgers • 

• 
zich groeperen in politieke partijen, die onderling van inzicht • 
verschillen. 

• (Haagsche Courant) • 

: VERLEDEN EN HEDEN : 

• V oor de staatkundige geschiedvorser is de negentiende eeuw • 

• 
een prachtig arbeidsterrein. Aan het begin de Franse 

revolutie, die vele regeringssystemen omverwierp dan wel blij~ • 
• vend veranderde. De opkomst van de industrieën en de voort- • 

• 
gang van de techniek· schiep nieuwe-verhoudingen. Het volk • 
zocht naar. medezeggenschap, naar verantwoordelijkheid. Het 

• liberalisme kreeg in vele landen . zijn kans de resten van wat • 

•
. eens een feodale heerschappij was op te ruimen. Wie zich .niet . . .• 

voortdurend voor de geest houdt wat in deze eeuw gebeurde, · 
• zal van het heden weinig begrijpen. • 

i 
i : 
i : • : • : • • • • • • 

ving. 
(Elseviers Weekblad) 

SPLINTERIGE NAUWKEURIGHEID 

B ij het vertalen uit het Grieks en het Latijn moet men 
enerzijds te werk gaan met splinterige nauwkeurigheid 

en met eerbied voor alle gegevens, die de tekst biedt, ander
zÜds vereist de sprong van tussenproduct tot vertaling een 
beheerste fantasie. En de vooronderstelling, waarin dit verta
len wordt onderwezen, is nu deze, dat én vertaalarbeid.op zich 
zelf én het proeven van de Griekse en Latijnse litter,atuur via 
het mediUm van dit vertalen een vormende en opvoedende in
vloed heeft op de leerling. 

(Nieuwe Rotterdamse Courant) 

DE NATIONALE RESERVE 

D e Nation~l~ Reserve k~ijgt weer eens een nieuw~ téiaJ_<:
omschn)vmg - en d1t zal dan een laatste pogmg ZIJn 

deze instelling aan haar taak te doen beantwoorden. Wij hopen 
er het beste van, maar wij vrezen. Wij vrezen om drie redenen: 
a. om deze "laatste poging" wel te doen slagen, zij er bijzonder 
frisse wind nodig en die voelen wij nog niet; b. er is zóveel 
met de N.R. gemodderd, dat het de vraag is of men niet beter 
met iets helemaal nieuws kan beginnen; c. wat men uit de 
kringen van de N.R. zelf verneemt, geeft aanleiding tot de 
somberste verwachtingen. 

(Vrij Nedc1·ldnd) 

VERBAZINGWEKKEND 

D e werknemers hebben er geèn belang. bij, dat een bepaald 
deel van de winst bijdraagt tot versterking van de ond~r

neming, doch hebben in de eerste plaats belang bij een bloeiend 
bedrijf. Het tot stand komen van een bloeiend bedrijf wordt ech
ter niet door een vrij dividend politiek belemmerd, doch inte
gendeel bevorderd,· ·omdat hierdoor de mogelijkheid bestaat, 
nieuw kapitaal aan te trekken. En het is juist de moeilijke 
kapitaalsvoorziening, welk<~ op het ogenblik is geworden tot 
het meest nijpende probleem vàn het Nederlandse bedrijfsleven. 
Het is wel verbazingwekkend, dat een wëtsvoorstel dat een 
maatregel moet. verlengen, die in Nederland als enig Europees 
land nog bèstaat, moet appeHeren aan het jaloezie-motief in 
stede van aan gezonde economische principes. 

(De Telegraaf) 

DE VISSERIJ-POLITIEK 

. 22 DIJ:CEMB:ER 1951 - PAG~ 4, 

De middenstand zit 
in de verdrukking! 

(Ingezonden) 

H et artikel ,;Waar moet de V.V.D. 
oogsten?" van E. L. Musque

tier in ons orgaan van 8 Dec. 1951 
No. 188, had mijn bijzondere belang
stelling. Speciaal . het slot van het ar
tikel bracht mij een gesprek in herin
nering, dat ik kortgeleden had met 
een sigaren-winkelierster in het cen
trum van een van onze grote steden, 
die mij, naar aanleiding van 'n vraag 
mijnerzij,js; "hoe gaat het met de 
zaak?" een triest verslag deed, met 
betrekking tot haar bestaan, in tegèn
stelling met dat van een kellner. 

Zij begon met de verklaring, dat zij 
een kellQer zijn inkomen van min
stens 15 % van zijn omzet, plus kin· 
derbijslag, vrij medische hulp etc. en 
een gegarandeerd weekloon van 
f 52.80 niet misgunde; 

zij stak het evenwel niet onder stoe
len en banken, dat zij het hemelter
gend onrechtvaardig vond, dat haar 
bruto-inkomen ook op ± 15 % van 
haar omzet gefixeerd is, waarvan zij 
alle zakelijke lasten heeft te betalen 
w.o. huur .van het winkelgedeelte, 
2 % omzetbelasting, kosten: verwar
ming· en Hebt, étalage-kostcn, 2 maal 
in de week een werkvrouw, rente van 
geleend kapitaal voor financiering 
van de voorraad, kosten van verpak
kingsmateriaal etc. 

Zij slaakte dan ook de verzuchting: 
was ik maar nooit zo'n zaak begon-
~·nen. Mijn gèhele leven heb ik heel 
hard en heel lang moeien werken· en 
mijn inkomen is nooit zo groot ge
weest, dat ik daarvan heb kunnen 
sparen. Nu op middelbare leeftijd 
moet ik ·trachten met kame1·s te ver
huren enig extra inkomen te genie
ten,· omdat mijn sigarenzaak niet 
vóldÓende oplevért om mijn dagelijk
se .levensbehoeften te kunnen bekos
tigen. . . . 
D. it gesprek is voor mij aanlei

ding geweest kennis te nemen 
van de inhoud van het boekje van 
de Stichting ·· Economisch .lnstit\Wt , 
voor de Middenstand getiteld: Sta
tistiek voor de detailhandel in tabaks
fabrikaten 1949/1950, waaraan ik het 
volgende heb ontleend: 

Omzet 
Gld. % 

I. 25139-.100 
Ir. 34714-100 

Inkoop 
Gld. % 

21534-85.7 
29720-85.6 

Bruto winst 
Gld. "/,, 
360&--14.3 
4994-14.4 

Bedrijfskosten 
Gld. % 

Nettowinst 
Gld. % 
2004-9.8 
2748-.-7.9 

I. 1601-6.4 
11. 2246-6.5 

Bij groep I wordt het gewaardeerde 
loon gesteld op f 2472.- op 9.8 ~;. 
(waarom ook niet op 15 %), zodat het 
eeonomisch resultaat f 468.- of 1.9 '.ó 
negatief is. 

Bij een omzet van .f 500.- per weck 
gemiddeld is de gemiddelde netto
winst nog geen f 40.- per week. Een 
kellner die gemiddeld per week voor 
zijn ·patroon. f 500.- omzet, heeft 
minstens f 75.- netto-inkomen . 

Vanzelfsprekend zijn er vele siga
renwinkeliers die gemiddeld meer 
dan f 500.- per week omzetten; dit 
zelfde komt ook voor bij kcllners. 
Lopen de omzetten terug dan heeft 
de kellner zijn garantieloon van 
f 52.80 per week, terwijl voor de on· 
dernemer-slgarenwinkelier de strop 
op zijn eigen hoofd neerkomt. . . .. 

Wat een schrille tegenstelling: 
Werknemer f 75.- per week 

-· Ondernemer f 40.-. De werkne
mer bovendien kinderbijslag, als hij 
kinderen heeft, vrij dokter etc.; de 
ondernemer niets van dat alles. 

Is het niet de P.v.d.A. die via de 
Radio predikt gelijke rechten voor 
aUen? 

Thans, nu de verkiezingen in zicht 
zijn, hengelen K.V.P. en P.v.d.A. 
naar de gunst van de Middenstand, 
nadat zij de belangen van die groep, 
niettegenstaande hun machtspositie, 
hebben verwaarloosd ... Die partijen 
mochten toch de gunst van de werk· 
nemers niet verliezen!! 
Het slot van het artikel van E. L. 
Musquetier is leerzaam voor alle 
middenstanders en verdient de volle 
aandacht van onze partijgenoten. 

J. H. VAN DER BURG 



H et is de laatste ure" -. ald~s de sch.rijver 
v:aa. :de Jolum:nes"-h.nef m h.et Nieuwe 

Testameat, ·die meende dit ernstite Wool'd 
tot zijn lezers te moeten richten, omdat hij he't 
einqe 4er 4age~ nabij ;orhtte. 

Het is een woerd, ook. in onze tijd vaak 
wehe,tigd. Wij ~.en als än .een doqllJQf~ Lan,gs 
alledei padeB -roekt de mensheid zich~ uit~ 
weg, maàr vindt die niet. Dan we.t:pep zich 
telkens ~dsen op, die menen het rechte pad 
te kunnen wijzen. Ze roepen ons toe: doe 
clit <0f doe dat. sluit u hierbij aan ·of 4aacl;dj. 
En bij iede~e oplossing, die ze u àan d~ hand 
ioen, klinkt het ernstig vermaan: doe het 
sauw, de tijd 4ringt • .straks is het te laat. De 
één· 111e,gt: het is vijf vóór twaalf. Een· ander 
gaat zelfs over de schreef en spreekt van het 
vijfentwinttgste uur ......... 

I n ruimere zin komt dit woord tot ieder 
mens, oek tot hem, die misschien voor 

eigen gevoel nog midden in het 'teven. staat. 
Want wie wijs is beseft. dat ieder uur zijn 
htatste kan zijn. · 

Ik maak dit woord nu maar los qit zijn 
verband, riu we de laatste uren van het jaar 
tegemoet gaan. Wij zullen die uren: door
brengen, elk in eigçn omgeving,. ~lk op . .eigen 
wijze. En 'eik met zijn eigen ervaringen:, herin~ 
neringen, verwachtingen, teleurste~lngen, 
vrezen misschien. De laatste ure van P.et jaar 
waarin we ons ·;~rper dan anders hewust 
worden, dat' wij, gelitk een diéhter het uit~ 
drukte, op al onze schrede'n gevolgd \v~rden 
doO,t ~,de zekere voetstap van de Tjj.d. die. 
và~--:h..et eet:ste morgeJl.gloten ons nooïi heeft 
uit hèt oog verloren en tot aan 't einde met 
ons schrijdt". 

Z o hebben het alle geslachten der mensen 
ervaren, wanneer zij bij het verglijden 

der jaren een ogenblik stilstonden op hun 
weg. De zangen der grootsten ond~r alle 
volken gewagen ervan. Homerus, Horatius, 
de ps'almdichters van Israël. De laatsten 
vooral zien de mens niet enkel in al zijn nie
tigheid voortg-edreven op de str<:~om. des tijds, 
zij zien de mens in zijn tijdelijkheid tegen~ 

over ·de çeuwige God. En dan stàmèlen zij 
vol schroom: de lofzang is 'in stilheid tot U. 
o God. 

Het leven bracht ons ook in dit welhaast 
af~elopen jaar met al zijn ondoorgron~ 

.delijke nl!'WarriAg vaak in een Jobs~stemming. 
Wij imm.ers verstáán het leven niet in tijden 
van -zo dramatische spanningen en verwik
kelingen. OQ!< h~l dit jaar wàs weer één 
voortdurende worsteling tussen hoop en ver~ 
twijfeling. Vragend en soms vragensmoede 
staren onze ogen beurtelings naar het. Wes~ 
ten en naar het Oosten. En met de psalmist 
klagen we: vanwaar zal onze redding ko~ 
men 1 .Soms was het, als voelden we de 
scherpsnijdende Oostenwind. die over de _ge~ 
teisterde· 1ande:Q 'van Midden-Europa heen 
ons het verl>lindende zand in de ogen jaagt. 
Dan weer was het alsof er ergens aan de 
Westelijke hemel een stèr opging, die hoop 
op een betere toekomst wekte. Maar nu we 
het jaat: afsluiten, is het alles nog zo onzeker 
en voelen we ons ook als .volk, klein en on-· 
machtig, drijvend i~ ,dèbrandi~g.yán <;{~tijd. 

H et leven i;s waar een raa'ase! ~n allen 
raden we mee. De ouden, de )Ongen, de 

dommen, ·de wijz~n met wijsheid voor .twee", 
heet het in eeri sin:Ji:>e:lv•ersj~; E~·indetdaad: 
wij begrijpen van het leven niet zo héél veel. 
Wij mensen kunnen trouwens alleen begrij
pen wat Van eigen geest afkomstig is of daar 
niet boven uitgaat. Naar de natuurlijke loop 
der dingen zien we het· leven zonder Veel 

, betekenis, bedoeling. of· zin. ·Een verschijnen 
en verdwijnen. . 

Ook als we in de laatste tJJ;e van dit jaar 
terugzien op al wat er in de wereld omging of 
ook op wat daar omging in eigen huis en 
leven, maakt' dat gevoel van ,.niet begrijpen" 
ons stil. Met Job willen we dan zeggen: wij 
verhalen hetgeen wij niet verstaan, dingen. 
die voor ons te wonderbaarlijk zijn, die we 
niet begrijpen. 

J k las eens een verhaal Qver Ary Schéffer, . 
een onzer beste Nederlandse schilders uit 

de vorige eeuw. Op een warme zomeravond 
reed hij eens qoor de polders rondom Rot-

terdam. ·De zon Wa$ reeds onder. Eeq. reus
achtige wolk rees l~JlQ'zaam omhoog, .doch 
naarmate zij ziCh verhief werd haar r~d v~r~ 
guld. wtclat op. 't laatst het hele bovente~ 
deelte van :die wolk. schitterde in . een v:er~; 
blindende glans, <!ank zij de stralen van het 
voor het menselijke oog onzichtbare zonne-

. licht . 
Thuisgekomen, zette Ary Scheffer ZM:e.· 

VQOr zijtt ez_el. .Dat machtige, haast mystiett· 
natuuctafereel had he~ sterk aangegrepen.· 
Oe volgendè IOOt9'en was de schets gereed 
voor ~ op één na laatste schilderif die de· 
kunsteeaar ·heeft· gemaakt; ,;Klachten der· 
aarde" noemde 'hij dit werk. , 

Daar: zien wij ~ zegt de 'schrijver van qit.~ 
verhaalw derouwdragendep, de weduwe~ 'en' 
wezen, de eenzamen, de . hopel0zen. Maa~: 
naar~te zij hoger s-tijgen, wijkt de uitdruk
king van smart en lijden in hun gelaatstrek-

. ken voor die van een heilige extase,·· een 

. bewondering en verwondering, want zij na
. deren het hemèlS<e licht waarvan wif h r é r 
niet meer dan het aanbreken vermoeden, zo
als de. :.schilder die ·avond de ion niet ni~er 
·zag, tn\IJar toch. was de wolk V.erlicht van 
een wqil,der lîéht,rood èn· gçmd' 

W ij mensen beven vaak onder alle node.'l. · 
·• · è'n kw~Ien vàn w~reld · en leven. En 

·w.anne~r'dan; in ck laats.te·ur~ van een jàa~ 
allerler':lrerinneringen door ons heengaan en 

· de toek'omst ons· ü:t iwijgènd vragen aan-· 
staart, :voelen we ons zo· hulpeloos, omdat 
wij de zin van alles niet doorgronden. Mis
schien klagen we zelfs, dat we tevergeefs, 
speuren--naar de hand Gods, die alle dingen 
draaf}t~en leidt ... ;~.· 

Maar, in de stilte van de laatste ure dringt 
zich ook aan ons op het beeld van donkete 
wolken, die daar over ons leven heentrokken 
en God omrandde ze .met het zilveren licht 
van Zijn erbarmen. · 

Dan herhalen we met het oog op het ten
einde spoedende jaar Jacohs !?ede: dat het 
niet van ons heen moge gaan zonder ons een 
zegen ria te laten. 

En staande voor het onbekende •. ®t met. 
het nieuwe jaar voor ons treedt, stellen wij 
het eigen leven, het leven van ons volk, het 
leven onzer wereld onder de heilige hoede 
Gods. G. A. de R. 

Parlementaire 
Flitsen 

(Vervolg van pag. ~) 

het invoerrecht op papier van 10 op 
6 % te verlagen, maar zoals al spoe
dig bleek, zou dit maar omstreeks 
f . 50.000 tegemoetkoming betekenen 
op een schade van f Hl à f 14 millieen 
v~r de _gtll!:amen:tijke Nederlandse 
da~bladen tengevolge van de nieuwe, 
per 1 Januari ingaande papierprijs
verhoging. Tot de door de 'heer Rit· 
mèester en anderen. ge-1raagde tege
moetkom~ngen w~ de minister ech·. 
tet niet bereid en zo zu1Iefi dus; ais 
reeds is aangekondigd, de -dagbîàden 
hqn abonnementsprijzen moeten ver· 
hogen, oni arthans enigermate de 
grote moeilijkheden, wàarin zij ge
ra.àkt zijn, op te vangen. 

mag geschieden op een zodanige wij
ze, dat daarbij nieuw onrecht wordt 
gedaan en daarom bleef hij aandrill.
gen op een wetsontwerp tot integra~ 
regeling van het rechtsherstelpro, 
bleem. 

om te komen tot een voor Regering 
en Kamer aanvaardbare oplossing, 
trok de heer Janssen zijn motie, wel
ke de minister nu ,.overbodig" achtte, 
in. Wij hebben r-edenen om aal\ f€ 
nemen, dat, zo het uitsluitend aan 
de heer Ritmeester had gelegen, deze 
me>tie ~h . ma~r · was . gehandhaafd. 
Een positieve \litspr.aak kan in zo'n 
geval toch noG!it ~waad!. · ·· · · · 

die van vóór de oorlog zijn opgelopen, 
gaf" de heer Ritmeester aanleiding ·te 
wijzen op de omzetbelasting op ad-· 
vertenties in de dagbladen en op de 
weeldebelasting op t~dschriften. Het 
grote belang van een goede, voor
lichtende per~. die onder ieders finan
cieel bereik ligt, gaf hem aanlei<Ung ' 
d~ minister tv.•ee oplossingen aan de 
hand te doen om altbans enigefltnaté 
aan de dreigende moeilijkheden vim 
dè pers tegemoet te komen; de vel'
strekking aan. de Nederlandse Dag· 
bladpers van Canadese dollars om in 
Canada papier te kopen, dat dan 
franco huis 63 ce,nt zou gaan kosten 
e~ w11.ardoor dan elke andere maat
regel overbQdig zou worden, of een 
opàeffing van de omzetbelasting op 
adv~JI.ties, die ruim f 2 milHoen 
vrN~gt (VOlt!' de dagbladen). 

De ll'0te bijval, w-elke de heer Rit
meester van alle na hem komende 
sprekers in de ~mer kreeg, noopte 
de miQJ.ster wel. althans iets te · doen, 
maar eleeniijk · was het wel 'a beetje 
eea veor Gle gek àQqdertj va~t de JUt.. -
mer. Oe millister toonde zich 'bereid, 

Minister Lie!tinck gaf zijnerzijdS 
nog te kennen, het tot op zekere. 
hqogte. weJ met de strekking van ~ 
dqor de beer RitiJleester ge.;oerde b~~ 
toog e~s te zijn.. én dat wellicht ra&• 
cal~ maatregelen noodzakelijk zouden 
kunnen blijken, welke een zorgvuldi
ge voorbereiding vereisen . en reeds 
op het ministerie van Justitie i!l 
voorbereiding zijn. De ·afdoening van 
de hangende geschillen zal, zo liet <lEl 
minister weten. nog twee tot drie jaar 
vergen. ·z eer uitvoerige aandacht besteed-

• *·* de de heer Ritmeester aan de 
onbe>vredigende gaag van zaken bij F · 
h~ effectea-rechtsàerstel, mzonder- . Uiteraard joo~ade de . heer Rir 
heid wat betreft de kwestie van het · . · meester zich weinig bevredigd 
aaa L.V.V.S. en V.V.R.A. OO<ier de en diende samen met de heer Janssen 
Dliltse bezetting opgedroogen Duitse <K.V.P•) als eerste ondertek-enaar, 'q 
scl:latkistpanier, dat de Staat tot dus- motie in, waarin werd aangedrongen 
VEWre laals&tan:ig weigert voor zij.n op maatregelen, opdat een ·spoedige 
rekening te nemen. i&n 00k Ulans be· afwikkeling van de effectenregistratie 
riep de Jnlnlster zkh weer op 's laruis zal tot ·stand komer1. 
fiaanciële p~tie -eJ~, QP bet .,prece· 
dEI'lt'~. dM alllius geschll;)en .zeu wor· Toen mitûster IJe!tinck zich daar-
dea veor de materiële oorl~~schad4. op echter bereid wrklaarde, met dl;} 

8e ~ van de beer Ritmees- COllUmSSle voer pvivaatreoh~ uit .. 
tet Wase bis:, tlat ~Pitel Net, . K~ a .~ . t~~MrlOII te. v~. 

In het begin van ·zijn rede· keelt 
onze geestverwant zich nog met klem. 
uitgesproken vóór opheffing van de 
dividendstop en tegen het voortbe
staan van de hoogst onpractisch en 
onjuist werkende speculatie- winst~- .: 
lasting. Voor eel:\ gezonde ontwikke
ling van het bedrijfsleven achtte hij 
het een eerste vereiste,. dat het effect 
weer in ere wordt hersteld en zijn .. 
plaats van vóór 1940 wederom gaat 
innemen. 

's-GRAVENBAGE 
· De debatingclub van de afdeling 
's-Gravenhage van onze partij hield 
op Maandagavond 17 Decemb.er onder 
voorzitterschap van mr. D. :r. vah 
Gilse een druk bezochte bijeenkomst 
in Carlton, waar m.evrou'w mr. N. M. 
W. Dettmeijer-Labberton een ipJtti· 
ding hleld over: !ie gelijkstelling v,n 
man eu vrouw, politiek, economisch 
en sociaal gezien. Op dezè inleWtng 
volide een. 11!ftndige discu-. 



VBOBEID EN DEMOCRATIE 

DE HAND AAN DE PLOEG 
W ie de hand aan de ploeg 

slaat .en achteruit ziet is 
onbruikbaat voor het ·koninkrijk 
Gods", aldus Jezus volgens Lukas 
9 vers 62. . . . 

Dit schijnt in strijd . met dat, 
waartoe we op de Oudejaars~ 
avond allereerst neige~: de drang 
juist naar terugzien. · 

Iets van dat tegenstrijdige er~ 
varen we altoos, wánneer··we ons 
öp een kruisp\u1t van de wegen 
des tijds geplaatst voelen 

.Wie overziethet geheel van de 
· weg, waarlangs zijn eigen leven 
wordt geleid? En wie dat gewei~ 
dige kruisnet van wegen van de 
WE)reld en haar geschiedenis? 
Daar komen telkens nieuwe we~ 
gen bij en telkens vallen· er weer 
wegen uit, die de mensheid nim~ 
merweer betreden zal. Telkens is 
er het onverwachte, dat met al 
onze plannen en berekeningen 
spot. Ook in een tijd als de. onze, 
die aan het "planmatige" zoveel 
betekenis hecht. 

W:~t - vragen wij dan ~ wat 
mag toch wel de zin van al 

die elkaar kruisende wegen zijn, 
waarlangs zich het bont geheel 
van het wereldleven voortbe~ 
weegt? 

We hebben op die vraag eigen~ 
lijk maar één antwoord. we weten 
het niet. We kunnen misschien 
enkel Jesaja's woord beamen·: 
Gods gedaahten zijn niet onze ge~ 
dachten. Zijn wegen niet de onze. 
Ze zijn anders, van hoger orde. 

Inderdaad: daar zit wat in! 
Maar soms, als het leven ons 

verbijstert door de veelheid zij~ 
ner verschijnselen, vragen we mis~ 
schien toch ook weer: is dit wel 
zo? Mogen we bij die beangsti~ 
gende wirwar van wegen, die 
chaos van bewegingen en gebeur~ 
tenissen, die wereldgeschiedenis 
met haar oorlogen en gruwelen 
nu waarlijk wel van Gods wegen 
spreken? 

Velen zeggen dan heel posi~ 
tief: neen,. heel dat wereldgebeu
ren, ook heel ons vaak zo ver~ 
wrongen mensenleven, het is niets 
anders dan een samenloop van 
duizende toevalligheden, een blind 
spel van blinde krachten. Het 
komt ~oals het komt. 

• • * 

Dan voelen we toch ook weer: 
. .· om die vragen draait het in 

ons leven telkens en telkens weer. 
Vooral op de Nieuwjaarsmorgen. 
Wie dan het leven als iets ern
stigs ziet, kan zich niet neerleg
gen . bij de gedachte van chaos, 
toe:val of noodlot als enig laatste 
gezichtspunt. 

In vredige ogenblikken van ons 
eigen bestaan, bijv. wanneer we 
op een schone vacantieavond aan 
het strand de zon zagen onder~ 
gaan in een purperen gloed aan 
de Westerkim, kwam wel zulk 
een gevoel van zekerheid' in ons 
op: de wereld rust in een eeuwige 
hoede. 

Dat was er ook wel in rustige 
levensperioden, als alles ons mee~ 
liep. Het w:as er ook in tijden 
van voorspeed voor .de wereld 
weJ. Een optimisme dat zijn geloof 
beleed in een groei naar vrijheid, 
gerechtigheid, vrede; Dan dacht 
de·, mensheid in haar geheel: we 
stijgen . toch steeds meer uit. de 

duisternis omhoog tot het licht. En 
dan meende zij, zelfs, toch wel iets 
van Gods wegen te begrijpen. 

T oen ; bleek opeens. ·dat de ge-
waande weg naar het ka

koninkrijk Gods was de weg naar 
de hel van oorlog en leed. En dan 

' '\Veer moet de méns of Zijn geloof 
in· goddelijke· leiding prijs geven 
öf · opnie'uw erkennen: Gods we~ 
gen zijn niet onze wegen. De we~ · 
reldgeschiedep.is is vaak - en ook 
nu - het wereldgericht, dat ons 
dwingt ons heel diep te bezinnen 
op ons leven - het eigen leven en 
het leven ·der gemeenschap. En 
eerst. \yaar de mens in zijn ver~ 
deemoedjging heeft leren begrij~ 
pen, dat Gods wegen io hoog bo~ 
ven de onze zijn als de hemelen 
zijn boven de aarde, eerst dan 
wordt de mens bevrijd uit de ban 
van het pessimisme waaronder de 
wereld van thans lijdt. Want vrij, 

(Vervolg op pag. 11) 

Na Straatsburg 

Hoe staat het 
met Europa? 

Het spectaculaire slot van de ver
gadering van de Assemblée van de 
Raad van Europa te Straatsburg, met 
het ontslag nemen van Spaak als pre
sident van de Assemblée en met· een 
besloten vergadering van zes minis
ters van Buitenlandse Zaken over het 
Europese Leger, heeft niet nagelaten 
indruk te maken. Indruk in die zin, 
dat er zorg bestaat, hoe het mi verder". 
zal gaan met de ontwikkeling van de 
integratie van Europa, met de eenwor
ding op verschillend gebied, met be
langrijke plannen als het Schuman
plan, het plan voor het Europese Leger 
en de landbouw-pool. 

Die vraagstukken zijn in tal van 
nieuwsorganen op verschillende wijze 
bezien. Op onze tafel ligt hierover een 
stapel litteratuur. Wij hebben artike
len gelezen in Het Vaderland, de Nieu
we Rotterdamse Courant en het Alge
meen Handelsblad met retrospectieve 
beschouwingen. In de Telegraaf heeft 
prof. Gerretson er een uitvoerig arti
kel aan gewijd, waarin hij bepleitte 
maar eerst te werken aan de ontwik
. keling en tot standkoming van de wer
kelijke Unie van de Benelux, in Vrij 
Nederland heeft jhr. Van der Goes 
van Naters een beschouwing geschre
ven, die iets te veel op wensen en iets 
te weinig op de realiteit der dingen 
gegrond was. En uiteraard heeft 
Nieuw Europa, het orgaan van de fe
deralisten in ons land, er in zijn juist 
verschenen nummer ook uitvoerig aan
dacht aan geschonken. 

Allerlei standpunten zijn daarbij in
genomen en allerlei wensen zijn naar 
voren gebracht, waar wij het goeddeels 
wel mee eens kunnen .zijn. 

Het is zo, dat de r ~aliteit der dingen 
· met zich brengt, dat men de zaken 
goed onderscheidt. Doet men dit, dan 
is er een zekere groei te constateren, 
die langzaam gaat, maar die toch wel 
degelijk aanwezig is, 

Die . groei is het hQst te zien in het 
Schuman-plan, dat thans ook door de 
Franse Nationale Vergadering is aan
genomen. In Luxemburg zal het plan, 
naar mij verzekerd is, stellig ook wor
den aanvaard. En nu Frankrijk het 
plan heeft aangenomen, neemt men in 
bevoegde kringen ook aan, dat Duits
land het zal aanvaarden, zij het ook 
dat dit niet zonder strijs in de verga
dering van de Bondsdag te Bonn zal 
gaan. Dan blijft over Italië, waarover 
op · dit moment weinig gegevens 
bekend zijn en België, waar men de 
bepalingen van het Schuman-plan in 
strijd acht ~et de Belgische Grond
wet. De .accoordverklaring van ~lgië 
zal dus de grootste moeilijkheden op
~everen, naar het zich laat aanzien, 
maar uiteirillelijk geióven wij toch, dat 
België, als alle andere bij het plan• 
Schuman betrokken Janden dit plan 

r 
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f.V.D.-VROUWEN 7 JANUARI 
NAAR PARIJS 

Goot U mee noor het Polais de Choillot? 
Aan de oever van de Seine recht tegen
over de Eiffeltoren? 

De Vrouwengroep Amsterdam van de V.V.D. is er in geslaagd, voor hoor 
leden en geestverwonten een reis naar Porijs te organiseren, waarbij . een 
bezoek aan Polais de Cho.illot in het middelpunt stoot. Dit bezoek droogt 
uite.roo.rd een uniek karakter. Daarom roden wij U aan, ons reisplan met 
aandocht te lezen en U spoedig voor. deelname op te geven. Een kern reis
lustigen is Op het eerste .. !;lerucht" dot de Vrouwengroep van de v.V.D. dit 
initiatief gènomen heeft, reeds gevormd! 

Maandog 7 Januari vertrekken wij, 's morgens uit Amsterdam; op de avond 
von Vrijdog IJ ·Januari zijn wij weer thuis. Wij reizen in een verwarmde, 
ultra-moderne touringcar. Aanvraag deviezen, bespreking hotel, kortom olie 
technische beslommeringen vóór en tijdens de reis geschieden door de reis
leiding. 

Wij wilten aan deze reis, ongeacht het doel dot wij boven schetsten, geens
zins een gedwongen karakter geven. Er wordt een behoorlijke rnote van per
soonlijke vrijheid gelaten en de tijden van het ,.officiële gedeelte zijn zó 
gekozen, dot U bv. altijd 's avonds uit kunt gaan op Uw eigen manier of in 
groepsveFbond (voor welk laatste geval de touringcar steeds disponibel is). 
En notuurlijk blijven er ook uurtjes over om te winkelen voor zover Uw 
francs het toelaten, te teoen, tantoonstellingen te bezoeken, enz. of ars u 
's morgens heet vroeg uit de veren bent, de fantastische groenten- en fruit
hollen te gaan bezichtigen. Ons programma behelst: 

(Officieel) Bezoek aan een der ;;ittingen van de Verenigde N.:~ties 
onder deskundige leiding; 
rondleiding door Polais de Choillot; 
kennismaking met enige interessante vrouwenfiguren die te Parijs 
voor de democratie strijden. 
!Officieus) Bezoek con de Cité Universitaire; 
bezoek aan een tentoonstelling; 
bezoek aan de beroemde Morché oux Puces. 

De kosten van deze 5-doogse trip bedrogen totooi f 98.- met logies in een 
2-persoonskomer en f 108.- met logies in een 1-persoonskomer (voor zover 
mogelijk). In deze prijs hebben wij berekend de heen- en terugreis vanaf 
Amsterdam (niet-Amsterdommers wier woonplaats op de route ligt, kunnen 
onderweg worden "opgepikt"); logies in een eenvoudig, behoorlijk hotel en 
alle maaltijden. Een ongevallenverzekering en fooien zijn in genoemd bedrog 
begrepen. 

Deelname is, l;>eholve voor leden van de V.V.D. uit het gehele land, open
gesteld voor iedere Nederlandse vrouw, die voor deze unieke reis, uit demo
erotisch oogpunt, voelt. Wij hebben ons daarom ook tot enkele vrouwen
kringen, verwant oon ons eigen geestelijk milieu, gewend, in de hoop dot we 
{uist hierdoor in prettige, ruime en· harmonische- sfeèr· Pbrijswoat"D 1rullen 
gaan! Deze reis is geheèl door vrouwen en voor vrouwen georganiseerd; er 
is geen reisbureau ingeschakeld. Wij stellen ons voor, op geanimeerde manier 
het nuttige met het plezierige te verbinden. 

De kosten zijn zo loog mogelijk gehouden. 

Wat de kleding betreft, kunnen .wij met reiscostuum en middagjurk volstaan. 

Opgave kon schriftelijk geschieden bij ondergetekende. Zend tegelijk met 
Uw opgave per aangetekende post Uw pospoort of bewijs van Nederlander
schop in. Voeg er Uw deviezenboekje bij. Hebt U geen deviezenboekje, don 
vragen wij dit voor U aan, moor door hebben wij Uw pospoort of bewijs van 
Nederlanderschop voor nodig! Maak het bedrog van f 98.- of f 108.
vermeerderd met het bedrog· dot U als zakgeld denkt mee te nemen, gelijk
tijdig over op giro 217668 t.n.v. B. Bormé, Apolloloon 83, Amsterdam
Zuid 11 of per postwissel onder vermelding van: uit te betalen bijkontoor 
Ger. Terborgstróot, A'dom-Zuid. 
Let wel, dot slechts plm. f 60.- van dit bedrog plus het zakgeld van Uw 
deviezentoewijzing voor ·J952 afgoot, want de rest is bestemd voor de reis 
die in Hottand wordt betaald. Het niet verbruikte zakgeld kon loter in 
Holland worden ingewisseld. U derft dus slechts ruim f 60.- aan deviezen! 
Bovendien moogt U een eventueel restant van Uw deviezen voor 1951 nog 
voor deze reis opgebruiken, mits deze worden aangevraagd vóór 3 1 Dec. 
1951 . Een bedrog van f 22.- aan zakgeld is genoeg (reken in veelvouden 
van f 11 ,__:.; f 11.- := 1000 frs.), tenzij U een jurk wilt kopen op de 
Chomps Elysées ..•... 
U ontvangt allen tijdig Uw pospoort terug, vergezeld van een bewijs van 
deelname en verdere proctische gegevens. Geef U direct op; de uiterste 
datum is I Jon. 1952. Snelle opgave bevordert het welslagen. 

M. SPANJAARD-VAN SOMEREN BRAND 
Secretoresse Vrouwengroep V.V.D., afd. 
An:1sterdom. 

Amsterdom-Z., P.C. Hooftstraat 19. 

hebben aanvaard, niet zal willen en 
niet zal kunnen achterblijven. 

volgende zitting, in het volgend jaar 
wel in orde zal komen. Maar hoe staat 
het b.i- met Finland, Zwitserland en 
Portugal om eens enkele andere lan• 
den te noemen? De kracht van de 
Raad van Europa wordt beslist groter, 
als er meer Europese landen deel van 
uitmaken. Ook de samenstelling van 
de delegaties moet in de verschillende 
landen op dezelfde wijze geschieden. 
waarbij evenzeer de regeringspartijen 
als de oppositie daarin vertegenwoor
digd moeten zijn. Wat dat betreft, 
geeft ons land een goed voorbeeld. 

Dat is dus een positief iets. Minder 
positief kunnen wij nog steeds zijn 
over de werkwijze van de Europese 
Assemblée. De papierlawine van inge
diende moties en stukken was ook dit 
keer in November en December weer 
veel te groot. Nog steeds is er een 
·aantal gedelegeerden, die menen, dat 
het wenselijk is iets spectaculairs te 
verrichten, iets nieuws te <mdernemen, 
een nieuwe zaak aan te vatten, een 
nieuw onderwerp in bespreking te 
brengen, terwijl er nog zovele onder
werpen op bespreking,. behandeling en 
uitwerking wachten. 

Nog steeds maken verschillende lan
den, die naar onze smaak deel zou• 
den moeten uitmaken van de Raad 
van Europa, er geen deel van uit, als 
b.v. Oostenrijk, al is te.n aanzien. van 
.dit land te. verwachten, dat dit in ·de 

Dit zijn enkele practische zaken, 
waaraan men Zich in de komende tij
den moet wijden. Hier ligt ook een 
goed werkterrein voor de federalisti· 
sche bewegingen in de verschUlende 
landen. Laat ons de verwachting uit. 
spreken, dat men op deze. hierboveza 
concreet vermelde punten iets weet te 
bereiken. DE WEEDE . 
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HIJWAS DE GRONDLEGGER ONZER 
IDEALISTISCHE DEMOCRATIE 

"Ik heb ·niets beloojd oj het is gepresteerd" 
Jean Derk van der Capellen dankt zijn erkenning als g1·ondlegger der 
Idealistische democratie in de Nederlanden aan het proefschrift, waar
mede Murk de Jong Hendrikzoon op 16' December 1921 te Amsterdam 
promoVeerde tot doctor in de letteren en wijsbegeerte: een criti.sche bio
grafie van Joan Derk van de Capellen (J. B. Wolters' U.M.-Groningen). 
Mede op grond van deze biografie hebben Jan en Annie Romein hem 
opgenomen in ,,Erflaters van onze Beschaving" (Em. Querido's U.M. -
Amsterdam 1939) omdat hij suo jure een plaats verdiende in deze galerij 
van drie dozijn grote ·Nederlanders en dit eigen recht ontleent aan de 
omstandigheid, dat hij en niemand anders de grondlegger is geweest van 
de moderne democratie in Nederland. Als zodanig was hij reeds ge
brandmerkt door Willem V, na verschijning van zijn, toen nog anoniem 
manifest: Aan het Volk van Nederland (25 September 1782). Deze stad
houder schreef n.l. aan de gewestelijke staten o .. m.: "Onder de menig
'!Juldige pasquilles, fameuze en eerrovende libellen, met welke verseheide 
onrustige geesten, waere pesten van de menschelijke samenleving . ... 
getragt hebben de leeden der Hoge Regeering van dit Gemeenebest en 
andere voorname personen bij de Natie hatelijk en verdagt te maken .... 
ve1·dient onzes bedunkens een bijzondere aandagt zeeker geschTift, het
welk deezer dagen in druk uytgekomen is onder den titel: Aan het Volk 
van !federland als behelzende .... de oproerigste subversie, niet alleen 
van de tegenw~ordige form in Gouvernement maar zelfs in plaatse van 
Staatsregeering. . . . een democratie te introduceeren en dus doende de 
Republicq te doen vervallen tot een volkomen anarchie." 

Gesjeesd en 
in de regering 

Joan Derk van der Capellen werd 
2 November 1741 te Tiel geboren 

al· zoon van jonkheer Frederik J. D. 
van . der Capellen, heer van Appel
tern enz. en Anna Elisabeth van Bas
senn. Zijn vader was een onbeduiden
de infanterie-majoor, die zijn zoon 
gezellig kon dwars zitten, vooral toen 
hij ouder werd en recht had op zij
ner moeder erfdeel. Zijn moeder, ver
moedelijk even onbeduidend, gaf hem 
een zwak, ziekelijk lichaam mee. Zij 
stierf even jong als hijzelf zou ster
ven. De gedurige worsteling met zijn 
lichaam beheerste voor een deel zijn 
leven. 

Hij maakte een goed figuur op de 
Latijnse school te 's-Hertogenbosch. 
In Utrecht echter sjeesde hij na vijf 
jaren. Toch waren deze jaren, waarin 
hij van alles en nog wat kennis nam 
en o.a. zich in theologie, wiskunde en 
Engels verdiepte, niet vruchteloos. Zij 
legden de grond voor een algemene 
ontwikkeling, welke die van vele 
tijdgenoten overtrof. Zijn kennis van 
Engels stelde hem in staat later En
gele boeken (Price o.a.) en pamflet
ten (Fletcher o.a.) te vertalen, op de 
hoogte te blijven van de Britse pers 
en in connectie te treden met Britten 
en Amerikanen !George Washington, 
Benjamin Franklin, John Adains e.a.>. 
Ook correspondèerde hij met ver
scheidene vooraanstaande Fransen. 

Na Utrecht leidde hij, afhankelijk 
van zijn vader, een zwervend leven 
onder familieleden tot hij 4 .Juli 1766 
huwde met Hillegonda van Bentinck 
van de Wittenstein bij Kamperveen. 
Nog altijd financieel afhankelijk trok 
hij bij zijn vrouw, in haar ouder
lijk huis, de Wittenstein, in. 

Wat bewoog deze gesjeesde 
student, die speciaal geschiedenis, 
en economie was gaan studeren, 
in de regering, i.c. de ridder
schap te gaan? De Jong ant
woerdt hier in zijn biografie op: 
.,Een ridderschapszetel in de Sta
ten van Zutfen of Overijsel zal · 
niet alleen zijn positie mee1· re
rief kunnen geven, het zal hem 
óok in de gelegenheid stellen op 
nuttige wijze voor- volk en va~ 
derland werkzaam te zijn. Hij 
was reeds toen opertuigd van de 
inzinking der Republiek en wil
de op krachtdadige wijze een 
verder verval helpen te voorko
men en zo mogetijk haar weder 
op te heffen tot nieuwe luister. 
Zijn studie wn economie en ge
schiedenis stelt ontwijfelbaar 
1Jast. dat hij zich geen ogenblik 

alleen heeft willen plaatsen op 't 
enge standpunt van de pl·ovin
ciale regent maar zich voorbe
reidde voo1· een goede beharti
ging van de algemene belangen 
des lands. 

Begin niet eèrvol 

Het begin was niet eervol voor 
Joan Derk. Nadat hij het hoofd 

gestoten had bij pogingen in de Zut
fense ridderschap te komen (waarin 
hij, door zijn geboorte, behoorde doch 
een zijner kwartieren was niet in 
orde) weigerde ook de Overijsselse 
ridderschap hem, waar hoogstens zijn 
vrouw thuisbehoorde. Langs slinkse 
en beddegelijke wegen trachtte hij 
zijn doel te bereiken en slaagde daar
in dank zij de hulp van Willem V. 
.D~ Jong ziet hierin het moreel-dua
listisP~e van zijn karakter gedemon
streerd. Enerzijds hoge bedoelingen, 
logische vertogen, goede weerlegging 
van de bezwaren tegen zijn toelating, 
anderzijds handigheidjes maar voor
al de hulp, die hij aan de Stadhouder 
vraagt en die hij aanvaardt, terwijl 
hij hem in zijn hart reeds verachtte 
en een gevaar vond voor de toekomst. 
van het land, dat hij hartstochtelijk 
liefhad. Ik zie er eerder de drift in 
van zijn geest, in 't ziekelijk lichaam, 
om op de plaats te kom~n. waar hij 
een taak voelt, vóór het te laat is: hij 
kan. niet kieskeurig zijn in zijn mid
delen. 

Later trad hetzelfde conflict nog 
eens op, . toen Joan Derk, door de 
h~.ndigheid van zijn tegenstanders, 
uit de Staten verwijderd dreigde te 
worden, hangende een proces wegens 
injurie der drosten. Dan zien we hem 
weer desperaat naar alle middelen 
grijpen, 's stadhouders hulp incluis, in 
abjecte angst voor die calamiteit. On
derbewuste angst, dat de steeds om 
hem huiverende Dood zal toegrijpen 
vóór hij zijn werk, eigenlijk nog niet 
goed begonnene zal voltooid hebben. 

0 p drie terreinen 
Z ijn werk lag op drie terreinen: 

in Overijssel, in de Republiek 
en op buitenlands politiek gebied. 

In Overijssel streed hij vooral te
gen de drostendiensten; voor een be
ter stelsel van stemmen in de Staten, 
waardoor de macht van ·de ridder
schap gefnuikt zou worden en voor 
positieverbetering 4er steden en plat
telanders. 

Voor de Republiek verdedigde hij 
in de Overijsselse Staten de équipage 
(vlootbouw) tegen de .augmentatie 
(legeruitbreiding, het ideaal van 
Prins en dikke. Hertog). Later komt 
dat geniale advies aan de Natie om 
te requestreren en inadressen van zijn 
opvattingen te doen blijken en aldus 
het volk, zonder dat bet een plaats 

of een stem in het kapittel· heeft, toch 
te doen meespreken. ;Hij ijvert voor 
dl' burgercommissies om de aristocra
tisering der stedelijke overheid te 
breken en eindelijk voor burgerbewa
pening. 

Eerste succes 
In de buitenlandse politiek behaal

de hij zijn eerste succes toen hij in 
de Overijsselse Staten advies uit
bracht tegen des stadhouders verzoek 
om de Schotse Brigade in de Neder
landen aan Engeland (George IJl) uit 
te lenen ten einde die in te zetten in 
de strijd tegen de kolonisten in Ame
rika. Dit advies, dat eerst, als buiten 
zijn kennis, onvolledig in een cou
rant verscheen, gaf hij later, ter 
rechtzitting, volledig in het licht. De 
kwestie van de Schotse Brigade werd 
het gesprek van de dag; Voor het 
eerst werd de publieke opinie wakker 
inzake de b!:oederstrijd. in Noord
Amerika en zag men, dat men aan de 
zijde der kolonisten moest staan. Zó 
sterk was de opwinding in de Neder
landen, dat George III zijn verzoek 
introk. Het echec van Willem V en 
Wolfenbuttel in deze kwestie was 
even volkomen als 1let succes van 
Joan Derk. In aansluiting hieraan 
ageert hij voor een neutrale houding 
in het Amerikaanse conflict, later 
voor de erkenning van de Verenigde 
Staten van Noord-Amerika en toela
ting van hun gezant. We zien hem 
ijveren voor een alliantie met Frank
rijk, de sterke banden van de stad
hóuder met het ons altijd benadelen
de Engeland funest achtende. 

Dit is een hoogst summier en· on
volledig overzicht van wat deze zie
kelijke man onder toenemende tegen
werking, verdachtmaking, verguizing 
en bedreigingen in zijn korte leven 
beeft bewerkt (hij overleed 3 Juni 
1784, nog niet 43 jaar oud) en die aan 
het einde ervan de woorden schreef: 
"Ik durve mijn gansche correspon
dentie gerust aan de posteriteit over 
te geven. Ik heb niets geschreven of 
het is waar bevonden; niets voorzegd 
of het is vervuld, niets beloofd of ik 
heb het gepresteerd". 

Nieuwe strijdwijze 
N iet alleen om deze redenen was 

deze "Tribuun der Burgerij" 
(Jan Romein) een groot man, on
danks al zijn zwakheden. Even nieuw 
als de zaken, welke hij aart de orde 
stelde en de geest, die eruit sprak 
was de wijze, waarop hij ervoor 
streed. Dit geschiedde niet alleen 
mondeling in besloten vergaderingen. 
Hij streed voornamelijk met de pen, 
in de pers, in boeken en pamfletten. 
We zagen hem reeds de pers hante
ren bij zijn actie tegen uitlening der 
Schotse Brigade. Er is spoedig geen 
onderwerp meer of Van der Capellen 
publiceert er zelf over of laat er over 
schrijven, in kranten en pamfletten. 
Bij zijn campagne tegen de drosten
diensten betlieent hij zich· in Overijs
sel herhaaldelijk van. . . . de "Die
mermeersche Courant". Hij raakte aan 
een persdelict, toen de "Noord Hol-
1andsche Courant" op 26 Febr. 1781 
een "Brief uit Deventer" plaatste, 
waarin de zaak van "de baron" in zijn 
conflict met de Overijsselse ridder
schap inzake de injurie der drosten 
werd uiteengezet. De Overijsselse 
Staten, die Van der Capellen erachter 
vermoedden, verlangden van de Sta
ten van Holland, dat de schrijver van 
de "Noord Hollandsche Courant" "be
hoorlijk worde gecorrigeerd en hem 
geïnjungeerd om oaemachtig te ma
ken dengene op wiens verzoek hij 
zulks in de Courant heef geinsereert, 
teneynde mede over die verregaende 
insuite en affront naer merite kon 
worden gestraft". Dit :Persdelict loopt 
echter op niets uit. Er is trouwens van 
.,insulte en affront" geen sprake. Joan 
Derk legde intussen aldus a.h.w. de 
grondslag voor de parlementaire jO\U'• 
nalistlek: 

Tot grootste lwogte 
. Tot zijn grootste hoogte steeg hij 

echter i.n zijn boek-manifest: ~n het 
Volk van Nederland. Als bewijs hoe 
Joan Derk nog tot in deze eeuw ge
kleineerd en miskend is diene, dat 
prof. Colenbrander van dit boekje 
schreef: "Welk een laag peil. van 
geestesbeschaving wijst het aan, dat 
de gansche revolutionnaire literatuur 
van de patriottentijd geen leesbaarder 
stuk telt dan dit overal oppervlakkig 
en op vele plaatsen laaghartig ge- ; 
schrift" (.,De Patriottentijd", I, blz. · 
262). 

Wie dit zes malen gedrukt, in het · 
Frans, Duits en Engels vertaalde ' 
boekje onbevooroordeeld leest, zal ' 
het ongetwijfeld eerder eens zijn : 
met De Jongs oordeel: 
· .,Ik meen, dat het een meester
stuk is van betoog en zeggings
kracht en dat het alleen aan zijn 
politieke strekking en zijn felheid 
jegens het Huis van Oranje te wij
ten is, dat men het niet erkend 
heeft als het beste stuk proza uit 
het einde der 18de eeuw: eenvoudig 
van voorstelling, streng .en logisch 
van bouw, klaar en doorzichtig als 

. clas, zuiver van taal, een voort
brengsel van waarlijk democratisch 
idealisme". Ik zou er nog aan toe 
willen voegen: "typisch journaUs
tieke betoogtrant". Wij hopen en 
verwachten dat Joan Derk van der 
Capellen naast zijn erkenning als 
grondlegger der Democratie in Ne
derland eerlanr ook geëerd moge 
worden als de eerste Nederlandse 
democraat, die aan de drukpen In 
het algemeen en de krant In het 
bijzonder haar grote en schone taak 
toebedeelde bij de verbreiding ea 
de verdediging van die Democratie 
en die, naast zijn veelomvattend 
werk, ook ijverig als politiek jour• 
nalist is werkzaam geweest. In zija 
type en ·levensloop herkent mea 
zelfs de geboren journalist! 

H. VEE!iSEMA. 

Gelukkig '\ teken · 

V oor Rotterdam trokken de 
eerste duizend Canade

zen, die als vrijwilliger komen 
meedoen aan de verdediging 
van West-Europa. Zij staan on· 
der commando van generaal 
Wa!sh. Onder diens leiding zijn 
hier zes jaar geleden de talloze 
Baileybruggen gebouwd, welke 
nog jaren zijn gebruikt. En on
geveer een kwart van zijn man
nen -heelt hier. toen. gevochten 
voor onze bevrijding, Toen 
deze Canadezen voor generaal 
Eisenhower en burgemeester 
Oud defileerden, werden zij 
doo,· een onverwacht-grote me· 
nigte van tienduizenden men
sen zeer langdurig en met grote 
geestdrift toegejuicht. 

Dit luid gejubel was een zeer 
gelukkig teken. Het bewees, dat 
temidden van de miserabele 
tweedracht over Europese en 
Atlantische eenheid de hoofd~ 
zaak door ons volk herkend 
wordt. 

De hoofdzaak namelijk, dat 
met krachtige hulp der Ameri
kanen en met medewerking der 
Canadezen de verdediging van 
West-Europa voortdurend st«• 
ker wordt. 

(Elseviers Weekbll&d) 
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De. dreît{fnde .we1p<Jot ...... 
j '. ,,, , .. - . . . . ; 

De vijanden van het nieuwe zijn zij 
die het verabsoluteren 

...lktllir.IW fotografeert ·~··IJ41i:l~e.ld in tb~.~-~ OJ»etr Jc.wnBt, · Blleet~t .èmt 
: ~jll(lt!)t tf.it .een ""~: ~· ·wil op ·•~ ll#iztJ ~ ~oe~p«Jcn chl.i.de-
. ~ cf.l>a.dden. De. --~ werllt ons in haa.St menselijke ee~
,..... •·~ meer.._.~~ gr•otte. voor oge?i gezet, schrikaanjagend 
• --~."·~~. ~!11 ~ea doelpoot de last,. van de .~ll:.~le 'tperelS 
-. fàoetes ~". . . • .Di1t ~ van de Ztmtse.rse ~&J :llfä: 
.Nitar#, is ~ ~er~~ · adherpe weerQa.ve. .van ·~ huidige. situatie 
fltl! ·~ ~ des :l.evem. De 1W91'$'teUing laat U nïet m.eer los: 
~ ..... fiJW(e::Rde .~ .i~ .. zijn oveTdret!èn grrnttfe.. wor. 'U tegen 
op ~~ ~tl4ro.p .nl .ne:t ande'l'e is w~ggetèerfct en ·die· in ziJn. 
vWchQ.d ._. J1~ ~n Jun ·eei'IZame ~om. ~. ~9t ·nog steriçe-r 
~k~ l?t .. _,. ...,.jd, W lie ~' ~ neg een .ge'J.ieel -'l?fmfTH!in, niet 
meer als geheel zien. kan, ~ de 1\eien $tal.k V.flfl.T $1At3c uit k'!Ln · 
sll3f1e~7W .pehaa{d, :st~k verpr:oot en ~~·~ een lf,ooter~ ~ f.augere 
tfd4 ~_..,. ~~ .. fH!&cnmde een kort~ .p.er.Wde~ 4e 'me~~ ,v.41QT!§ez.et., 
~-· ~nt 'MA m~elame. en ~aga'fl.l14 . b.ez.ie.n, ,kQ.n men 4eze bn4el
w4jee .... ~: witR<Jieer >eoo #G@rikant. Mn ~lti W~~ ,p' ~ wil 
~-", Uutt hiJ net · i:n V$i11Ue · $terkte aLit~en ,i1J. u.dwerten.ti.es . en ·® , . 
tetttoonstellin(iltn. J;I~t· pr-Dtluct WIJ1'dt zeda?rig in ·het .blikveid ·dew àeiang..; 
~H.in.g gepJaatst, .àtrt niema:nd:. het .911itgaan kan. Een geraffineerde 
recla.me zorgt er voor, dat de mensen over niets anders dan het aan-

. ·• ... 

N .pg er.ger dan s~e ~ratan· 
.det~ vau de onderwij&-v~u· 

win,(, maken. ~ het. die .eea zeer 
klein .or1,d.er.dE:el uit het DP.~eel :ver-

bevolen artikel spreken. · · · · · · 

In de wereld der 
.discontinuïteit kan 
·men niet oom .dè . 

Q~ ... zU'k w~r~ ~l1S.,. aas . Jl!letl 
!(.",, ÀW.e, W:!lfkw~., ep ;;g~. 

en, : .. CIJJ.t~el .. t~rt:.eil); .. g_allJ; ,toepaS§EJn. 
Zeker.. de mensen in :onze tijd zijn zo., 
vMIItaer··gewEWiel'l 'Veor dit llflert ·pre- ·. 
P .... ·!.&la·~ <lat. :ie d# i!J;~!l, 
in ~k:,iu .4-e.·w;~.:v,at~ .de .m~~. · 
tetiële .dillg~.·. ·eVEm. ·~akkelijk ac·-, ·. 
cepter~ ·in .de ander~ sectoren:. van. 
het· <.menselijke tEWen. illlit feit. leidt et' 
mialcbie.n w.el tee, . ·dat in <ie laatste 
jara1 .de.iJDQPaga,nàJl. zicQ: stee.ds mee1· 
beweegt in de richting van een sterk 
accentueren van 'een enkel onderdeel, 
eell' lfel.'te I~, met gebruikmaking 
vaa ·. adihl" 1aoàrne il~ .dar . · 
r~~······'·"········<·: .••...... , 

ne woor.dei). van de . socioloog, prof. 
Steinmetz: .,Alleen eenzijdigheid 
trekt, alleen v.eelzijdigbeià heeft kans 
op waarheid':, ~ben nog altijQ hun 
g~ll~t Jil,e~dea. Onder lle.», 
di.e ;ich in de laatste jar~n opwerpen 
als vernieuwers zijn er maar a'\ te ve
len, <èie •Stettlmetz •woerden in toepas
siq ~l-Ee ·ieole!Jen een bepaal
de e&4~ditt eu .dr~-&~a ,!J.ie ~· • ste* 
r~~ijjk . PP de v~Wrgr-ond. Ze ervf!.~ 
ren, qat velen daard~;r geboeiq zijn 
en ·die ervariÓg ma*t, dat ze m. l'log 
s~re ~ · ~ ~ijlii~eid gaal'l 
d~. . 

-.y ij zien in .dit alles een niet te 
W onderschatten gevaar. Wat Max 

Pieard noemde: "de verabsolutering 
v.,n het kleine en llietswaan4ige". is 
een ·\WV}iijDeel, flat m toenem.c:mde 
niate ons leven gaat beheersen en ...• 
op ~)l _, .,z.Jl ~~a. 

''l'epo elke ~. ·die .m;aàerll'Omen 
w~rdlt 'GIIl .eea &iti:•eu.clle v..oo.ratel
ling, _. w:ii.Wiieu* cöac of ;eelll\Wiil
l.eVorige. mems te ~n,!lltll· 
lep •• mas met alle kl'8Cillt mGeten 
verzeU;en .. 

Het kaa alleen v.eri:lazing . wekken, 
det 1'11eftSen, tiie. 'toCh de nazi-periooe 
~emaakten., die zelf hebben kunnen 
cqnstatereri, dat de gehele nazi-l'Jrepa
gl!nda berustte oy he~ V(;rabsoluteren 
v;tn de perSGOn Hitler en van enk.ele 
zijner leuzei~,. in \ie na-oorlogse wrio
d~ h~ gevaar niet ~nde*ermet;t . van 
di.f; vWderfelijk gedoe. 'Want verder
fef.ijk 'êié gev~arli:jk is 'hèt .. fn hoge 
mate :z.~. De · o.nderdel!èil mogen 
nooit. tèt net. ab.soW.te verhcyen v.:or
c1en. Telleeris weer zien we, hóe een 
f>Mtnellt ~e&Mroefd worclt ~ het 
e111ig :Ql~nde, het .enig r-edden
d~ hl4 ~ie· :iuis~.· . Elll door 1itit maar 
steec4 .te ~len M ~~:o•d.er .~Jl· 
dep ~ pr~ren, ~Uile!;) er ~g 
m~nsq, die )iet vo.or ~ete k.oek aan
nemen en tenslotte er voor een .PQ9S 
bij will,en zw.eren. 

••• 
E al merk:waa:ràig \VDOtbeeloi moc-

\VlU'I. lever!: de .z.g. ~i.Wwrr
n.ieuwing. In wezen is zij oee4 ·~
d~l v~n de vernieuwins van ons 
m~tsdlappeiijk leveR eR heeft zij 
lletillts zin en betekenis, zolang we 

I heat· zien ïi:ls onderdeel en samenhan• 
geJtd 'deel· v~n het< geheel, wè'· haar 
niet isol~ren,: dGeh plaat~n naast ;;t.tJ.~ 
dere . di:iJ.gen, waardoor . yer~e}ijkill.g 
mogelijk blijft. Maar 'wat zien wë ge-

dingen,· · d·Îe nog 

beuren? ·- .: ·· 

e(1ll g~heel vormen, . 
àls geheel zien .. 

.De vernieuwing is en. wordt 
al$. een. :PanacE1e , gez.ÎI?.J1. . vocn· al4! 
m,ogçlijlçe. kwalen v'an ons '1?1aq,t
sc'liappelijk 6èstel. · De overdT.e-

.. (Max Picard~ 

ven wijze, waarop· sommigen 
haar propageren , en , verdedigen, 
do,et . c,lenken aqn. dl? $to~lpqot 
van Max Picard. Men moet ons 
goed · begrijpen: de veniieuwi'ng 
van omr .ondeTUI.jjS' is' ·geen kle~ 
zaak en alierminst nietswàanlig. 
Maar wie haa1· verabsolutee?~t, 
doet haar meer schade dcm de
genen, die z.g. er niets van moe-

absoluteren, Om ·een enkel voorbeeld 
te noemen: enkele jaren geledén be~ 
gon' riien ó~k in Nedérland te èxpëri~ 
menteren .op he~ 'terteiri"van het z.g. 
glW>aal.lP9-""· Dit is een &,e~~eu-· 
~ît"~pv~fimit :!fin'' h~ 'aahi>'ànk:'êti!ke 
leeSonderwijs. Men gaat niet meer uit 
van het leren der letters, d.och begint 
van de eerste .Q.ag. af ·met· zinnen om 

~-~~~~~~~~~~~~ 

i --~~!:!~R~~~E I ~ . . . ~ 
~iû

. M ill'Hter in •t Veld ·maakte het met cie 'bealltwoording ;van ~·· 
.de .Ka~leden neg bfim.ter. De minister maakte,zieh ~ 

bet hl.!curpr.obleem af met een voorshands perSOQJlHjke opvat· 
.ting, .~ er hlml"Ver.bogmg ~oet komen. Het moot ous N"an bet 

I.
. lu!rt, dat >de volksv.ertegenwoor,diging met een vwrshan!Jll rJI#l"• ··.·m~· .. c··.· .s,oonlijke ~ van een mmi.iter ·nie~ yeel te -maken heeft en ~ 

er P9k ~ts aan hebbe.Jö~. kan. Een .mjnister - Tlwr~cke 'lleett 
het ~1 v.astg~teld - moet w.e.tten maken en ze aan de vólks
vertegenWO(>rdjgi.Rg ~anbiedelll. Op zijn hoogst kan hü be-
paalde .mu.tr~en 4t liet :ll'ooruitziCht steUen, maar op een 

~ W.ededeling als die VIlA minUiter in >t Veld geeft de pademet'!.-B& t3ir~ lommerd. l!lelfs ~en d.Wt. .}g. · 

(Algemeen Dttg'bil11Ui) ~ 

~ mz~BSVAII!lHETC:B.S. ~ 
~ A a& de meeste J;Ueru;en gaan alle dikke boeken met cijfers ~ 
8?§ en niets. dan cijfers, die het Centraal Bureau voor de Sta- ~ 

t,isti.ek ieder.e maand, ieder jaar en daar tussen door ook :nog de 
~ wer.eld in stuurt, onopgemerkt, voorbij. Zelfs 'de zeer korte · ' 
Bi) mededelingen, we~ de .kran~.n uit de 'bladen vol cijfers ttJlegen ~· 

· .(Ile VolksktWmt) · ~ 
~e ,.puren, zijn :vrJjw.el .onve1-teerbare lectuur. · 

~~ DO~N. ·~ 
~:·?! E r z·Hn visboe~·en, Q.ie in hun reclame geen beroep deen op ~ 
[:j; ;-1 vitamin2n, eiwitten çf andere verhevenheden, maar .een- . · 
[ (1 vo1.<dig zeggen: eet vis, omdat 't zo lekker is. Doadgewoon ~m-
~ dat 't zo lekker is. 
6(S (De Gr.oene Amsterdamme-r) 

H ~ grote vraagsj;qk van deze tijill is het viaden van .de ,pas
sende metho4e tot !.'!..et toegankelijk maken van· de massa 

tot Q.e rj.jkdoll.l~ der .cultuur, tot de ae.sthetische vr.euide 
van bet hoger(l gee,Stelijke leven. Uet wegnemen van de :wt"~ 
voor het »aa.l!:te m.ateriè1e .bestaan heeft niet, als een eea~ 
vo.udi.g bjjp,rQducf;, ontvank.elijkheid voor de hoger• w.a.rde:a 
van ll.et menselijk leven. met :ililh lje})racht. 

~ 

I 
~ 

~~~~~ 

~ogzamerhand te· kmnen .tot lQISe 
. W.Q.or-d~ eu de losJe ~etter om. ~ w.eer te geraken tot bet sam.en&telleo 
van woorden mét behulp 'Van de 1et
·ten èn ·van dnnen met behu\p ·vm 
... wetmten .. Deze, Jll1'e'tltede '** ..... 
paaide voordelen. Zij is echter OClik: 
niet vrij ;te pleiten ~~>an .nadelen. Het 
li&t met in onze bedlilel:i.ng .cle&e .didac-
tische kwe~ hier .nader onder .de 
lou,pe te nemen. Waar het hier om 
gaat is dit: bij ouders en bij leer
krachten ontstaat de gedachte, dat een 
BC"'.>eol aaR on(ler.wijS'II'el'Di~ 
l'loe't, ais zij cie lee~ middels de 
glo9alisati~de leert le.ze11. Dit 
is een lflgewie .en veinste ~!.ier. H.i-;,r 
wovdt een onderdeel ver.ibsoluteert. 
Het is opmerkelijk hoe sommîgen .als 
het ware' met oogklej>pen rondlopen~ 
zij zien ·slechts de enig zaligmakend<{ 
methode; de globilisatîe-methóde en· 
horien ·al het andere weg. 

·Het gevolg is, zoals altijd, dat äe 
verabsolutering van een oaderdeel op 
den duur ieidt tot het wegwerpeli er
van, "een ander werd& lllaarJia weer· 
het doel aller streven". . . . · 

De grootste vijaaden van het nieu- . 
Wt· zijn altijd zij, die het verabsolu&e-
ren. 

* * 

Wij willen ~o& een ~nder vo~r~ · 
beeld noemen. ·smds, enkele 

jaren l{aq · tnél} · iee# .J\rarit or tijd
schrift lezen, of er worol. Îlï' gru;chr.e
ven over 't vraagstuk vári.' de massa
jelj.gq. Ahv~r _geen !tleine zàak! .Maar 
~f ~IR;ie "fO'r'it ~~. zó h.oo~ op
geschroefd· en zó te ·pas en ti! '6bt'llt~ · 
naar voren geschoven, dat de zaak 
zèlve er schade van gaat ondervinden. 
Men: krijgt ·aren: toe 'de itttiruk; .cmt ·,t 
verdwijnen van het · probleem . ~foeT 
massa~jeugd . voor· ·somtnigen een 
zwaa1:der aanslag op hun inkomen zou 
blijken te zijn, dan de meest drasti
sche belastingoverhoging. 

Vei'Jiieuwïng van opvoedinr. ·en 
onderwijs, he~ vraagstuk van tle 
massa-jeugd en .nAg talrijke andelie 
·hedendaagse p.roblemen zijn slechts 
onderttelen van één groot probleem: 
de terugkeer van de mens tot een 
leven uu· een tevensachter~ct . 

Bet .pat niet om de stoelpoot, oek 
niet om de stoel, noch om wie' daar 
op mocht ziUen, bet gaat afteen · om 
de kracht waannee bei gehele aebil- . 
derij jle hesehouwer ervan beroert, 
dat is liem of haar terug voei1. tot 
de dÓorlevinJ van .UU t~veuSadtter.· 
;rou.d. Maar aangezien bij velen' lle 
leve:vacb~ond vei-IJ,ren 11 ie· 
pan. c1e 'tliscontimnteU )Jun Ievea 
verscheurt, k~J'l .te vmbSolatértq 
van het ldeme ~ steeds grotere 
t.etekenis en wordt het met graacte 
a&age«repeu. Zag men vroeger aeh· 
ter het W p-.ote vft'he- kieiJle 
nog het echte grote en belangrijke, 
ODeierstelde de· meas neg dat li.et er 
w,as, in de lle4eaclaagse v·erelil va«1 
de di~coJ~t~uïteij ziet men zelfs de 
leegte· niet; die ontstaan is door het 
'Ve~vea ~ija vaa het poUle; Eu dit 
iaist aaak& de situtie zo ernstig. 

v.M. 

ST A\.EN MEUBELEN 
,.GJSO"-LAMPEH 
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GGED EN KWAAD · WIT EN ZWART - BOEK EN BOEK 
De Amerikaanse ·buitenlandse politiek 

temperamenten 
' ' 

door twee 
Kort achter elkaar zijn in de laatste dagen twP~ uitermate belangrijke 
boeken. over de Amerikaanse bui·tenlandse politiek verschenen.*) Beide zijn 
kort en geconcentreerd, beide klaar en begrijpelijk geschreven, beide zijn 
ze, afkomstig van schrijvers van gezag en betekenis. Maar daarmee houdt 
dan O!Jk elke overeenkomstigheid op. Het éne belie~mt alles wat goed en 
hoopgevPnd is, en naar een betere toekomst wijst in de aspecten va.a de 
buitenlandse politiek van de Amerikaanse wereldmacht; het andere is -
nu )a.~ ... ~ preeles het· tegenovergestelde. Het is werkelijk geen simplisti
sche overdrijving het· ene wit en het andere zwart te noemen of: goed en 
kwaad. Waàrom, dat verklaart ge zonder meer uit de persoonlijkheid, het 
·karakter en de intellectuele horizon van de schrijvers en het is dus nuttig 
hun boeken samen. met hen zelf te bekijken. 

Robert A. Taft is· de zoon van de lijk nog "honest" dat hij zich nooit 
van de miserabele Mc.Carthy gedis
tancieerd heeft, omdat hij blijkbaar 
vond dat de politieke kansen van de 
lastercampagnes voordeel ondervon-
den? · · 

• • • 

Een andere wereld, 
een. verademing· 

Welk een ver~deming wanneer 
men na dit boek ·. het an

dere openslaat. · George .Kenna11 . is .. 
een Amerikaans beroepsqiploinaat. 
Een man wiens betekenis .en irivloèd 
reeds veel groter zijn dan zijn positie 
is. Op het ogenblik is hij zelfs niets 
in de officiële zin; hij is al langer 
dan een jaar mef groot verlof voor 
studiedoeleinden en werkt in het bè
faamde instituut . "for advanced stu
dies" aan de universiteit van Prince
ton, waar grote geieerden en intellec
tuele .. uitblinkers wetenschappelijk 
pionierswerk verrichten. Kennan be
hoort zonder twijfel thuis in· dit il
lustre gezelschap. Zijn boek is uiter
aard een vrucht van deze studies. 

Kennan is beroepsdiplomaat. 

• gezten 

Kennan meent dat de Verenigde 
Staten hun eigen belangen moeten 
herwaarderen en, ,YOC!rop moeten 
stellen, omdat juist dàD,. beter dan 
tot nog toe, rekening met . de wer- · 
kelijke stand van zaken wordt ge
houden en de Westerse zaak wordt 
gediend. Want ·in funclamentelè té- · 
genstelling met Taft aanvaardt hij 
dè definitieve ·lotsverbondenheid 
van Anierika met de overige vrije 
we.reld en het behoeft niet nader· te · 
worden gezegd, dat· bij· zonder elke 
reserve de hulp aan de armerè lan
den en. alle . militaire en economi• 
sche verplichtingen erkent, die im
mers Uit de, door hem mede ge
IICbapen, nieuwe poUtleke lijn 
voortkomen. 

Amerikaanse Republikeinse pre
sident Taft, die in het. begin van onze 
eeuw vóór Theodoor Roosevelt in het 
Witte Huis zetelde, één in de lange 
reeks Amerikaanse presidenten zon
der buitengewone gaven of· verdien
sten. Thans 61 jaar oud bezit Taft 
junior · gaven die voldoende zouden 
:zijn om hem tot een succesrijk advo
caat te maken:. kalmte, kennis, een 
logisch verstand. Maar zijn middel
matigheid is niet die ·van de handige 
leeghoofden die overal· ter wereld een 
aJ te hoge positie weten te .verOVfi!ren. 
Zij is zetfs gevaarlijker. Hij behoort 
tot dat slag mensen, die, vroeg oud, 
de lievelingen -zijn van onderwijzers 
en leraren, met niets dan tienen en 
een schat van parate kennis, vlijtig 
en eerzuchtig tot in het overdrevene, 
maar saai fantasieloos, koud; het 
soort .dat .later,. in tegenstelling met 
de prestaties op school en uni 7ersi
tdt, teleurstelt. 

Mogen dat dan meer interne 
. Amerikaanse aangelegenheden 

ziJn, voor Europa ligt het concrete 
gevaar in Tafts denkbeelden op het 
gebied der buitenlandse politiek. 
Deze nu zijn in het boek neergelegd, 
dat men vooral moet beschouwen als 
zeer belangrijk ·wapen bij de presi
dentsverkiezingen in l!i52. Taft im
mers is republikeins candidaat (niet 
onbestreden overigens in de eigen 
partij). Het is een soort rechtvaardi· 
gingsgeschrift; de schrijver poogtzich 
zonder dit met zoveel woorden te 
zeggen, te zuiveren van de blaam 'n 
onwrikbaar isolationist 'te zijn, een 
blaam die zijn record op dit gebied 
maar al te begrijpelijk maakt. 

Hij was vele jaren verbonden 
aan de Amerikaanse ambassade • I n details vooral kan men uiter

. aard de dingen ten dele anders 

Zijn eerzucht (en men zegt ook: 
ûjn zeer intelligente vrouw) bracht 
~1em in de politiek, r-n }lij is nu een 
ler leiders van de Republikeinse 

ROBERT TAFT 
. . . . symbool. ... 

Partij. Tegelijk is senator en fractie
leider Taft echter ook het symbool 
voor de uiters•;e rechter vleugel van 
de partij, voor alles wat conservatief 
(of beter: reactionair), anii-sociaal en 
isolationistisch is. Het is een feit -
wij kunnen in de zeer ingewikkelde 
interne verhoudingen en spanningen 
bij de partij hier niet nader treden 
- dat zijn economisch conservatisme 
zelfs de grote meerderheid van de 
Amerikaanse ondernemers en :zaken
lui met zorg vervult; er is immers 
ook in de vrije kapitalistische maat
schappij van heden geen ruimte voor 
opvattingen als die van Taft die bij
voorbeeld· alle vakbondleiders als 
"socialisten" (niets is in de V.S. min
der· waar) en als "zeer dicht bij het 
communisme" beschouwt. Geen won
der dan ook dat Taft in de, de Ame
rikaanse politiek onterende, heksen
jacht onder de leiding van zijn par
tijgenoot senator Mc.Carthy een rol 
gespeeld heeft en nog speelt, die vóor 
Europese begrippen niet erg goed 
past bij zijn bijnaam "honest Bob". 
Hem kenmerkt zeker een typerende 
koude eerlijkheid (en ook persoonlij· 
ke integriteit). Maar is 't dan eigen-

Wil meu een paar voorbeelden. 
van de ware Taft? In 1941: ,;Een 
Duitse invasie in Amerika is een 
even fantastisch denkbeeld als een 
Amerikaanse invasie in Europa." 
Eveneens in 1941 sprak hij zich 
voor een vrede uit zelfs "tegen de 
prijs van Hitiers overheerSing in 
Europa"! Nog in 1943 noemde bij de 
rechtmatigbeid van Amerika's 
deelneming aan de oorlog, .,vatbaar 
voor discussie". Hij stemde welis
waar voor het Marshall-plan (dat 
was gezien de openbare mening 
dan toch onvermijdelijk). Maar dat 
was kennelijk slechts als geste be· 
doeld. Want van de eerste dag af 
poogde bij de toewijzingen zo te be
perken, dat het hele plan nutteloos 
zou zijn gebleven, badde men hem 
niet overstemd. En natuurlijk 
stemde hij tegen het Atlantisch 
Pact. 

Het boek nu to~nt aan, dat intus-
sen senator Taft het een en an

der heeft geleerd. Hij accepteert thans 
de Atlantische verplichtingen van de 
V.S. (met zeer gevaarlijke reservaties 
overigens) en geeft schoorvoetend 
toe, dat Europa tot het gebied be
hoort waar het om de veiligheid óók 
van de Verenigde Staten gaat. Maar 
hij ziet nog steeds niet, dat elk voet
breed van de wereld van beolang voor 
zijn land in de machtstrijd Oost
West zou kunnen zijn~ hij vindt na
melijk dat er wel "buitenlandse con
flicten zijn, waarmee Amerika volko
men vrij is zich te bemoeien". ' 

Met andere woorden: llij is de 
oude gebleven. De tastbnre fei
ten moet hij toegeven. Maar er 
is geen 1·egel in het boek of men 
voeft als het ware het geheime 
verlangen van de isolationisti
sche "Midwesterner" om terug 
te keren naar de, volgens hem, 
gouden oude tijd waar de Ame
rikaanse grenzen door de Atlan
tische en de Stille Oceaan werden 
gevormd. Heus, het komt niet ui.t 
het hart wanneer h~j (met dui
delijke distanciëring van de nog 
ergere Hoover) schrijft " .... niet 
ééns met degenen die menen, dat 
wij de rest van de wereld vol
komen loslaten en uitsluitend 
op onze continentale verdediging 
ve1·trouwen". 

te Moskou, waar hij tenslotte 
eerste secretaris was. Hij spreekt 
vloeiend Russisch en is, afgezien 
van zijn buitengewone algemene 
historisch-politieke eruditie de 
grote kenner van Russische aan
gelegenheden bij buitenlandse 
zaken. Hij was aanwezig op alle 
inter-geallieerde conferenties tij
dens de oorlog. Zijn rapporten 
uit Moskou moeten klassieke do
cumenten zijn geweest; interes
sant dat zij reeds in '45, dus in 
een tijdperk waar nog alles roos
kleurige, optimistische vriend
schap tussen Oost en lV'est was, 
een waarschuwing ten opzichte 
van de toekomstige R-ussische 
politiek inhielden., die woord 
voo1· woord is uitgekomen. 

Hij is niemand minder dan een 
van de geestelijke vaderen der 
nieuwe Amerikaanse politiek van 
het "containment" het door militai
re macht binnen de perken houden 
van de RusSische aggressie; vooral 
ls hij de eerste die deze polit1ek 
ondubbelzinnig heeft geformuleerd 
in het befaamde, geschiedenis ge
worden, artikel in het tijdschrift) 
"Foreign Affairs",. toen getekend 
"Mr. X", dat in 1948 sensatie maak
te (en in dit boek h('ri!r,.'·" 

Hij heeft natuurlijk op Taft vooe, 
dat hij geen partijman is die 

het dagelijkse politieke spel speelt . 
Hij is kloek, realistisch kristalldaar 
in zijn logische gevolgtrekkingen en 
hij is vooral een geschoold historicus 
met een superieur verstand. ' 

Het boek is tegelijk een historische, 
scherp critische beschouwing over de 
eerste vijftig jaren van de buiten
landse politiek der volwassen gewor
den Verenigde Staten en een scherp 
omlijnd program voor de toekomst. 

Wat hij de Amerikaanse politiek 
tot nu toe verwijt is een romantisch 
idealisme Jat zich in avonturen 
(eerste vcorbeeld: de Amerikaans
Spaanse oorlog) liet meeslepen zon
der concrete machtsmiddelen om de 

·doelen te realiseren, en het ontbre
ken van een vaste lijn, van een be
stek op lang zicht. De Verenigde Sta
ten zijn, zo zegt hij, in internationak 
verwikkelingen gegleden zonder be
sef van de gevolgen. Bij de idealisti
sche en legalistische hoge denkbeel
den zijn tenslotte de eigene Ameri
kaanse belangen tekort gekomen. Pa· 
pieren verdragen en conventies <Vol
kenbond, Kellogpact, ja zelfs thans 
de Verenigde Naties) kwamen op de 
plaats van een nuchtere verwezenlij
king van wat in de oude wereld in de 
praktijk werd gespeeld. 

· bekijken. Wij noteren merkwaardige 
- uit de mond van een zo oprechte 
democraat dubbel merkwaardige ..,.

. beschouwingen over . de beweerde 

. fout dat de Verenigde Staten vóór. de 
Eerste Wereldoorlog niet met 't Wil
helminische Duitsland hebben samen
gewerkt. Ook :zou men een :;~kere af
wijking kunnen. vaststellen tussen het 
eigenlijke bo.ek en de herdruk in een 
tweede gedeelte van een ander latèr 

. artikel in .,Foreign Af:fairs" waarin, 
op minder l.lealistische wijze, bijna 
wensdroom-achtig, van de mogelijk· 
heid wordt gesproken dat het Sovjet· 
systeem misschien aan innerlijke uit· 
tering te gronde zou kunnen gaan 
Maar deze en andere passages nemen 
niet weg, dat Kennan de enige moge
lijke wereldpolitiek bepleit die èn de 
Amerikaanse èn de Europese belan
gen voorgoed kan redden. 

Het is een geruststellende overwe
ging dat zonder twijfel voor de nog 
jonge Kennan een steeds groeiende 
invloed en belangrijke posten in de 
Amerikaanse politiek zijn wegge
legd. Hij zou binnenkort ambassadeur 
in Moskou worden; maar dat stoot 
mogelijkerwijze op Russische afwij- · 
zing (begrijpelijk eigenlijk!). En an
derzijds: laat ons hopen, dat de ko
mende Amerikaanse verkiezingsstrijd 
anders loopt tenminste ten opzichte
van Tafts succes. De Hemel beware 
ons voor e<'n pre~ident Taft in 1952! 

Dr K. LANDSBERG 

'') Robert A. Taft "A I'oreign 
Policy for America" Doubleday E 10 
New-York 1951, 128 blz. $ 2.-. 
George Kennan "American Diplo
macy 1900-1950" Univ. of Chicago 
Press 1951 $· 2.75. 

UEZWAAR EN LEED 

De woningnood van heden 
is een zo ernstig vraag

stuk, dat het niet kan worden 
opgelost door ambtelijk overle~ 
en het nauwgezet uitvoeren van 
de doelmatig opgezette regelin
gen. Indien ergens, dan is hier 

, het initiatief van de onderne
mer nodig, die nieuwe wegen 
zoekt, waar de oude ons in de 
steek laten. Wij weten wel, dat 
tegen het bouwen van arbei
derswoningen door particulie
ren. bezwaren zijn aan te voe
ren. Maar wij menen, dat deze 
bezwaren niet opwegen tegen • 
het grote leed, dat tienduizen·· 
den thans door de woningellen
de moeten lijden. 

(Nieuwe Rotterdamse 
Courant) 
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V.O.A. en Radio Free Europe 

STEMMEN DOORBOREN HET IJZEREN GORDIJN 
Luisteren .. duizenden of · millioenen Russen? 

(Door een· deskundige medewerker) 

, .. ; , ~~ WS~~r men met d.e uitra-korte golf • van de rallJO "S;pe_elt" st•jOt men 
. IJl de veeltalige lleksmiketel op een zender 4•e men verstaat:. men beseft dan 

· '·!!ptotseifng·ffli afonrtegtinwóomirfreid van de koude ood.og en constateert, met 
· • · ~~. dl&.-t· de. tlljfde ctfiOllll:e niet slechts· :een werktuig van het Oosten 
, .. ki ·Ook de; vrije weret.d heeft beseft dat zij de mogelijkheid bezit om in het 

]iamp vaa de teg~astander !Wf.lr te dlingeri: Zij doet dit eekter niet met de 
, yE!r!Pf~g4e~,w~p~n!!l van Ieugèn (m sabotage, dóch eenvoudrg; door verkondt

... gmg · vair 'de . uurtreid. De ralliogolven, . die geen he~mebscb_ afg~l«)t~, 
• ' 1 tt'etnen Jfelln~n;. spe~n ee11 steeds belangrijker rol in de mternatiOru:tlf! ~trijd. 
:,i, Df·~ :Emopese omroeporgaiaisaties hebben haar internationale diensten 
t·• ;VerscbiUend.e talen; en .. onze Nederlandse wereldomroep maakt er geen 

~. ,;~f.!ÇJJ.t :figuur, 1\-{~r del!IC uitzendingen :ffilbtell zich VOOrBattlelijk tot de 
· · 6evrie»4e .. :v,rüe \vereld. De eigeni!Jke grote, propaganda-wapens aan ooze.zijde 

VAJI. het IJz:eren GorifVll zijD de V.O.A., 4e "Voiee of America~', en,. sinds het 
.. • . .-.ilo~· jilar Bildfo · Free Europe de nieuwe particuliere Amerikaanse organi
' · ~i&& .. Belde trameH v&nneJI een enorm netwerk welks ontvangstradius alle 

·· .~~ lit ik werehl ilasluit. 

., .... 
·. Het geld kost moeite 

H et heeft grote moeite gekost van 
· het Amerikaanse Congres · de 

DOd:ige ptl,den VOO!:· V.O.J\,. te Verkrij-. 
. ~.V~ AmeJ:i1caaMe . kiezeo staan 
· ·~ tegeJJOver een uitgave van 

!. :•~en·~ ·~dan praten; zon-
' ._. ' taStilare agenwaarde-. en daar
I •IDIIJ«t, •l:lmlden de- llifgevaaTdigden. reke .. 
. , .me.., P•ia ~~~ ~ejaar, .onder· de 

ltlclruk. van K~ Jseeft meR. eell' 
· ~ bedrag ~okken: f 5t mn-
• · JIOen•' 'W'Otw ie ndio ovet"Leè (bene-' 
· ·~· r»g $- 53 millïoeu voor andere' 
.. ·~Q~P;~ganda-doel'einden). lilaar vol-

&eas receftte ber:Lehten. is men al weer 
*en bet beknibbelen; uü het komen
• budget ..tenten grote bedragen 
~eept. De onvermurwbare iso
Jatia~Jisteft ~en kennelijk dit 
~!~~bied •Ir een dlaal 1'0011" hea eWetsi 

· •érlirinde activiteit, en in het pubtrek 
· st:hijnt het wantrouwen tegen politie
. b radia-propaganda onuitroeibaar, 
. Gak; .~ spannen alle nationale top
:figlal'en. Karsball,. Eiaenhower; Ache
son zich telkeDs. opnieuw met klem 
voor V.O.A. in. 

oJo' het ogei»Wk Zendt V:O.A. in 
· · ·Ug,aveer • dertig: talen .uit; de uitein
. delijke . plannen spreken van vijftig. 

De Ieidi);lg klaagt ~;mafg(lbroken over 
' de' te magere toèwijzingen. De direc
. 'tettr, F. lf. Koltiet, een· reclamevak· · .um, heeft• opgèriterkt, · dat hij minder. 

ter besebikkiDg l!eeft, dan wat een· 
lllandjev.ot grote Amerikaa!lle firma's 
alleen · voor :nationale radioreclame 
1MSteeàt. en ook. dat men niet in 

· ataat is, . de ~ptil$uren van de radio
wereld te betalen, wat de kwaliteit en 

. aantrekkelijkheid van de uitzendin. "en zeer te!! goede zou komen. 

Een rake klap 

R adio> Free Europe wil in de 
leemte. voorzien die uit het feit 

voortkomt, dat V.O.A. een regetings
instantie is. Dat wekt meer dan ooit 
wantrouwen bij de luisteraars en ont
neemt haar de nodige bewegelijkbeid 
en de mogelijkheid bepaalde dingen 
met de vereiste scherpte te zeggen. 
R.F.E. werkt uit Europa zelf. Voorlo-

àl!Ns'r EN OVERBEID 

V7 el .&eldt theoretisch in 
W Nederland nog Thor

becke's. W«))l'd "KUDllt is geen 
regeringszaak." <waarmede hij 
Q'\1erigens \1-i.tsluitend bedoelde 
dat de Regering een oordeel 

1 .. over prestaties en v.taar.de van 
de kunstenaar en zijn werk niet 
toelwmt en waarmee hij geens · 
zins totale afzijdigheid der Re
gering inzake c1e kunst voor
stond), maar in de praktijk 
klinken er in· de laatste tijd ook 
zelfs. in kunstenaarskringen, 
stemmen, die er op aanl!ringen, 
dat de Regering wel, bij het 
verlenen van subsidies, zich een 
oordeel competeert. 

(Algemeen Dagblad) 

pig .heeft men twee sterke stations in 
Fnmld'urt en München en twee klei
nere (voor heruitzendingen, in 
Frankfurt en in Lissabon). Doelwit 
zijn de zes satellietenlanden, Tsjecho
Slowakije, Hongarije, Polen, :Bulga ... 
rije; -Roemenië en Albanië. Door deze 
beperking kan men veel intensiever 
werken en nu re~ :na enkele maan
den van uitzending" sehijnt het, dat 
het nieuwe systeem een rake klap is. 
De Russen hebben door de Duitse 
zenders in de Oostzone- laten verkon
digen, dat elke Duitser, die aan de 
nieuwe onderneming meewerkt, on
middellijk gefusilleerd zal worden, 
indien hij in Russ!S'che of· Oost-Duitse 
handen valt. :R.F.E. steunt uitiJluitend 
op particulier Amerikaans initiatief 
en is. door vrijwillige bijdragen tot 
stand gekomen. Ge:qeraal Lucius Cláy 
de vroegere zone-commandant is een 
van de · directeuren.· De · teèhilfscllEi 
détail$ van liet net van stations en 
de organisaties zijn even fascinerend 
als de ingewikkelde,. vooral' psyc}lolo
gische, problemen die men overwin
nen moet. 

Het raadsel Rusland 
naar is, om te beginnen, het grote 

vraagteken Rusland. Elke be
tr.ouwbare maatstaf ontbreekt, zodat 
niemand weet, of een noemenswaar
dlge fractie van het Russische volk 
zelf luistert. Men doet goed alle gis
singen hieromtrent - zij variëren 
van een paar duizend tot een paar 
millioen - met de grootste scepsis 
te nemen. Alleen reeds het feit dat er 
maar weinig particuliere ontvangst
toestellen, en dan nog nauwelijks met 
ultrakorte golf in Rusland bestaan, 
maant tot voorzichtigheid. Men legt 
overigens bij V.O.A. de klemtoon op 
de Oekraïne met haar bijzondere taal, 
waar men meent grote bevolkings
groepen te bereiken, die tegen Mos
kou in geheime rebeliie zouden leven 
en waar zoiets als een ondergrondse 
beweging zou bestaan. 

In elk geval: het is een feit, ,dat 
Moskou meer dan duizend stoorzen· 
ders dag en naeht hun afschuwelijke 
geluiden laa' verspreiden, om de 
stem van de vrijheld te overschreeu
wen, Deze pofinr fs echter een maat
recel die vooral gericht is op het be
lancrijkste van de twee andere ~ote 
at"beidsvelden van V.O.A. en R.F.E., 
de satellieten, Oollt-Duttsland incluis. 

Vele luisteraars in 
de satellietenlanden 

Hier nu verricht de radio-propa-
ganda zonder twijfel werk van 

grote betekenis. Terwijl uiteraard ook 
hier een werkelijk betrouwbare sta
tistiek ontbreekt, weet men toch, dat 
zeker honderdduizenden of zelfs mil
tioenen luisteren op die manier,. die 
ons uit de oorlog maar al te ver
trouwd is. Dat bewijzen telkens op
nieuw oog- en oorgetuigen. Het ge
bied is immers. nog van· het W estèn 
uit te bereiken en zal nooit zo vol
komen geïsoleerd kunnen worden als 

Ruslànd zelf; Zelfs met de gewone 
post-C:ensuur en bewaking (die schij· · 
nen ' zeer slecht ·te functioneren) 
ontvangen de organisaties honderden 
Qdev~n van geestdX:iN~e lul~>teraars. 

' . ·' 
· :Een voorbeeld; de matrozen 

die enkele maqnden geleden met 
· een · Pool;e ·· ~ün'e~v~ger · naar 
· Zweden vluchtten, vertelden, dqt 

de àeallieerde 'radio-uï'tzendingen 
hun tot hun daad hadden bewo
gen. Van belang is. ook een per
fect systeem van waarschuwin
g_en voor verraders en agenten, 
dèz.t de zenders op grond van hun 
geheim materiq_al . opgebcruwd 
hebben. Het is aeen overdrijving, 
wanneer men in'· de- Westerse 
radio voor deze landen de be
langrijkste factor ziet die de 
vlam van het verzet helpt b-ran
den. Hier immers is ook een 
veel vrote'l' potentieel van rebel
terende menten die slecht8 onder 
dwang het nieuwe systeem moe
ten ··aanvaarden. Een technische 
bijkomstigheid is, dat · dit ter
rein ook viA de middengcHf be
reikbaar i8 die zelfs voor het 
meest primitieve toesteL open is 
1m minder ejfectief kan worden 
gestoord. 

·De :propag~nders 
' en West-Euro pa 

R.F.E., maar "Hier spricht Berlin", 
e<:n vaste rUbriek van de Ham
burgse zenders, die echter langs 
dezelfde lijnen werkt en zich bij 
voorkeur met de problemen van 
de Russische zone bezig houdt, 
sorm; .buitenge,voon treffend en 

· ·.,;"et verbazende "inside"-kennis 
van z.aken. Anderzijds is hat ook 
nuttig eens de nieuws- en .Pro
pagandauitzendingen te beluiste
ren van een der vele over de 
middengolf verspreide Oost-Duit
se zenders. De West-Europeaan ·' 
zal er niet van onder de indruk 
komen; de propaganda is plomp 
en er dik opgelegd. 

Anders moet het helau In Aaië 
staan. Bier sehijnen de R11111eD 
aiterst ~en PB)"CholorJaell ef· 
feeHef te werken; meu weet dl' hij 
V.O.A. maar al te roed. zu heen 
immen te kalllpea met de priaei
piële ideolortaebe meeiiQüeld de 
demoeratlsche ltlee aan JDeJYeD "te 
verkopen"' cUe DO« te weiDie oat
WikkeJIDg hebND oa te InlaDen 
ltiaen ea sleehw de heloften 'lle· 
rrUpen die hun teil opztcbte nn 
hu 10ciale aUuatie cloor Moalw11 
worden Y&orrepoelleht.· Bet zal Ja• 
relt da'ren . :ri6rcfat hier. de Ranl· 
sehe · voorspronc ia fn&'ehaald. 

E n dan het tweede grote arbeid); ..... 
. ve\d der :zenders; Europa. Zie- Libe - J.:--t; n van het 

hier 't :~robleém met de 'minste tech- r~ "' 
nische maar de groOtSte psycbologi- .. personee&verkeer 
sche moeilijkheden. Hier gaat het om 
de ziel van de gemiddelde burger die 
aan de ene kant ziet, wat er- achter 
het gordijn te koop is, dus anti-com
munistisch denkt, maar anderzijds 
beu is van oorlogen en sceptisch te
genover de eisen staat, die het Atlan
tische Pact hem stelt; de man dus die 
de Westerse alliantie alles bij, elkaar 
toch maar als het kleinste van twee 
kwaden beschouwt. Hij moet tot een 
positievere kijk worden opgevoed. 

Er is geen V.O.A.-dienst in het Ne
dérJands (wel in het Indonesisch), 
wat men als- een compliment voor ons 
kan beschouwen. Maar de diensten 
in het Frans, Duits en Italiaans zijn 
zeer intensief. Men leest met verba
zing de imponerende cijfers die het 
resultaat van met de modernste mid
delen werkende .en tot op zekere 
hoogte · betrouwbare methodes van 
opinie-onderzoek zijn: Vier tot vijt 
millioenen Fransen, die min of meer 
geregeld de nieuwsuitzending "lei 
New York" 's morgens om 6~30 be· 
luisteren; elke avond ten minste een 
halt millioen bij dezelfde uitzending; 
55 % van alle Duitse radioluisteraars 
die geregeld of af en toe op de V.O.A. 
instellen; 2 à 3 duizend brioeven per 
maand uit Frankrijk,. Duitsland, 
Itálië elk. 

De programma's bestaan gemiddeld 
uit 32 % nieuws en 57 % commen
taar persoverzichten, documentaties; 
de rest is muziek. De V.O.A. is voort
durend bezig; haar stijl te verbeteren 
en, stap vopr stap, de talloze fouten 
uit te wieden die gemaakt worden 
uit gebrek aan inzicht in de volks
aard en aan psychologisch onvermo
gen de juiste toon te vinden. Typische 
voorbeelden: te veel (onschuldig be
doeld) pochen op de· Amerikaanse 
auto's, ijskasten, televisietoestellen; 
te veel jazz, te weinig menselijke 
warmte. 

Lezers die zich zelve· een beeld 
van de merkwaardige aether
oorlog willen maken, raden wij 
aan, eens om 19.15 op werkda
gen op ·golflengte 3()4 m. in te stel
len. Dan is weliswaar V.O.A. nog 

Op een vergadering na de Kamer 
vaa Koopbandel te' W'J.e5ba4en heeft 
d• dbectear van de Xoainldijke Ne
derlandse .1aarbeun, mr J. Milkls, be
hartigeflswaardige woorden pspro
ke:G over de IlberalisatJe van het goe
deren- en penoaenvervoer~ 

HV wees er op, dat van de natuur
lUk«! JudpbroJ:men alleen daD volledig 
gebruik Jean wOftfea gemaakt_ lildien 
dáarbi de groOtst toelaatban ftijheid 
van lsandelen kan wontea gewaar
borgd. Llberallsatie is ee~~ter. behalve 
een tecl'miek. veeleer eea paleiijk 
r\Jpblpproees, waarbij de pest on!
vankelijk wordt gemaakt 't'001' een 
uitstVgen boven het niveau. van het 
naficlaale eeoïsme. I~ de gedllehte van 
de JllleraJfsatie past daa ook naar het 
OOideel van mr :Millus,. het yerzoek, 
dat teg~~ ~ ~ regerlngen 
van de Bondsrepubliek en van Neder
land is ingediend, zo spoedig moge;ijk 
te komen tot afschaffing van de tot 
nu toe nodig gebleken pssvisa. 

DOEL EN MIDDEL 

Ons streven moet zijn. het 
W eaten sterk te maken. 

De Europese integratie is zeet' 
belangrijk tot het bereiken van 
dit doel; immers slechts hier• 
door zal Europa de economi
sche kracht kunnen ontwikke
len, die onmisbaar is voor de 
defensie-inspanning. Men dient 
er zich echter voor te hoeden 
om deze Europese samenwer
king te vee-l te gaan zien als 
doel voor zichzelf, terwijl het 
toch een middel moet zijn, een 
middel om ons werelddeel in 
economisch en politiek opzicht 
zo sterk mogelijk te maken. 
Vandaar dat wij het plan-Schu
man ten zeerste toejuichen. 

(Algemeen Handelsblad) 



Copi« 19®1' tlezè •. nmrkk 
c:enci'iri& M«W: MeNf:ltr; .Ailh. 
Sprifll;t:t;. Alexa~ra* 
fia.M. 

. In dit geloof' ..• 

te 
H. 
16, 

1Ytat is net soms moeilijk pra
w· ten met mensen. die ideali& 

~· ~ .~nstig gezind 
7.Un. Telkens weer stuiten wij ?P 
xm!M!ritatltlen mtl!r' bet liWerabs
me, müvéri~ waarte~n oet 
meestal! zwaat strijèkn is. 

Ais hier :rrèt W'àótd' "libellalisme" 
!ftaat en niet ,.begiDSelen '9an c1e 
V~V'.D."; dai!S iS' liat, omdat het libe
ralisme een levenshouding is, van 
~ OUdere datum· daa de. honderd 
jaar, waarin in ons land ac'Jtereen
volgenè politieke partijen !fe
traeht hebbl!tt. me levenshouding 
p!'aetisch· toe te p1h8en iD. staat en 
maat:sellat<>~ij, 

Vrouwen-bijeenkomsten 
E r liggen weer een aantal· 

' ver.slagen.van.v.l'Oitwengroe
pen, waaruit w.e het volgende 
overnemen. 

De vrouwengroep voor Leidea 
en omstreken, kreeg een nieuwe 
secretaress~1 n.l. mevr. D. Ubbeli 
vau der l:l.luis. Witté" Si1tgel. 16i 
Llrifhnl. 

lngelefd dbor !l.aar was fuif on
derwerp van die middag: de lan. 
delijklf çonteren11ie,, die wij bij de 
Leusck!~dlé· Méld'èrr, en de con .. 
sequenties die daaruit voortvloei,. 
den. 

Het zou wel aardig zijn te vel"
nemen, welke de cofliSequentieS 
waren, die men er in Leiden uit 
trok, maar dat wordt er niet bli 
verteld. 

In Apeldoorn sprak mej. mr Elll
tella-Simons uit Utrecht ove11: 
Kinderrecht; en zij deed dit o! 
duidelijke en prettige wijze. Na • 
beschouwing over net Burgerlij 
en s~· &inderrecht, 
vertelde ~ spr. over •t werk vab. 
de voo,àijraad en de vaak zeer 
~iDIIM· 111iall4 'Mit ,_ Kinderrecl»
ter. 

Over het Nijverheiqsonderwjjs, 
~loemwed: en A. V~ entfer,. 
wijs !liëM' fn· ZWê mevrouw l!l. 
Doyer-Rab een lezing, waardoor 
de. aanwezigen hoorden . ho.eveel 
mogelijkheden er op· dit gefNed 
ai,W. 

M:ev.r. :RUt Ei. Vedèr-Sinit Wit 
HuiS tü· lfiride;. spra~ é.veneena: ift
Jrw-Qlle en. \tel!du in• ZèiSfl. Jtmers-

foort, Goes en Bilthoven over: 
,JJ:pkele sociaal-psychologische 

problémen"; ~~ vcl~S' En! me
dedeling t•it de laatste plaats, met 
zeer veel aandacht werd gevolgd 
en tot nadenken drong. 

Doordat mevr. Veder deze le
zing enige malen\ hield, hee~ zij 
deze kunnen wijzigen volgèns op
gedane ervaringen. 

Bilthoven schrijft tot slot: "V'{ij 
hopen, dat het goede voorbeeld, 
uit eigen kring spreeksters te vot-
men. navolging bij onze leden zal 
geven." 
· Inderdaad, hoe meer hoe liever. 
Wijt 1iw:tfteR< en Best. wat spreeki
sters bij gebruiken en waar kun
nen die beter beginnen dan i& 
haar eigen vrouwengroep? Er zijn 
vast nog wet vabel>~n . talentEm 

Het is i:Jóll: económischet'; Wa'ti 
kosten ze· hiet aaft tijd' en. reiskóSI
ten, die spreekb~lt in anderè 
plàatsen. 

Een bi.lèènkomst van eelt· Vi'i*
wengroeJ1. behoeft ook niet St:eèdlt 
een soort les te· zi.in . w~ een, 
die het weet, ftlltit~ eR< de ande
ren luisteren. Mlfu lätl: tocllt. wel 
eens samên praten over een voor
uit aangekondigd onderwerp? 

Als er dim maar één moedige is 
die begint, komen d~ ton~n well 
los. Stof U; te vinden in boeken, 
tijdschriften en last not least ons 
eigen weekblad. B.v. die- 'belang'
rijke artHrelen• O'li'H onze bejti~ 
len. Een r.esumé vmt ~ verSèhH
lende meningen kan daarmt nog 
een aar~ stukje voor enze-. l!Ul
briek opb!veren. J: H. 5; 

~· l'ibèraie Ievensl\oudlng is de 
blijvende -~ ~an de poli<bie
ke partijen de Wi88efénde vormen 
en methoden zijn, wisselend naar .. ~•••••••••-------------~~~~~---••••-' 
de tijdsomstandigheden; maar 
steeds zo goed' nrogelijk, hoewel: 
steeds onvolmaakt,. zoals a~ men• 
senwedt on'll'olmaaltt U;, 

Niet daarnaar moet dUB ons stre
ven. beoordeefd worden; maar· naal~ 
de b'eginselen, die er tie grurui• '9'aa. 
zij'n. . . . 

In eèn gewoon gesprek ~t m"èl't
!IM' l'll's'·l'to\7~!1~, ~Wij
er .niet met een verwijzing naar 
het llèginselprogralllnlQo of ecQBO
Diisèlt'é uitèenzet!iing-en. Dam mdè .. 
~n · wii, .. poberQtt 011 , een~udiglf: 
wijze weet te ·;even .wat onze 
ideële ·gron:d~ %Jtn; 

Wij moeten· hun duidelijk ma
, ken,. dat het liberalisme, hoewel 
' 't met de beide benen· op de· grond; 

staat, niet alleen daar de ogen op 
gevestigd houdt; het ziet dt. mretr
tere werkelijkheid, maar· Obk: 
idealen. Want zoals onze grete 
voorganger Thorbecke schreef: 
waarheen stuurt hij, die deze niet 
m Itet oog lMrdt'? 

Het liberalisme erkent dat er 
goede en kwade kraeliten :tijm ih 
de· hele wereld en in de enkele· 
mens~ in. de. maatschappiJ en in 
hen die er deel van uitmaken. 

Die l(O'edtt Jtraeli~n: moeten on~· 
belemm:ercf kunnen. werken; de· 
kwade moet'en, tiJ al' niet O'lrër• 
wonnen, dan toch ingetoomd wor
den. 

Het liberalisme gelooft in cie 
macht 'O'lUl het goed~, en in de· 
mogelijkllèid lagere krachten in 
dienst t'e stellen van een hoger 
doel. 

Het gelooft ook in de betekenis 
van de.· enkele mens, di'e het niet 
als nulliteit t'en onder wil laten 
gaan in een collectiviteit, maar 
wiens persoonlij~h-eiti ziah mGet 
kunnen ontplooien, en die moet 
kunnen opgroeien tot een1 die 
waadijlt mens is. 

Zijn 'fleste eigenschappen moe
ten tot ontwikkeling kunnen ko
men, zijn minder fraaie worden 
omgebGgen. 

Zo moet de maatschappij zijn, 
dat diti m-ogelijk is. 

Het is geen eenvoudig streven. 
Veel gemakkelijkler is het, een 

veelbefuTend stelsel te ontwerpen 
waarnaar de mensen zich dan 
maar motiten 'VOegen. 

Maar wie de individuele men· 
sen respecteert, legt ze niet aan 
banden· van een menselijk bedenk
sel. 

Hij laat alle mogelijkheden van 
het wonderbare leven de vrije 
kans, niet in blindheid voor Vèel 
lastigs en, lelijks; maar in vertrou
wen op· de kracht: van bet g.oede. 

Alle moètlijithedert van een v.rije 
samenleving heeft hij er VO'Ol" 
over •. on;uiat hij weet, dat dan. al-
leen hèt mcttselijlt bestaan VD'Or 
de enkeling . een menswaardig be
stadn'. lalh· zijn. 

Het geloof in de kracht' van· het 
goede, net geloof in de betekenis 
van de enkele mens, ~ ztf!letr ft'
lèn doen denken aan 't Ltilfll. dat 
uitstraalt van de Kribbe th J!feth,. 
lehem.. 

Ntn. iêdin<· tlenJit daaxr op, dewlt
de wijze over, maar, zij het langs 
verschillende wegen gekomen, in 
dit geloof kunnen allen elkaar daar 
ontmoeten en elkaar de· Jmnd net:. 
ken tot een gezamenlijk streven. 

J. H.S. 

DE. ROtTERDA.MSCHE 
DROOGDOK MIJ. H.V. 

N.V. 
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waarlijk vrij is eerst de mens, die 
v~~. "Te ~en' ilr Gods 
grootheid en wijsheid ~ zegt Car .. 
lyle ~ is de hoogste wijsheid, die 
de hemel aan onze aarde heeft 
ge-openbaard''. 

H tt is altijd weer de oude ge-
. schiedenm van de mens, die 

Gods wegen wel kent, maar· ze 
niet w:il g.aaa.. Maar bat i& g.etuk .. 
kig ook zo als Goethe het zegt: 
de mens blijft zelfs in zijn don• 
kue dit!~ zich! tech de rechte 
weg, wd. bewust. 

A\1$ w~ ent· bede1iken, komt ook 
dat woord van Jezus in een ander 
licht voor ons te staan: wie de 
hand ·aan de ploefîl slaat en ach
terwaa&;ts ziet, is. onbruikbaar 
voor het K~riji Gods. 

Want het is natiuurlijk niet zo. 
dat }etus ztl1 nooit zou hebben 
omgezien naar hd verleden. Dat 
hij zidt nooit eens- weer zou heb .. 
ben ingeleefd in de stille vreug .. 
den, die zijn leftil verrijkten. 
n:ooit ttnS' terugg€fdacht zou heb .. 
ben aan mensen itt wier leven hij 
weer licht gebraclit had. 

Maar wel was Ikt zo, dat Je .. 
zus bij· al wat hij• deed het oog 
veor.tcb:trtnd gericht hieJd op het 
me grote; <fut· hij :rag als de heili
g~ w~ttkcli#fheid~ waaruit en 
waarvoor lHj· leefdtr: het konink
rijk Gods. In die ziB zag hij nooit 
achterwaarts,, doch. ~teeds vooruit. 
En dáarom éist JY.i ook van wie 
hem, volgen· Wiillell!,, dat zij zo tnet 
hem vooruit zulle:lt. zien. 

Z o- ~n • et~k wij ons in te 
stelTen, nu onze tijd ons 

-plaatM VOM' ftr· CM!f~ftjàe; v.aak 
haiveringwekkende mogelijkhe
d\tft. Want nu komt het voor ons 
álten aan op geloof. 

tlit alle duisternis, uit elke in .. 
zin~ing heeft ·zich de menslreid 
"'*r opgericht, omdat er altfios, 
ó'el in de donkerste uren, waren 
dit moedigen, de gelovigen, dift de 
i;fil: vooruit, de blik omhoog d11rl
den richten. 

Ktadt hn in: raoeilijke tijden 
alleen uitgaan van wie zich geheel 
d\trven g.even aan wat zij zien als 
ideaal. 

Wie gelooft ziet niet achteruit. 
Hij slaat ~ ook als e!r een• nieuw 
jaar aanbreekt, dat menselijk ge
spm~en: vol df'eigingen is ~ de 
hand aan· de ph:!eg, wetend: vóór 
ons ligt dt toell!cmtst en die toe~ 
komst is de toelo-mst Gods. 

deR, 

De V.:ara geeft des Zaterdags van 
5 tot 6 uur een uitzending voor jonge 
mensen:. D~ is zeer gevarieerd, doch 
van dem.-soc. geest doortrokkem 

Zaterdag 15 Dec. werd verteld' va11 
èèrt' b11i~f die was-Dihnengekomertvan 
een oud' echtpam-, dat in zijn· leven 
zoveel heeft moeten ontberen en nu 
bij <te uitkering van· de· compensatie
toeslag wederom niet in aanmêrking 
komt. 

Het lot van deze mensen werd voor 
de microfoon· b~lattgd, miutr erwerd 
tè'geiijkentijd lta'ft; toogevoegd dltt het 
Kamerlid Suurl1off voor deze Im!nsen 
een lans had gebroken en bef!aling 
van• een. compensatie van een rijks
daalder. hl'tcl1 gevraagd. En dan wordt 
op schampere toon hieraan toege
voe·gd: "maar de minister weiJerde 
dit"; Dan is dit gedeelte van hefl pro
gramma afgelopen en wordt aan iets 
an~rs begonnen. 

Mogen we daarom hierbij die ltledE>
dellhg completeren? Nu dan .Dte mi
nister heet Joekes en is lid van de 
Partij, van· de Arbeid, 
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De af~kkeling ::::~!::::~::::1: I 
staat of valt met de voortvarendheld en 
de àccuratesse van de bankier, die Uw I 
incasst verzorgt. 
Vooral in de landen Vl!on Zuid- en Centraal 
Amerika is snelheid ellrplaatselijke bekend- I 
beid bij de behandeling Uwer documentaire 
incasst een e.erste vereiste. 
Vertrouw Uw i11cassi toe aan ons, die 
daar ter plaatse vele eigen kantoren en I 
correspondenten hebben. 

HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. 

L AMSTERDAM- DEN HAAG· ROTIERD~M .J -----

'DE VRIES ROBBÉ & CO 
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Scheepswerven ,en Machinefa brlek 
------

BOLNES 

lnttrnationa!t.J bankzt!ken.J 

V oor Uw zaken met Azië be
schikken wij over 17 kantoren 
in Indonesië en eigen vesti· 
gingen in Bombay, Calcutta, 
Bangkok, Singapore. Hong· 
kong, Kobe, Tokyo. 

Inlichtingen verstrekken onzt 
kantoren in Nederland: · 
AMSTERDAM, Singel 250 
ROTTERDAM, Mathenesserl. 235 
DEN HAAG, Lange Vijverberg 11 
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N. V. SC H E EP S W E R V E H 

I ~~PIE .. r 1-IEIN~~ BOLNES en PAPENDRECHT 

DWARSHELLINGEN 115 Meter 

DROOGDOK 115 x 30 Meter I 
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