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,,Bij de Jaarovergang" 
Zal 1954 in de herinnering van onze knusse, 

Westerse familiekring voortleven als het 
jaar van Frankrijk, de huidige minister~president 
der Vierde Republiek kan - ook naar een opvat~ 
tiilg die tot uiting kwam in 't Amerikaanse week~ 
blad "Time" - aanspraak maken op de titel "De 
Man van het Jaar". 

Wij doen aan de belangrijkheid van Frankrijks 
positie in West-Europa niet tekort, wanneer wij 
constateren, dat Frankrijks invloed op de politieke 
leiding van het. Westen sinds het einde van de 
Wereldoorlog niet groot was. Wij bedoelen veel~ 
eer, dat die invloed te geriiÎg was, juist gezien de 
plaats welke dit land no!J steeds in het politieke, 
het economische en het cuiturele leven van ons 
werelddeel inneemt. De enorme moeilijkheden, 
waarvoor het zich na de wapenstilstand geplaatst 
zag, zowel wat de opbouw van zijn door de oorlog 
ernstig ontwrichte economie als wat de verhou
ding tot zijn overzeese gebiedsdelen aangaat, kun~ 
nen deze invloedsvermindering slechts ten dele 
verklar81'l. Haar" oerzaken moet~n verder gez<X:ht 
worden in de algemene verzwakking der positie 
van West~Europa in het wereldleven en - last 
not least - in de aperte onmacht van Frankrijks 
interne politiek, die het zelfs aan haar bèkwaam~ 
ste staatslieden anmogelijk maakte tot een stabiel 

• beleid te komen. 
- Hieraan heeft - in 1954 althans! - de heer 

Mendès-France een verrassende wending gege~ 
ven. Schijnt zijn positie aan het einde des jaars 
précair genoeg om de vraag te stellen of hij als 
premier het jaar heel lang zal overleven, niet te 
ontkennen valt dat hij op het jaar zijn stempel 
heeft gedrukt. Voor Frankrijk heeft P. M. F. 
ongetwijfeld alle recht op de titel ,.Man van het 
Jaar" verworven. 

Hij echter ook is het, die 1954 gemaakt heeft 
tot het jaar waarin Frankrijk zijn rechtmatig aan~ 
deel ili het wereldbestel herwon. Dat dit niet zon~ 
der klèérsch;uren geschiedde, behoeft nauwelijks 
vermelding. Franktijk moest zijn positie in Zuid~ 
Oost-Azië voor een aanzienlijk deel prijsgeven. 
Voor zijn Noord-Afrikaanse gebiedsdelen heeft 
ook Mendès-France nog geen bevredigende 
structuur gevonden en het laat zich niet aanzien 
dat deze te vinden is zonder verdere aantasting 
van Frankrijks bevoegdheden. Van zijn eerste op~ 
treden af echter wekte de nieuwe minister-presi~ 
dent de indruk, door zijn beleid in zake de over
zeese gebiedsdelen ruimte te willen scheppen voor 
een intern herstel. dat Frankrijk weer wat meer 
aanzien zou geven in de internationale politiek. 

Ten aanzien van dit laatste is Mendès-France 
verder gevorderd dan wat het eerste betreft. Hoe 
men het keren of wenden moge: in het vraagstuk 
der Westerse defensie~politiek heeft zijn optreden 
een radicale wijziging gebracht en misschien meer 
nog in dat van de integratie van West-Europa. 
Of dit alles ten goede of ten kwade zal werken. 
hebben wij aan de toekonw;t ovec té laten. Oni 

gaat het nu slechts om het feit, dat Mendès-Fran~ 
c:e in het Westerse volkerenleven van 1954 ,.de" 
man geweest is. De .. Man van het Jaar", óók als 
hij misschien niet meer dan de man van één jaar 
·zou blijken te zijn! Zijn verdienste is het in elk 
geval, dat hij zijn land vorig jaar weer in 'n positie 
heeft gebracht, die Frankrijk mee deed spreken in 
het gehèel en dat hij de wereld - ook Frankrijks 
bondgenoten! - weer dwong naar Frankrijks 
stem te luisteren. 

Wat zullen wij overigens zeggen van het jaar, 
dat thans beëindigd is?. · 

V rijwel alle overeenkomsten, op grond mede 
van Mendès~France's politiek tot stand gebracht, 
hangen wat hun uitvoering betreft, nog aan zijden 
draden. Bonn en Parijs zijn centra van een poli
tiek pokerspel als het Westen zich met het oog 
op de omstandigheden niet veroorloven kan. 
Want wel kan wat over de eventuele defensie~ 
mogelijkheden voor e.n na bekend gemaakt wordt 
tot zekere geruststelling strekken, de diepe klove 
Mussen Oost en West blfj't de w6reldsituatie be.
heersen en over de _ernst daarvan zeggen wij in 
deze karte beschouwing bij. de overgang van het 
oude in het nieuwe jaar liefst maar niet te veel! 

In het Verenigd Koninkrijk houdt de tachtig 
jaar geworden Churchill de touwtjes nog vast in 
handen. In de Verenigde Staten blijft de leiding 
veilig bij Eisenhower, ook af blijkt het getij er 
gunstiger voor de Democraten dan voor de Re~ 
publikeinen. Laat ons hopen, dat ook die andere 
,.grand old man", Adenauer de leiding in zijn 
land ook in 1955 behouden zal! Stabiliteit is het 
eerste wat ons Westen thans behoeft. 

Wat ons eigen land betreft: de Staten~verkie~ 
zingen brachten dit voorjaar minder leven in de 
brouwerij dan het Mandement der bisschoppen 
kort daarna. 

De verkiezingsuitslag was voor onze partij be
vredigend, daar. zij haar positie g~consolideerd 
zag. Het beraad,. waartoe zowel de verkiezings- . 
uitslag als het Mandement ook in onze kringen 
noopte, leidde ong~twijfeld tot versterking onzer 
partij, welker positie onze leider prof. Oud zowel 
in zijn openingsrede op onze jaarvergadering 
als in zijn even magistrale rede bij de begrotings~ 
debatten, ook naar het oordeel van tegenstaaders, ~ 

op indrukwekkende wijze uiteengezet heeft. 
Met leedwezen memoreren wij, dat 195.4 geen 

gunstig jaar is geweest voor de verbetering onzer 
betrekkingen met lndon.esië. Dat de Republiek 
haar eis dat Nederland tot nieuwe onderhande~ 
Jingen omtrent Nieuw~Guinea zou worden ge
noopt .voor het forum der Verenigde Naties 
bracht, is evenzeer symptoom van de achteruit~ 
gang in die verhoudingen - ook na de verbre~ 
king der Unie! - als afleidingsmanoeuvre voor 
de moeilijkheden waarmede de Republiek in eigen 
land te kampen heeft. 

De uitspraak door de Verenigde Naties op dit 
punt gedaan moge oaa tet VGldoening stemmen. 

zij schiep voor ons gevoel tegelijk de mogelijkheid _ 
dat ten aanzien van Nieuw~Guinea een zekere 
rust zou intreden, die ook in de verhouding tus~ 
sen de voormalige Unie~partners een wending ten . 
goede zou kunnen )Jrengen. De hoop hierop werd . 
laatstelijk weer getemperd door het overleg in Bo
gor tussen verschillende Oost~Aziatische landen 
gehouden. Als voorlopig resultaat hiervan wePd 
bekend gemaakt, dat nog andere staten in het . 
overleg zouden worden betrokken, waaronder ook 
enkele van rondom de Oude Wereldzee. Of dit 
tot onmiddellijk tastbare resultaten zal leiden, 
vanuit het gezichtspunt van Indonesië bezien, ;. 
blijft o.i. de vraag. Het geeft alleen aanleiding tot 
de verwachting, dat Nieuw-Guinea voorwerp van 
politieke wrijving zal blijven, waaraan Nederland 
alle aandacht zal te schenken hebben. 

Ook hierom is krachtige ontwikkeling van 
Nieuw~Guinea voor ons land zaak van de aller• 
eerste orde. Niet alleeft stelt Nederland hiermede 
een positieve daad, die zijn standpunt een morele . 
ondergtond temeer geeft, het opent ook de mo~ 
gelijkheid dat de stem van Nieuw-Guinea zelf 

.. 0 \ -

gestadig aan kracht zal winnèn. En dit laatste is> 
van niet te onderschatten betekenis, ook reèds bij , 
de huidige stand van het vraagstuk hier in ge~ ·
ding. 

Nog eer het oude jaar ten einde was, kwam · 
een geluid van socialistische zijde trouwens dit 
vraagstuk bemoeilijken. Wij doelen uiteraard op 
de opinie, door oud-minister H. Vos ten aanzien 
van Nieuw-Guinea in een interview met .,Het 
Parool" ten beste gegeven. Moge het op zichzelf 
merkwaardig zijn, dat een socialistisch voorman -
het nodig acht in dit stadium van het Nieuw• · 
Guinea-geval een zienswijze kenbaar te maken, 
die lijnrecht indruist tegen die van het Kabinet, de 
socialistische minister .. president en de socialisti• • 
sche Kamerfracties, het is, van nationaal stand~ -
punt bezien, meer bedenkelijk dan opmerkelijk, . 
clat deze zienswijze die is van .de man, die thans 
het vice~voorzitterschap van de P.v.d.A. bekleedt. 
en algemeen beschouwd wordt als een der • 
ernstigste c:andidaten voor het voorzitterschap · 
dezer partij. Dat hier vragen rijzen, uit een oog• 
punt van intem~Nederlandse politiek van het 
uiterste belang, stippen wij thans slechts aan. Het 
geeft aanleiding te over om hetgeen .,Het Pa· 
rooi" ~interview ten deze in de kringen van de 
P.v.d.A. zelf teweeg brengt met de grootste aan• 
daèht te volgen. 

Besluiten wij deze beschouwing met nogmaals 
onze vreu.gde uit te spreken over het Statuut dat 
aan het einde van het jaar onze verhouding met 
de overzeese rijksdelen op een moderne basis 
heeft geregeld eR waardoor wij bij het begin van 
dit nieuwe jaar voor geheel ons Koninkrijk hoop .. 
volle verwachtingea mogen koesteren en de besta 
wensen uiten. 

deR. 
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it•en * 
Levendig schoolgeld-debat in de Tweede Kamer 

(ten onrechte) 

Kabinetscompromis blijkbaar In het hart geraakt 

Amendement-Fortanier bracht velen • 
ln 

• verwarrtng 

Mevrouw Fortanier';de'OW'it heeft met haar amendement voor de uitbreiding van de 
door de Regering voorgestelde opbeffing v.an het schoolgeld goed werk verricht, al 
werd het tenslotte dan ook niet otet succes bekroond. 

Goed. werk in de eer~te p~ts om de . .ateriële inhoud van het voorstel. 
Baar amendement zou, wanneer het was aanvaard, een helder, logisch en veel con·· 

,eequenter systeem van vrijstellingen hebben gesteld in de plaats van de door de 
Regering wel zeer. willekeurig achter de twe.ede klasse van het vervolgonderwijs opge
trokken grens. En het richtte zich tegelijk tegen het juist vrijwel uitsluitend voor de 
mlddeurroepen willekeurig rehandhaafd blijven van de in de fiscale sfeer reirokken 
lehoolreldbetaling. 

Goed werk óók, omdat onze actieve vrouwelijke afgevaardirde (en dat niet voor de 
eerste maal) wat leven in de bij de begrotingsdebatten opvallend weinir emoties 
opleverende politieke brouwerij ·heeft gebracht. · 

Zij bracht de Regering, zomede teren- èn voorstanders van de schoolgeld-afsehaffinr, 
door haar met groot vernuft en handigheid geponeerde stellingen en door haar buiten
ge~one slagvaardigheid in het debat lelijk in het nauw. 

De Regering, doordat onze geestverwante met haar voorstel blijkens latere verkla
:rlnren van minister Beel een moeizaam verkregen Kabinetscompromis Jn het hart 
bleek te hebben geraakt; de tegenstanders~ omdat die - regeven nu eenmaal het Rege
ringsvoorstel - de logica van haar voorstellen nauwelijks konden ontkennen of weer
epreken; de voorstanders tenslotte (en hiermede bedoelen wij dan de P.v.d.A.-fraetie), 
emdat dezen zich - om het eens heel huiselijk uit te· drukken --=' "geflest" voelden, 
&I was dat revoel van politiek dépit dan ook misplaatst. 

MEVROUW FORT ANIER-DE WIT 
•.. amendement, dat insloeg als een bom ..• 

Zij bevestigde daarbij het standpunt, 
van V.V.D.-zijde eerder ingenomen, n.l. 
dat het o.i. psychologische voordelen 
heeft, voor het verplichte onderwijs een 
bijdrage van de ouders te vragen. Dit on
d~rstreept, dat, ondanks de wettelijke 
leerverplichting, de verantwoordelijk
heid voor de opleiding en de opvoeding 
der kinderen toch ligt bij de ouders. 

·wat beoogde nu het in December 1953 
als onderdeel van een complex van 

belastingverlagingen van totaal f 411 mill. 
ingediende Regeringsvoorstel? Het be
oogde de ouders van de leerplichtige 
jeugd extra tegemoet te komen door met 
terugwerkende kracht van 1 September 
1953 . af het schoolgeld voor hen af te 
ethaffen. 

In feite sloot dit in, dat in het vervolg 
voor iedere leerling. dus zou moeten wor
den nagegaan, of hij of zij (nog) leer
plichtig is. 

De Regering achtte dat in strijd met de 
tevens beoogde administratieve vereen
voudiging en daarom is zij uitgegaan van 
een fictie. 

Zij is uitgegaan van de overweging, dat, , 
de duur van de leerplicht in het algemeen 
I jaar is en zo kwam zij, het niet-indi
viduele systeem kiezend, dus tot het voor
.tel, van schoolgeldheffing vrij te stellen 
alle leerlingen van de lagere scholen 
(g.l.o., v.g.l.o. en b.l.o.), zomede a 11 e 
leerlingen van de eerste t w e e leerjaren 
Yan scholen voor uitgebreid lager onder
wijs (men noemt dat nog altijd: MULO), 
voorbereidend hoger- en middelbaar on
derwijs en lager nijverheidsonderwijs, be
nevens de leerlingen van het eerste leer
jaar van lagere land- en tuinbouwscho
len. 

Voor de hogere leerjaren dier scholen 
~1 dus, evenals voor de leerlingen van 
kweekscholen en vàn scholen voor uitge
breid lager- en middelbaar nijverheids
onderwijs, wèl schoolgeld moeten blijven 
lletaald, doch daarvoor is een vrij aa:n
llienlijke verlaging van het schoolgeldta
rief voorgesteld. 

· Tenslotte is van dit ontwerp nog ge
bruik gemaakt om een belangrijke ver
eènvoudiging aan te brengèn in de veel-

, eoortigheid van regelingen, die ten aan
alen van de schoolgeldheffing voor de 
verschillende takken van onderwijs thans 
'bestaan en die over een aantal wetten 
en besluiten zijn verspreid. 

Er is·nu een regeling ontworpen waar
b~ de heffing V!ln het schoolgeld. (voo.r 
t:over dan nog gehandhaafd) met betrek
kina tot het u.l.o., het kweekscnoolonder
wijs, het.v.h.o. en m.o. en het nijverh.eids
cmderwijs in één ·wet volgens een uni
form tarief p}aats vindt. 

* * • 
Mevrouw Fortanier, als eerste aan het 

woord komend, stelde nu vast, dat 
het ontwerp ongetwijfeld twee verbete
ringen bracht: 1e. een verlaging van 
schoolgelden, voor. zover die volgens dit 
voorstel nog geheven zouden worden; 2e. 
een uniform tarief van schoolgeld. 

Zij achtte dat op zichzelf uitermate be
langrijk, omdat daardoor het schoolgeld 
niet meer de keuze der ouders zou ·be- , 
hoeven te bepalen. Voor dit ontwerp in 
zijn geheel kon zij echter geen grote be
wondering koesteren. 

Dit ontwer!J. zo zei zij, beperkt het z.g. 
"kosteloze" onderwijs "in beginsel" met 
opzet tot hen, die door de Staat verplicht 
worden het onderwijs te volgen. 

Mevr. Fortanier achtte dat al direct een 
verkeerd criterium. A 1 s men in begin
lel wil overgaan tot het niet heffen van 

schoolgeld en dat niet-heffen dan weer 
wil beperken, dan komt naar haar over
tuiging juist allereerst het n i et ver
plichte onderwijs daarvoor in aanmer
king. 

Ouders, die voor de opleiding van hun 
kinderen meer doen dan waartoe de wet 
hen verplicht, brengen, ook als er geen 
schoolgeld wordt geheven, in het alge
meen offers voor hun kinderen. Offers 
in het belang van het kind, maar waar
van de maatschappij mede de vruchten 
plukt. 

De woordvoerster van onze fractie acht
te het een eigenaardige figuur, ouders van 
leerplichtige kinderen vrij te stellen van 
schoolgeld, en die ouders, die meer wil
len doen voor hun kinderen, daarvoor van 
overheidswege dan we 1 kosten op te leg
gen, die zij in voorgaande jaren· niet be
hoefden op te brengen. 

Een zo groot mogelijke gelijkheid van 
kansen voor de opgroeiende jeugd wordt 
hiermede zeker niet gestimuleerd. 
Spreekster zou dan ook meer waardering 
hebben gehad voor een voorstel, ·dat in 
beginsel zou uitgaan van deze opzet: een 
laag schoolgeld voor het verplichte on
derwijl, lager dan nu geheven wordt; en 
vrijstelling van schoolgeld voor alle vor
men van onderwijs aan de niet-leerplich
tige jeugd. 

Over het z.g. kosteloos onderwijs was 
in deze Kamer, naar onze geestverwante 
in herinnering bracht, al meer gespro
ken. Zij kon daarom betrekkelijk kort 
zijn, maar wenste toch een· enkele op-
merking te maken. · 

Dat ligt zozeer in de. natuur der din
gen, dat alleen een maatschappijvorm, die 

· gebaseerd is op deze kern; naar ons in
zicht de eerbied, di.e verschuldigd is aan 
de waarde van de menselijke persoonlijk
heid, kan doen ontstaan en in stand hou
den. 

En het is nu eenmaal een ervaringsfeit, 
dat voor bewezen diensten een financiële 
bijdrage, al is die nog zo gering, in het 
algemeen stimulerend werkt voor de aan
dacht en de belangstelling der betrokke
nen, al is die financiële bijdrage geluk
kig niet de enige stimulans voor de be
langstelling der ouders ook voor het la
ger onderwijs. 

• • • 
Het gaat in deze echter niet a 11 e e n 

om beginselen; de praktijk spreekt 
ook een belangrijk woord mee. En onze 
woordvoerster kon het wel eens zijn met 
de minister in zijn M.v.A., dat het hier 
tenslotte gaat over een afweging van be
langen. 

En wat bleek nu het geval? Met de 
inningskosten van het schoolgeld voor de 
leerplichtige jeugd waren volgens bere
keningen van de minister bijna f 5 mill. 
gemoeid. Dat wil zeggen: f 5 mill. kosten 
om ongeveer f 25 millioen binnen te krij
gen. 

is bizonder geschrokken van die schieterij in Panama. Hebben ze zó maar 
de heer ]ose Antonio Remon neergeknald. Hebt U het portrel van de over
ledene gezien? Geen mannetje om met zich te laten doen; dat vierkante, 
vlezige hoold met ogen, die precies ·weten wal zij willen. -
Panàina is nogal ver weg en alleen met schepen, de heer millionnair Onassis, 

hel kanaal en een gebeurtenis als deze actuele worden wij aan het bestaan 
van deze illustere republiek herinnerd. Wanneer ik U, twee weken geleden, 
had gevraagd: "wie is president van Panama?" - effe eerlijk wezen- dan 
hadt U het n iet geweten. 

Toch is Panama interessant, omdat het een (lclein) deel van een enorm 
continent is, een schatrijk contînent met zeventien grote en kleine staten, die 
steeds meer in de wereldmelk te brokkelen krijgen. En met een interpretatie 
van het woord "democrc:tie" die steeds belangwekkender wordt omdat zij 
mede richting geeft aan belangrijlee wereldpolitieke gebeurtenissen. 

U h66rt altijd over die democratische gezindheid van al die staten en U 
neemt dat als zoete koek op Uw bordje bij de thee, maar dat zoudt U zeker 
niet doen als U wist hoe het i s. 

Wat .nu in Panama gebeurd is, is een uitschieterfje van die in.terpretatie. 
Zoals federé revolutie daar dat 66k is. Wij halen voor die dingen onze Euro
p_ese schouders op en glimlachen er om en zijn het z6 weer verg~ten, maar 
dat moeten wij zo langzamerhand niet meer doen. 

Dat :is alles wat ilc er, in zo'n hoekje als dit over lcan zeggen. Hèèl vaag en 
oppervlakkig en alleen maar met een lclein journalistiek vingertje naar het 
probleém wij z e n d. 

Als dáár geschoten wordt met scherp of met een heel zonderlinge opvatting 
over het begrip democratie, dan gaat dat ons 66./c aan. 

Steeds meer. 
Denlc maar eens aan de wijze woorden van DEZE BURGER. 

MeV'l'ouw Fortànier achtte dit een der
mate hoog bedrag (dat bij een verlaging 
van het tarief natuurlijk niet zou vermin
d~ren en in verhouding zelfs nog zwaar
der zou drukken), dat uitgegeven wordt 
voor in wezen onproductieve arbeid, dat 
zij daar niet zonder meer aan voorbij kon 
gaan. ' 

Sterker: zij meende, dat het psycholo
gische voordeel, dat zij zojuist genoemd 
had, met f 5 milHoen toch te duur ge
kocht zou zijn. 

Resumerende, wilde zij op praktische 
grond dan ook meegaan met de afschaf
fing van het schoolgeld voor hèt verplich
te onderwijs: in de eerste plaats omdat 
de inningskosten te hoog zijn; in de twee
de plaats omdat dit voorstel een onder
deel uitmaakt van een totaal aan belas
tingverlagingen, dat financieel blijkbaar 
geen bezwaar oplevert voor de schatkist 
en waarop bovendien de ouders hebben 
gerekend. 

Het is immers bekend, dat van Septem
ber 1953 af een aantal gemeentebesturen 
reeds geen schoolgeld meer heeft gehe
ven. Het zou vele belanghebbenden voor 
onoverkome1ijke moeilijkheden stellen, 
deze gelden achteraf, en dan in twee
voud, nog te betalen. 

Zoals mevr. Fortanier in het begin ech
ter reeds had uiteengezet, achtte zij het 
nu evenwel in beginsel onjuist, bij het 
onverplichte onderwijs halt te houden. 

Het voorstel, zoals het daar lag, kostte 
de schatkist f 24.7 millioen. De opbrengst 
van het schoolgeld, dat volgens het ont
werp nog zou blijven geheven, werd ge
schat op omstreeks f 2 millioen. De in
ningskosten daarvan zouden ongeveer 
f 400.000 bedragen, zodat vrijstelling over 
de gehele linie de schatkist zou komen te 
staan op derving van f 1.6 milHoen extra. 

En· wie zouden dit nu moeten opbren
gen? De middengroepen van ons volk, dus 
precies degenen, die van oudsher gewend 
zijn zich veel te getroosten voor de oplei
ding van hun kinderen: onderwijzers, 
leraren en andere intellectuele beroepen; 
mensen, die door de rïivelleringspolitiek 
van de laatste jaren nauwelijks of niet in 
staat zijn, 'hun culturele rol in ons volks- · 
leven te vervullen. 

Ook nu nog niet, nádat enige verbete
ring in de situatie is gebracht. 

In deze omstandigheden achtte mevr. 
Fortanier het niet verantwoord, deze spe
ciale last blijvend op te leggen of te hand
haven voor de middengroepen. Zij achtte 
he! practisch van elk belang ontbloot, die 
f 2 millioen van hen te eisen. 

Vandaar dat zij, met mede-ondert• 
kening van de heer Oud en een •. ~.ntal 
andere leden van haar fractie, een 
amendement indiende, dat het eerste 
artikel van het ontwerp aldus wenste 
te WijZigen, dat het zou komen te 
luiden: 

1. Geen schoolgeld wordt geheven 
voor het verstrekken van onderwijl 
aan leerlingen van scholen voor: a. ge
woon Jager onderwijs; b. voortgezet 
gewoon lager onderwijs; c. buitenge
woon lag-er onderwijs; 

2. evenmin wordt schoolgeld gebe
ven voor het verstrekken van dagon
derwijs aan leerlingen van scholen 
Yoor: a. uitgebreid lager onderwijs; 
b. voorbereidend hoger- en mlddëlbaar 
onderwijs; c. nljverheidsonderwljes, als
mede voor het verstrekken van dag
onderwijs aan leerlingen van kweek
scholen en lagere land- en tuinbouw
scholen. 

• • * 
De indiening va11 dit amendement 

- bleek te zijn ingeslagen als een 
bom. Vooral de heer Van Sleen, de on-. 
derwijs-specialist van de P. v. d. A.
fractie, bleek er voLslagen door van 
zijn . stuk gebracht. 

Van de toelichting van meV'l'ouw For
tanier, die toch duidelijk genoeg was 
geweest, had hij kennelijk niets begre-
pen - of hij deed alsof. 

Hij had verwacht, dat het de V.V.D.
fractie nog grote moeite zou hebben 
gekost, met het wetsvoorstel mee te 
gaan, en daar kwam nu als verrassing 
de boodschap: "Wij geven de tegen
stand niet slechts op, maar u kunt ons 
beschouwen als hulptroepen in de strijd 
voor de volledige overwinning", 
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Een nteuw 1aar 
Traditie speelt veelal in het menselijke leven 

een belangrijke rol. De één wordt hier~ 

door weliswaar in sterkere mate beïnvloed dan de 
ander. doch de invloed is aanwijsbaar. 

De jaarwisseling is een belangrijke traditionele 
gebeurtenis en spreekt ons in het algemeen ster~ 
ker aan, dan het vi~ren van onze verjaardag. 

Wij sluiten het oude jaar zo echt bewust af. 
Niet alleen in de geest, maar meestal ook met de 
daad. Er worden voorlopige balansen opgesteld 
en winstcijfers gemaakt. Bureau's worden opge~ 
ruimd. Men wil in het oude jaar nog schoon schip 
maken en het nieuwe jaar met nieuw élan he~ 
ginnen. 

Dit jaar zullen w~ het weer beter trachten te 
doen dan het voorgaande. Het zijn vele goede 
voornemens, die weliswaar in de loop van de tijd 
afzwakken, maar er blijft toch vaak wel weer iets 
van hangen. 

Wij hebben dit jaar nieuwe en goede voor~ 
nemens. Wij behoren deze althans te hebben. 
Ook in de politiek! 

Een nieuw politiek jaar ligt voor ons. Wij zit~ 
ten midden in de winteractiviteit. Misschien mag 
de jaarwisseling voor velen een aansporing zijn 
ook hun politieke activiteit dit jaar meer te ont~ 
wikkelen. 

De ledenvergaderingen en propaganda~bijeen~ 
komsten kunnen in de régel heus nog wel wat 
meer bezoek gebruiken. Mogen velen in het nieu~ 
we jaar het voornemen tot uitvoering brengen om 
niet alles op de schouders van een paar afdelings~ 
bestuurders te laten rusten, doch ook zelf eens 
flink aan te pakken. 

.Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen 
vooruit. Zo is het ook in de politiek. Immers, 
thans reeds zullen wij ons zo langzamerhand inoe~ 
ten voorbereiden op de Kamerverkiezingen van 
het volgende jaar. Er is nog veel werk te verzet~ 
ten niet alleen landelijk, maar ook plaatselijk. 

Moge het Nieuwe Jaar ons allen met een ver~ 
sterkt idealisme en enthousiasme bezielen. 

Nieuwe initiatieven 
W ij wezen er reeds vaker op, hoe het he~ 

wandelen van nieuwe wegen in het 
plaatselijke Partijwerk de animo er voor zo kan 
vergroten. 

In dit nummer vindt U elders een verslagje van 
de activiteiten van de afdelingen Ede en Leiden. 

Hier wordt nu eens echt met de sleur gebroken 
en wordt de belangstelling van de afdeling ook 
eèns rond andere dingen geconcentreerd dan o.p 

· de politiek alleen. 
Het grote voordeel van een dergelijke methode 

is, dat aldus de onderlinge band tussen de leden 
(en bestuur) in aanzienlijke mate wordt verste~ 
vigd. 

Het voorbeeld van Leiden en Ede verdient 
zeker navolging. 

Het Nieuwe Jaar is wel een zeer geschikt tijd~ 
stip om ook .op dit terrein eens nieuwe wegen te 
gaan bewandelen. 

Rode Vos 
Û ud~min_ister ir H. Vos, tevens waarnemend 

voorzttter van de Partij van de Arbeid, 
heeft in een interview met "Het Parool" ver~ 
klaard, dat Ned~dand de souvereiniteit over 
Nieuw~Guinea zal moeten opgeven en dat deze· 
souvereiniteit aan Indonesië behoort, daar Nieuw~ 
Guinea zelf nog geen souvereine natie kan wor~ 
den. 

Met deze uitspraak heeft de waarnemend voor~ 
zitter van de Partij van de Arbeid waarlijk voor 
een verrassing gezorgd. Niet zozeer, wat de. in .. 

houd van zijn verklaring betreft, doch zeer zeker 
wel met betrekking_ tot het tijdstip, waarop hij 
deze uitspraak lanceerde. 

Dat de heer Vos niet een P.v.d.A.~er, maai: een 
volbloed oud~S.D.A.P.~man is gebleven, was al 
lang geen geheim meer. De heer Vos heeft reeds 
vaker als lid van de P.v.d.A. uitspraken gedaan, 
die sterk deden uitkomen, dat hij zich in het al~ 
oude Marxistische vaarwater wonderwel thuis 
voelt .. 

Wij leven in een democratische samenleving. 
En het is verre van ons te wensen, dat de heer 
Vos .- gelijk Albarda vroeger zeide: ,.van zijn 
hart een moonfkuil zou hebben gemaakt" - m~ar 
niettemin. moeten wij constateren, dat zijn uit~ 

spraak van weinig tact getuigt. 
Hij heeft n.l. noch de natie, noch zijn Partij, 

noch de bewoners van Nieuw~Guinea met zijn 
verklaring een dienst bewezen. Een man van het 
kaliber van de heer Vos heeft vanzelfsprekend 
vooruit geweten welk een draagwijdte zijn verkla~ 
ring moest hebben en daarom nemen wij aan, dat 
deze verklaring hem wel zeer op de tong moet 
hebben gebrand. 

De heer Vos behoefde niet in het Parlement 
naar eer en geweten te vt;rklaren· hoe hij over de 
zaak dacht. Hij koos daarvoor een nogal gezochte 
vorm van het interview. 

De heer Vos deed dit geheel vrijwillig. Maar 
daarmede accentueerde hij de tegenstellingen, die 
er in t~enemende mate in de Partij van de Arbeid 
naar voren komen. Alle schone woorden over de 
doorbraak ten spijt. 

Als er één is geweest, die het Nederlandse 
volk heeft duidelijk gemaakt, dat de doorbraak 
een sprookje is, dan is het wel de waarnem~nd 
voorzitter van de Partij van de Arbeid. 

Hij heeft de tegenstellingen in de Partij van de 
Arbeid opnieuw in het licht geplaatst en ons volk 
laten zien, dat ten eerste het oude S.D.A.P.~ele~ 
ment nog in.vele kringen leeft en ten tweede, dat 
dit oude element in de huidge Partij van de Ar~ 
beid niet voldoende expansie krijgt. 

De tweeslachtigheid van de Partij van de Ar~ 
beid is opnieuw fel aan de dag getreden. Men 
kan nu eenmaal niet hinken op twee gedachten, 
zelfs niet als· men de scherpste .tegenstellingen 
tracht te verbloemen met het woordje doorbraak. 

Indonesische atlas \. 
onder bovenstaand Op~chrift troffen WIJ 10 

· het ,.Algemeen Handelsblad" het navol~ 
gende ingezonden stukje aan, waarv&n wij de in~ 
houd zeker niet aan onze lezers willen onthouden.· 
Dit stukje luidde als volgt: 

In uw blad vàn 9 December gelezen hebbende 
het yerslag van de Tweede Kamer~zitting, waar~ 
in verbazing tot uiting kwam over de mededeling 
van mevr. Fortanier, dat in een schoolboekje. ge~ 
bruikt wordende op de lagere scholen te Zwolle 
de enormiteit te lezen is dat Nieuw~Guinea een 
deel is van Indonesië, meen ik, dat deze verbazing 
en de ergernis nog groter zal dienen te zijn over 
het feit, dat hier te lande bij eeQ grote drukkerij 
als een export~order voor Indonesië dit jaar dui~. 
zenden atlassen in de Indonesische taal zijn ge~ 
drukt en dat in deze atlassen wel Brits Borneo en 
Portugees Timor zeer duidelijk aangegeven zijn 
als delen niet behorende tot Indonesië, maar Ne~ 
derlands Nieuw~Guinea zeer positief als gewoon 
deel van de Indonesische republiek is aangeduid. 

Vanuit Nederland wordt aldus een exportorder 
uitgevoerd, waarbij de jeugd in Indonesië aan~ 
schouwelijk wordt voorgelicht: Nieuw~Guinea is 
geen Nederlands gebied, maar .,eigen land". 

Deze atlas heb· ik zelf gezien. 
Bilthoven Th. C. 

Ov.er objectieve voorlichting gesproken! 
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JAARLIJKSE ALGEMENE 
VERGADERING 

MELd TIJDIG IN VERBAND MET 

LOGEERGELEGENHEID. 

De secretarissen van alle afdellll&'Cn w•r•& 
verzocht zo spoedic mogelijk opgave te wlllea 
verstrekken van het aantal afgevaardigden ea 
leden van hun afdeling, die de .Jaarlijkse Alge
mene Vergadering op Vrijdagavond !2 April 
1955, in Haarlem zullen bijwonen, onder vermel
ding hoevelen hiervan voor ei«en logles zallea 
zorgdragen. 

De aandacht wordt er op gevesticd, dat Haar
lem slechts weinig hotel-accommodatie bezit, bo
vendien zijn er, vanwece het bloembollensel
zoen, reeds zeer veel plaatsen In de hotels veer 
buitenlanders gereserveerd. 

De ,.Centrale Haarlem" zal trachten zoveel 
mogelijk afgevaardigden en leclen bij de ledea 
in Haarlem en omstreken onder te brengea. 

Opgave aan de heer J. K. Lantlng, voorziUer 
van de Logeercommissie, Rio GrandelaaR :H, 
Overveen, Tel. K 25110-234!1. 

Hulp voor de vissers 
Enige tijd geleden wezen W:ij op de gro~ 

. moeilijkheden, waarmee de laatste tijd de 
vissers op het IJsseJmeer hebben te kampen" en 
wij pleitten daarbij spoedige en afdoende maat~ 
regelen. 

Het verheugt ons daarom in het bijzonder thans 
te mogen vernemen, dat de ongunstige positie van 
de vissers op het IJsseJmeer de bijzondere aan~ 
dacht van de minister van Verkeer en Waterstaat 
heeft, gelijk hij meedeelt in de Memorie van Ant~ 
woord op het Voorlopige Verslag van de Tweede 
Kamer over de begroting van het Zuiderzeefonds. 

Minister Algera stelt zich voor op zeer korte 
termijn maatregelen te nemen ten einde de mo~ 
gelijkheid te openen, dat verscheidene vissers, die 
thans of tot voor kort op het IJsselmeer htin be.o 
staan vonden, deze visserij zullen kunnen. ver"". 
laten. 

.f. 

L~ftverbod 
Na. al hetgeen over het liftverbod in de pers 

1s geschreven en de zeer duidelijke uit~ 

spraak van onze Kamerfractie, die men elders iQ. 
ons blad kan. aantreffen, willen wij terzake kort 
zijn. 

De ontwikkeling, die na het Kamerdebat heeft 
plaats gevonden bewijst nog eens overduidelijk, 
dat minister Staf, vooral in psychologische zin een 
ernstige beleidsfout heeft gemaakt. 

Dat het publiek thans wegen en middelen gaat 
zoeken om het liftverbod te ontduiken en onze 
jongens zoveel mogelijk te helpen, heeft ongetwij~· 
feld een prachtige, wij zouden willen zeggen, echt 
Nederlandse kant. 

• Maar er zit ook ee~ ernstige schaduwzijde aan,. 
n.l. dat deze ontduikingsmaatregelen in wezen de 
militaire discipline ondergraven. En dit is in ern .. 
stige mate te betreuren. 

Volk en leger zijn tijdens en na de oorlog sterk: 
naar elkaar toegegroeid.·Dit was na de .. gebroken~. 
geweertjes~campagne" van vóór de oorlog een· 
verheugend verschijnsel. Dit had tot gevolg, dat., 
de door de militaire autoriteiten uitgevaardigdè' 
maatregelen na de oorlog niet alleen door de mili
tairen zelf, maar ook door de burgerbevolking he~ 
ter werden begrepen en werden verstaan. 

Het element "belachelijk" als het ons leger be ... 
trof was volkomen verdwenen. Minister Staf 
~eeft dit element thans weer opgeroepen, omdat 
het grote publiek het liftverbod van de minister 
terecht dwaas vindt. 

Minister Staf heeft aldus wel een zeer merk ... 
waardige situatie geschapen. Enerzijds is het soli ... 
dariteitsgevoel van de burgerbevolking met onze 
soldaten verstevigd, zij het langs een weg, die de 
militaire discipline in wezen ondermijnt, doch an~ 
derzijds is het gezag van de militaire autoriteiten 
onder ons volk verzwakt. En dat is een ernstig 
nadeel. 
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"Hulptroepen zeg ik. Neen, Mijnheer 
de Voorzitter, de V.V.D. schaart zich 
in het voorste gelid; zij vormt ineens, 
de keurgarde". ~ 

In deze toon ging het voort, maar 
natuurlijk schaarde de heer Van 
Slèen zich toch achter het amende
ment en bood "nederig zijn steun 
aan". 

Ook de heren Roosjen (A.R.) en 
Peters (K.V.P.) deden erg verbaa!ld 
over de houding van de v.v.D.-frac
tle, maar dat was nu juist een kolfje 
naar de hand van mevrouw Fortanier 
en zij sloeg zo terug, dat de hele Ka
met- ervan genoot. 

Als de hertin goed hebben geluis
terd naar de redevOering, die ik gis
teren in eerste ,Instantie .heb ,gehou
den, zo repHceerde zU o.a., zullen zU 
moeiiQk kN:Den v.olbOUAien, dat -mijn 
uitspraken van au 1088taan van het 
standpunt, dat de geachte afgevaar
digde de heer Zegering Hadders en Ik 
bij de behandelinc van de begroting 
In 1951 en 1952 hebben ingenomen. 
En zij herhaalde nog eens in het kort, 
wat de kern van haar betoog was ge
weest. 

Een pracht stukje repHek WM ook, 
hetgeen onze woordvoerster èven la
ter nog zei: "Wat de heren gister
avQnd uit dikke boeken (zij bedoelde 
de Handelingen van vorige jaren) 

' hebben opgedièpt, was voor mij totaal 
Jê'en verrassing; ik wist van tevoren 
van a W z, waar de heren mee zou
den komen aandragen. Ik had niet 
anders ver\\'acht. 

In eerste termijn heb Ik die argu
menten alle reeds verwerkt, doch ik 
heb de indruk, dat de heren hun rede
voeringen · reeds gereed hadden, en 
daar nu niet buiten konden". 

Men had ook iets van "erwijt laten 
horen, dat mevr. Fortanier niet bij de 
schriftelijke voorbereiding reeds had 
laten merken, dat zij waarschijnlijk 
met een dergelijk · a.mendemeqt zou 
komen. Haar antwoord luidde: "Poli
tieke vriendscha-p behoeft toch niet 
zover te gaan, dat ik de heren van 
tevoren moet inlichten, of ik al dan 
niet de gedachte, _die ik over een be
paald onderwerp heb, in een amende

ment zal belichamen? Ik althans heb 
het nooit zo opgevat". 

Belangwekkend ,vas ook de reactie 
van minister Beel, die de beantwoording 
voor zijn zieke ambtgenoot minister 
Cals waarnam, al kwam zijn verras
sendste verklaring bij zijn dupliek. 

Minister Beel verklaarde, de aanne
ming van het amendement zeer ernstig 
te moeten ontraden. Hij had, naar hij 
zei, zelden een amendement gezien met 
een dergelijke vèrstrekkende inhoud. 
Het gaat volledig buiten het kader van 
dit onderwerp. De' aanneming van het 
amendement zou er toe leiden, dàt de 
.Regering. het thans voorliggende wets
ontwerp moet terugnemen. 

De bedoeling van het wetsontwerp_ is 
te komen tot de afsc-haffing van school
geld voor leerplichtige kinderen eri tot 
verlaging van schpolgeld. voor alle 
and-ere. 

In dit geheel past een amendement 
als dat van mevrouw Fortanier niet. 
_Bovendien zou aanneming van het 
amendement betekenen, dat 0p zijn 
minst een "ernstige vertraging zou ont
staan, zoal niet de gebd-e afschaffing 
van het schoolgeld, gelijk iîto.,.dit ont
werp neergelegd, in gevaar zal worden 
gebracht. 
· Mevrouw Fortanier stelde . in ant
woord _hierop aan de minister de vraag': 
De minister heeft gesproken van terug
nemen van het ontwerp na eventuele 
aanvaarding van mijn amendement; be
_dpelt de·_minister: i~ neem het terug en 
ga het zodanig verbeterèn dat er· iets 
-Uit de bus komt, dat mijn 'amendeme:lt 
in feit-e beoogt, of. bedoelt. hij: ik kom 
nooit meer met een voorstel tot af
schaffing van schoolgeld terug ? 
. Het laatste lijkf mij - . de geachte 
bewindsman boude het mij ten goede -
voor het Kabint;t- praktisch onmogelijk. 

Onze woordvoerster kon niet nalaten 
te zeggen, dat zij de houding van de 
minister betreurde en dat zij de indruk 
had, dat de hele . · zaak toch' wel werd · 
overtrokken. 

~ij meende; dat zij van de minister, 
nu het gaat om een beprag van f 1,5 
milHoen en het Kabinet een scheidings
lijn had getrokken, die toch eigenlijk 
willekeurig is, had mogen verwachten, 
dat de~e zou hebben gezegd: "Ik zal dit 
vraagstuk ter bespreldng in het Kabi-
net brengen". · 

* * * 
De bewondering voor de wijze, waar

op mevrouw Fortanier haar "be
lagers" had te woord gestaan, ,kwam 
bij de replieken duidelijk tot uiting. 

Zo zei de heer Van Sleen: "Ik moet 

HET NIEUWE JAAR 
wat zal het nieuwe jaar ons brengen 

Op het Haagse Binnenhof. 
·Als de dagen weer gaan lengen, 
Na het Kamer~Kerstverlof? 

~elastingverlaging. huurverzwaring. 
Pensioenen voor de oude dag; 
Huurafromings~Kabinetsverklaring. 
K.V.P. snel overstag? 

Deltaplan en dijkversterking. 
Minister Cals weer in het veld; 
Benelux steeds meer in wérking. 
Sukarno alsmaar Nieuw-Guinea-held? 

\ 

De Unie wederzijds ontbonden. 
Maar nauwer banden met de West; 
Parijse aceoorden wel~bevonden 
En econoroisch: alles best? 

Excellenties, Hoogmogende Heren 
Van het Haagse Binnenhof, 
G ij gaat weer aan het debatteren. 
o_.n s wacht steeds weer nieuwe stof .... 

A. 

--------------------~-------------J 
I 

zeggen, dat ik in zekere zin bewon
dering heb kunnen opbrengen voor_ de 
wijze, waa11op zij op de aanvallen van 
verschillende zijden heeft gerea
geerd". En de heer Tilanus, hoewel 
principieel tegenstander van school
geld-vrijstelling zei bij de replieken: 
.,Ik wil ook erkennen, dat naar mijn 
mening haar standpunt eigenlijk con
sequent eri in het kader van dit wets
ontwerp begrijpelijk is!" 

De heer Tilanus was tevens van 
mening, dat de considerans van dit 
wetsontwerp zich tegen het aniende
ment van mevr. Fort.anier niet ve-r
zette. 

Dit betrof dan de staatsrechtelijke 
"toelaatbaarheid" van het amende
ment, die zowel d~or minister Beel 
als door enige leden in twijfel was 
getrokken. 

VANSLEEN 
...... onhandige ommezwaai ...... 

Hier kwam nu ook de K;tmervoorzit
ter, dr Kortenhorst, zijn woord mee
spreken. Nadat prof. L&maire (K.N.P.) 
eveneens zijn twijfel omtrent die toe• 
laat-baarJIIeid had betuigd, zei dr-Korten
horst: 

"In de loop van de beraadslaging is 
zowel van d·e Regeringstafel als laat
stelijk door de geachte afgevaardigde 
de heer Lemaire gevraagd, of liet amen
dement van mevrouw Fortanier-De 
Wit wel toelaatbaar is. 

·Het is gebruikelijk, dat een voorstel 
om . een amendément ontoelaatbaar te 
verklaren, uitgaat 'Van de voorzitter. 

Uit het feit, dat ik een dergelijk "OOr
stel niet heb gedaan, blijkt, dat het 
amendement van mevrouw Fortanier 
naar mijn mening wel toelaatbaar is. 
Het criterium voor de toelaatbaarheid 
is, dat het verband tussen het amende
ment en het wetsontwerp duidelijk ge
noeg is. Ook de considerans kan worden 
veranderd binnen het begrip l.n de 
stof, waarover het wetsontwerp gaat". 

Ondertussen was de eerste de beste 
bedreiging van de zijde van minister 
Beel voor de heer Van Sleen al aanlei
ding geworden, een zwenking \e ma
ken in dien zin, dat hij bij d·e replieken 
kwam verklaren, ·dat zijn fractie haar 
stem thans toch niet· aan het amende
ment-Fortanier ·zou kunnen geven. 

Hij beriep zic-h daarvoor echter niet 
alleen op de bedreiging van de minis• 
ter, maar hij ..::ette nu ook redeneringen 
op als deze, dat het amend-ement tooh 
wel erg ingrijpend was en dat wel een 
initiatlefvool'&tel • geleek, gezien bet_ 

feit, dat all!!> volgende artikelen kwa
men te vervallen. 

De vrij onhandige wijze, waarop de 
heer Van Sleen zijn omzwaai inkleeclde, 
lokte nogal wat gehoon in de Kamer uit, 
Mr Roosjen (A.R.) voegde hem bij inter
rupties toe: ,,In eerste instantie was u 
toch vóór het amendement", en: "U heeft 
te veel woorden nodig". 

De heer Tilanus (C.H.) merkte op: 
"Ik begrijp, dat de heer Van Sleen he·t 
moeilijk heeft gehad om zijn standpunt 
te bepalen. Dat he.cft hij nu geprobeerd 
met veel woorden duidelijk te maken." 

En prof. Lemaire (K.N.P.) zei: "Het 
beeft mij getroffen, hoe vlot de heer Van 
Sleen een zwenking heeft gemaakt met 
betrekking tot dit amendement." 

Moeil~jk had . ook de heer Peters 
(K.V.P.) · het. van wie bekend is, dat hij 
persoonlijk eigenlijk wel voor school
geld-afschaffing voelt_ maar zijn fractie 
niet' achter zich heeft. 

* * * 
V oordat minister Beel dupliceerde en 

met z\]lymin of meer opzienba
rende verklaring . kwam over het "com
promis" in het Kabinet, kwam ook onze 
fractievoorzitter nog kort aal! het woord. 

De heer Oud kwam betogen, dat dit 
wetsontwerp in wezen is een belasting
maatregel. Op die grond had de heer Le" 
mairè bezwaar tegen· het wetsontwerp. 

Op die zelfde grond zou oak de heer 
Oud bezwaar tegen het ontwerp hebben 
gehad, wanneer daarbij het schoolgeld 
inderdaad als belasting zou zijn g e ï n -
troduceerd. · 

Hij toonde echter aan, dat het school
geld al sedert tientallen jaren een belas
ting is; een ontwikkeling, die hij van het 
begin af verkeerd had gevonden en 
waarvan h~i altijd het gevoel had gehad, 
dat het op een gegeven ·ogenblik wel
eens tot onaangename consequenties zou 
kunnen leiden. 

MINISTER BEEL 
verraBsende verklaring 

Ook uit de w\ize, waarop dit ontwerp 
was ingediend, bleek echter wel, dat men 
het moest zien als een zuiver fiscale 
maatregel, waarbij de lasten voor een 
bepaalde groep van de bevolking zouden 
worden verlicht. 

Het ging thans dus om de vraag, hoe 
de lasten het billijkste kunnen worden 
verdeeld en het redelijkst kunnen wor
den verlicht. 

Hier was nu een weg om de lasten van 
de middengroepen te verminderen. Prof. 
Oud verklaarde, zo naïef te zijn geweest 
te veronderstellen, dat de Kamer en de 
Regering dit denkbeeld met beide han
den zouden aannemen. 

Hier kon toch iets voor de midden
groepen worden gedaan en dan nog op 
een wijze, waartegen toch eigenlijk geen 
enkel bezwaar bestaat. De j 1.5 mlllioen, 
die het zal kosten. doen . het niet, zoals 
de minister bevestigde en evenmin- wa
ren er technische bezwàren. Welke be
zwaren zijn er dan wel? 

De minister had gewezen op de ver. 
traging, die zou ontstaan. Maar de heer 
Oud merkte terecht op, dat dit argument 
toch wel erg zwak was, gezien het feit, 
dat het wetsontwerp de bedoeling had 
toch met teru~werkende l<racht te wer
ken. 
~n tenslotte: de mini'ste,· had kennelij!k 

niet de "portefeuillekwestie" gesteld. 
Maar waarom was h\i dan niet geneigd 
tot gemeenschappelijk overleg met de 
Kamer over deze zakelijke kwestie en 

· wilde hij deze aangelegenheid niet eerst 
nog eens in het Kabinet brengen? 

Het stond toch vast, dat za k e I ij k 
ook de P.v.d.A.-fractie achtE'r dit amen. 
dement stond en de heer Oud had de in
druk, dat er nog verscheidene andere 
leden waren (afgezien van de C.P.N.
fractie, die reeds vóór was), die op za
kelijke gronden eigenlijk vóór dit amen
dement waren. maar om politieke rede
nen niet voor konden stemmen. 

Toen kwam dan, duplicerend, het hoge 
woord er bU minister Beel uit: "De be
langrijkste pijler van dit ontwerp vormt 
de leerplicht. Op deze basis berust de 
regeling, zoals zij nu aan de Kamer is 
voorgelegd, en is er in het Kabinet over
eenstemming bereikt. 

Het is aan zeer ernstige twijfel onder
hevig of - ik zou haast zeggen: Jk ge
loof niet, dat het mogelijk zal zijn -, 
dat in het Kabinet overeenstemming is 
te bereiken op de basi~, zoals die door 
de gea~te afgevaardigde mevrouw For. 
tanier-De Wit in haar amendement is 
gesteld, waarbij die pijler er uit wordt 
gelicht.: .... " 

Nu was de zaa'k eindelijk duidelijk ge
worden. Dit onlogische voorstel was het 
resultaat van een moeizaam verkregen 
compromis in het Kabinet. Dat de Re
geringspartijen daarvoor zwichtten, moes
ten zij weten. maar dat kon voor onze · 
fractie uiteraard geen aanleiding zijn een 
voorstel in te trekken, waarvan zelfs een 
principieel tegenstander als de heer Ti
Janus openlijk ·verklaarde. dat het "con
sequent en in het kader van het ontwerp 
begrijpelijk" was. 

Dat het àmendement, onder deze "hoge 
druk", geen k:ms maakte, was onder
tussen wel te verwachten. 

Het werd verworpen met 64 tegen 11 
stemmE!n. Met on2;,e fractie stemde thans 
alle~n nog maar de C.P.N. voor. Het ont
werp Schoolgeldwet werd daarna aan
genomen met 59 tegen 16 stemmen. Voor 
stemden de P.v.d.A., de K.V.P., onze 
V. V.D.-fractie. de C.P.N., 4 leden van de.· 
C.H.-fractie (;i'kvr. Wttewaal van Stoet
wegen en de heren Beernink, Van de 
Wetering en Kikkert) en één A.R.-lid, nl. 
de heer Hazenbosch. 

* * * 
Wij hebben gemeend, goed te doen, dit 

debat, dat ill het andere kamp nogal wat 
stof heeft doen opwaaien, uitvoerig te 
moeten weergeven. Dit werd ons iets 
vergemakkel\ikt door het feit, dat wij 
voor het broodprijzen-debat kt1nnen ver
wijzen naar het overzicht van onze mid
denstandsmedewerker F. L. In het vo
rige nummer van ons weekblad. Dat 
overzicht zal ook in de losbladige uit
gave der "Flitsen" worden opgenomen. 

A. 

. i 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 
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WENSEN .·EN VERLAN(;ENS VA.N 
OPENBARE ONDERWIJZERS 

DE klCID gepleit voor een verdergaande libe
ralisatie van het economische leven en 
een beperking van de geleide loonpoli
tiek tot het hoogst noodzakelijke. · 

Uit het applaus na zijn woorden bleek 
wel, dat een belangrijk deel van de N.O.V. 
zich achter deze spreker schaarde. 

Steekhoudende critiekop het Regering$beleid tijdens 
de algemene vergadering van de N.O. V. te Arnhern 

De Nederlandse Onderwijzers Vereniging is op 28, 29 en 30 December in Musis 
Sacrum te Arnhem in vergadering bijeen geweest. 

Het is vanzelfsprekend, dat de voorzitter van deze grootste organisatie van leer
krachten bij het openbaar onderwijs, de heer J. LootsiJlll, in zijn openingsrede grote 
aandacht schonk aan de kritieke toestanden, die op het moment de onderwijswereld 
in beroeöng houden. 

Het crootste probleem, het onderwijzerstekort, zal slechts met inschakeling van alle 
bevoecden enigszins opgelost kunnen worden. 

Spreker noemde het dan ook absurd, dat een gemeente- of schoolbestuur een ge
huwde vrouw, die de onderwijsbevoegdheid heeft en die graag haar krachten aan 
een· bepaalde school wil geven, haar congé moet geven, zodra een pas geslaagde leer
kracht zich voor die betrekking aanmeJdt. 

H et is evenzeer absurd om in deze tijd 
van schaarste een gemeente- of 

schoolbestuur te dwirigen ontslag· te ge
ven aan een onderwijzeres, die in het hu
welijk treedt, om daarna aan 'datzelfde 
gemeente- of schoolbestuur verlof te ver
lenen de pas-ontslagcri ·onderwijzeres te 
vragen, of ze als tijdelijke leerkracht wil 
blijven. 

Ernstige bezwaren heeft de N.O.V. er 
tegen, dat jonge onderwijzers nog in mi
'litaire dienst worden opgeroepen. 

Er is wel enige verlichting gekomen in 
de vorm van tijdelijke vrijstellingen, maar 
dat neemt niet weg, dat het de huidige 
regering moet worden kwalijk genomen, 
da'. ze ook nu nog jaren achtereen kin
deren op de lagere school in klassen van 
40, 50, ja soms tegen de 60 leerlingen laat 
zitten, omdat er n~t voldoende onderwij
zers beschikbaar zijn, terwijl enige hon
derden bevoegde leerkrachten in militaire 
dienst worden gehouden om daar werk te 
verrichten, dat ook door· anderen gedaan 
kan worden. 

Zolang men niet elke bevoegde leer
kracht in de gelegenheid stelt zijn plaats 
in de school in te nemen, zal de N.O.V. 
zich tegen noodoplossingen verzetten. 

Spreker wees er in dit. verband op, dat 
er onoverkomelijke bezwaren bestaan te
gen inschakeling van kleuteronderwijze
ressen in de lagere school. Niet alleen, 
omdat de N.O.V. er vierkant tegen is, dat 
onbevoegde leerkrachten in de school 
worden toegelaten, maar vooral ook, om
dat een dergelijke maatregel voor het 
kleuteronderwijs enorme schade zou be
tekenen. 

• • • 
nat de voorzitter hier de mening van 

de vergadering volkomen juist 
weergaf, bleek v:el nit d<' ",..~n•r···. 

.vaarding van een door het bestuur van 
de grote groep kleut'è,·ondei·wi_i:;é,. 

ingediende motie, welke luidde: ,.De al
gemene vergadering verzoekt het hoofd
bestuur met alle ten dienste staande mid
delen te voorkomen, dat kleuterleidsters 
in de lagere school te werk worden ge
steld". 

Lootsma sprak als zijn overtuiging uit, 
dat de voornaamste vraag van het ogen
blik luidt: ,.Hoe krijgen we de b e st e 
man xoor de klas?'' 

Hiertoe zal voor het ambt van onder
wijzer minstens dezelfde vooropleiding 
moeten worden geëist als voor onze in
genieurs, doktoren of natuurkundigen. De 
weg naar de Universiteit zal dan voor 
hem geopend moeten en kunnen worden. 

Bij de voorstellen, die de vergadering 
te behandelen kreeg waren "ook verlan
gens ten opzichte van de salariëring. 

Nog altijd is het basissalaris van de 
onderwijzer bij het gewoon lager onder
wijs onvoldoende om hem een behoor
lijke mogelijkheid te verschaffen zich op 
de hoogte te stellen van de voor hem 
npodzakelijke culturele uitingen. 

Ook dwingt deze onderbetaling hem 
tot het geven van bijlessen, waardoor de 
noodzakelijke totale concentratie op zijn 
hoofdfunctie kan gaan ontbreken. 

Een te lage marge voor hen, die bij 
het Voortgezet of Uitgebreid Lager On
derwijs werkzaam zijn, maakt dat een 
vergelijking met de salarissen van het 
Middelbaar Onderwijs zeer ongunstig uit
valt. 

Een volledig bevoegde U.L.O. leer
kracht verdient f 200.- per maand m i n
d er dan een totaal onbevoegde leer
kr~ht bij het M.O.! 

Dat de Nederlandse ouderwijzers des
ondanks toch hun oudere collega's ,een 
rustige oude dag willen g;lranderen bleek 
uit de aanvaarding v'an een voorstel van 
het Hoofdbestuur om, na de reeds bijeen
gebrachte 300.000 gulden, een obligatie-

OP VERI(EER.D SPOOR 
Over winkelsluitinf;{ 
In de afgelopen weken is in verschei

dene gemeenteraden gediscussieerd over 
verzoeken van middenstandsorganisaties 
tot het later stellen van het sluitingsuur 
der winkels in de· St. Nicolaas-periode 
met het oog op een betere spr·eiding van 
de koopdrukte. 

Volgens de wet is het sluitingsuur in 
het tijdvak van 29 November tot en met 
4 December 21 uur. Aangezien de wer
kende mens nu eenmaal niet voor onge
veer acht uur in de gelegenheid is in" 
kopen te gaan doen - hetgeen blijkt uit 
de sterk verminderde koopintensiteit 
tussen 18 en 20 uur - zou het inderdaad 
rationeel zijn de avondverkoop tot 22 
uur mogelijk te maken. 

De eerste opkomende vraag: is de ge
meenteraad tot deze afwijking bevoegd? 
we.rd· op verzoek· van ons Kamerlid Cor
nelissen door de staatssecretaris van 
Economische Zaken beantwoord en wel 
in bevestigende zin. Men kan daartoe 
artikel 11, eerste of tweede lid der wet 
toepassen. 

Bij de beoordeling van de wenselijk
heid dezer verruiming spelen uiteraard 
plaatselijke verhoudingen een rol. In het 
algemeen kan men zeggen, dat het be
lang van de consument er door wordt 
gediend en dat de winkeliers - in het 
bijzonder in de steden - er voor zijn, 
voor zover in het centrum gevestigd, 
doch bézwaren hebben, indien zij in de 
b\litenwijken· werkzaam zijn, omdat men 
vergrote. ,.trek naar de stad" vreest. <Wij 
laten in het midden, of r!it argument 
juist is). 

Bedenkelijk achten wij het, dat ·er een 
element in het debat .is geslopen, dat er 
niet in thuisbehoort, nl. de belangen van 
het winkelpersoneel. Het is immers zo. 
dat diens sociale positie volledig be
schermd wordt door het Wirikelwerk
tijdenbesluit en dat de regeling der win
kelsluiting uitsluitend een sociaal-econo
mische bescherming van de detaillis~ 
raakt. 

en personPelsbelang 
Niettemin adresseren de bonden van 

kantoor-, handels- en winkelbedienden 
telkens aan de gemeenteraden, wanneer 
er wiukelsluitings-kwesties aan de orde 
komen. Dat is haar grondwettig recht, 
maar dat behoeft nog niet te betekenen, 
dat het werknemersbelang van doorslag
gevende betekenis mag zijn bij het be
palen van een standpunt door B. en W. 
en door de raad. 

Afgezien van de secundaire betekenis 
van dergelijke requesten, moet - zoals 
"Het Vaderland" onlangs terecht betoog
de - door de overheid nu er een· Wet 
op de Bedrijfsorganisatie bestaat, de 
prealabele vraag worden gesteld, of deze 
personeelsorganisaties wel representatief 
zijn voor het wink~ersoneel. De S.E.R. 
sprak uit, dat een werknemer~organisa
tie tenminste ·· 2ao/o .. .dêr · .betinjfsgeriÇ~ten 
áchter zich moet hebben om die kwalifi
catie te verdienen. Welnu, dat percentage 
behaalt geen dezer organisaties, omdat 
het winkeipersoneel (voornàmelijk jonge 
vrouwelijke arbeidskrachten) slecht ge
organiseerd is. 

Zie hier enkele concret_;, officiële cij-
fers: . 

In de sector van alcoholhoudende dran
ken en wijnen zijn van de 511 werkne
mers 30 georganiseerd, in de sector 
schoeisel zijn van de 3786 er 217 georga
niseerd, koffers en lederwaren van de 
419 werknemers 32 georganiseerd, goud 
en zilver van de 551 werknemers 33, 
fotografische artikelen resp. 95 en 19. 
Deze cijfers zijn ontleend aan de nota 
van de Sociaal Economische Raad. 

Onze conclusie luidt, dat de colleges 
van B. en W. en de gemeenteraden na 
het ontvangen van dergelijke adressen 
over de winkelsluiting en bij het bepa
len van hun standpunt met die repre
sentativiteit rekening behoren te houden 
en het vraagstuk niet op verkeerd spoor 
- i.c. het personeelsbelang - mogen · 
rangeren. L. 

lening aan te gaan voor 500.000 gulden, 
om daardoor in staat te zijn een tehuis 
voor gepensionneerde onderwijzers en · 
hun gezinnen te stichten. 

* * * 
Door een vertegenwoordiger van de 

ambtenaren-centrale voor over
heidspersoneel werd een uitvoerige inlei
ding gehouden over de betekenis van de 
loonrondén voor ons maatschappelijk be
stel. Bij de discussie die hierna ontstond 
werd door één van de afgevaardigden met 

Het is verheugend . te weten, dat er in 
ons ·land een grote vakorganisatie als ie 
N.O.V. bestaat, waarin met een grote so-

1cialistische groep een uitstekende samen
werking met liberaal denkenden bestaat, 
waardoor er in onze zo verdeelde onder
wijswereld een eenheid aanwezig ,is, die 
slechts goede vruchten voor het Neder
landse schoolkind kan afwerpen. 

Moge de N.O.V. er in slagen de strijd 
voor goed openbaar onderwijs, gegeven 
door de beste leerkrachten tot een zege
vierend einde te brengen. P. B. 

·-----------~--··------

A"f~DELINGSNIEUWS 

Nieuw bestuur afdeling 
Deventer 

De afdeling Deventer heeft een nieuw 
bestuur gekozen, dat als volgt is samen
gesteld: 

Voorzitter: D. J. Wansink; ~ecrctares
se: mevrouw Reindersma-Lindeboom, 
Arnold Moorrenstraat 5; Penningmeester: 
C. Sarink; Leden: G. P. Jelsma, Mr. A. 
E. Kauffman, E. T\idens en T. Veldhoen. 

Ede vergaderde en versterk· 
te het propagandafonds 

De afdeling Ede heeft het jal:l.r 1954 af
gesloten met een ledenbijeenkomst (de 
derde in het seizoen 1954-1955), waar de 
heer H. M. Dijkman sprak over "Defen
sie en Belasting", een onderwerp, dat 
uiteraard met belangstelling w,erd aan
gehoord. 

Hoewel w\i hierover natuurlij1k alles te 
weten kunnen komen uit de defensie
begroting en de . Kamerd0batten, blijft 
het interessant nog eens door een insider 
(de heer DUkman is hoofdofficier) te 
horen toelichten, waar onze belasting
penningen bHiven. 

Zoals te doen gebruikelijk op de Edese 
bijeenkomsten, was er weer een verlo
ting ten bate van het propagandafonds. 
Deze keer een kruik met een aantrekke
l\ik product van vaderlandse bodem, be
stemd om de feestdagen or te vrolij'ken. 
Resultaat: f 25.50 voor de propaganda. 
Op deze mànier hoopt de afdeling bij de 
eerstvolgende verkiezingen behoorlijk 
voor de dag te kunnen komen. 

Afdeling Leiden ontplooit 
nieuwe initiatieven 

Teneinde de belangstelling voor de 
V. V.D. te vergroten is het nodig de band 
tussen de leden te versterken. Met het 
oog hierop heeft het bestuur van rle af
deling Leiden twee avonden belegd 
waarop de politiek geheel op de achter
grond stond. 

Op de eerste avond werd een excursie 
gehouden naar het Rijksmuseum van 
Oudheden, dat kort geleden inwendig 
prachtig is ger~staureerd. On<'ler leiding 
van de conservator dr Kern werc1en de 
nieuwe Griekse Vazenzaal en de Egypti
sche afdeling bezocht. 

Deze avond, waarvoor een ~oede be
langstelling bestond ·juist bij leden die 
andere bijeenkomsten van de V.V.D. wei
nig of niet bezoeken. heeft er tevens toe 
bijgedragen het aan velen nog altijd te 

onbekende museum nader tot het Leidse 
publiek te brengen. 

Enkele weken later trof een groot aan
tal leden elkaar tlidens een bridgea\'Ond 
in het Gulden Vlies. Wel werden .er en
kele prijzen uitgeloofd, maar de bijeen
komst droeg toch een gemoedelijk ka
raider, zodat er voldoende gelegenhèid 
was nader met elkander kennis te ma
ken. Het succes van deze avond was van 
dien aard, dat overwogen wordt dit jaar 
een echte bridgedrive te organiseren, ter
wijl ook andere spele·· als schaken enz. 
een beurt zullen 'kr\jgen. 

In Januari komt de politiek weer op 
. de voorgrond. In de ledenvergadering 
zullen de drie raadsleden het een en an
de over hun werk vertellen. 

Ridderkerk besprak gevol· 
gen van de storm 

Onder voorzitterschap van de heer B. 
J. Nugteren hield het bestuur van de af
deJing Ridderkerk een vergadering op 
Manndag 27 December voor die leden 
der afdeling, wier huizen of land onder 
water stonden, tengevolge van de 
stormramp op Donderdag 23 December. 

De schuldvraag en de e.v. schadeloos
stelling vormden de hoofdschotel van de 
besprekingen. 

Het raadslid. de heer J. H. van Cap
pellen gaf een uitvoerig overzicht van de 
onderhandelingen met de Domeinen. 
. Uit de aard der zaak trok deze ver
gadering een flinke belangstelling. 

Hoofdhestuur kwam in 
vergadering bijeen 

Zaterdagochtend 18 December kwam 
het Hoofdbestuur te Amsterdam n ver
gadering bijeen. 

Besproken werden de voorstellen van 
de Commissie tot herziening van Statu
ten en Reglementen, die binnenkort in 
een vergadering van de Partijraad aan 
de orde zullen worden gesteld. 

Besloteh werd een Commissie in te 
stellen ter bestudering van het vraag
stuk van de Yolksgezondheid. 

Partijraad behandelde het 
vraagstuk der Kinder· 

b~jslagregeling 
Onder voorzitterschap van prof. mr P. 

J. Oud heeft de Partijraad in haar ver• 
gadering op Zaterdagmiddag 18 Decem
ber te Amsterdam het rapport van de 
Commissie ter bestudering van het 
vraagstuk der Kinderbijslar;regeling be
handeld. 
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Politiek 
. 

nreuws uit de lwofdstad 

H. en W. van Amsterdam zijn tegen 
demping van grachten 

Nota over de oude binnenstad 
tegemoet worden· 

kan binnenkQrt . 
gezten 

Blijkens een publica~ie in Het Parool sullen B. en W. in hun binnenkort verschijnen
de nota over de oude biDDenstad kenbaar maken, dat zij volstrekt afkeric zija van de 
cedach~ om crach~ ~dempen ~n behoeve van bet. verkeer. 

Wel zien zij de noodzaak tot enkele doorbraken om nieuwe radiaalwecen te krijcen, 
die een betere af. en ~oevoer van het verkeer naar en van het centrum met het 
croeiende Wes~n verzekeren. 
~ dempinr dus en daarmee more nu eindelijk ook eens een slot komen aan alle 

8lin of meer cepas~ ac~ies, schrifturen enz. teren bèt inzicht van de hoofdcommissa
ris, de beer Kaasjacer, die persoonlijk van meninc was, dat demping van enkele grach· 
~ de oplossing kon brengen van het verkeersprobleem. 

Het is ieders goed recht met de heer 
Kaasjager van inzicht te verschillen, maar 
het enthousiasme, waarmee men zulks 
deed - en Thomasvaer en· Pieternel heb
ben er op de avond van Nieuwjaarsdag in 
de Stadsschouwburg ook nog eens een 
schepje opgelegd - begon ons eigenlijk 
wat te irriteren. 

Want die acties kregen meer en meer 
het karakter van afleidingsmanoeuvres, 
weliicht iets van zelfbedrog. 

De bron van de inzichten van de heer 
Kaasjager Wils namelijk toch het feit, Q.at 
hij de stedelijke overheid heeft willen in
spireren iets te doen ter oplossing van het 
verkeersprobleem, dat deze stedelijke 
overheid al zo lang een probleem heeft 
gelaten. 

Men heeft de man, die doortastend wil
de zijn, aangevallen omdat men de door 
hem aanbevolen middelen niet kon waar
deren. En men blijft maar doorborduren 
op dit heerlijke chapiter en een Amster
dams maandblad heeft er zelfs een hele 
editie aan gewijd. 

Het is ons meer dan welletjes. 
Het verkeersprobleem is met die acties 

tegen de inzichten van de heer Kaasjager 
in geen enkel opzicht gebaat ·geweest en 
precies hetzelfde gebleven. Precies, zoals 
het nu al jaren is. . 

Men doet verstandig zich nu weer eens 

op het bestaan van d at probleem te be
zinnen en ook op het feit dat de heer 
Kaasjager tot z ij n inzicht kon komen, 
omdat· jaren achtereen elk ander inzicht 
achterwege bleef. . . . 

over de voornemens, welke B. en W. 
blijkens Het Parool in hun nota 

over de oude binnenstad zullen kenbaar 
maken, durven wij nog niet diep in te 
gaan. Men zal eerst het officiële stuk in 
handen moeten krijgen om te kunnen be
oordelen of het dagblad, dat de nota voor
tijdig wist te publiceren, de inhoud daar
van in hoofdtrekken goed heeft weerge
geven. 

Men heeft· overigens wel de indruk ge
kregen, dat het blad deugdelijk ge
ïnformeerd was ten aanzien van de pun
ten uit de nota, die het naar voren bracht. 
Doch de volledige nota moet inzicht bie
den of B. en W. ook aandacht hebben ge
schonken - hetgeen in deze Parool-pri
meur niet was te lezen - aan de functie, 
welke tunnels en brug"bij Schellingwoude 
in de toekomst op het verkeer in de oude 
stad zullen uitoefenen. 

Wij blijven namelijk nog altijd van me
ning, dat de oude binnenstad in hoge 
mate wordt overbelast door het feit, dat 
iedereen en alles, wat zich naar of van de 
overkant van het IJ wil begeven, zijn 

()rize hoofdstad bezien door de bril 
van 'fhomasvaer en Pieternel 

Een mild · oordeel, maar niet zonder bezwaren 

In hun wens voor het nieuwe jaar 
hebben Thomasvaer en Pieternel in 
de Stadsschou:vburg 7 de wens was 
geschreven door de journalist Evert 
Werkman - ook Amsterdam onder 
de loupe genomen en dat erg mild. 
Nie' korJ,den toch enkele alge
meen gevoelde en erkende bezwaren 
bezwaarlijk buiten spel blijven en zo 
kon op de opmerking van Thomas
vue?·: 

Waarop Thomasvaer het scepticis
me van de Amsterdammer vertolken
de, antwoordt: 

Dat werd de hoogste tijd 
en na zoveel beraad, 

;uich ik pas als de eerste paal 
de grond ingaat! 

Aan de gemeenteraad gaf Thomas
vaer tenslotte deze wenk: 

weg zoekt naar het Centraal Station -
de Ruyterkade - als middelpunt van de 
half cirkelvormige stad. · 

Hoe bij dit op .de IJ -ponten toegespitste 
verkeer de verhouding ligt tussen stede
lijk.en doorgaand verkeer is ons niet be
kend, doch aangenomen mag worden, dat 
het doorgaand verkeer, voor zover het. 
zijn doel zoekt in het Oostelijke deel van 
Noord-Holland, de strook langs het IJssel
meer, van die IJ-ponten gebruik maakt. 

In die verkeersbeweging zal de brug 
bij Schellingwoude reeds belangrijke ver
lichting kunnen brengen, een tunn!j!l on
der het IJ en één bij de Hembrug zullen 
verder ten gunste komen van verkeers
spreiding, die op zichzelf heel natuurlijk 
is, zoals het feitelijk onnatuurlijk is, dat 
men zich steeds de omweg en het opont
houd over de IJ-ponten moet getroosten. . . . 
J n zijn rede aan het Havendiner heeft 

de heer De Boer, de voorzitter van de 
Vereniging De Amsterdamse Haven, er 
nog eens op gewezen, daarbij sprekende 
uit zijn ervaringen bij zijn eigen bedrijf, 
de Nederlandse Dok- en Scheepsbouw
maatschappij, tot welke zonderlinge situa
ties men thans komt in Amsterdam. 

Een employé, die - tot zijn vreugde -
een nieuw huis krijgt in het verre Wes
ten, moet eerst een weg van ongeveer 
acht kilometer afleggen naar de IJ-pon
ten en daarna, wanneer hij aan de over
kant is gekomen, ongeveer vier kilome
ter in tegengestelde richting langs de 
Noordelijke oever teruggaan om zijn be· 
drijf te bereiken. Deze afstanden zijn nu 
reeds funest ten opzichte. van de .. · moge- : 
lijkbeid tot het aantrekken van geschikt 
personeel. 

Dit voorbeeld spreekt boekdelen. Men 
kan er gemakkelijk zelf conclusies aan 
verbinden nopens het kostbare tijdverlies 
vooreerst en de verkeersspreiding ~·ook 
voor het vrachtvervoer, dat grondstoffen 
enz. aan- en afvoert naar en van fabrie
ken - welke bewerkstelligd wordt wan
neer betere verbindingen tussen de IJ
oevers tot stand komen. 

In dit opzicht is al enige verlichting te 
wachten van de derde pontverbinding, die 
helaas ook nog wel een jaar op zich zal 
laten wachten. 

Het zal ook interessant zijn te zien, of 
B. en W. aandacht hebben geschonken 
aan betere verbindingen met het Amstel
station en de in de naaste toèkomst door 
de spoorwegen in te voeren halte bij Slo
terdijk. 

Goede verbindingen naar voor-stations 
- zie andere "wereldsteden" - kunnen 
ook een belangrijke bijdrage zijn om ver
lichting te brengen in het overmatige pas
sagiersvervoer met trams en bussen naar 
het Centraal Station. 
· Maar wij zullen, als gezegd, eerst de 
nota volledig voor ogen moeten krijgen 
om te zien, of B. en W. al deze mogelijk
heden en facetten in hun studie hebben 
betrokken. 
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GAS VERBRtTIK 
EN VORST 

Zal volle capaciteit thans 
worden liereikt? 

Is het inbeelding, dat de gastoevoer op 
de eerste dag, waarop de vorst zich gel
den liet, reeds tekenen van zwakte ver
toonde? 

Wij hoorden vage klachten, dat gas
kachels en gashaarden toen niet meer tot 
volle ontwikkeling te brengen zouden zijn 
geweest. Vermoedelijk echter zit de 
schrik er'nog in van het vorige jaar, toen 
de gaslevering tijdens de vorstperiode 
niet op peil kon worden gehouden. 

De wethouder voor de BedrijVen heeft 
zich toen ge.ëxcuseerd, dat de gasfabrie
'ken :nièt' op'·tem' topverbruik waren inge
steld, doch die verontschuldiging heeft 
men uiteraard van de hand gewezen. 

De installatie moet daar natuurlijk wel 
berekend zijn op een hoger dan normaal 
gasVerbruik tijdens vorstperioden, tenzij 
men het verschijnsel vorst in ons klimaat 
als iets zeer exceptioneels wil gaan be
schouwen. 

Doch afgezieiJ.. deze verontschuldiging -
meer een praatje voor de vaak - heeft de 
wethouder voor de Bedrijven de verze
kering gegeven, dat alle maatregelen zou
den worden getroffen om herhaling van 
het euvel in de volgende, dat is in deze 
winter, te voorkomen en daarmee ook de 
ongevallen, die van deze ontoereikende 
gasvoorziening in het vorige wintersei
zoen het gevolg waren. 

Er is dus op grond van die toezegging 
te verwachten, dat gaskachels zo nodig 
hun volle capaciteit ten beste zullen kun
nen geven. Mogelijk is natuurlijk, dat 
plotselinge schokken in het verbruik even 
merkbaar zijn, doch dat betekent nog niet, 
dat de gasvoorziening als zodanig faalt, 
zoals het vorige jaar wel het geval was. 
Die blamage zal zich, gehoord 's wethou
ders toezegging, niet herhalen. 

Pe Amsterdamse maagd zit ()Ok al 
met haar kleren: 

haar ·keurslijf is te nauw, nu wil 
ze annexeren, 

de slagvaardige Pieternel de weder
vraag st·llen: 

De wens voór onze Raad ziJ kort, 
maar tevens krachtig: 

regeer ons Amsterdam met véél 
beleid, indachtig 

hetgeen ons voorgeslacht aan 
schoonheid heeft vergaard; 

aan u de taak, de plicht, 

Uitvloeisels van het imsterdamse t.ramdrama · 

Alweer gebied er bij? En dat 
gebied in Noord, 

dat jaren lang .al tot de hoofdstad 
heeft behoord, 

wordt dat dan niet benut? 

Thomasvaer: 
Je ziet, als alle vrouwen, 
de boel niet brééd genoeg: 

éérst gaan we tunnels bouwen. 

Pieternel: 
Dat heb je, meen ik, 

nu al twintig jaar gezegd! 
Verderop komt het nieuwe stadhuis 

ter sprake en zegt Pieternel: 

Ik moet de raad hier pnjzen, 
Hier zal, aan Amstels boord. 

..een nieuw stadhuiB t1errijzen. 

dat dit zo wordt bewaard, 
dat nooit, wie na ons komt, 

eens ·van u zal "verklaren 
dat deze raad ons niet de rampen 

kon besparen 
en dat de stad verviel door uw 

gebrek aan moed. 
Wáák over Amsterdam, 

behoed zijn schoonheid goed! 

Waarbij men. mag veronderstellen, 
dat de tekstschrijver, die hier kenne
lijk ageert tegen demping van grach
ten, tussen de regels door ook heeft 
willen doen klinken, Q,at schoonheid 
bewaren tevens gediend kan worden 
door véél beleid, dat zich op de bloei· 
en groei van de stad richt en. haar 
algemene belangen boven partij-poli· 
tieke stelt. 

Afgetreden directeur waarschuu1de tevergeefs 
Er is een nota verschenen van B. en W. 

over het wagenpark van de Amsterdamse 
tram. Daarin wordt gezegd, dat men het 
nodige verouderde materieel döor nieuw 
zal moeten vervangen. 

Het blijft daarbij nog even de vraag, 
gelet op de proef, welke met bussen 
wordt genomen, in hoeverre van vervan
ging van oude tramwagens door nieuwe 
dan wel door bussen sprake zal moeten 
zijn. 

Beslissingen dienaangaande zullen ech
ter op korte termijn moeten worden geno
men en de raad zullen daarom spoedig 
voorstellen bereiken. 

Wij zouden nog eens even in herinne
ring willen brengen, dat de afgetreden 
directeur van het Gemeentelijk Vervoer
bedrijf al lang geleden heeft aangedron
gen op het beschikbaar stellen van een 

. groot crediet - wij menen vijftig mil
Hoen - om het verouderde materieel te 
vervangen. 

Hij heeft echter geen reactie daarop 
gekregen en moest blijven voortwoekeren 
met het bestaande materieel en voortsuk
kelen met de nieuwe motorwagens, die 
Amsterdam had aangeschaft. 

Wanneer nu B. en W. verklaren, dat 
vervanging van het verouderde materieel 
urgent is, hetgeen wil zeggen, dat men die 
vervanging al veel eerder had moeten 
ondernemen, dan is daardoor eens te meer 
gekenmerkt welke de invloed is geweest 
van hun beleid op wat wij nu maar het 
Amsterdamse tramdrama zullen noemen 
en waarbij de afgetreden directeur tot 
zondebok werd gekozen. 

Men zal zich nu toch de investeringen 
·moeten getroosten, waarop deze afgetre
den directeur - zoals de wethouder in zijn 
pleidooi vóór deze directeur in de raad 
ook zeer fair in herinnering heeft ge
bracht - vroeger reeds heeft aangedron-

. gen, Tevergeefs echter .•.. 
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WEEKBLAD VAN DE Y-OLKSPARTIJ VOOR VRIJI-lEID EN DEMOCRATIE 

MELI(PRIJSVERHOGING 
Geen regerings~aatregel, sinds de bevrij· 

ding genomen, heeft zo algemene ont
M:emming verwekt als de jongste ministe
riële beslissing inzake de melkprijs. 

Dat geheel de bevolking, arm en rijk, zo 
maar drie, in' sommige streken zelfs vier çent 
per liter meer moet gaan betalen voor dit 
voor de volksgezondheid zo uiterst belangrijke 
voedingsmiddel . (melk is goed voor elk, niet
waar?) is op zichzelf al reden genoeg om de 
stroom van protesten te verklaren, die deze 
beslissing van minister Mansholt uitlokte. 

Die protesten . komen inderdaad uit àlle 
kringen. Uit die v~ de "consumenten" - wij 
bedoelen de Bond die zich bepaaldelijk de be
hartiging van de consumentenbelangen ten 
doel stelt, want consumenten zijn wij natuur
lijk allemaal - uit de kringen der "consu
menten" dus en uit die van de organisaties 
voor ouden van dagen en gepensionneerden, 
Uit de kringen van het overheidspersoneel tm 
uit die van de grote organisaties ·van werk· 
nemers eD. wer~gevers tegaier. Alt!l me:rk
waardig teken des tijds mag bij deze laatst
bedoelde dan nog vermeld worden, dat de 
werkgeversorganisaties ook hier in samen~ 

werking optreden, terwijl de werknemersbon
den het elk op eigen gelegenheid moesten 
4oen, nademaal het N.V.V. in de verschijning 
van het mandement reden zag om de samen
werking met K.A.B. en C.N.V. te verbreken. 

Tot overmaat van ramp, voor de heer Mans
holt wel te verstaan, die in zijn tienjarig 
n1inisterschap nog nooit met zoveel openlijk 
protest te maken kreeg, heeft ook de hoofd· 
afdeling Veehouderij van het Landbouwschap 
de minister haar teleurstelling over deze be
slissing kenbaar gemaakt. 

* * * 

Ging het hier nu alleen om een door na-
tuurlijk-economische oorzaken nodig ge

worden prijsverhoging, het ware uit het oog
punt van algemeen volksbelang ernstig ge
noeg, juist waar het de melk betreft die als 
onvermijdelijke dagelijkse uitgavepost op elk 
huishoudboekje voorkomt. Wij zeggen met 
nadruk "onvermijdelijke", want wel kan men 
tijdelijk - gelijk thans bijv. in de Zaan
streek geschiedt - tot een melkstaking 
overgaan en wel kan elke huisvrouw op deze 
nu waarlijk drukkend wordende budgetpost 
beknibbelen door het gezinsverbruik van melk 
permanent te verminderen, maar het een is 
al even ongewenst en schadelijk als het ander, 
zowel sociaal als hygiënisch bezien. 

* * * 

Het is echter voor ieder duidelijk dat het 
hier nu juist niet om zulk een door 

natuurlijk-economische oorzaken noodzakelijk 
geworden prijsverhoging gaat. 

Zowel de werkne
mers- als de werkge
versorganisaties pro
testeren tegen deze 
regeringsmaatregel 

niet allereérst om
reden vau de zwaar
dere lasten die deze 
funeste prijsverho
gin~ op alle Neder
landse gezinnen legt, 
doch, mèer princi
pieel, pmdat deze re
geringsmaatregel in
gaat fegen heel het 
loon- en prijsbeleid 
dat de Regering zich 
nu eenmaal tot richt
snoer heeft gekozen. 
En anderzijds richt 
ook ltet Landbouw
aChap zijn bezwaren 
niet zozeer tegen de 
t h á n s vastgestelde 
melkprijs, als wel 
hiertegen, dat mi
nister Mansholt nu 
volkomen is afgewe
ken van het door 
hem tot dusver ge
volgde systeem inza
ke de garantie-priJS. 

VERZORGING VAN DE WIEG TOT 'T •••• 

De lezer gevoelt Er gaat aan de wieg iets mis 
het wel: hier 

komen zeer princi-
piële vragen il'l het 
geding: loon- en prijspolitiek, garanties, het 
zijn immers alles facetten van de geleide 
economie, zoals de P.v.d.A. deze niet enkel 
als tijdelijk noodzakelijk ziet, maar principieel 
gewenst acht. 

Dat de wedloop tussen lonen en prijzen 
thans in volle gang is, wordt nu wel voor 
ieder zichtbaar en moet temeer teleurstelling 
wekken juist bij hen, die naïevelijk meenden 
dat zulk een wedloop bij dit stelsel te ver
mijden zou zijn. Teleurstellend is dit echter 
ook voor hen het meest, nu het juist een 
maatregel van de regering zelve is, die tegen 
alle regeringsvoorspellingen in ·het fatale 
verband tussen loon- en prijspolitiek in de 
geleide economie zo duidelijk demonstreert. 
Een maatregel van de regering, die n.b. bij de 
jongste loonronde nog eens een dringend be
roep op het bedrijfsleven deed om de hogere 
loonkosten niet in de prijzen der. producten 
door te berekenen. 

* * * 

De jongste loonronde ......... Zeker niet de 
laatste!. 

De Bond van Overheidspersoneel vraagt 
reeds thans per tèlegram aan de minister van 
Binnenlandse Zaken een algemene salarisver
hoging van tien percent als uiterst urgent. 
Wij gaan op deze eis noch op haar urgentie 
thans in, noemen ze slechts als symptoom van 
het ·noodlottige proces dat er in onze econo• 
mie aan de gang is. 

Wanneer werkgevers en werknemers, con
sumenten en producenten (het Landbouw
schap) zich gedrongen voelen tot protest 
tegen een regeringsmaatregel als de thans 
ten aanzien van de melkprijs genomene, dan 
dient men dit te verstaan naar wat het in 
wezen is: een teken aan de wand, dat zich 
richt niet tegen de maatregel, maar tegen 
het stelsel dat de overheid geroepen en in 
staat acht het economische leven te beheer· 
sen.. 

deR. 
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De 
*trzncancantJitêf flit•en )* 

Tweede Kamer over Wederophouw 
en over het · · liftverbod 

Begroting- -van Wederopbouw en Volkshuis-vesting-: Y~Y.D.-fractie tegen iedere 11orm 
van huurbelasting De heer Ritmeester over de betrekkelijkheid van prognosen Het probleem 

der vakarbeiders - De woningnood in Den Haag - De voordelen van systeembouw. 

lnterp~llatie o-ver het liftverbod: Prof. Oud verontrust - Een "ouderwets" geluid - Een 
constitutionele fout - Minister Staf breidt het vrije vervoer enigszins· uit -

"V. V.D.-fractie stemde vóór de motie-Vermeer. 
~ ODH woordvoerder bij de behandeling van de begroting van Wederopbouw en. 
Volkshuisvesting in de Tweede Kamer, de heer Ritmeester, wilde bij deze gele
eenheid ~Heraal'd niet komen tot een bespreking in den brede van de noodzaak van 
JIUurverhoging. 

De Regering is met het overgrote deel van de Kamer van l_lie noodzaak trouwens. 
overtuigd, maar wanneer daaraan door de Regering bij de indiening der voorstellen 
zal worden verbonden een huurbelasting, welke zal dienen als bestemmingsheffinc 
voor een huur- en egalisatiefonds, wilde de heer Ritmeester reeds thans vastleggen, 
dat hij niet bereid zou zijn om tot een huurbelasting, in welke vorm ook, mede te 
werken. 

Bij verklaarde het onaanvaardbaar te achten om de huurverhoging, die de huis
eigenaren beslist toekomt, ook maar voor enig deel in de vorm yan een huurbelas
tinc aan hen te ontnemen. 

De heer Ritmeester was zijn begrotingsrede begonnen met nog eens te waarschuwen 
tegen te optimistische voorspellingen en becijferingen op het stuk van de woningbouw 
en te manen tot grote voorzichtigheid met officiële prognosen. 

Er zijn in de loop van de jaren zoveel 
becijferingen over de woningbehoefte 
gegeven, dat het iemand begint te dui
zelen, wanneer hij deze achteraf nog 
eens .beziet. 

Zo herinnerde de heer Ritmeester nog 
eens aan de door de toenmalige minis
ter. In 't Veld in December 1949 ge
maakte berekeningen, waarbij de wo
ningnood t~gen 1959 plechtig als geëin
digd werd verklaard. 

in de Kamer werd thans nogal eens 
teruggekomen op een rede van minister 
Witte, op 14 October van het afgelopen 
jaar te Amsterdam gehouden, waarin 
deze nu 1962 als het eindjaar noemde. 

Dat is dus drie jaar later dan minister 
In 't Veld voorspelde en ondertussen 
heeft ook minister Witte alweer toege
geven, dat ook z ij n verwachting mis
.schien wel aan de optimistische kant is. 

Minister Witte heeft o.a. geconstateerd, 
dat de woningbehoefte van Januari tot 
en met Juni 1954 met rond 4000 meer is 
toegenomen dan gedurende hetzelfde 
tijdvak van 1953, en .stelde o.a. vast, dat 
uit de beschikbare gegevens blijkt, dat 
dit ~n gevolg is van een · geringere 
sterfte, een groter aantal huwelijken en 
een vermindering van het vertrekover-
schot. . 

De heer Ritmeester wilde dat aanne
men, maar dan vreesde hij, dat het er 
voor één dier factoren niet beter op zal 
worden. De lust tot emigreren neemt 
immers duidelijk af en anderzijds kun
nen we zeker uit Indonesië nog heel wat 
gezinnen erbij verwachten. 

In ieder geval had onze woordvoerder 
niet het vertrouwen, dat we met 65.000 
woningen per jaar (waarbij dan nog 
komt, dat er minstens 4000 woningen 
per jaar aan de voorraad worden ont. 
trokken) het woningtekort snel - al
thans uiterlijk 1962 - zullen inhalen. 

Een van. de moeilijkheden zit in het 
gebrek aan vakkundige bouwvakarbei
ders. Het is noodzakelijk, tot opleiding 
van vakkundige arbeiders over te gaan, 
maar helaas is voor een dergelijke oplei
ding de animo niet groot. 

De heer Ritmeester zei te vrezen dat 
dit ook verband houdt' met de sugg~stie, 
t)at op een gegeven moment het einde 
van het woningtekort zou zijn bereikt 
en datudoor dan een werkelijke daling 
in de bouwnijverheid zou ontstaan. 

De heer Ritmeester geloofde echter 
niet, dat tegen opleiding van een flnk 
aantal bouwvakarbeiders behoeft te wor
den gewaarschuwd. 

Hij stelde terecht vast, dat door de 
achterstand in de bouw van allerlei ge
bouwen voor publieke diensten, voor 
sociale en culturele doeleinden, alleen 
reeds in de nieuwe stadswijken der grote 
steden nog zeer vele jaren behoefte aan 
geschoolde arbeidskrachten zal bestaan, 
terwijl daarnaast, maar vooral d a a r n a 
de zo· noodzakelijke krotopruiming nieu
we bouwvakarbeiders in grote getale no
dig Zàl maken. 

Bovendien: ziet men de cijfers van 
Amsterdam, Rotterdam en 's-Graven
Ïl.age, dan is er geen vooruitgang te boe
ken. 

Integendeel, de achterstand op het 
punt van de voorziening in de woning
behoeften wordt klaarblijkelijk niet in
gehaald. In de M.v:A. op de gemeente
begroting 1955 delen B. en W. van Den 
Haag mede, dat het woningtekort pas 
tegen het einde van de jaren zestig (dat 
ïs dus 1968 of 1969) in deze gemeente zal 
kunnen zijn opgeheve~ 

• * • 
Û p al deze gronden was· de heer Rtt-

meester van mening, dat wij ons 
in Nederland in andere richting zullen 
moeten oriënteren. Met instemming haal
de onze geestverwant een artikel van 
prof. Van Beuselwm in de N.R.ct. aan 
(van 9 September 1954), waarin deze als 
zijn mening te kennen gaf, dat een ge
heel andere instelling tegenover de sys
teembouw noodzakelijk is. 

Willen wij zichtbaar opschieten, dan 
moeten wij ieder jaar 10.000 woningen 
meer hebben. En die zou een goed ge
organiseerde systeembouw ons kunnen 
leveren. Bij de tegenwoordige werkwijze 
krijgen wij die echter zeer beslist niet. 
Een Amerikaanse vliegtuigfabriek geeft 

tientallen millioenen dollars voor rese
arch uit, voordat men één enkel vlieg
tuig heeft gemaakt. Eerst wanneer de 
research volledig bevredigende resulta
ten heeft geleverd, begint de productie. 

RITMEESTER 
.,_" tegen huurbelasting ...... 

Maar dan begint zij ook in serie aan 
de lopende band. En dan zijn de vlieg
'tuigen ook goed en goedkoop. De Neder
landse systeembouwers (aldus nog prof. 
Van Beusekom), die per jaar enkele dui-. 
zenden woningen leveren, kunnen zich 
een dergelijke research niet veroorloven. 

Daardoor blijft onze systeembouw een 
zoeken en tasten, dat nooit tot grote 
resultaten zal kunnen voeren. 

Willen wij de systeembouw de plaats 
geven· die deze in ons land nodig heeft, 
dan zullen wij deze zaak naar de mening 
van genoemde hoogleraar groot, heel 
groot, moeten aanpakken. Dat is tot he
den in ons land niet geschied. 

Het vervulde de heer Ritmeester ook 
met grote zorg, dat de bouw vàn tien 
protestants-christelijke en twintig_ R-K. 
ziekenhuizen en sanatoria op 1 Novem
ber jl. blijkt te zijn aangehouden. 

De gezondheidszorg is toch wel van 
zeer grote betekenis voor ons volk en 
spr. vroeg zich af, of het stopzetten van 

DEZE BURGER 
za! gisleren te bepeinzen: waarom wij - in de politiek - nu eigenlijk niet 
dezelfde propaganda-methoden kunnen toepassen, die in de commercie wor
den gebruikt. Ik bedoel in die sector van het politieke leven die evenzeer op 
werving-door-overtuiging is ingesteld, .als welke handelszaak ook. Tenslotte 
is dat hetzelfde: je moet ertoe gebracht worden de soep van meneer Rijkens 
te proeven voor je in staat bent haar te 1 u sten en dat is met politieke 
beginselen nèt zo. · 

lk sla nu een krant op en zie een helemaal verrukt meisje tegen haar een 
beetje krampachtig-verzadigde moe zeggen: "Hier is 't mam: de échte Sun
light". 

Het zou helemaal niet zo gek zijn dat kind haar moeder het partijprogram 
van welke partij .ook te laten overhandigen. De tekst kan dan hetzelfde blij
ven, al zou het psychologisch wellicht aanbeveling verdienen Sunlighl dan 
even te vertalen in zonnelicht. Dat is het toch ook eigenlijk wat elke partij 
van h a ar programma denkt. 

Wéér een uilzinnig-verrukt kind en wéér een klier-van-een-glimlachende
moe: "Echt waar, mam, erwtensoep vind ik 't lekkerste van alles". 

Waarom nu niet Ploeg-Ploeg, Tjeenk Willink of Zeelenberg, die pa een 
bakkie melk voorhoudt en pa: "echt waar, mam - Mansholt vind ik de lek
kerste van allemaal!" 

ln de margarine en de wasmiddelen zit een Jes voor de politieke propa
gandisten·. 

Zouden wij, van de V.V.D., een goede, welwillende twee-happen-proef niet 
met een gerust gemoed kunnen riskeren? 

En zou de P.v.d.A. niet kunnen adverteren dat zij helemaal niet meer naar 
margarine smaakt? 

Waarom zou een politieke partij zich niet als witter dan het witste wit 
mogen presenteren? 

De huisvrouw let op haar voordeel. Zowel wat de worst en de katoentjes 
als wat haar staatsburgerlijke slem betreft en pa wedt 66k op wat voor hem 
toch voordeliger is. 

Onze politieke propagandisten kunnen van de reclamejongens nog álles 
leren. 

NU klinkt die opvatting nog een beetje vreemd en onwennig. Maar zij zal 
ééns zegevieren. · 

Dat is de stellige overtuiging van DEZE BURGER. 

de bouw wel juist in deze sector mocht 
worden gevonde~ 

Het verheugde onze geestverwant, dat 
er enige schot zit in het bouwen van 
wat grotere arbeiderswoningen, want wij 
bouwen beslist te klei~ Maar z.i. gaat 
die overgang naar de grotere woningen 
nog veel te langzaam. 

De heer Ritmeester was het er geheel 
mee eens, als de minister bijvoorbeeld 
de woningwetwoningen één kamer meer 
wilde geven, maar wel vroeg hij zich 
af, hoe de minister zich dat bij de tegen
woordige positie van de bouw voorstel
de. Groter huis wil immers zeggen: meer 
kosten, meer huur, minder woningen en 
dan is er dus de vicieuze cirkel. 

Het is bovendien duidelijk, dat het 
particulier initiatief na de oorlog een
voudig niet meer in de mogelijkheid 
verkeerde om tot bouw van woningen 
als huurobject over te gaan. 

Vóór de oorlog werd in ongeveer 85 
pct van de woningbehoefte voorzien door 
particuliere bouw, het overige geschied
de als bouw krachtens de Woningwet; in 
de na-oorlogse jaren zijn deze cijfers 
vrijwel omgekeerd. 

JJe heer Ritmeester zag echter geen 
enkel motief, waarom in tijden, waarin 
onrendabele bouwkosten moeten worden 
opgevangen ter berekening van een aan
vaardbaar huurpeil, zulks zou moeten 
voeren tot disqualificatie van het par
ticulier initiatief en hij drong er dan 
ook ernstig bij de minister op aan, om 
de ongelijkheid in subsidieverlening op 
basis van de Beschikking Bijdrage 
Woningbouw 1950 enerzijds en voor 
particulieren door middel van de Pre
mie- en Bijdrageregeling Woningbouw 
1953 anderzijds, op te heffen, omdat 
dit een eenzijdige bevordering van de 
Woningwetbouw medebrengt en de Re
gering goed zou doen, dit particulier 
initiatief juist zoveel mogelijk te steu
nen. 

~ * * 
H et onderwerp van de interpellatie, 

welke kort voor het · Kerstreces 
door de heer Vermeer (Arb.l in de Twee
de Kamer werd gehouden ,n.l. het ver
bod van het "liften" door militairen, 
heeft heel wat stof doen opwaaien. 

Sommigen mag dat wat overdreven 
lijken, - er zijn, op zichzelf bezien, in
derdaad· gewichtiger problemen aan de 
orde, die minder de algemene belangstel
ling trekken - maar begrijpelijk is het 
toch wel. 

De militaire dienst betekent, sinds 
deze, in plaats van de 5 1h maand of de 
acht maanden van weleer, gemiddeld te
gen de twee jaar duurt, een zeer groot 
persoonlijk offer. Een offer, dat, gezien 
het belang van de Nederlandse en van 
de Europese gemeenschap bij een zo 
groot mogelijke defensieve kracht van 
het Westen, waard is gebracht te wor
den, maar dat maakt er het offer toch 
niet minder om. 
· Zo gezien is het begrijpelijk, dat een 
verbod, dat de mogelijkheid van onze 
jonge militairen zeer zou beperken om 
hun weekends thuis of bij hun meisje 
door te brengen (heus, Excellentie, 20-
jarige jongemannen hebben dikwijls al 
een meisje!), zowel bij henzelf en hun 
huisgenoten als bij een belangrijk deel 
van ons volk in het algemeen,. de nodige 
wrevel heeft opgewekt. 

Ten minste een even groot deel van 
die wrevel zal echter moeten worden 
geschreven op rekening van de wij z e, 
waarop minister Staf eerst de monde
linge vragen van dezelfde afgP.vaardigde
en daarna diens interpellatie heeft be
antwoord. 

En het was vooral ook daartegen, dat 
onze fractievoorzitter, prof. Oud, zich 
richtte, toen, na de gedachtenwisseling 
tussen interpellant en minister en nadat 
de eerstgenoemde een motie had inge
diend, ook de woordvoerders van andere 
fracties zich in het debat konden men
gen. <.Yeniolg op pag. 4) 



* IUIA WEEK tot WEEK * 
Democratie in de P.v.d.A. (I) 

Jn Vrij Nederland schrijft het socialistische 
Kamerlid de heer Goedhart o.m. het na

volgende: 

"Ir Vos fungeert als voorzitter van de 
P.v.d.A. In die hoedanigheid beschikt hij over 
onbeperkte mogelijkheden om alle politieke 
naa.gstukken met de Tweede Kamerfractie 
ftll de P.v.d.A. op elk gewenst ogenblik uit
voerig te bespreken. 

Als voorzitter van de partij is hij zelfs ver
plicht om de parlementaire fractie energiek 
aan te pakken, zodra hij meent, dat deze in 
de een of andere kwestie een politieke lijn 
gaat volgen, die naar zijn overtuiging onjuist 
of verkeerd zou zijn. 

In deze zaak heeft hij dat evenwel niet ge
daan. TelWijl hij heel goed wist, hoe men in 
de fractie over deze zaak dacht, heeft hij niets 
gedaan om tot een discussie te komen.· Door 
middel van een dagblad-interview (Het Pa
rool) heeft hij de openbare mening plotseling 
op de hoogte gesteld van zijn persoonlijk 
standpunt in deze zaak. 
· Dit maakt een beetje de indruk, dat hij 
daarmee de fractie een soort van politiek
deurwaardersexploit betekent. Als methode 
vah werken kan ik dit weinig geslaagd vin
_den. Ofschoon dit meer de interne gang van 
zaken in de P.v.d.A. betreft, lijkt het me nut
tig deze opmerking niet alleen intern te ma
ken". 

Tot zover de heer Goedhart. 
Dez.e verklaring accentueert nog eens dui

delijk de tegenstellingen in de leiding van de 
Partij van de Arbeid. Maar dat niet alleen. 

Zij werpt ook een eigenaardig licht op de 
Interne partijverhoudingen en op de vreemde 
toepassing van het begrip "democratie" bin• 
nen het Partijverband. 

* * * 

Democratie in de P.v.d.A; (liJ 
nat ir V os als waarnemend voorzitter van 

de Partij van de Arbeid in zijn hoedanig
heid "beschikt over onbeperkte mogelijkheden 
om alle politieke vraagstukken met de Tweede 
Kamerfractie van de P.v.d.A. op elk gewenst 
ogenblik uitvoerig te bespreken", welnu, dat 
komt ons volkomen normaal voor. 

Wij kunnen ons niet voorstellen, dat het in 
welke andere democratische politieke partij 
dan ook ànders zou toegaan. 

Bedenkelijk wordt het evenwel, . wanneer 
de heer Goedhart verklaart, dat "de voorzit
ter van de partu zelfa verplicht is om de 
parlemen~ ~, --nergiek aan te 
pakken (spat. VaJ:l. ons Red.) zodra hij 
meent, dat deze in de een of andere kwestie 
een politieke lijn gaat volgen, die naar zijn 
overtuiging onjuist of vèrkeerd zou zijn". 

Zoals gézegd, wij achten het vanzelfspre
kend juist, dat het contact tussen partijleider 
en Kamerfracties uitermate nauw is. Zoals wij 
het ook volkomen juist achten, dat de partij
leider uiteraard bij dit contact krachtens zijn 
positie en inzicht veel gewicht in de schaal 
kan leggen. 

Er is dus, en er moet ook zijn, een nauwe 
samenwerking tussen partijleider en fracties. 
Wij kunnen ons zelfs voorstellen, dat het een 
enkele maal nodig is, dat de partijvoorzitter 
inzake een bepaalde kwestie een vermanend 
woord laat horen. Waarom ook niet. 

Bedenkelijk is liet evenwel, als de partij
leider tot taak krijgt de Kamerfracties "ener-

giek aan te pakken" als deze mogelijk een 
weg willen bewandelen, die niet geheel met 
zijn opvattingen strookt. Dit is wel een heel 
vreemde handelwijze, die met het begrip "de
mocratie" weinig van doen heeft. 

Of heeft de heer Goedhart dit alles niet zo 
bedoeld en heeft hij slechts een zeer ongeluk
kige woordkeuze gebruikt'! 

Het is een hoogst eigenaardige uitlating, die 
de kiezer, die zijn verstand gebruikt, toch in 
elk geval wel veel te denken moet geven. 

* * * 

· Nog steeds Jodenvervolging 
V oor degenen, die nog steeds van mening 

mochten zijn, dat het anti-semitisme 
slechts een uitvinding was van het nationaal
socialisme en dat met name het communisme 
de Joden volkomen ongemoeid zou laten, moge 
hier de voornaamste conclusie worden ge
noemd van een rapport, samengesteld door 
een commissie van het Amerikaanse Congres, 
dat zich bezig houdt met de 'behandeling van 
de Joden in de Sowjet-Unie en de met haar 
verbonden staten in Oost- en Midden-Europa. 

In dit rapport wordt verklaard, dat "de 
vervolging van ·de Joodse minderheid voort
duurt, ook al wekt het de schijn, dat in deze 
politiek na Stalins overlijden een wijziging is 
ingetreden". 

Dit ter voorkoming van een mogelijk mis
verstand! 

* * * 

Positie Nederlands inter
nationaal wegvervoer (I) 

Het gemotoriseerde wegvervoer is :riog een 
betrekkelijk jonge tak van het trans

portwezen. Wat het internationale wegvervoer 
betreft, heeft ons land in de loop der jaren 
opmerkelijke resultaten weten te behalen. 

Hiervan getuigde zeer onlangs de directeur 
van de Nederlandse Internationale Wegver
voer Organisatie (N.I.W.O.), de heer K. C. 
A. Colette, die mededeelde, dat ondanks het 
feit, dat de Nederlandse internationale weg-

. vervoerders in verscheidene landen vaak 
onder moeilijke voorwaarden o.m. van fiscale 
aard rijden, terwijl de buitenlandse wegver
voerder in Nederland aan geen enkele . be
perking is onderworpen, de vrachtopbrengst 
van de Nederlandse vervoerders in het buiten-· 
land nog steeds aanmerkelijk stijgt. 

Bedroeg de vrachtopbrengst in 1953 ruim 
17.5 millioen gulden, voor het afgelopen jaar 
kan deze op ca. twintig millioen gulden wor
den geraamd. 

Het aan.tal afgelegde kilometers is zelfs 
nog meer toegenomen n.l. met 20 % of van 
ca. 24 millioen km. tot ongeveer 29 millioen 
km. 

Dit is voorwaar een verheugende prestatie. 
Minder verheugend is evenwel, dat ons weg

vervoer in het buitenland zovele moeilijkheden 
ondervindt van fiscale aard. 

Ondanks het bestaan van de Benelux be
talen onze vervoerders in België een "taxe 
sur Ie transport" van 4.5 % van de vracht
prijs over het Belgisch traject. 

In Frankrijk moet een omzetbelasting van 
8.55 % van de vrachtprijs over het binnen
komende verkeer en de afstand in Frankrijk 
afgelegd, worden betaald. 

Oostenrijk kent een "Beförderungs•• -belas
ting, die dermate hoog is, dat het Nederland
se vervoer op dit land practisch onmogelijk 
wordt. 
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JAARLIJKSE ALGEMENE 
VF;RGADERING 

MELD TIJDIG IN VERBAND MET 

LOGEERGELEGENBEID. 

De aeeretarissen van alle afdelinren wordt 
verzocht zo spoedf&' morelijk oprave te wlllea 
verstrekken van bet aantal af&"evaardfrden • 
leden van h- afdelin&', die de Jaarlijkse Alre
meoe Verpderinr ep Vrijelapvond a April 
1955, in Haarlem zullen bijwonen, oacler vermel
ding" hoevelen hiervan voor eigea lorles zall• 
zorgdragen. 

De aandacht wordt er op gevestigd, dat Baàr
lem slechts weinig" hotel-accommodatie bezit, bo
vendien zijn er, -vanweg"e het bloembolleusel
zoen. reeds zeer veel plaatsen in de hotels v
buitenlanders rereserveerd. 

De "Centrale Haarlem" zal trachten zoveel 
morelijk afgevaardigden en leden bij de leden 
la Haarlem en omstreken onder te br~ea. 

Oppve aan de heer J. K. Lantinr, voorzitter 
van de Loreereommlssle, Rio Grandelaan U. 
Overveen. TeL K 2580-23423. 

Ook in Italië bestaan plannen om het weg
vervoer zwaarder te gaan belasten. 

Hiertegenover stelt Nederland volkomen 
vrijheid en van reciprociteit is hier geen 
sprake. 

* * * 

Positie Nederlands inter
nationaal wegvervoer (11) 

Bij dit alles komt nog, dat de buitenlandse 
vèrvoerders in Nederland, vooral de 

Duitsers, in Nederland thans benzine kunnen · 
kopen tegen een prijs, die slechts iets meer 
bedraagt dan de helft van de benzineprijs bij 
onze Oosterburen. 

Voor dieselolie is de verhou~ing zelfs bij 
3:1. 

Aldus moet worden geconstateerd, dat de 
verhoudingen in het internationale wêgvel'- . 
voer wel zeer eenzijdig zijn. 

Wij vragen ons dan ook af, of deze toe
stand zo langer moet voortduren. O.i. zijn er 
maar twee wegen, die tot een oplossing in 
deze kunnen leiden: 1e de weg der onderhan- · 
delingen, opdat kan worden bereikt, dat de 
fiscale lasten door het buitenland opgelegd 
komen te verval~n en zo dit niet mocht ge
lukken 2e een soortgelijke fiscale heffing op 
het buitenlandse vervoer in ons land . 

Het wil ons voorkomen, dat het beginsel 
van de vrijheid thans wel zeer eenzijdig wordt 
toegepast. 

* * * 

Brede radiovisie 
Velen, zeer velen in den lande zullen met 

ons met veel genoegen op Oude Jaars
avond hebben geluisterd naar Wim Kan, die 
voor de zender van de V ARA een uur "con
ference" ten beste· gaf, die in één woord 
meesterlijk moet worden genoemd. 

Ware het niet, dat Kan tijdens deze uit
zending de politiek vaak in zijn voortreffe
lijke kleinkunst betrok, zo zouden wij in deze 
rubriek geen gerede aanleiding vinden er· over 
te schrijven. 

Kan was niet alleen zeer geestig. maar 
politiek af en toe eveneens zeer scherp, scherp 
niet alleen met betrekking tot de minister
president, maar ook ten aanzien van de Partij 
van de Arbeid, waaraan de V ARA zich ten 
nauwste verwant voelt. 

Er was voor de V ARA echter geen bezwaar 
dit alles uit te zenden, waarmede zij van 
een brede visie getuigde. Het vrije woord 
vond ruim baan en wij menen er goed aan 
te doen hiervan op deze plaats zonder om• 
wegen melding te maken. 



Mao Tse-Töeng op het oorlogspad tegen het liberalisme. 
Eenzijdige voorlichting en 

~ . 
1\lao Tse-Toeng, president der Chine!le Volksrepubliek, tevens leider der com-

munistische partij, in China, schreef In 1937 een artikel, getiteld: "Tegen het 
liberalisme. Dit artikel .werd in April 1954 in brochure-vorm uitgegeven in een 
Franse vertaling. (Editlons en Langues Etrangères, Pêkin, 1954). 

Dit artikel van de Chinese volksleider analyseert het liberalisme niet als een 
staatkundige en economische ideologie, maar als een m ~ n t a 11 t e l t, die het 
communisme van binnen uit bedreigt. Volgens Mao Tse-Toeng komt deze menta
liteit voort uit het egoïsme der kleine burgerij, die de particuliere belaugem 
stelt boven die van de revolutie. Dit .,liberalisme'! signaleert hij in de vorm van 
elf hoofdzonden, t.w.: 

• begrippen verwarr~ng van 
aldus: "Alle loyale, oprechte en ijverige 
communisten moeten de handen ineen
slaan, om de liberale tendenties in som
mige partijgenoten te bestrijden en hen 
op het rechte pad terug te brengen. Dit 
is een van onze taken aan het ideologi
sche front". 

• • * 

Dat de Chinese communistische voor
man het werkelijk liberalisme slechts als 
façade heeft gebruikt voor zijn strijd op 
het psychologische front binnen de eigen 
partijorganisatie en dat hij aldus aan 
het liberalisme als ideologie geen recht 
heeft laten wedervaren, behoeft in dit 
blad geen nader betoog. 

D e hierboven gesignaleerde "libe- Doch het valt niet te ontkennen, dat 
rale" mentaliteit lijkt ons kenmer- de door Mao Tse-Toeng opgesomdé 

kend voor het individualistische Chinese hoofdzonden van het liberalisme ona 
volkskarakter. De Chinees is doorgaans een spiegel voorhouden. Dat hij nagels.. 
een individualist en dat is zijn grote te· ten heeft, de liberale hoofddeugden te 

1. Men weet, dat iemand fout is, doch tra-revolutionnaire uitspraken niet, en kortkoming in communistische ogen. schetsen, kan men een fel communist 
men durft hem niet te bestrijden, omdat men doet, alsof er niets aan de hand is. De door Mao Tse"Toeng gesignaleerde als Mao Tse-Toeng niet kwalijk nemen. 
hij een oude Vriend of kennis· is. Aldus 7. Men Iaat het na, propaganda onder !iJberale hoofdzonden zijn feitelijk al"re• Wanneer de communistische partij in 
benadeelt men de gemeenschap èn de de massa te mak.en, men stelt geen be- meen menselijke zwakheden, die in· we• Ohina volgens de door ·haar lelder aan-
persoon in kwestie. lang in de levensomstandigheden . en de zen met het li:beralisme als zodanig wei- gegeven richtlijnen het Chine1e volks-

2. Men uit zijn critiek in particuliere beiangen der massa, men is onverschil- nig hebben uit te staan. karakter van zijn "liberale" smetten 
gesprekken, doéh men laat positieve lig ten aanzien van het lot der massa Door deze menselijke zwakheden, die weet te zuiveren. dan zou het Chinese 
suggesties aan de organisa.tie achter- en men gedraagt zich als een gewoon men beter zou kunnen sli.menvatten on· communisme erin slagen, het oudste 
wege. Men zwijgt in de vergadering, particulier. der het hoofd "laksheid", dan "liberaal" cultuurvolk ter wereld van zijn indivi-
maar men kletst honderd uit nà de ver- s: Men komt niet in verzet: tegen da- te doodverven. heeft hij datgene, waar- dualistische geestesmerk te beroven. 
gadering. . den, die indruisen tegen de belangen voor hij wilde waarschuwen, op een De toekomst zal leren, of het door 

3. Men bemoeit zich met niets, waar- der massa en men laat de hiervoor ver- ideologisch plan gebracht. . Mao Tse-Toeng ontketende offensief te-
bij ·men niet rechtstreeks betrokken is; antwoordelijke -personen hun gang gaan. Aldus is door Mao Tse-Toeng de gen het Chinese volkskarakter slaagt. 
ook wanneer sprake is van evidente 9. Men doet zijn werk zonder animo, strijd tegen verslapping der partijdisci- Mocht dit offensief onverh~t slagen, 
fouten. zwijgt men. plan en richtlijnen. Men grijpt zo min pline verheven tot een strijd aan het dan zal het humanistische en wijsgerige, 

4. Men gehoorzaamt geen bevelen, ·mogelijk in en laat zo veel mogelijk ideologische front. Bestrijding van psy. het liberale en individualistische goud 
doch plaatst zijn persoonlijke opinies alles maar lopen. ohologische tekortkomingen, inhaerent verWisseld zijn tegen het koper van dis-
boven all~s. Men is veeleisend tegen- 10. Men is onbekwaam voor de ho- aan het Chinese volkskarakter, heeft al· cipline, gehoorzaamheid, volgzaamheid en 
over de partijorganisatie, doch men on- gere posten en men vindt zichzelf te dus de adelbrief van een principii!le kuddegeest. 
derwerpt zich niet aan de partijtucht. goed voor de lagere posten. Men is non- · strijd ontvangen. Het zou ook kunnen zijn, dat Mao's 

5. In plaats van dwalingen de bestrij- chalant in zijn werk en in zijn studie. I Men kan niet ontkennen, dat Mao offensief tegen het liberalisme - lees: 
den in het belang van de eenheid, de 11. Men is zich weliswaar bewust van Tse-Toeng door de strijd tegen inw<.ndi- tegen het Chinese volkskarakter - zal 
vooruitgang en het arbeidsproces, doet eigen dwalingen, doch men doet niet ge verslapping onder de banier: "Tegen verzanden en dat op den duur een ver• 
men persoonlijke aanvallen en zoekt zijn best, ze te verbeteren. Men neemt het liberalisme" te plaatsen, psycholo- menging zal ontstaan van Chinees iudi-
persoonlijke wraalmeming. een liberale houding aan tegenover zich- gisch een zet heeft gedaan, die de her- vidualisme en communistisch collecti• 

6. Men luistert na.<tr dwalingen zon- zelf. druk van zijn artikel Ao. 1937 als ex- visme, d.w.z. een Chinees socialisme. 
der ze te bestrijden, men signaleert con· Mao Tse-Toeng eindigt ·zijn artikel portartikel rechtvaardigt. · P. D. VAN ROYEN. 

--~------------------------------------------------------~---------------------
(Vervolg van pag. 2) 

Het antwoord va.n de minister op de 
vragen van de interpellant had hem, zo 
zei de heer Oud, ernstig verontrust. En 
dat niet zozeer om de :;;aak zelf - men 
kan natuurHik over het liftverbod ver
schillend denken; het heeft natuurlijk 
zoals elke maatregel, zijn voor en tegen 
-· dan wel om de w~ize, waarop de mi
nister zlin antwoord had ingekleed. 

Onze fractievoorzitter vond het geluid, 
dat h\i van de minister gehoord had, een 
echt ,.ouderwets" geluid. 

Het geluid van een ouderwetse minis
ter van Oorlog van vóór 1914, toen bur
gerministers van Oorlog nog niet aan de 
orde waren geweest; van een ouder
wetse generaal, die in de dien2".; geen 
oog heeft voor de psychologische vragen 
van de verhouding tussen soldaat en 
burger, die hierbij een rol spelen. 

Het had hem ook verontrust, dat de 
minister had gezegd: ik kan de verant
woordelUkbeid alleen dragen, wanneer 
de gezagsdragers weten, dat zij door mij 
worden gesteund. 

Betekent dit, zo vroeg de heer Oud, 
dat de minister op het standpunt staat: 
wanneer de gezagsdragers bepaalde op
vattingen hebben, heb ik eenvoudigweg 
niet te beoordelen of die opvattingen 
goed z~in of niet goed, maar moet ik in 
het belang van de discipline achter die 
opvattingen staan? • 

Dat is, zoals de heer Oud ook met 
enige herinneringen uit de verleden tijd 
illustreerde, een buitengewoon gevaar
lijk standpunt, dat op een gegeven ogen
blik weleens tot ongelukken kan leiden. 

* * * 
Nu lwn de heer Oud, die zich ook 

hier in het geheel geen "doordrij
ver" toonde, begrijpen, dat het liften tot 
bezwaren leidt wat betreft de discipline 
en de orde, maar, zo vroeg hij, waarom 
~an dadelijk· de gemakkelijkste.weg:van 
een liftverbod gekozen ? 

Heeft de millister het dim · niet als 
zijn taak gevoeld om in de allereerste 
plaats te trachten, de zaak dan wat 
"regelmatiger'' te regelen? (De minis
.ter had er zich_ o.a. op beroepen~ dat de 
militairen. "iJl trossen" langs !ie wegen 
om ee,n "lift" stà.an bedelen en aldus 
ook het verkeer in gevaar brengen). • 

Zou men, zo vroeg de heer Oud, ook 
niet beter: . zijn doel bereiken langs op
voedkundige weg? Had de minister 
niet beter aan de commandanten ltun
nen opdragen, er met hun soldaten 
over te praten, er theorie over te ge
ven, op welke wijze zij zelfs bij het 
vragen van· een lift zich als "militair" 
kunnen gedragen ? 

Ook in zijn eigen diensttijd had de 
heer Oud de gevolgen gezien van on
oordeelkundig uitgevaardigde orders, 
die op grote schaal werden overtreden, 
waardoor die orders aan de discipline 
een veel groter kwaad berokkenden dan 
wanneer men ze niet had uitgevaar
digd, 

Dasi-om was hij bepaald van oot;deel, 
4tat er zeker meeJ;· had. moeten i'ebeu-: 

PROF. OUD 
...... constitutionele bezwaren ...... 

ren dan het uitvaardigen van een Iift
vevbod. 

Prof. Oud had liever gezien, dat er 
geen liftverbod was uitgevaardi~d. 
maar nu dit verbod eenmaal was ·uit
gevaardigd en wanneer de minister 
meende, dat verbod niet te kunnen in
trekken, dan zou ·de minister er toch 
wat anders aan moeten toevoegen .om 
het primaire belang van een goede 
geest in de krijgsmacht, die van zo'n 
ontzaglijk belang is, te bevorderen. 

Spr. verklaarde dan ook zeker zijn 
stem te zullen geven aan de motie van 
de heer Vermeer, luidende: "De Kamer, 
van oordeel, dat het gewenst is, dat 
dienstplichtige militairen hun vrije tijd 
gedurende het week-einde zoveel moge
lijk in. gezinsverband doorbrengen, ver
zoekt de minister die maatregelen te 
nemen, die aan dit verlangen tegemoet 
komen; en gaat over tot de orde van 
de dag". 

De heer Fens, de woordvoerder van 
de K.V.P.-fractie, had zich tegen deZe 
motie verklaard, omdat z.i. de minister 
op de eenmaal door hem gegeven disci
plinaire order niet meer kon · terug
komen. 

De heer Oud verklaarde dat bezwaar 
echter niet te begrijpen, want in die 
motie werd met geen enkel woord ge
sproken, dat aan de mini:ster werd ver
zocht het liftverbod op te heffen. 

De heer Vermeer had zelf drie moge
lijkheden genoemd: opheffing van het 
liftverbod, ver'hoging van het aantal 
malen, dat vervoer voor Rijksrekening 
wordt verleend, dan wel verhQging van 
soldij en zakgeld. De minister werd in 
zijn keuze dus volkomen vrij gelaten. 

Tenslotte heeft de heer Oud nog een 
enkel woord gewijd aan wat hij wilde 
noemen: het .:onstitutionele punt. 

Het had hem aanstonds met verba· 
zing vervuld, toen hij die legerorder. 
.las, dat de mini.ster zich èaartbij beriep 

op het oordeel van de inspecteur-gene
raal (Prins Bernhard). 

Daarmede, zo zei de heer Oud, brengt 
men het oordeel van een lid van het 
Koninklijk Huis in het pubHelt en dat 
is volkomen in strijd met de constitu
tionele vevhoudingen, zoals die zich ook 
bij ons in Nederland in de loop der, 
jaren hebben ontwikkeld. 

Men moet mij, zo merkte de ·heer Oud 
met grote nadruk op, goed begrijpen. 

Ik versta volkomen, dat de minister 
het oordeel van de inspecteur-generaal 
op hoge prijs stelt. Onlangs las de heer 
Oud, dat de Prins in de ministerraad 
was geweest om over zijn bevindingen 
met betrekking tot een buitenlandse reis 
te spreken. · 

Dat waardeer ik ten zeerste, zo ver
klaarde onze fractievoorzitter en hij be
greep, dat het voor het Kabinet van de 
hoogste waarde is om zijn ervaringen 
te vernemen. 

Hij kon zich ook voorstellen, dat zo'n 
gesprek met de Prins voor de Regering 
aanleiding kan zijn om bepaalde maatre
gelen op enig gebied te nemen, bijv. een 
handelsmissie te zenden. 

De Regering mag echter nooit laten 
horen, wat binnenskamers de adviezen 
van de Prins zijn geweest, Doet zij dat 
wel, dan maakt zij, dat het oordeel van 
een lid van het Koninklijk Huis voor
werp van debat kan worden in deze Ka
mer. 

Zoals uit de reactie van de minister 
wel bleek, had :deze ·achteraf ook wel het 
gevoel gekregen, dat dit zó maar niet 
meer moest gebeuren. 

De heer Oud achtte dat reeds een 
winstpunt, maar hij begreep toch niet, 
dat de minister dat niet van den beginne 
af. had ingezien. 

De minister had zich, door zich mede · 
op het oordeel van de Prins' te beroepen, 
practisch toch min of meer achter deze 
verscholen en dat achtte prof. Oud "een 
volstrekte, eigenlijk onvergeeflijke fout". 

Destijds wilde Wellington de gemaal 
van Koningin Victoria opperbevelhebber 
van het ·Engelse leger maken. Gladstone, 
die daartegen was, heeft geschreven, dat, 
toen Wellington dat voorstel deed, hij al 
in de tachtig was en waarschijnlijk aan 
ouderdomszwakte leed, want dat hij an
ders nooit met dat voorstel was gekomen. 

Ook de Prins-gemaal zelf had echter 
ingezien hoe fout dat was en hij heeft 
dat in een belangwekkende brief aan 
Wellington geschreven. 

De heer Oud heeft deze brief in de 
Kamer geciteerd. Wie het interesseert, 
verwijzen wij naar blz. 561 van de Han
delingen, 1e kolom. 

• • • 
Bij de duplieken zei minister Staf, 

het in de "constitutionele kwestie" 
geheel eens te zijn met de heer Oud en 
diens redenering geheel te kunnen aan
vaarden. 

De enige verontschuldiging voor de 
minister was, dat destijds, kort na de 
oorlog, een oproep van Prins Bernhard 
aan automobilisten was gepubliceerd, om 
juist w e 1 een lift aan militairen te ver
lenen. 

Dat was toen (in verband met de nog 
z~er beperkte reismogelijkhedèn) ·echter. 
een geheel andere tijd. 

De minister had nu willen voorkomen, 
dat men zich nog op Prins Bernhard zou 
beroepen en had daarom aan de com-: 
mandanten medegedeeld, dat dit verbod 
geheel in overeenstemming was met het 
advies van de inspecteur-generaal. 

"Het is" - aldus woordelijk minister 
Staf . - "e~n toevallige samenloop . van 
omstandigheden geweest, die hieltoe 
heeft geleid. In mijn antwoord in eerste 
termijn aan de geachte interpellant heb 
ik reeds gezegd, dat wij dergelijke voor
vallen (in het vervolg) moeten voorko
men". 

De minister kwam de Kamer in zover
re ook enigermate tegemoet, dat hij toe
zegde, in plaats van 13 maal, 17 maal per 
jaar vrij vervoer te zullen geven, en bo
vendien nog éénmaal extra, bestemd uit
sluitend ·voor ·het naar huis reizen op 
Kerstmis en Nieuwjaar. 

De interpellant achtte deze toezegging 
echter niet voldoende en handhaafde zijn 
motie, welke daarna werd aangenomen • 
met 45 tegen 28 stemmen. 

MINISTER STAF 
weinig tegemoetkomend ...... 

Vóór stemden de P.v.d.A., de V.V.D., 
de K.N.P., de C.P.N., 3 leden van de C.H.
fractie (jkvr. Wttewaall van Stoetwegen 
en de heren Beernink en Krol), 2 leden 
van de A.R.-fractie (de heren Stapel
kamp en Van der Zaal) en de Staatk.
geref. Tegen stemden dus de gehele 
K.V.P.-fractie en de overige aanwezige 
leden van dE!' C.H.- en de A.R.-fracties. 

Het was een vrij onplezierige vergade
ring voor minister Staf geweest, al be
hoeft hij zich van de motie formeel dan 
ook niet meer aan te trekken dan hij 
heeft toegegeven en teegeze&d . 



liftverbod nogmaals onder de aandacht 
Een verzoek om nadere inlichtingen en een antwoord hierop 

(lngezonqen) 

In de loop van het liftdebat deelde mi
nister Staf mede, dat prins Bernard het 
met het verbod eellS was; hetgeen onze 
partijvoorzitter uit zijn grondwettelijke 
slof deed schieten, om te betogen dat door 
dit beroep een lid van het koninklijk huis 
in de openbare beraadslaging werd be
trokkên en dat daardoor de door onze 
grote voorganger Thorbecke voor goed in 
de grondwet verankerde ministeriële ver
antwoordelijkheid ondermijnd werd. Voor 
zover mij bekend is werd noch in noch 
buiten de kamer tegen prof. Ouds stelling 
verzet aangetekend, zodat hij ·wel gelijk 
zal hebben (indien ik daarvan niet reeds 
bij voorbaat overtuigd was!). Vandaar 
mijn verzoek om ingelicht te worden. 

De positie is naar ik meen deze, dat 
prins Bernard, in zijn hoedanigheid van 
inspecteur-generaal van de landmacht, 
destijds een beroep op de automobilisten 
gedaan heeft om soldaten een liftje te ge
ven, omdat reizen met openbare vervoer. 
middelen toen nog moeilijk was. Als de 
prins toen niet uitdrukkelijk aan de sol
daten toestemming tot liften gegeven 
heeft, dan ligt die toestemming m.i. toch 
wel opgesloten in zijn verzoek aan de au
tomobilisten. Aannemende dat de inspec
teur-generaal bevoegd was deze toestem
~ing te geven (en dat ze jaren van kracht 

"Delftse Beeldenstorm" 
Succes van de V. V.D.-fractie 

Tijdens de algemene beschouwingen 
over de gemeentebegroting 1955 van 
Delft, heeft de VVD-fractie-voorzitter, 
de heer C. M. Hage, gesproken over de 
huidige plaats vim het standbeeld van 
Hugo de Groot, dat van het midden van 
het marktplein werd verwijderd om 
meer ruimte te krijgen voor de Taptoe 
1954. 

De burgemeester had indertijd toege
zegd, dat het beeld na afloop van die 
Taptoe weder op de oude plaats zou 
worden teruggebracht. Hiervoor was 
reeds een bedrag van f 4000 uit_getrokken. 

Het beèld ·staat nog steeds als het ware 
weggestopt in een hoekje van het Markt
plein, alwaar het, volgens de heer Hage 
en zeker ook naar de mening van een 
groot deel van de Delftse bevolking, niet 
tot zijn recht komt. 

In zijn antwoord deed de burgemeester 
de toezegging thans een commissie te be
noemen om hem over de juiste plaats te 
adviseren en dit advies dan in de Raad 
te zullen brengen. 

De heer Hage sprak eveneens over het 
borstbeeld van de bij alle partijen des
tijds zeer geziene liberale burgemeester 
van Delft, de heer De Vries van Heyst. 
Dit beeld werd enige jaren geleden van 
zijn oorspronkeliike plaats in het Stad
huis verwijderd. 

"Aan de schenkers - vrijwel de gehele 
bevolking van Delft - en ook aan over
wegingen van piëteit zijn wij verplicht, 
dat aan dit beeld· wederom een eervolle 
plaats in het Stadhuis worde ingeruimd", 
áldus de heer Hage. Ook hier Vl'erd een 
succes verworven; het be.eld is thans ge
plaatst in· de kamer van de wethouders, 
zoals de leden van de Raad·I.I. Woensdag 
mochte~ !1-anschouwen. 

gebleven is wijst daar m.i. wel op), dan 
moet hij ook geacht worden. bevoegd te 
zijn die toestemming weer in te trekken, 
als een verandering in de omstandigheden 
hem daartoe aanleiding geeft. Het zou 
daarom eleganter geweest Zijn, indien Je 
intrekking der toestemming door de prins 
ware geschied, zodat minister Staf zich 
niet zou hebben behoeven te beroepen op 
diens instemming, maar op diens besluit. 

Dit daargelaten zou de feitelijke positie 
dezelfde zijn geweest; immers ook dàn 
zou waàrschijnlijk prof. Oud zijn waar
schuwende vinger hebben opgestoken; 
maar had hiJêiat (en heeft hij dat) terecht 
gedaan? 

Ik meen mij te herinneren dat tijdens 
de eerste wereld-oorlog het beleid van de 
opperbevelhebber generaal Spijders her
haaldelijk in de kamer besproken is, welk 
beleid dan door de minister gedekt werd 
(anders was hij afgetreden). Stel dat het 
liftverbod werkelijk van de prins was uit
gegaan, dan was daartegen misschien in 
de Kamer geprotesteerd, en zou de prins 
door de minister gedekt zijn geworden 
(de heren waren het immers eens). 

De omstandigheid echter dat de hui
dige inspecteur-generaal lid is van het 
koninklijk huis zou volgens prof. Oud 
oorzaak zijn, dat diens handelingen niet 
in de openbare discussie mogen worden 
betrokken. Maar als. dat waar is, dan had 
prins Bernard m.i. nooit tot inspecteur
generaal benoemd mogen worden, noch 
in enige andere functie die een konink
lijke, door een minister gecontrasigneer
de benoeming noodzakelijk maakt. Maar 
eenmaal aldus benoemd, mag hij m.i. ook 
in de discussie worden betrokken, vooral 
ook omdat in de grondwet wèl de on
schendbaarheid van de koning vastgelegd 
is, maar niet die van de leden van zijn 
huis. Wat men op overwegingen van hof
felijkheid doet of nalaat staat hier bui
ten. 

Niet door het beleid van prins Bern
hard als inspecteur-generaal in de open
bare beraadslaging te betrekken wordt 
m.i. de ministeriële verantwoordelijkheid 
ondermijnd, maar integendeel door dat 
beleid van de discussie uit te sluiten. 

Wilt u mij uitleggen, waar de fout in 
mijn gedachtengang schuilt? Ho. 

De functie van inspecteur-generaal is 
bij mijn weten een louter adviserende. 
Zou zij een bevelvoerende zijn, dan zou 
het inderdaad onjuist zijn- een lid van het 
Koninklijk Huis er mede te belasten. Zij 
zou de Prins dan immers brengen in een 
ondergeschikte positie tegenover de ver
antwoordelijke minister en een dergelijke 
positie acht ik voor de gemaal der Konin
gin onaanvaardbaar, ook al wordt het 
door de Grondwet niet verboden. 

Hoe het onmiddellijk na de oorlog pre
cies stond met het liften; weet ik niet. 
Zou er op dit punt destijds een order 
van de Prins zijn geweest, dan zou die 
gegrond moeten zijn op het bevelhebber
schap over de strijdkrachten, dat hem in 
1944 was opgedragen. Dit bevelhebber
schap was, blijkens het bovenstaande, 
naar mijn mening een onjuiste figuur. 
Het is dan ook spoedig vervangen door 
de functie van inspecteur-generaal. Mocht 
er een order van de Prins, stammende uit 
de tijd van zijn bevelhebberschap zijn ge
weest, dan was de bevoegdheid om die 
order in te trekken met het eindigen 

Nieuws uit Afdelingen en Centrales 

Mr VanJ,Uelsprak op 
Utrechtse kaderbijeenkomst 

In de serie Kaderbijeenkomsten van 
de Centrale Utrecht werd op 7 Januari 
j.I: het probleem van de Provinciale be
groting besproken in een goed, bezochte 
te Amersfoort gehouden vergadering. 

Inleider was ditm;1al ·de. ondervoorzit
ter der Partij, mr H. van Riel, lid van 
Gedeputeerde Staten van ·Zuid-Holland. 
In een zeer vlot én .vaak humoristisch, 
maar bovenal deskundig betoog leidde 
de spreker de aanwezigen in bij de in
gewikkelde en onoverzichtelijke begro
tings-moeilijkheden. 

Hij gaf een overzicht van de inkoms
tenbronnen en de voornaamste uitgaaf
posten. Het totaalbedrag van een provin
ciale begroting blijft ver achter bij dat 
van de grote gemeenten, zodat het finan
cieel beleid van de provincie van veel 
geringer invloed is op het welvaartsni
veau van het land. 

De inkomsten zijn vrijwel geheel afge
stemd op die van het Rijk, zodat vermin
dering van· provinciale uitgaven geen 
verlaging van belasting betekent. Zelfs 
wanneer de provincie haar opcenten op 
personele eR gron'dbelastintf ·zo111 verla-i 

gen, zouden de gemeenten vrijwel ge
dwongen beslag leggen op die vrijko

_mende ·opcenten. 
Dat is van invloed op onze houding 

tegenover de subsidiepolitiek. Als de in
komsten toch uitgegeven moeten worden, 
is het van belang de grote massa te laten 
profiteren van de mogelijkheden op cul- . 
tureel gebied. 

Breedvoerig stond spr. stil bij de voor
en nadelen van een eigen belastinggebied 
voor de provincie. Principieel kunnen 
we daarvan voorstanders zijn, maar in 
de practijk ontstaat .dan door conserva
tieve invloeden een groot VE'rschil in 
verzorgingsniveau. 

Op de inleiding volgde een geanimeer
de nabespreking. 

Oegstgeest-Warmond koos 
nieuw bestuur 

Het bestuur van de afdeling Oegstgeest 
-Warmond is als volgt samengesteld: 
ir. A. van Driel, voorzitter, C. J. Deketh, 
Rhijngeesterstraatweg 149, telefoon 26202, 
secretaris, G. Macovich Jr., pennning
meester, Mevr. J. C. de Jong-Diepeveen, 
Mevr. E. de Tombe-Huurman, J. G. de 
Jong Hzn., Dr. K. Sirnon Thomas en Mr. 

.M. A. V. Slingenberg. 

van dat bevelhebberschap op andere au
toriteiten overgegaan. Van intrekken van 
de order door de Prins kon derhalve in 
1954 geen sprake zijn. 

Het verzoek aan de automobilisten in 
1946 was geen order aan de troep. Het 
was een bij de beperkte vervoergelegen
heid van die dagen alleszins te waarde
ren beroep op het publiek om de mili
tairen ter wille te zijn. Een beroep, dat 
de Prins ook had kunnen doen zonder 
dat hij enigerlei functie bij het leger ver
vulde. 

Militaire bevelhebbers kunnen even
min als burgerlijke autoriteiten altijd bui
ten de parlementaire discussie blijven. Zij 
treden dikwijls naar buiten op en als dit 
optreden tot critiek aanleiding geeft kun
nen. aan de Ministers daarover. vragew 
worden gesteld en kunnen aan hen even
tueel maatregelen worden verzocht. Nog 
niet zo heel lang geleden heeft de Minis
ter van Justitie in dergelijke critiek aan
leiding gevonden een officier van justitie 
te verplaatsen. Zo is in de jaren 1914 tot 
1918 wel critiek geoefend op de opper
bevelhebber van land- en zeemacht gene
raal Snijders. In October 1918 was de 
toestand zodanig, dat de inzichten van 
Minister en opperbevelhebber zozeer ble
ken uiteen te lopen, dat de generaal een 
verzoek om ontslag indiende. Men mag 
wel aannemen, dat de minister anders, 
zonder zo'n verzoek, het ontslag zou heb
ben bevorderd. Het behoeft geen betoog, 
dat volstrekt moet worden voorkomen, 
dat een Minister in een dergelijke positie 
tegenover een lid van het Koninklijk 
Huis zou kunnen komen te staan. 

Gaat het om binnenskamers gegeven 
adviezen, dan ben ik van oordeel, dat een 
Minister in het algemeen het best han
delt :n;l€t . die· '!OOI: zich te houden. Hoe 
minder hij jQjn adviséurs in de parlemen
taire discus.sie betrekt, hoe beter het is. 
Zijn die adviseUrs leden van het Konink
lijk· Huis; dan acht ik het een beleids
fout van de eerste grootte als zij in het 
geding worden gebracht. Het is een grote 
winst van de discussie over het liftver~ 
bod, dilt Minister Staf heeft verklaard 
zijn fout in deze in te zien. 

Men mag uit het bovenstaande natuur
lijk .niet anellien, dat de adviezen van de 
Prins niet van·betekenis zouden zijn; Het 
tegendeel is het geval. Zijn oordeel over 
allerlei zaken - volstrekt niet alleen op 

Mr dr L. J. J • Caron gaat heen 
als wet~ouder van Bussum, 

drA.}. Vis volgt hem op 
Met ingang van 1 Januari 1955 he<'!ft 

mr dr L. J. J. Caron zijn f·mctie van 
wethouder van Bussum neergelegd. Met 
grote en eensgezinde hartelijkheid heeft 
de gemeenteraad afscheid van hem ge
nomen aan het einde van de Begrotings
vergadering. 

Burgemeeste!' Haspels overhandigde 
hem als bijzondere blijk van waardering 
de gouden legpenning der Gemeente, ter
wijl alle fractievoorzitters getuigd€'n van 
hun respect voor de grote kennis en 
wijsheid van wethouder Caron. 

Nadat hij een eervolle loopbaan bij het 
B.B. in het voormalige Nederlands-Indië 
had bekroond door het gouverneurschap 
van Celebes, heeft mr Caron ziel! te Bus
sum gevestigd, waar hij sinds 1935 zitting 
heeft in de gemeenteraad. 

Van 1939 tot 1946 en van 1949 tot heden 
diende hij de Gemeente als wet'1ouder. 

In verband met zijn leeftijd - hij is 74 
jaar. - oordeelde wethouder Caron de 
tijd gekomen om heen te gaan. 

De VVD-fractie i11. bet bijzonder zal 
deze krachtige en wijze leider node mis
sen en zal hem dankbaar blijven voor de 
overtuigende wijze waarop mr Caron zo
lang de liberale visie in de Gemeente
raad tot haar recht heeft doen komen. 

De fractievoorzitter, dr A. J. Vis, 
werd in dezelfde raadszitting tot zijn op
volger gekozen. 

In memoriam P. Visser Az. 
De vorige week overleed geheel on

verwachts de heer P. Visser, lid van de 
geme~nteraad van Schagen voor onze 
partij en dijkgraaf van de Polder Wie
ringerwaard. 

Daarenboven bekleedde hij nog vele 
andere functies, onder andere was hij 
bestuurslid van de Vereniging van Noord
hollandse Waterschappen. 

Met de heer Visser verliest de Kop 
van Noordholland weer een vooraan
staand man, die mede veel voor de libe
rale zaak deed. 

Hij was een beminnelijk mens, die ve
le vrienden en slechts weinig vijanden 
had. De belangstelling bij de begrafenis 
was dan ook zeer groot. 

Dat hij ruste·in vrede. 

militair gebied - zal voor de KoningiJl 
en haar ministers van grote waarde kun-· 
nen wezen. Maar het moeten vertrouwe
lijke adviezen blijven, zoals ook de ge
dachtenwisseling tussen de Koningin en 
haar ministers een volstrekt vertrouwe
lijke moet zijn. Zeker, men vindt over 
deze dingen geen woord in de Grondwet. 
Maar er heeft zich op dit punt een consti
tutionele practijk ontwikkeld, die de Ko
ningin en de leden van haar Huis ge
plaatst heeft buiten alle parlementaire 
discussie en daarmede buiten en boven 
alle partij-politiek. Nergens is het Ko
ningsschap zo vast geworteld als in de 
landen, waar dat het geval is. Wij mogen 
uitermate dankbaar zijn, dat Nederland 
tot die landen behoort. Daarom moeten 
wij alles, wat maar even in een andere 
richting dreigt te gaan, onmiddellijk de 
kop indrukken. Het debat over het lift
verbod heeft gelukkig duidelijk doen uit
komen, dat dit in de Tweede Kamer de 
algemene opinie is. P. J. 0. 

Noteer 17 September· 
in uw agenda 

Iedereen heeft nu zijn nieuwe zak• 
agenda in gebruik en vult daarop in alle 
dagen waarop hij reeds vergaderingen, 
besprekingen, vacantie, etc. heeft. 

Noteer daarom thans reeds dat U op 
1'7 September van dit jaar in Den Haag 
en Scheveningen mo~ zijn om de grote -
manifestatie, welke onze partij op die 
dag belegt, bij te wonen. 

Commissie-herziening 
Provinciale Wet ingesteld 
Hèt bestuur van . de Vereniging va~ 

Staten- en Raadsleden van de Volkspartij 
Voor Vdjheid en Democratie qeeft een 
commissie ingesteld ter bestudéring van 
de taa'k en de organisatie van de pro
vincie, mede in verband met het verslag 
van de b\j beschikking van de minister 
van Binnenlandse Zaken van 17 Decem
ber 1948 ingestelde commissie van ad
vies inzake herziening van ö.e Provin
ciale Wet. 

De commissie is als volgt samenge
steld: 

lid, tevens voorzitter: Prof. mr D. Si
mons. 's-Gravenhage; 

lid, tevens secretaris: K. H. Brandt, 
's-Gravenhage; 

leden: J. J. G. S. Falkena Heeren
veen; prof. dr E. H. s'Jacob, Groningen; 
Mr N. J. C. M. Kappeyne van de Cop~ 
pello, Loenen a. d. Vecht; J. H. Kloe
zen, Breda; Dr B. W. Kranenburg, Al
melo; Mr dr H. K. de Langen, Meppel; 
Mr J. F. G. Schlingemann, Goes; Mr J. 
de Wilde, Amsterdam; Mr S. Willinge, 
Gratama, Zwolle en Mr J. vVilkens. Was
senaar. 

De Commissie is bereids met haar 
arbeid aangevangen. 

Dagelijks Bestuur en 
Kamer-fracties vergaderden 

Het Dagelijks Bestuur en de Fracties 
van onze Partij ïn de Eerste en Tweede 
Kamer van de Staten-Generaal hebben 
op Zaterdag 8 Januari in Dt•n Haag ver
gaderd, onder meer ter bespreking vall . 
de politieke toestand. 

Vooraf is het Dagelljks Bestuur in ver
gadering geweest ter bespreking van 
verschillende huishoudelijke zaken. 

Staten- en Raadsleden uit 
F'riesland, Groningen, 
Drenthe eli :0ver~jssel 

ver~aderen op 9 :Fehruar i a.s. 
De Vereniging van Staten- en Hauds

leden van de V. V.D. heeft voor haar 
leden, woonachtig in de provincies Gro
ningen, Friesland, Drente en Overijssel 
in hotel Ogterop te Meppel op 9 Fe
bruari a.s. (14 uur) een vergadering be
legd, waarin de heer mr L. R. J. Ridrier 
van Rappard, burgemeester van Gorin
chem. een inleiding zal houden over het 
actuele vraagstuk betreffende de zuive
rin.g van afvalwater. 

Gezien de phase, wt.arin dit vraagstuk 
momenteel verkeert. is het van belang 
voor bedoelde leden der vereniging op 
deze bijeenkomst aanwezig te zijn. l\Ten 
reservcre Woensdagmiddag 9 Februari! .. 
Vergadering van de Partij· 

raad op 2 April a.s. 
Op Zaterdag 2 April zal te Amsterdam 

een vergadering van de Partijraad wor-.. 
den gehouden, ondet· meer ter bespre"
king van de voorgestelde wijZigingen in 
de réglementeri van de Partij. · 
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Politiek nieuws uit de hoofdstad 

• • De heer 
bij 

Le Cavelier veertig 
de N.V. Gebroeders 

Jaar In 
Scheuer 

dienst 

Practijk van het 
liberale 

leven deed onze .fractieleider de waarde 
beginselen .leren kennen en waarderen 

van de 

De heer R. Th. I. Ie Caveller, directeur van de N.V. ~broeders Scheuer, i8 
veertig jaar in dienst bij deze onderneming. Ter gelegenheid van dit jublleDmi 
zal een receptie worden gehouden op Dinsdag 18 Januarl van half vier tot half 
zes in het Carlton-hotel. 

Het gebeurt zelden, dat wij de heer Ie Cavelier in deze kolommen aan ~ 
orde stellen in zijn qualiteit van directeur van de N.V. Gebroeders Scheuer. 

Hlj staat meer te boek als leider van de fractie van de V.V.D. in de gemeente
raad, . doch er ligt natuurlijk een verwantschap tussen deze functies, zij het a.IIer
minst in materieel, doch uitsluitend in geestelijk epzicht. 

Bovendien is die verwantschap nu 
juist niet datgene, wat de politieke te
genstander wel eens wil suggereren, 
namelijk als zoude de maatschappelijke 
functies bepalend zijn voor 's mensen 
politieke beginselen; waarbij men dan 
natuurlijk in gedachten aan een leiden
de maatschappelijke functie meteen, 
meestal onverantwoord, de suggestie 
verbindt van welstand. 

Ongetwijfeld zij;. er vroeger perioden 
geweest, waarin vre1 eens voor een 
dergelijke suggestie naar goede gron
den kon worden verwezen. Die tijden 
zijn lang voorbij. Voor de heer Ie Cave
lier persoonlijk hebben zij zelfs nooit 
bestaan. 

Want deze liberale voorman heeft 
zijn bedje niet gespreid gevond-en, zoals 
dat heet. Als jongen is hij bij de Ge
broeders Scheuer in dienst gekomen, 
veertig jaar geleden, in een tijdperk, 
toen een sociale omwenteling dus nog 
in gang was. 

woordige gezaghebbende directeur, die 
zijn mensen weet te geven wat hun 
toekomt maar ook, terecht, van zijn 
mensen eist wat hij van zichzelf heeft 
geëist en waartoe hij weet dat een mens 
in staat is. 

Natuurlijk beschikt niet ieder over 
de aangeboren geestelijke vermog-ens 
om tot leidende en verantwoordelijke 
posities te geraken, doch ieder moet, 
binnen zijn grenzen, tot het uiterste 
van die grenzen kunnen stijgen. 

Daarvoor is nodig energie, wilskracht, 
doorzetting, daartoe geraakt men niet 
zonder een duidelijk besef van de per
soonlijke verantwoordelijkheid voor wel
ke taak men ook verricht. 

* * * 
W anneer een rr:.a.n als de heer Ie Ca.-

velier een overtuigd liberaal is, 
dan moet dit, op grond van zijn carrière, 
zijn politieke tegenstanders tot ernstig 
nadenken stemme11.1 

Een man, uit de practijk van het Ie-

ven voortgekomen, door die practijk 
heen gegroeid. die. niets in de schoot 
geworpen heeft gekregen, doch zichzelf 
daar heeft gebracht, waar hij nu staat 
- zo'n man is h~t symbool van het le
ven zelf. 

Als zo'n . man tot in het diepst van 
zijn wezen is doordrongen van de juist
heid van de beginselen en inzichten, 
waarlangs hij heeft gekoerst en welke 
beginselen, in maatschappelijk verband 
de liberale beginselen genoemd, door de 
practijk als de juiste zijn bewezen, dan 
geeft dat, als gezegd, de tegenstander 
te denken. Althans het zou hem te den
ken moeten geven. 

Helaas, men is van denken afkerig en 
het streven naar partij-politieke macht 
om wille van een macht is het nage
jaagde doel, waarbij overdenking alleen 
maar remmend zou kunnen werken en 
individualisme als een boosaardige be
zigheid wordt aangemerkt. 

Ook de heer Ie Cavelier streeft naar 
partij-macht, doch m~t dit opmerkelijke 
verschil, dat het juist zal leiden tot een 
mogelijkheid om o}J groter schaal de 
juistheid van de libe·rale beginselen in 
het maatschappelijke leven te bewijzen; 
om de waarde van de persoonlijkheid te 
ontplooien en niet om met een .,partij
macht" de baas te spelen over anderen, 
integendeel: het tegenwoordige ge-baas 
over anderen teniet te doen. 

Doch dat proces gaat langzaam lR 
het verpolitiekte Amsterdam, maar er 
zit niettemin tekening in. De onder zijn 
leiding staande liberale fractie is van 

twee man na de bevrijding piltegen tot 
vijf man - met excuses aan mew. 
Wijsmuller: vier mannen en een vrouw 
- en met de volharding, die tekenend 
ia voor zijn gehele carrière, Z&l de heer 
Ie Cavelier met zijn geestverwanten die 
ruimere ·spreiding van het liberale den· 
ken in de raad ongetwijfeld blijven y~- ·

staan met dezelfde energie en langs de
zelfde wegen; dat wil zeggen niet zoe. 
kend het partij-politieke belang, zo dat 
al bij een liberale partij zou kunnea 
bestaan, doch het dienen van het alge.; 
meen belang op vrijzinnige grondslag e11 
daarmee de liberale beginselen als 2110-
danig. 

Doch als ~egd, men moet er de kana 
toe krijgen en die wordt een kleine 
groep als de V.V.D. in de Amsterda.rnlile 
raad niet of nauwelijks vergund. 

Maar men ziet hieruit, dat het juist 
die carr_ière is van de op eigen kracht 
tot directeur van de N.V. Gebroeders 
Scheuer gestegen man, die de heer Ie 
Cavelier maken tot een . overtuigende 
personificatie van het hedendaagse li• 
beralisme, bij talloze gelegenheden ~.oor 
de tegenstander dood verklaard, maar 
in hem levend, strijdbaar en maat
schappelijk vormgevend. 

Een liberale rots in de rode Amster
damse branding heeft iemand hem eens 
genoemd. Moge hij dat nog lang zijn. 
voor zijn firma, voor de haven, voor de 
internationale belangen van Amsterdam, 
voor zijn stad in haar geheel, voor het 
liberalisme en voor een toeneming in 
kracht van de V.V.D.! 

Wat ware gemakkelijker geweest dan 
zich achter de banieren té scharen, 
waarop met ·stevige leuzen maatschap
pelijke rechten voor de massa werden 
opgeëist? Antwoord op schriftelijke vragen van het raadslid De Bruyne Die eis, op zielwelf in grote delen 
niet ongerechtvaa1-digd, had het grote 
nadeel als een niet onbillijke reactie op 
het tot dan toe geldende en reeds ken
terende sociale bestel de massa van het 
ene uiterste naar het andere uiterste 
te ver}!chuiven; de tendens is heden ten 
dage nog niet uitgewerkt en is te ken
schetsen met het bekende motto: van 

Situatie van boekenleverantie nog niét geheel duidelijk 

de wieg tot het graf. · 
De persoonlijke verantwoordelijkheid 

evenwel raakte toen zoek - is nog 
geenszins over alle linies teruggevon
den - doch de jonge Ie Cavelier heeft 
zich er niet toe beperkt de plaats van 
de massa in het maatschappelijk leven 
te bepalen of voor een betere plaats 
daarin mede te strijden, hij heeft ook 
en vooral eigen positie in de massa 
duidelijk verkend. ·En vastgesteld dat 
het i n d i v i d u e 1 e welslagen afhan
kelijk is van de mate van inspanning, 
plichtsbesef, persoonlijke verantwoor
delijkheid, welke men wil ontplooien. 

Deze inzichten. die tegelijk kwalitei
ten zijn, hebben hem met hard werken, 
in een voortdurend persoonlijk verant
woordelijkheid.>besef, doen stijgen langs 
velerlei functies bij Scheuer tot de tegen-
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Het V.V.D.-raadslid de heer W, J. de Bruyne had de volgende schriftelijke 
vragen gesteld aan B, en W.: 

Hebben B. en W. kennis genomen van een bericht in De Telegraaf, waarin . 
mededeling wordt gedaan, dat de aanschaf van boeken voor de diensten en bedrijven 
van de gemeente Amsterdam dient te geschieden via de Centrale Voorzienings
dienst uitsluitend bij het boekenbedrijf van de "N.V. De Arbeiderspers" te 
Amsterdam! 

Indien dit bericht juist is, is het college van B. en W. dan bereid op de kortst 
mogelijke termijn hierover aan de leden van de raad een uiteenzetting en toe
lichting te geven over deze voor de locaal georganiseerde boekhandel ten zeerste 
verontrustende monopolistische strekking van dit voornemen! 

Indien dit bericht niet juist blijkt te zijn, zijn B. en W. dan bereid zich uit te 
spreken omtrent het kiezen van een standpunt, indien hierover bepaalde· plannen 
zouden bestaan? 

Op deze vraeen hebben B. en W. thans 
geantwoord: 

B. en W. hebben van het in de eerste 
vraag bedoelde bericht kennis genomen. 

De Telegraaf heeft op dit antwoord 
van B. en W. in deze zin gerea

geerd, dat 't blad spreekt van 'n al te 
doorzichtige poging van B. en W. om het 
gezicht te redden. 

De brieven, zo zegt het blad, waarin de 
takken van dienst hun bestellingen van 
wetenschappelijke tijdschriften bij de 
particuliere boekhandelaars annuleerden 
(niet van boeken? - Red.) vcrmeldden 
onveranderlijk, dat dit geschiedde inge
volge een besluit van B. en W. en het 
blad concludeert: 

,.,Er blijven dus slechts twee mogelijk
heden~ ê>f het antwoord van B. en W. 
aan 't V.V .D.-raadslid strookt niet met 
de waarheid. of alle hoofden van dien
sten kunntn geen besluiten van B. en. 
W. lezen. Het laatste lijkt in hoge mate 
onwaarschijnl\ik. De bedoeling van het 
gemeentebestuur kan geen andere zijn. 
dan de verantwoordelijkheid voor demo
nopoliemaatregel af te wentelen op de 
Chef van de Centrale Voorzienings
dienst." 

Onzerzlids tekenen wij hierbij aan, dat 
wij gegronde redenen hebben om te ver
moeden, dat het hier toch wel eens een 
volkomen zelfstandige maatregel zou 
kunnen zijn van de chef van de Centrale 
Voorzieningsdienst. die zijn hoogst per
soonlijke besluiten zou kunnen of mogeo 
beschouwen als "namens B. en W. te 
zijn genomen. 

In welk geval deze chef dan eens 
hoogst persoonHik namens R. en W. er 
op zou moeten worden gewezen, dat 
bureaucratius naast zi.in gevoel voor de 
letter van voorschriften ook zijn gevoel 
voor verhoudingen ietwat zou mogen 
ontwikkelen. 

Dit bericht is onjuist. Medegedeeld kan 
worden, dat B. en W. in overeenstem
ming met de doelstelling van de Cen
trale Voorzieningsdienst, er naar stre
ven de inkoop van talrijke voor de ge
meentel\ike diensten en bedrijven nodige 
artikelen te centraliseren b~i deze dienst. 
Het ligt in de bedoeling deze weg even
eens te volgen voor de daarvoor in aan
merking komende boeken en tijdschrif
ten. 

B. en W. streven er niet naar om de 
bestellingen van boeken en tijdschriften 
bij één onderneming te concentreren. 

Zij zijn van oordeel, dat deze bestellin
gen moeten worden geplaatst bij die on
dernemingen, we~ke de beste waarborg 
bieden voor een snelle aflevering en 
voor een goede service. 

Gasvoorziening kwam toch In de knoei 
Een wel wat late verontschuldiging van B. en W. 

Mr Delprat commandeur in . 
de Orde van Oranje Nassau 

Tijdens een besloten bijeenkomst in het 
Scheepvaarthuis te Amsterdam heeft de 
heer mr. D. A. Delprat, directeur van de 
Stoomvaartmaatschappij· Nederland en 
voorzitter van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken te Amsterdam, Maandag j.l 
vele gelukwensen in ontvangst mogen ne
men in verband met het feit, dat hij op 
die dag de 65-jarige leeftijd had bereikt. 

De minister van Verkeer en Waterstaat, 
mr Algera deelde bij deze gelegenheid 
mede, dat het H.M. de Koningin had be
haagd de heer Delprat te bevorderen tot 
commandeur in de Orde van Oranje Nas
sau. 

In een vorige editie spraken wij de 
verwachting uit, dat de klachten over 
onvoldoende gasvoorziening voorbarig 
zouden zijn op grond van verklaringen 
van B. en W., na de slechte ervaringen 
van de vorige winter, dat het Amster
dam deze winter niet aan gas zou ont
breken. 

Toen deze regels bij onze lezers ver
schenen, was evenwel het drama toch 
weer op gang. Van de zijde van de ste
delijke overheid heeft men nu enige ver
klaringen gegeven omtrent de oorzaak 
van de herhaling van de ontoereikend
heid van de gasvoorziening, alsmede de 
verzekering, dat het euvel binnen veer
tien dagen verholpen ;wu zijn. 

Wij laten die verontschuldigingen en 
nieuwe toezegging voor wat zij zijn. 
Doch hoeveel prettiger indruk zou het 
hebben gemaakt, indien B. en W. bij de 
nadering van de winter het publiek op 
de hoogte zouden hebben gesteld, dat het 
euvel zich, wegens. teleurstelling bij het 

verloop van de werkzaamheden, zou 
kurmen herhalen. 

Een tijdig gegeven toelichting had be
grip voor de omstandigheden (tijdig) 
kunnen vragen, maar verontschuldigin
gen achteraf, wanneer het euvel zich 
eenmaal heeft aangediend, baten weinig 
meer. 

Een waarschuwende voorlichting te 
juister tijd ware ook een zaak van psy
chologie geweest. 

En de teleurstelling in het verloop Va&l 
de bouw van een nieuwe gashouder 
heeft werkelijk lang genoeg geduurd om 
deskundigen op het denkbeeld te bren
gen, dat de winter wel eens zou kunnen 
invallen voordat het werk gereed was. 

De speculatie, dat de vorst nog wat 
zou wegblijven ·en eerst zou aantreden 
wanneer de gemeente weer tot een goe
de service in staat zou zijn - daer stelt 
zij zelf, blijkens het antwoord op de 
vragen vaa de heer de Bruuyne ook zo 
prijs opi - was werkelijk te gewaagd. 
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BETONPAAL 
FUNDERINGEN 
.SYSTEEM DE WAAL" 

Ruim 40 · jaar ervaring - 10, 15, 20, 
26, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 ton. 

Voor versterking en nieuwbouw. 

Ook IN fabrieken · kerken • 
scholen • ' huizen. 
Door het gehele land. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N.V., 

A'dam, Tel. 81810, Gen. Vetterstr.l58 
R'DAM, Tel. 86219, Thorledewee 6 

Bakker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

e., 
STAALGIETERIJ 

RIDDERKERK 

• 

ANNO 1848 

VOOR: 

STAALCONSTRUCTIES 

. EN 

BRUGGEN 
KRAANBANEN 
SLUISDEUREN 
FABRIEKSGEBOUWEN • 
LANDBOUWSCHUREN 
HOOGSPANNINGSMASTEN 

SPOORWEGMATERIAAL 
WISSELS en KRUISINGEN 

KLOOS,Kinderdijk 

Gelaste stalen b~izen van 
6-11 4 m.m. blank getrokken . . 

Gelaste stalen vlampijp 

• 
Gas- en Waterleillng buis, 

zwa;t en 
gegalvaniseerd tot 4" 

N. V. RIJN STAAL 
v/hJ.W.OONK&Co 
ARNHEM TEL 24941 

N. V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 
Ridderkerk 

Technische 

rubberartikelen 

Het Algemeen Secretariaat van 
de :Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie is gevestigd Konin
ginnegracht 61 te 's-Gravenhage, 
telefoon 111 '768 .en 114375; giro 
67880. 
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... N M M 0• MONINe-a 

ELECTRO TECHNISCHE FABRIEK 
Fa. P. van RIKXOORT & Zonen 

KINDERDIJK - TEL. 318-01859 

DYNAMO':, ELEC1 ROM01 ORE!v 
WJK.KELEN 

Inkoop - Verkoop - Revisie 

Specialiteit: SCHEEPSINST ALLA TIES 

N.V. A. Prins Th. zoons Aannemmg Maatscnappij 

SLIEDRECHT 

Teletoon 8 

• Bat!eer- en Havenwerken 

SUPERCOPS WEEFSPOELSPECIALISTEN 
in Uw weetspoelen sinds 1870 

OMBOUW VAN GETOUWEN 

Fa. Wed. J. Nijhuis C.V . 
OLOENZAALSESTRAA T 84-86 

ENSCHEDE 

N.V. MACHINEFABRIEK 
v.h. H. J. KOOPMAN 

Dordrecht Tel. K 1850 - 5041 en 5042 

SCHEEPSBOUW- MACIDNEFABRIEK • KETELMAKERIJ 

NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

BLYDENSTEIN & Co. N.V . 
ENSCHEDE 

SPINNERIJ, WEVERIJ, BLEKERIJ & VERVERIJ 
Fabrikanten van Katoenen & Rayon manufacturen 

8. T E N C 4 T E U zn. & t o. ~. t. 
Almelo 

Katoenen- en Rayon

manufacturen 

iJ 
I 



,.Maak de V. V.D. sterk''!! 

Een Rondvaart door de Rotterdamse ·Havens I SPI DO 

BEURS CAFE .. RESTAURANT .. 
COOLSINGEL 48 

Tel. 21795 

ROTTERDAM 

21796 
22001 

* 
VERZORGING VAN GROTE EN KLEINE 
GEZELSCHAPPEN. 

PRIMA KEUKEN EN WIJNKELDER 

W. Dalkmànn 

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

_NOOR lJW WAS 
. - - ~--

NAAR 

BORGH 
Tevens Uw adres voor Chemisch Reinigen 

* 
N.V. Stoom- en Chemische Wasserij 

v/h C. D. BORGH & Zn. 

Bellevoysstraat 75 • Rotterdam • Telefoon 32631-36235 

lNTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

• Verhuizingen en transporten onder volle garantie 
• Verpakkingen voor zeetransporten naar alle werelddelen 
• Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels 

Let op het j u i s t e adres! 
lNSULINDESTRAAT 260-291 (hoek Bergweg) 

. Rotterdam-<:;. Telefoon 46021 

+ 
Steunt het Nederlandse Rode Kruis I 

Wilfemsplein 

ROTTER DAM 

een betere toekomst met de V.V.D . 

een betere KIJK op die toekomst met 

EEN GROENEVELD-BRIL 

GROENEVELD-BRILLF:N 

Oostzeedijk 286 -Rotterdam 

Tel. K 1800-2677l 

·WIL TON-FIJENOO·RD 
ROTTERDAM 

Scheepsbouw 
Machinebouw 

SCHIEDAM 

Reparatie 

Drijvende dokken van 4500 
tot 46000 ton hefvermogen 

W. F.- Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

N I E U W B 0 U W EN R E P A R A T I E 

VAN 
Z E E- EN B I N N E N S C H E P E N 

WERF DE NOORD n.v. 
A L B L A S S E R D A M HOLLAND 

TEL.: ~OTTER DAM 72619-72599 • ALBLASSERDAM 451 -452 

'----------------------------1 
C. van der Giessen & Zonen•s 

I Scheepswerve~ N.V., 

Krimpen aan den IJssel 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ YOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

OPPOSITIE EN DEMOCRATIE 
A anknopend aan een uitspraak, door onze 

partijleider, prof. Oud, bij de jongste Al~ 
gemene Beschouwingen ~edaan, schreef prof. dr 
C. Gerretson in ,.De Telegraaf" van 16 dezer een 
artikel onder het opschrift: ,.Democratisch socia
lisme een contradictio ia terminis". 

De uitspraak van prof. Oud is onze lezers be
kend. Zij gold de positie van de oppositie, waarvan 
opze woordvoerder constateerde, dat zij bij onze 
tegenwoordige staatkundige verhoudingen een 

---------------------------------
In Vianen begint de victorie 

Û nder voorzitterschap van mr J. E. Goud-
swit te Gorinchem kwamen verschillende 

geestverwanten onzer Partij in Hotel ,,'t Zwijns
hoofd" te Vianen bijeen om te spreken over de 
mogelijkheden in deze gemeente een afdeling der 
V.V.D. op te richten. 

Nadat in enkele korte inleidingen door de heren 
A. Ca,ljê, lid. van het Hoofdbestuur. ir C. P. Gil
de, bestuurslid der Centrale Dordrecht en L. van 
Vlaardingen, organisator-propagándist d~!r Partij, 
de doelstellingen der V.V.D. waren uiteengezet, 
werd besloten een afdeling der Partij op te rich
ten. 

Nagenoeg alle aanwezigen traden en bloc als 
lid toe. Het voorlopig bestuur dezer nieuwe af
deling'bestaat uit: 
• A. van Peet, voorzitter: Th. J. van Loo, Buiten

landpoort 14, secretaris, Mevrouw Koedam, pen
ningmeesteresse en J. G. Verkerk. -

Vanzelfsprekend wensen wij deze nieuwè af
deling van harte geluk. 

Wij hopen, dat in Vianen de victorie is begon
ne_n en dat op deze eerste nieuwe afdeling in 1955 
nóg vele zullen volgen. 

De . grap je$,··~'}- .· Vermeer 
oe zogenaamdê gr~pjes, diè doorgaans op 

" Amsterdam worden gemaakt, komen uit 
de liberale hoek en zijn in wezen ingegeven door 
anti-socialistische motieven." 

Dit zei, aldus een verslag in .. Het Vrije Volk", 
de voorzitter van de federatie Amsterdam van de 
Partij van de Arbeid, Evert Vermeer, op de jaar
vergadering, die dezer dagen in de hoofdstad 
werd gehouden. 

Maar de heer Vermeer zei nog meer. In zijn 
openingsrede prees de voorzitter de ,.voorbeeldige 
initiatieven van de socialistische wethouders en de 
raadsfrac-tie, waardoor tal van plannen thans 
worden verwezenlijkt". 

Wij weten waarlijk niet op welke ,.liberale 
grapjes" de heer Vermeer doelt. Het is dan ook 
zo maar een bewering, die de heer Vermeer lan
ceetde zonder daarbij ook maar een enkel voor
beeld te noemen. Althans "Het Vrije Volk" ge
waagde daarvan in zijn verslag met geen enkel 
woord. 

Maar ja, waarom af en toe niet eens een bèwe
ring, die niet nader met feiten wordt gestaafd? 
Het klinkt immers heldhaftig en tenslotte blijft er 

enigszins bijzondere figuur is geworden. Wij heb
ben hier immers eigenlijk al sedert de bevrijding 
niet meer de klassieke tegenstelling van een Ka
binet, steunend op een regeringsmeerderheid, die 
principieel op een ander standpunt st~at dan de 
minderheid of oppositie. 

1r 1r 1r 

Dit is - zegt. de hooggeleerde hoofdartike
lenschrijver van .,De Telegraaf" - nu 

precies wat in ons blad herhaaldelijk is beweerd 
en ...... betreurd. 

Prof. Gerretson immers houdt zulk een 
oppositie voor een conditio sine qua non voor de 
gezondheid van ons parlementaire stelsel. En hij 
acht de primaire reden van de huidige ontstente-. 
nis van zulk een oppositie, gelegen in een zekere 
na~oorlogse neiging tot politiek syncretisme, tot 
vervagen van de beginseltegenstellingen, tet door
braak van de principiële grenzen, resulterend in 
het ook door prof. Oud gesignal~;~r-de &treven 
naar het samenstellen van Kabinetten op een 
bredere basis. 

1r 1r 1r 

Daar ook wij herhaatdê!ijk op deze tijdsver-
schijnselen hebben gewezen, is het over~ 

bodig met veel woorden te verzekeren dat wij het 
hierin geheel met prof. Gerretson eens zijn. Eens 
ook met hetgeen hij op het hier gereleveerde laat 
volgen, n.l. dat. het streven naar een Kabinet op 
de breedst mogelijke basis begrijpelijk en verde
digbaar is geweest, toen het in de moeilijke na
oorlogsomstandigheden nodig was alle hens aan 
dek van het regeringsschip te krijgen. Wij zouden 
hieraan alleen de opmerking willen toevoege.n. dat 
juist in die uiterst moeilijke omstandigheden daar
naar niet in voldoende mate is gestreefd, ware 
het niet dat wij, evenals pro}. Gerretson, het in 

altijd wel iets van hangen. ·Als het de liberalen 
betreft, zeg je maar iets wat öp een snauw en een 
grauw lijkt en dan ga je snel over tot zelfverheer
lijking wat betreft de ,.voorbeeldige initiatieven 
van de socialistische wethouders". 

Onze lezers, die regelmatig van de inhoud van 
ons weekblad kennis nemen, weten waarlijk wel 
beter. 

Onder de rubriek ,.politiek nieuws uit de hoofd
stad" moet onze Amsterdamse medewerker bij 
herhaling melding maken, van het betreurens
waardige feit, dat het in de meerderheid rode 
college van Amsterdam het maar steeds bij 
plannen en nog eens plannen laat en dat er maar 
bitter weinig wordt gedaan om deze plannen nu 
eens werkelijk te verwezenlijken. 

Als de heer Vermeer in dit opzicht werkelijk 
documentatie-materiaal wil, welnu, hij raadplege 
de talrijke artikelen, die met de f e i t e n aan
tonen, dat men op de initiatieven van de socialis
tische wethouders waarlijk niet zo trots behoeft 
te zijn. 

Dit is geen ,.liberaal grapje". Het is bittere 
ernst; 

djn artikef doet, het belangrijker achten ons met 
het heden ea de toekomst bezig te houden da11 
met wat op dit gebied achter ons litt. 

1r 1r 1r 

over de juistheid van wat prof. G. dan 
schrijft, over de uitsluiting der V.V.D. 

uit het huidige Kabinet, zeggen wij ook maar niet 
teveel. Hij acht de reden hiervan deze, dat men 
ook in de hoge Blok-regionen besefte dat er, wil
de men het parlement niet hartstikkendood 
makeJI, toch wel zo'n dingsigheid als een oppositie 
uit de conservatieve partijen diende te zijn. Men 
kan de feitelijke toestand hiermee als juist geken
schetst erkennen en toch met ons van mening zijn, 
dat de eigenlijke reden een andere was. Nog min
der delen wij prof. Gerretsons opvatting, dat het 
liberalisme hier als 't ware historisch loon naar 
werken zou krijgen: zoals het liberalisme in de 
tijd van zijn machtsvolheid de tegenstelling met 
het duistere en domperige clericalisme geëxploi
teerd heeft, zo rnoet 't nu als repoussoir, als duis
tere achtergraad dienen orn de blinkende progres
siviteit van het regeringsbeleid te bete.r te do4!Jt 
uitkomen ... Elk zijn beurt", zegt prof. G. dan! 

Meer gevoelen wfj voor zijn stelling (al lijkt zij , 
ons wat te absoluut), dat deze uitsluiting wel e~ns · 
de levensredding van het liberalisme kan blijken 

· ~e zijn geweest, omdat het liberalisme alleen in een 
politiek isolement tot bezinning op eigen wezen 
en kracht (en dat impliceert op eigen fouten) kan 
geraken. Elk mens - zegt de schr. - en elke 
partij heeft van tijd tot tijd behoefte aan een 
retraite. 

1r 1r 1r 

oe waarde van prof. Ouds uitspraak, dat dê 
' V.V.D. hoc tempore door de ligging der 

politieke verhoudingen, niet in staat is de haar 
van nature toegevallen taak van liberale beginsel
oppositie geheel naar de eis te vervullen, ziet prof. 
Gerretson tweeledig hierin, dat zij zowel van poli
tiek realisme als van politieke moed getuigt en dat 
zij de weg wijst tot een noodzakelijke rectificatie 
zowel van het begrip oppositie als van de practijk 
van het oppositie voeren. En dit brengt hem tot 
een beschouwing over het liberalisme en over de 
politieke partijverhoudingen, waaraan wij gaarne 
aandacht wijden. Dat hij daarbij en passant het 
jongste geschrift van prof. Josephus Jitta aan een 
vrij uitvoerige bespreking onderwerpt, het al
thans uitvoerig refereert, achten wij enerzijds 
jammer, daar het onwillekeurig de aandacht~ wat 
afleidt van hetgeen in de aanvang van zijn artikel 
hoofdzaak schijnt te zijn, het is anderzijds begrij
pelijk, daar prof. Jitta's brochure het z.g. demo
cratische socialisme op 'n zeer originele wijze cri
tiseert en dit modernste socialisme toch juist een 
van de verschijnselen van dat politieke syncre
tisme is, dat prof. Gerretson als voornaamste oor
zaak van de huidige politieke matheid signaleert. 

Wij willen in een volgende beschouwing, op 
beide aspecten van prof. Gerretsons artikel nader 
ingaan. 

deR. 
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* Agrarisch pionierswerk in Suriname, de opbouw van 
Nieuw-Guinea en een. zonderling schoolboekje 

Het doet OIUIS alttl detlgl, waaneer -. -tuuiitk ~n vf een 1llllteftbtg, 
die waanleriJI,c verdient, bij een daadoe --ce-~ 4eM .-~~; 
Inderdaad ten aeet valt. . " .. . . . 

eeJl aantal exemttlaren JJOuden !runnen 
-tvaacen woor de lenaftR .ba de aanl-
rljkskunde. -

Wij zijn ten diepste overtuigd van bet nut van critiek, maar wij zijn er evt>n 
sterk van overtuigd, dat waardering, waar deze duidelijk verdiend is, de beste. 

Zij riep daartoe de medewerking van 
de minister in en deze zegde gaarne 
overweging van deze gedachte toe. 

stimulans vormt voor bet leveren van zo mogelijk nog beter werk. Naast de algemene voorlichting speelt 
die van particuliere, veelal door het Rijk 
ge3Ubsidieenle, instanties een rol. OBze 
geestverwaaf,e dacht ~ij aan ll~t 
KioninkJYk Instituut voor de Tropen, de 
Stichting CUlturele Samenwer'king en 
het maandblad van de Kon. Vereen. 
Oost en West. 

Van deze ;-ezonde gedachte zal ook onze geestverwaute, mevr.. Fe r taaier
de Wl t, qjn u-e~ toen zij, ltij Ue _b_.eliltc -.aa tie begreUng van Over
uieR' Rijkildelen ID. de ~Tweede Kamer, lllitiJIC Pi aaa • grote bei.agstelling, 
~ llaar fractie in het Wjlr.o~ de werk~ - -derrilrt1ingen 
van de Stichting voor de ontwikkeling van de D}achinale landbouw in Suriname 
volgt, en daaraan toevoegde: "Wat bier aan pionierswerk wordt verricht, is 

In het vorige cursusjaar hadden ruim 
l2000 ~ mensen tel..._nstellin.gen of 
lezingen in het Kon, Instituut bezocht; 
spreekster achttte deze ontwlkkeli~ 
o~ ~rbeugend en hoopte w.n 
harte, dat deze werkza.amlleden zich va.n 
jaar tot jaar zouden uitbreiden. 

indrukwekkend"~ . 
De twee kwartaa1vers1agen. die over liet eerste balfjaar 1954 zijn uitgebracht, 

....,.._ ~ • ..&ar 1!lij ~. en~n4 de enonne moe11"\ikheden, die 
overwonnen ~ ...,......, alleer --. -de ~g zal hêMMlJl over 'kwali
teitsproducten, die op de internationale markt lonend vedacht ._ ~ 

Minister Kernkamp, ::-..ijn voldocn~ng 
uitend over de door mevrouw Fort:-nier 
~nde W1L:M'dering "roor ~ werk 
van genoemde sücht.ilmg, mer'kte daar
over zijnerzijds op: 

"Dergeqj'ke pionierstl:l1teid, onderno
men in éen onbekend gebied, 'Stett de 
uitvoerders dikWijls voor ondoordachte 
moelijkheden en tegens1agen. Dat deze 
JllCJiel."lijkheden 1lelkens ~r worék!n m~r
wonoen., getWgt van de àeskWldigheid 
en het doorzettingsvermogen van de 
leiders en tmn medew-erk~. 

De VEstiging van gemechaniseerde 
landbouwbedrijven van deZe omvang in 
tropi'scl'l onontgonnen gebied is een ex
~nt, hetweia{ eeD. intel\si.e-re inter
nationale belangstelling heeft. 

Het slagen van deze :proefnemirg is 
dan ook een zaak VUl 'lDelel" grote be
tekenis, niet alleen voor Suriname~ 
maar voor tal van landen. Een van de 
nieuwe ~ren 2ICJU men het
als bet tenminste àefi.nitief sl.aagt 
kunnen noemen". 

V an de bijna I 62 m111ioen, die vooT 
: 4e begr&tmg VIllil Ovel"D!IeSe Rij.k.~

ddea .zïn uitg;etrokke11, beeft ruim f .if 
millioen betrekking op Nieuw-Guinea. 
Steehts f 1,8 minioen is gern:amd ~ 
4e afdeüng van het Departement, waar
van het werk verband houdt met Suri
Jiame en de Nederlandse Antillen. 

N'ilet calioeea uit dien hoofde was het 
begrijpelijk" dat de hoofdmoot van het 
begrotingsdebat zi-ch bepaa1de tot Nw.
Guinea. De verld.ari~ d&arvOO!" is; .,.. 
als onze waordv.>erster terecht op
merkte, mede te vinden in het feit (en 
juist de uitgetrokken bedragen duiden 
daar óók op), dat 'de Over-Zeese Rij~s
dlen in de West thans volledig auto
noontR:ijn. 

Het verheugde haar, dat de Staten 
van de Ovoeneese R1;)1rsde1en ·'hfl. Statuut 
met algemene .~IIDlleD. ilaliden aaa
vaard. Het staatkundig fundament is 
gelegd -en dat is 'Lelangri:]'k. Maar llij 
berlalalde fletgoeen '&lij al meel" ia dit ....... 
baad had Gpgemockt; De geest va.n 
de samenwerking tussen de drie Rijks
delen zal teaslotte bepalend zijn, -ct • 
verloop v~ ~-- .iets tot .stanà. is ge
·bracht, dat alle partijen bevredigt. 

'Zij 'V'erldaal'de goede hoop t-e ~ 
àll.t ~· i~..d lillogdijk &al blijkaL 

Nu de Staten van Suriname in Octo
~ ~t a~~ ~men een motie 
~ aaava:a.N_ w-rbij het ller.t.ieae 
10-jarenplan werd goedgekeurd, ver
k!aarde "Zij met be:~~-elling a1' t~ 
.,.... CJp weüre wpe 4e Beg>eriag 
~nt, ifldien dit gevraagd wordt., bij 
de uitvoering hulp te kunDen bieden. 

Het ~t bier om grote bledra.g-. 
Het h&Zieae plan vergt een invester~ 
van 234 minioen (N-ed. Crt.), een be
·dt"ag, dat, als 6e --s · '\'&!\ de• .stater~ 
om een. J.an:dverbiLI.dmg vaa Mo~ 
naar Nickerie aan te leggen wordt ver
vu'ld, nog :!:!!.I stijgen. 

Minister Kecn.k.amp deelde in -t
woord hierop mede, d:l.t voor het-overleg 
hierover met ~ 'Stlrinaamse a'lft'O'ri'tft.. 
ten een ctJnrit~ uit doe miB.istecmsd ilf 
aangewezen, bijgestaan door een inter
departementale commissie. 

De bestudering van het 10-;jarenp~ 
eJl van de gedachten, die <>mtrent de 
financiering door de Landsregering zijn 
gebmu~. heeft reeds geleid tolt 'het 
opstellen van een aantal conclusies, 
welke. een dezer dagen als basis van 
~g zullen dienen met Surinaam-

M.EVffOUW FORT ANJER-DE WIT 
., •..• lliel'kwaardig schoolboekje ..... . 

se afgevaardigden, die inmiddels hier te 
lamtoe • gearriveerd. 

De voorlichting 
Eea voorlopig si.ICces had mevrouw 

Fortanier ook met haar opnrerlrin
gen "en suggèsties met betrekkil.g tat de 
WJOrfidttiaqr. Zij wilde gaarne zeggen, 
dat de Rijksvoorlichtingsdienst in sa
menwerlting met het Departement -.n 
Overzeese Rijksdelen met de radiocau
serieëa en de maandelijkse uitgave van 
·"schakels" een naar haar meniag lilij
zondel' nuttig werk doet. 

Uit de M. v. A. bleek, dat o.a. de di
recteuren en Teetol'ell van openbare 
H.B.S.-en en Lycea een exem~ àaa.r
va.n Juigen. Mevrouw Fartanier achtte 
het echter nuttig, wan~ alle bfjzon
del1e - Gpeflbàre seàGlell niet één, m&al' 

Daarnaast doet eea. maandblad als 
dat van "Oost en Woest" voortreffelijk 
werk. Zij zou graag zien, dat aan de 
scholen, die zij genoemd had, ook dit 
maandblad zou worden toegewaden ea 
mede in het belang van de voortgezette 

. llitgave van dit maandblad en voor het 
andere werk dier vereniging vroeg me
vronw Fortanier (daarin gesteund door 
de hees:- Stufkens en prot. Gerbr.andy) 
de minister, als:oog f 10.000 subsidie 
toe te staan boven de ! 20.000, die op 
de beg:roting staa.n uitgetroklren. 

De minister .t:egde toe, de inmiddels 
ontvangen aanvrage voor een veriloogd 
subs~ in -ernstige ovel'Weging te :-ul
lea. nemen. Teven.s .!legde bij on:ze 
woordvoerster desgevraagd toe, met 
de minister van Onderwijs, K. en w. 
in overleg te .zullen ~en over de 
uitgave van een aantrekkelijk ~chrift 
over de West, ter verspreiding op de 
scholèn. 
Te~e verklaaOOe minister Kern

kamp zich nog bereid, de begroting 
van Stieusa V'OOr 1'954 en volge"lde ja
ren, waarin .het werkplan uitvoerig is 
0111schreven, aan de Kamer ~ te 
leggen. 

Schoolboekje, dat mis u 
Verbaasde en verontwaardigde be-

1angstelling wekte de medoedeling 
· van mevrouw ~ omtrent een 

schoolboekje, dat thans op openbare 
scl!olen wordt gebruikt en dat iemand 
uit Zwolle baar hàcl ~zonden. 

Uit dat in 19M uitg'Cgeven boekje las 
zij voor, dat - volgens de schrijvoer -
in Nieuw-Guinea het Sneeuwgebergte 
het hoogste gebe:-gte -..u I·n d b n e
si ë is en dat Nieuw-Guinea een onder
deel van Indonesië vormt! 
~ mevt'O'IIw ll'ortan+er was uitge

:spr~en, ~g~ talrijke Kamerleden 
om haar heen, om dit wonderli;J"ke en 
V'ei'Werpe!ijke produet van "voorlich
tilig" in ogenschouw te nemen. 

DEZE BURGER 
heelt in de Volkskrant een artikel gelezen, waarin gesteld wordt, dat het 
a1gememe protest tegen het liftverbod voortkomt uit weerzin tegen overheids
bemoeiing als zodanig en te.ge::~ bet papieren ba:rt der omb'lenaariijkheid. 

Deze burger ~ooft dit n i.e.t, om de eenvcudi.ge reden dat meer dan de 
helft des volks haar stem geelt aan twee partijen, waarvan de ene het 
-éfcttisme voorstaat en bevo:rdert en de ondere haar steun verleent aan die 
ene. 
~ .burger is ee.m idealist voor het aangezicht des Heren en hij denkt 

en weet niet dan goeds van de brave burgerij, doch hij gelooit bepaald niet 
dat deze zich druk maakt over staatsbemoeizucht of niet; en hij gelooh be
paa-ld wèl dat deze vóór staatsbemoeizucht is wanneer het haac te stade 

lcODat eg tegen staatsbemoeizucht wann<eer .deze in haar nadeel is. Niet prin
cipieel, docb wel incidenteel: geval.nà geval. 

Deze burger heeft net in zijn gehele leven nimmer meegemaakt dat, welke 
groep zijner hooggeliefde medeburgers ook, v66r iets was dat lnln nadeel 
berolckende, oJ legen iets dat hun voordeel bracht. Daarom heelt hij de pti:tJ
.cipi'ëliteit van de anti-staatsbemoei€nis zoals De Volkskrant die veronder
stelt niet zó hoog, als De Volkskrant haar heeft. 

DeEe burger ûef het :iets minder /raai en een beetje :rnenseJijlcer. 
Hij is van mening dat .bet l.iittierbod Ollpapulaic is, omdat bet onaangenaam 

is·. 
Rij gelooit dat wanneér de Staal zou bevelen, dat iedere soldaat iedere 

week H:! een 1~r<:ruk> nàa-r huis moes f go<m, cle oovolèillÇ de Staat (en 
haar voordeHge bemoeilmclU} uët®ndiç .r.ou toejuichen. 

En bij is er zeker van dat de man van De Volkskrant een v~él ·groter 
idealist is dan DEZE BVRGER . . 

Nieuw-Guinea 
over Nitmw-Guinea sprak voor onze 

fractie de heer Comelissen, die 
liet blijken, dat hij, als lid van de par
lementaire missie naar Nieuw-Guinea, 
zijn ogen goed de kost had gegeven en 
van dit onderwerp een uitg-ctrcide stu
die had gemaakt. 

Eea zijDer ~erkingen waa, dat hj 
had moetea constateren (ea hij gaf 
daarvan ook enkele voorbeelden), dat 
tussen de minister, de ambtenaren van 
het Ministerie en de ambtelijke inntan
ties in Nieuw-Guinea bij lange na niet 
die sam-enwerking bestaat, we1lle nood
zakelijk is om tot tastbare resu-ltaten 
te komen. 

De ~ing van N"--Gui-. 
dat grote gebiedsdeel, 110 merkte bij 
voorts op, legt een zware taak op onze 
scholliders en het leek bent ondoenliJK. 
dat de uitvoering daarvan in een kort 
bestek tot stand zou komen. 

Hij k~ het daarom toejuichen, dat 
een drieparenplan is opgesteld, wllaL'

van, als hij goed was ingelicht, de te
genwm>rdige Gouverneur als de geeste-
lijke vader mag worden besehouwd. 

Toch miste hij in de M. v.A. een 
krachtige stimulans om tot verwezen
lijking van dit plan te komen. Er was 
hier z.i. een te aarzelend beleid, dat hij 
maar matig kon waarderell. 

Hij zou liever zien, dat de minister 
met meer voortvarendheid hièrin te 
werk ging. 

Al!! liet de Regering emst is, Nieuw
Guinea tot Q.Rtwikkeling te brengen. 
dan vroeg hij zich af, of de middelen, 
welke hiervoor i>P de begroting · '""W>r 
l!l54 aijn w.itgetrokken, wd voldoende 
zijn. 

In dit verband Vl'oèg hij zich af, of 
het bedrag van f 25 millioeU. dat door 
de Regering m spontaan ter beschik
king van de onontwikkelde gebieden ·in 
doe wereld werd gesteJd, niet beter be
st~d had kunnen worden aan een spoa
dige openlegging va:1 Nieuw-Guinea. 

MimSITR KERNKAMP 
•..... -rek!wondeieD .....• 

Opvoeding en taal 
nat. .aais de minister voorgaf, snel 

getroffen ma.."l.tregelen de bevol
lling zouden kunnen schaden. betwijfel
de de heer Cornelissen .sterk, gezien 
het feit, dat bij de bezetting van Nieuw
Guin.ea 4oor 4e Amerikaanae en Aus
tralische troepen i.n de oorlogsperiade 
1942-1945, de autochthone bevolking 
- EOals hem bij zijn bezCJek aan Nreuw
Guinea was medegedeeld - &icl1 won
derlijk snel had ar.ngepast. 

Welke taal zal voor de naaste toe
komst de omga.ngstaat in Nieuw-Guinea 
moeten worden? De heer Corne1issen 
gaf toe, dat dl!ze kwestie wat Jn1)Cilijk 
ligt, omdat in de lOOp der jaren het on
derwijs inderdaad op het Malels is ge
richt geweest. 

De meer ontwl"kkelden van de b~ 
kin,g hebben allen hun vorming ontvan
gen in bet Ma1eis, maar het valt niet 
te loochenen, dat ook dit Maleis "11'001" 
de bevolking toch ee·1 vreemde taat is 
en dat de onder1inge gesprekken alle 
nog in het Papoeaas worden ge-voerd. 

(Venulc op pag. i) 



VRIJBEID EN DEMOCRATIE 

* CUJI1, w·E EK to.t WEEK * 
Van kwaad tot erger 

H et liftverbod houdt zowel burgers als mili
tairen nog steeds in beroering. En terecht. 

De toestand is inmiddels wel zeer onoverzichtelijk 
geworden en de genomen maatregelen lopen in de 
praktijk op een aanfluiting uit. 

Er ontstaan spanningen, zowel onder militairen 
als onder de burgerbevolking, die voorkomen had
den kunnen worden, indien de minister niet zo 
overhaast naar het wapen van het liftverbod had 
gegrepen. _ 

Thans is de toestand aldus, dat de psycholo
gische factoren in een toenemende mate een rol 
gaan spelen. Er wordt voedsel gegeven aan een 
wrevel onder de militairen en onder de burgers. 
waarbij komt, dat het militaire gezag in de ogen 
van de burgerbevolking in een toenemende mate 
een knauw krijgt. 

V oor al de opgelegde straffen spelen hierbij een 
belangrijke rol. 

Dit alles wordt veroorzaakt door de halfslach
tige houding, die de minister nog steeds meent te 
moeten aannemen. Immers, een liftverbod uitvaar
digen zou men consequent kunnen noemen. Doch 
ditzelfde verbod weer reglementeren betekent bin
ken op twee' gedachten met alle vervelende ge
volgen van dien. 

Wij zien in deze.dan ook maar twee wegen om 
tot een afdoende oplossing te geraken. Dat wil 
zeggen: öf het liftverbod intrekken, öf dergelijke 
verstrekkende maatregelen voor onze militairen 
nemen, dat aan het liften geen behoefte meer be
staat. 

Zoals de toestand thans is, is deze volkomen 
onhoudbaar. 

Nogmaals: ondeugdelijk 
materiaal op de weg (I) 

Blijkens een bericht in "De Telegaaf' van 
Zaterdag j.l. heeft de Verkeersgroep van 

de Rijkspolitie dezer dagen op de Rijksweg Am
sterdam-Den Haag een technische contröle ge
houden op vrachtauto's. 

Honderden auto's werden in een periode van 
3}'2 uut aan9ehoude.n ep. door de politie-deskun-
dige onderzocht. · 

Het: resultaat was verrasse:nd - in ongunstige 
zin.-'regen ruim 50 automobiJisten moest proces
verbaal worden opgemaakt omdat er te veel spe· 
ling in hWl stuurinrichting zat. of een ander niet 
zo ftn5tig mankement werd geèoustateerd. 

Twaalf auto's werden dobr de politie uit de 
ciradatie genomen: enige an~bilisten kregen 
het bevel naar de eerste de ~garage te tijden 
om daar het gebrek aan hWl 'wagens te laten 
he~dlat 
~- met 

hua~·--m. 

Tot zover het bericht in .. De Telegraaf". 

De hier gepubliceerde g.egevens zijn werkelijk 
ontstellend. Hierbij kunnen wij aantekenen, dat 
het hier een controle betreft, die naar onze smaak 
veel te weinig voorkomt en naar onze mening een . 
incidenteel karakter draa9t. 

Nog erger is het, dat deze controles meestal 
slechts betrekking hebben op vrachtauto's, zodat 
men zich met angst moet afvragen, hoe de toe
stand dan wel mag zijn van de vele particuliere 
auto's, die op onze wegen vers...:hijnen. 

Wij kunnen uit dit alles maar één conclusie trek
ken, n.l. dat onze verkeerswetgeving veel te slap 
is. Op een dergelijke manier wordt dagelijks met 
mensenlevens gespeeld en men vraagt zich met 
bezorgdheid af, of men zich hiervan in Den Haag 
inderdaad volkomen bewust is. Maar de ambte
lijke molens malen nu eenmaal langzaam. In dit 
geval tergend langzaam. 

Hoeveel weggebruikers zullen het eerst nog 
met zwaar lichamelijk letsel of met de dood moe
ten bekopen alvorens men eindelijk maatregelen 
zal nemen gelijk in de Verenigde Staten, waarbij 
men o.m. verplicht is elk half jaar zijn auto geheel 
op zijn bruikbaarheid en veiligheid te laten 
keuren? 

Nogmaals: ondeugdelijk 
materiaal op de weg (11) 

W ij willen zeker niet alles verheerlijken wat 
uit Amerika komt... Maar .op het gebied 

van veiligheid op de weg en het dientengevolge 
sparen van vele mensenlevens is men wd hed ~t 
verder dan hier. 

Zo zal. hetgeen wij onlangs nog in het .Alge
meen Handelsblad" bevestigd zagen, practisch 
niemand onvoorzichtig .,rOJldrossen". Het niet of 
slecht uitkijken bij kruisingen komt zeer zelden 
voor. 

Niemand zal het b.v. in zijn hoofd halen om 
zonder meer door te rijden van een zijweg op een 
hoofdweg. Men stopt en wacht tot er op de grote 
weg· ruimte is en geeft dan pas weer gas. 

Op iedere weg is bovendien een maximum sad
heid, die constant wordt gecontroleerd en wie 
meer dan twee keer per jaar wordt bettapt op te 
grote snelheid, verliest zijn rijbewijs en hetaalt 
een enorme boete. 

V oor al ook in de bebouwde kom van de dor
pen wordt voorzichtig en veilig gereden. In bet 
bijzonder in de nabijheid van scholen. 

Ongetwijfeld, geen prettige maatregelen, doch 
zij zijn in een toenemend snelverkeer noodzakelijk 

· om de veiligheid zoveel mogelijk te verzekeren. 
En wij herhalen: in het bijzonder het afdoend 

controleren van het materiaal, dat op de weg ver
schijnt zou vele ongelukken kunnen voorkomen. 

Bureaucratius actie;{ 
wij lezen in de .. N.R.C.": 

.. Op 26 Januari 1954 verzocht ik aan B. 
en W. van Rotterdam - zo schrijft ons een lezer 
- de stoeprand voor mijn woning plaatselijk te 

· verlag2n, opdat ik op het terrein bij mijn woning 
een auto zou kunnen parkeren. Deze aanvraag 

deed ik in overleg en na advies te. hebben inge
wonnen bij de verkee.cspolitie.. die. omdat ik op eea 
onoverzichtelijke straathoek woon, uit verkeers
technisch oogpunt het parkeren van een auto op 
mijn eigen terrein toejuichte. 

Op 26 Februari werd deze aanvrage door de 
gemeente afgewezen. Bij informatie bleek de ver
keerspolitie hierover zeer ontstemd te zijn, omdat 
aan dèze instantie niet het gebruikelijke advies 
was gevraagd. 

Zij liet mij weten, dat ik geen nie~ aanvraag 
~hoefde in "te dienen, doch dat de oude aanvrage 
opnieuw zou worden behandeld. 

Op 3 Mei kreeg ik vergunning van de gemeen
te Rotterdam onder bepaalde voorwaarden. Een 
van deze voorwaarden luidde, dat ik ook nog een 
vergunning moest hebben ingevolge de brandver.~ 
ordening, ,welke vergunning ik bij het .college Vall 
B. en W. moest aanvrasen. . 

. Op 13 Mei gin9 deze aanvrage uit. Na ettelijke 
telefonische rappels en verzoeken om afdoeniltg. 
ontving ik op 10 Novem~r 195-i de vergumrmg 
voor het bouwen van een garage. Deze vergun
ning vermeldde vijftien punten, waaraan de ga
rage zou moeten voldoen. 

Een onderwerp, dat mij niet interesseerde, om
dat ik nimmer om een vergunning voor een gara
ge. heb gevraagd. 

Na telefonisch overleg bleek, dat men mij eea 
verkeerde vergunning had gestuurd. Maar als ik 
nu maar f 36.- wilde storten voor de te verrich
ten werkzaamheden, zou de vergunning vast wel 
fD orde komen. 
.Ik stortte, waarna ik enkele weken later nog het 

·TUZOek lreeg om f 10.- legesgeld te voldoen. 
En toen werd mij op 11 Januari 1955, bijna een 
jaar nadat ik mijn verzoek bij B. en W. had inge
diend. vergunning verleend "tot het bergen van 
een perSonenauto op het open terrein naast mijn 
woaing'' •..... 

Tot zover onze lezer: Onze commentaar is:· 
hè hè .• ~ .... aldus besluit de .,N.R.C." en wij voe
gen· daar maar niets aan toe. 

JAARLUKSE ALGEMENE 
VERGADERING 

MELD TIJDIG IN VERBAND MET 

LOGEERGKLEGENHEI& 

De secretarissen vaa alle aftleliagea. worcU 
verneld zo spoedig meedijk eppve -te willea 
ventrekken vaa het aantal afge..-aanlicdea ea 
leden van 11'811 afdeliDg, die de Jaarlijkse Alp
-- Verp4erilag op Vrijda&'aVORII ft Allril 
1955, in Haarlem zullen bijwonen, onder vermel
ding' hoevelen hiervan voor eigen logies zullea 
zorcdragen. 

De aandacht WOl'dt er op cevesticd. dat Haar
lem slechts weinig hotel-ac<lOIIUDOdaiie bezit, bo· 
vewtien zijn er, vaaw~e Itet WeembeUeusei
zoen, reeds zeer veel plaatsen ia de llotela voor 
buitenlanders gereserveerd. 

De "Centrale Haarlem" zal trachten zoveel 
mogelijk afgevaardigden en leden bij de leden 
in Haarlem en omstreken onder te brengen. 

Opgave aan de heer J. K. Lanting. voorzitter 
van de LogeenoJIUilissie, Bie- GraDdelaaa U, 
Overveen, Tel. K 25tcl 23421. 

(Vervolg van pag. 2) 

Dat dit Maleis inderdaad bij de lle
volking als een soort ;,lingua franca" ia 
doorgedrongen, wordt wel bewezen 
doordat bij de infiltraties de infiltran
ten zich direct verstaanbaar konden 
maken, maal:' dit neemt niet weg, dat 
wij, zoala onze woordvoerder opmerkte, 
een keuze moeten maken voor de op
voeding van dit volk. levende voor 'a 
groot deel nog in het stenen tijdperk, 
tussen de Nederlandse taal al& hulp- of 
omgangstaal en het Maleis. _ 

liua ten spoedigste moetea worden op
geleid. 

Minister Kernkamp gaf ondertnssen 
de verzekering, dat de invoering van 
het Nederlands als voertaal op Nieuw
Guinea ook door hem wordt voorge
staan. 

ook mensen van protel!lt.-christelijken 
huize en ook nog een tamelijk grote 
groep niet-kerkelijken. 

Zoals hij ook bi vorige- gelegen~ 
al· had gedaan, legde onze geestverwant' 
tenslotte grote nadruk op de grote be-
hoefte aan vervoermiddelen en vooral 
aan het aanschaffen van onderdelen voor 
reparaties en het oprichten van repa~ 
tiewerk plaatsen. 

En het meest practische zowel al& ;het 
meest wenselijke leek hem terecht, om 
die opvoeding geheel in het Nederlands 
te doen gesdlieàen. 

Uiteraard zullen, zolang aan de 
dorpsscholen nog noodgoeroe's verbon
den zijn, de moeilijkheden voor invoe
ring van de Nederlandse taal blijven. 

Maar daarom drong hij er dan ook 
bij de minister met klem op aan, de uit
breiding van opleidingssch•.)len voor 
dorpsonderwijzers zo spoedig ~elijk 
tot stand te brengen en in het bijzonder 
in die centra, waar Nederlandera zich 
in enigszins grotere getale hebben ge
vestigd. Bevoegde.- leerkrachtea zuilca 

Verschil in inzicht, :~(}Ver dat tusaea 
hem en een aantal woordvoerders in de 
Kamer bestaat, heeft in hoofdzaak be
trekking op het tempo, dat bij de in
voering in acht moet worden genomen. 

Het wilde hem voorkomen, Jat dit 
tempo het best kan worden bepaald 
door de Gouverneur en zijn ond~rwijs
deskundigen. 

Natuurlijk kwam.. ook de H.B.S.
kwestie te Hollandia weer ter sprake. 
De heer Cornelissen achtte het stand
punt, dat pater Stokman thans innam, 
wel erg gemakkelijk. Die zei: laten wij 
er maar niet meer over r-raten en ver
der deel.de hij mede, dat hij waardering 
heeft voor de samenwerking, die- hij 
heeft ge<:onstateerd tussen de r.k. in
stellingen Cll het ambtelijk apparaat te 
Hollandia. 

De heer Cornelissen bracht echter 
onder de aandacht, dat er meer belan
~ ia het ieWDg zijn. la H~ zija 

Nu is het wel gemakkelijk, als men 
zegt: laten wij er maar een streep on
der zetten, vooral als men de buit bin
nen heeft! Of het nu een :M.U.L.O.
school of een H.B.S. is, het is in ieder 
geval een katholieke school. 

Het protestants-christelijke deel van 
de bevolking eli ook de niet-kerkelijken 
zijn hierover uiteraard niet erg te 
spreken. 

Vervoermiddelen 
Heel wat punten bracht de heer Cor-

nelissen nog ter sprake; o.a. de 
positie van de Nigimij (Nieuw-Guinea 
Im- en Export-Mij.), waarover minister 
Kernkamp uitvoerige inlichtingen gaf, 
en de ongewenste toestanden in bet 
kamp van de z.g . .,Deta-jongens". 

Gelulikig kon de minister mededelen, 
dat met de bouw van gekoppelde wonin
gen voor deze groep is begonnen, dat het 
aantal bewoners van dez~ bara.lclken 
reeds van 900 tot 300 ia teruggelopen en 
dat hij hoop heeft. dat het kamp wel
licht eind 1955 geheel zal kunnen zija 
ontruimd. 

Bovenal is de opleiding van vakbe
kwaam personeel dringend gewenst. De 
ondervindingen - zo zei de heer Corne
lissen - die wli bij ons bezoek hebbeft 
opgedaan, kan men samenvatten in één 
dringende klacht, n.l. Over het grote ge-. 
brek aan valll:bekwame mensen en allll 
reparatiegelegenheid. 

Aan het einde van het debat werd niet 
alleen de begroting van Overzeese Ri,j'k~ 
delen goedgekeurd, maar hetzelfde ge
schiedde met de tegelijkertijd aan de 
orde gestelde begrotingen van Nieuw· 
Guinea voor 1953 en 1954, de BewindSi
regeling Nieuw-Guinea en de Tariefwet 
Nieuw-Gainea. 

In al deze gevallen kregen de com
munisten de gebruikelijke aantekenin& 
van hun tegenstem. 

Het verslag van de pademeutaire m»
sie naar Nieuw-Guinea went vom- ken-
nisgeving aanvaarcl. A. 
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Parlementaire Flitsen (11) 

V. V.D.-pleidooi 
de 

voor de wijkverpleegstërs 
kruisverenigingen 

en 

Hoe wordt het definitieve "gebouw d~r sociale voorzieningen"? 
Het is altijd weer een grote voldoening, te kunnen vaststellen, hoe goed be

Blagen de leden van ollZft V.V.D.-fractie ten ijs komen, wanneer zij in de Kamt>r 
een aangelegenheid behandelen. 

Dat gold laatstelijk voor de heer Ritmeester bij de behandeling van de be
crotingeo •aa Verkeer en Waterstaat en van Wederopbouw en Volkshuisvesting, 
·iwr mevrouw Fortanier-de Wit bij de schoolgeldkwestie, voor de heer Come" 
lissen bij het debat over Nleuw-Guinea en het gold óók wederom voor de heer 
Zegering Hadders bij diens dringende en uitstekend gedocumenteerde pleidooi 
.voor salarisverbetering der wijkverpleegsters en, in aansluiting daaraan, voor 
verhoging van het subsidie voor het werk der z.g. kruisverenigingen. 

Zijn betoog was zo ,,af", dat niemand verder eigenlijk meer iets nieuws over 
ditzelfde onderwerp kon zeggen en de enige arts in de Kamer, dokter Mol vaa 
de K.V.P., zei: 

"Het zeer goed gedocumenteerde betoog, dat de geachte afgevaardigde de 
heer Zegering iladders hierover heeft gegeven, acht ik buitengewoon belangrijk. 
Ik waardeer het, dat de situatie van de kruisverenigingen voor dit forum ge· 
documentoord en ten voeten uit getekend is, en ik wU mij daaraan graag refe
reren". 

De heer Zegering Hadders stelde voor.
·op, dat de salarisverbetering voor het 
_verplegend personeel ·in de ziekenhuizen, 
welke op 1 Januari 1955 zou ingaan, zijn 
hartelijke instemming had. . 

Jarenlang is hierop aangedrongen; 
jarenlang is het zware en moeilijke werk 
der ver.pleegsters onderbetaald gewor
den; dat hierin nu per 1 Januari verbe
-tering is gebracht, had - hij herhaaide 
het - de hartelijke instemming ,van zijn 
fractiegenoten en hemzelf. 
· . Waar het onze woordvoerder thans om 
ging, was de billijkheid . en de noodzaak, 
dat nu ook de salarissen van de wijk
zusters (die bij de salarisregeling van 31 
Maart 1951 terecht . waren gelijkgesteld 
met die van de e.er&te verpleegsters in 
de particuliere zi~nliüiZen) een gelijke 
verhoging zouden ~:ddergaa11: 

Konden de· ~iekenfiuizen, o.a. ter dek
king van de. hogere salar:iskosten, hun 
tarieven verhogén;-. de kruisverenigingen 
zouden echtèr. . voor . onoverkomelijke 
moeilijkheden kori\en . te staan. 

Zij kunnen geen beroep doen op de 
ziekenfondsen en zij kunnen in de mees
te gevallen ook geen beroep doen op 
haar leden, omdat vele verenigingen 
reeds een gemiddelde contributie heffen. 
die niet verhoogd kan worden. 
Hier had naar zijn mening de minister . 
van -Sociale Zaken dadelijk moeten ko
men met een verhoogde subsidie .van het 
Rijk, maar diens weinig positieve ant
woord in zijn M.v.A. had onze woord
voerder bepaald verontrust. 

Urn nu zijn loltandpunt nader te moti
veren gaf hij een uitvoerig overzicht van 
cie ontwikkeling van de salarissen .:·n 
Salarisnormen van verplegenden na de 
oorlog, van de ··aanvulling der veel te 
Rleine pensioenen en van de inkow~ten 
tin inkomstenbronnen van de kruisveJ·
f>n i gingen. 
; \Vànneer, zo betoogde hij, voor de 

salarissen der wUkverpleegsters. gelijk 
bij de salarisregeling van 1951, aanslui
ting gezocht zou worden bij het salaris 
van de eerste verplegenden in de parti
éuiiere ziekenhuizen, dan zouden die 
Sl'llar:issen met 30 pc:t moeten worden 
yed"taogd. 

Alleen reeds bij de, Groene-Kruisver
enigingen, . waar ongeveer 2500 wijkver
pleegstërs ·weJ;kzaa~ zijn, "betekent dit 
een e.xtra"uitgave . vim t 2,2 m~llioen per 
jaar. 
· De heer · Zegering Hadders vreesde, 
Q.at, in.dien Net op zeer ko.rte termijn 
werd ingegrepen, de .kruisverenigingen 
~en zee.r,. zw~e _tijd . t~gemoe.t .. zouden 
&aan, gekenmerkt d9,or ledexnrerlies en 
verslapping van activiteit, inèt alle ge
volgen vari dien voor dè ,volksgezond-
heid. · · 

En aangezien noch door verhoging van 
àe contributie-opbrengst, noch door ex
tra-subsidies van de gemeenten op korte 
termijn de nodige middelen kunnen wor
den verkregen en ook van het Praeven
tiefonds niet kan worden verwacht, dat 
het ruim f 2 millioen voor de kruisver
enigingen beschikbaar zal stellen ,is een 
verhoging van het percentage van het 
Rijkssubsidie de enige uitweg. 

De kruisverenigingen stellen hoge prijs 
op haar zelfstandigheid en in deze kring 
leeft ook thans niet het verlangen om 
in steeds sterkere mate van de Staat af
hankelijk te worden, doch, aldus onze 
woordvoerder, onder 'de huidige omstan-
4igheden wordt het toch wel redelijk ge
-~ dM tie· ltaat èe. ~~~aeq~nties •ai 

ZÈGERING HADDERS 
gedocumenteerd betoog 

dragen van het besluit, dat hij ten aan
zien van de verplegenden ip.. 's Rijks 
dienst heeft genomen. 

Als het percentage van het Rijkssubsi
die, zo zei de heer Hadders, dat thans 
:;3 1/3 bedraagt, zou worden verhoogd 
tot 45, dan zullen bijvoorbeeld alleen 
reeds de Groene-Kruisvèrenigingen ge
zamenlijk nog f 600.000 extra hebben op 
te brengen. 

Motie-Mol-Zegering Hadders 
Men mag niet zeggen, dat minister 

Suurhof onwelwillend stond tegen
over de gedachte van ohze geestverwant, 
welke van alle kanten ondersteuning 
vond. De min. kon echter geen enkele 
toezegging d."oen en beriep zich voort
durend op hlk feit, dat hij zijn ambtge
noot van Financiën moest raadplegen en 
dat de beslissing tenslotte bij het Kabi-
net was. · 

Ook de heren Mol en Zegering Had
cters begrep•n dat wel, maar het leek 
hun juist daarom niet kwaad, de 'minis
ter bij zijn overleg in ·hef Kabinet e(m 
ruggesteun te ·gevéi door een duidelijke 
uitspraak. · 

En zo ontstond de motie, ~velke dr Mol 
ids eerste en de heer Zege:r.ing Hadders 
àls tweede ondertekenaar indienden, i:riet 
mede-ondertekening van de heren Fok
kema. <A.R.) en Krol (C.H.). 

Zij luidde: "De Ka~er, kennis geno
men hebbende van de regeling, waarbij 
de salarissen van verplegenden in zie
kenhuizen per 1 Januari 1955 een verho
ging zullen ondergaan; 
. constaterende, dat bij de in 1950 vast
gestelde salaris-regeling voor ver'plegen
den de wijlkverpleeester, gelijkgesteld 
v.-erd - wat salariëring betreft - met 
de eerste verpleegster in het ziekenhuis; 

overwegende, dat de M.v.A. op hoofd
stuk XII van de Rijksbegroting voor 1955 
stelt, "dat de billijkheid niet. zou gedo
gen, dat de wijkverpleegsters duurzaam 
ten achter gesteld zouden worden bij de 
zusters in de ziekenhuizen"; 

overwegende, dat de particuliere orga
nisaties niet in staat geacht kunnen wor
den bij de vigerende subsidieregeling 

àeze billijkheid te betrachtens 

nodigt de minister uit deze subsidie
regeling te herzien in dier voege, dat de 
subsidie wordt verhoogd met het bedrag 
van de vast te stellen salarisverhoging 
der wijkver·plegenden; 

en gaat over tot de or~e van de dag." 

Ministers zijn nooit enthousiast over 
moties en natuurlijk achtte minister 
Suurhoff haar, ondanks de goede bedoe
ling van de ruggesteun, "overbodig". 

De indieners zagen daar in dit l'eval 
terecht echter geen aanleiding in, haar 
in te trekken. 

De brave P.v.d.A.-fractie stemde ech
ter liever in haar l'eheel tegen een m.o· 
tie, waarin salarisverhoging voor de 
wijkverpleegsters werd gevraagd dan 
zich wegens die "overbodigheid" een 
wenkbrauwfronsen van minister Suur~ 
hoff op de hals te halen. En, wonderlijk 
genoeg, deed .de C.P.N.-fraetie zelfs aan 
deze "braafheid" mee. - . 

Zo werd de JD.otie-Mol-Zegering Had
ders aangenomen met de stemmen van 
de P-v.d.A. en de C.P.N. tegen: 52 tegen 
29 stemmen. De aanwezite ledèn van de 
andere fracties stemden, met onze V.V. 
D.-fractie, allen vóór. · 

Ziekenfondsproblemen 
Dit alles geschiedde bij de behande

ling van de afdeling volksgezond
heid van de begroting van Sociale Za-
ken. · · 

De . heer · Zegering Hadders besprak 
daarbiJ uiteraard ook verschillende kwes
ties van het ziekenfondswezen · en hij 
maaktt daarbij dè . wel zeer juiste op
merking, dat het wonderlijk is, dat 
eigenlijk niemand tevreden is over alles, 
wat zich in en om dat ziekenfondswezen 
afspeelt. 

De functie van huisarts is niet meer 
in de eerste plaats die van vertrouwens
man van het gezin, degene, die voor 
alles g~raadpleegd wordt, maar veeleer 
die van verwijzingsagent naar de speéia
listen. Mensen klagen er over, behandeld 
te worden als nummer op overvolle 
spreekuren, en zo gaat het maar door. 

Hij sprak da!lrom de hoop uit, dat het 
in de nieuwe Ziekenfondswet zo zou wor
den. dat in ieder geval de huisarts weer 
zijn oude plaats herkrijgt en dat de :men
Sen daardoor ·weer de oude sfeer, die er 
vroeger was tussen huisarts en patiënt, 
zouden terugvinden. 

En tevens hoopte hij, dat een systeem 
zou worden ontworpen, waart-ij het over
bodige vragen wordt geremd. 

In dit laatste verband had de heer Ze
gering Hadders opnieuw gevrao.gd, of 
het niet mogelijk was, de ziekenfonds
leden een kleinigheid voor iedere behan
deling of recept (bijvoorbeeld een kwar
tje) te laten betalen. 

De minister had daarop destijds reeds 
gealltwoord. dat de admini:;tratie dáar
door te uitgebreid zou worden. En op 
de thans door onze geestverwant gestel
de vraag of .niet overwogen kon worden, 
in ieder geval iets te laten beteJen voor 
een verwiiskaart naar een specialist, ant
woordde. minister Suurhoff nu, dat dit 
lantste vraagstuk ondertussen in de 
Ziekenfondsraad was besproken en dat 
me11 deze regèling met het oog ·op de 
Jasten, die zii voor de patiënt met zich 
zou brengen, van de hand had gewezen. 

Voorts had de heer Zegering Hadders 
gewaagd van de verhalen, dat zoveel re
cepten b\i de apothekers niet eens wor
den afgehaald. Wat is daarvan aan, had 
spreker gevraagd en kan de minister 
daaromtrent clifers noemen? 

De minister antwoordde, :lat dit niet 
alleen bii ziekenfondspatiënten schijnt 
voor te komen. maar ook bij particuliere 
pé.tiënten. 

Het was de minister in de pauze niet 
gelukt. de beschikldng over de desbe
treffende cijfers te verkrijgen. Als der
geliike cijfers bestaan, zou hij ze zeker 
opsporen en we_s hij gaarne bereid, die 
aan de heer Hadders te verschaffen. 

Sociale Zaken 
D oor toevallige omstandigheden werd 

ditmaal de afdeling Volksgezond
àeid (welke {l.ttijd apart wordt J.lehan-

del<i) niet na. maar vóór Sociale Zaken 
aan de orde gesteld, waardoor het nu 
eens niet in de knel kwam en aan dat 
toch zo gewichtige onderwerp eens be
hoorlUke aandacht kon worden besteed. 

Sociale Zaken bracht weinig nieuws. 
Het wachten is nog op enige bela:-tg

rijlke regelingen. 
Het was dan ook goed gezien, dat de 

heer Zegering Hadders gaarne eens pre
cies wilde weten (zij het niet direct op 
diezelfde dag). wat de. minister nu ver
stond onder "het voltooien van het ge
bouw der sociale voorzieningen". 

Kan, zo vroeg hij, de minister nu niet 
eens een plan maken met een bereke
ning van de kosten voor de Staat en 
voor het bedr~ifsleven? 

Een oml\ind plan zou ook dit voordeel 
hebben. dat in het parlement dan kan 
worden uitgemaakt, hoe de meerderheid 
denl~t over· de urgentie van de verschil
lende ondèrdelen en al naar gelang het 
aanwezig zijn van. mogelijkheden kan 
dan volgens dit vastgestelde plan het ge~ 
bouw der sociale voorzieningen worden 
voltooid. 

En zou er, hoe dan ook, plotseling een 
nieuw rechtvaardig verlangen zich open~ 
baren, dan zou nagegaan kunnen wor
den, hoe dit kan worden ingepast en 
hoeveel de uiteindelijke totale lasten 
hierdoor stijgen. 

Minister Suurhoff heeft hierop geant
woord, dat hij bij de uitdrukking "vol
tooiing van het gebouw onzer sociale 
voorzieningen". vooral heeft gedacht aan 
de definitieve ouderdomsvoorziening, de 
definitieve regeli.ug van de kinderbijslag, 
met inbegrip van de. kinderbijslag kleine 
zèlfstandigeri, een vernieuwde invalidi- · 
teitsverzek~ring, . met inbe&rip van de 
weduwèn eiî 'wezen (Waar.bij hij in het 
midden wilde laten of dit in de invalidi~ 
teitsverzekeril'.g moet of los daarvan)" 
en een nieuwe Ziekenfondswet. 

MINISTER SUURHOFF 
...... ruggesteun overbodig ... , .. 

H\i dacht ver~er aan enkele z.g .. cym
plementaire voorzieningen, waarvan de 
blinden,.entè er één is. 

De kosten van dit alles kon hij op dat 
ogenblik niet b\j benadering opgeven; 
het hangt, zo meende hij, er ook veel 
van af. hoe men het een en ander opzet. 

B\i de replieken merkte de heer Zege
ring Hadders op, dat hij wel begreep, 
dat vooral de kosten niet onmiddellijk 
konden worden geschat, maar wel bleef 
hij vasthouden aan zijn gedachte, dat 
het gewenst zou z\in, dat er een plan 
wordt opgemaakt, zodat wij kunnen we
ten, wat op langere termijn de bedoe
ling is van de minister - in grote lijnen 
had de minister, naar de heer Zegering 
Hadders toegaf, dat nu al enigszins aan
gegeven - en hoe groot de lasten zullen 
ziin. die dit alles met zich brengt, opdat 
de Kamer dan zal kunnen beoordelen, of 
naar haar mening het totaal van dit alles 
niet te veel wordt en door het bedrijfs
leven onder bepaalde omstandigheden 
kan worden gedragen. 

Oo!k deze begroting werd weer op de 
gebruikelijke w\ize (z.h.s. rnet aanteke
ning van de communistische tegenstem) 
aanvaard. A. 
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Hulde aan onze 
werkers! 

Gaarne brengen wij op deze 
plaats hulde aan een aantal 
leden onzer partij, die op 
initiatief van mevrouw W. 
Bloem-Maas te Voorburg en 
de heer D. van Wijngaarden 
te Heemstede door middel 
van huisbezoek, gecombineerd 
met een speciale propaganda
editie van ons weekblad, 56 
nieuwe leden, 19 jaar-abon
nementen .en 330 proef-abon

.nementen op Vrijheid en De
mocratie hebben geworven. 
Zij hebben zich daarvoor veel 
moeite getroost, doch het zal 
hen een voldoening zijn deze 
moeite op dusda~ige wijze 
beloond te zien. ' 
In het bijzonder aan mevr. 
Bloem en de heer Van Wijn
gaarden komt een woord van 
lof en dank toe; zij hebben 
zich met enthousiasme voor 
deze .actie, waarvoor een uit
gebreide correspondentie en 
talrijke telefoongesprekken 
door hen moesten worden ge
voerd, ingezet. 
Mogen zij en hun medewerk
sters en medewerkers op de 
met zoveel succes ingeslagen 
weg voortgaan. Het Alge
meen Secretariaat en de Ad
ministratie van Vrijheid e:n 
Democratie zullen hen daar
bij gaarne zoveel mogel~jk 
steun verlenen. 
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AFDEIJNGSNIEUWS 

Leiden hield geanimeerde 
ledenvergadering 

Gemeentepolitiek ·op de voorgrond 

De 13e Januari hèeft de afdeling Lei
den een goed bezochte en geanimeerde 
vergadering gehouden in het "Gulden 
Vli.es". De v.oorzitter prof. Böttcher wek
te in z\in openingswoord de. leden op 
allen in het nieuwe jaar één Ed aan te 
brengen. Hoe noodzakeHik een verdere 
ledenwinst is, bleek duidelijk uit het 
steeds nog niet rooskleurige jaarover
zicht van de penningmees~er. 

Toch kon de secretaris In zijn jaarver
slag over 1954 met voldoening memore
re", dat de afdeling een ledenwinst heeft 
behaald van 55 %. De belari:;:stelling voor 
de V.V.D.-bi.ieenkomsten is voorts ·regel-

matig stijgende, zodat het bestuur in het 
afgelopen jaar heeft besloten de vleu
gels w~ider uit te slaan en behalve poli
tieke. ook blieenkomsten met een cultu
reel en/ot gezelligheidskarakter te orga
niseren .. Dit initiatief is door de "leden 
zeer goed ontvangen. 

Vanzelfsprekend werd ook ·1wldinp; ge
mankt van het plan tot de bouw van 60 
flats, waartoe de afdeling in 1953 had be
sloten. Dank zU de energieke aanpark van 
het Stichtingsbestuur onder voorzitter
schap vap. de heer D. van Eek zijn vele 
moeilijkheden overwonnen, waarna in 
November 1954 de eerste paal de grond 
Inging. In September zal het complex, 
behoudens onvoorziene omstandigheden, 
gereed zijn om de bewoners te rmtvan
gen. 

Teneinde ondanks de precaire positie 
van de lms toch over voldoende geld
middelen te bescbil{k<•n om in 1956 een 
behoorlijke verkiezingscampagne te kun
nen voeren, heeft de afdeling besloten 
een plaatselijk verkiezingsfonds op te 
richten. 

Behalve groie zijn vanzelfsprekend ook 
kleine bijdragen zeer welkom. Het be
stuur meent dat elk lid 1 cent per dag of 
f 3.65 over 1955 bijeen :r.al kunnen bren
gen. 

Na de pauze kwamen de gemeente
ra<J.dsleden de heren J. G. Hagens, mr J. 
Drijber en mr F. Portheïne aan het 
woord over hun werk, in het bijzonder 
de Gemeentebegroting. 

Na deze korte inleidingen ontbrandde 
een levendige discussie, waarbij o. m. van 
gèdr,chten werd gewisseld over de rela
tie tussen particulier initiatief en ge
meentebemoeiingen, de ziektekosten
regeling voor gemeenteambtenvren, het 
kleuteronderwijs, het tekort aan sportvel
den en de bejaardenzorg. 

Tenslotte deelde de voorzitter méde, 
dat op de volgende ledenvergadering· 
prof. dr R. A. J. van Lier het woord zal 
voeren over de ontwikkeling van Suri
name. 

Barsiugerhorn heeft weer 
een V.V.D.·wethouder · 

Onze partijgenoot de heer W. van der 
Oerd is op:'ieuw tot wethouder V11ri B~r
singcrhorn gekozen, zpdat ook na h~t af
treden van. burgemeester BlaauboeJ: de 
V.V.D. in het dagelijks bestuur van de 
gemeente vertegenwoordigd blijft. 

De heer van der Oord was reeds wet
houder van 1946 tot 1953, d<ich werd in 
1953, dnar de P.v.d.A. de absolute mee'r
derheid verkreeg,. niet. herkozen. ' 

De heer Van der Oord is de enige 
V.V.D.-er-. die in de raad van Barsinger
horn zitting heeft. 

In memoriam M. Sas 
Op 2 Januari j.J. ontviel aan de afde

ling Heemstede haar volijverige penning
meester, de heer M. Sas. 

Bij de oprichting van de Partij van de 
Vrijheid trad de heer Sas, bekend mid
denstander in Heemstede, in het bestuur. 
Enkele jaren daarna belastte hij"Zich met 
het penningmeesterschap. 

In hem verliest de afdeling en in het 
bijzonder het bestuur een actief bestuurs
lid, een eminent penningmeester en ""D · 
goed vriend. 

Mutaties in het hestuur 
te Heemstede 

In de op 6 Januari j.J. gehouden leden
vergadering van de afdeling Heemstede 
werd als bestuurslid herkozen de heer P. 
J. van Kestere-n (per. aftredend). Voorts 
werden als bestuurslid gekozen de heren 
L. J. VeAn en D. van Wijngaarden in de 
vacatures ontstaan door het bedanken 
van resp. mevr. E. C. A. Veen-Grossouw 
en mr H. C. Bakhuizen van den Brink. 

Centrale Leiden koos 
nieuwe voorzitster 

Op 8 Januari j.l. kwam de Centrale Lei
den in Hotel "De Zalm" te Gouda voor 
een huishoudelijke vergadering bijeen. De 
bijeenkomst werd door de afdelingen 
dril~ beZOcht. 

Er'~:Wèrd 'een ·nieuwe vc;~orzitter,, in dit 
gèval -ëeh' voorzitster, voor dè Centrale 
gekozèn, namelijk mevrouw f'. H. Smits
Witvliet -uit Oegstgeest; die ook de Cen
trale ;in de organisatie "Vrouwen in de 
· V.V.:Q."'' zal vertegenwoordigen. · 

l;iet ·bestuur van· de Centrale werd met 
eeri'. aantal leden· uitgebreid. 'rot fid van 
de Pàrtijraad benoemde de vergadedog 
mr A. van Vuure te Wassenaar. 

De secretaris, drs F. J. Hooftml;ln uit 
Gouda d.eèi:i verslag over de acüv1féH der 
OE:ritx:alti in d~ afgeiopen periode;· té'AVijl 
ct,e·'penningmeester, !ie hèer T,: val{·' den: 
Berg Azn., uit .. Boskc;~op een. financieel 
verslag gaf. _Al met al was het een zeer 
geànimeerde huishoudelijke vergadei"ing: 

Ede vergad~t •P: 
· · 7. Fehrn~ri a,~ó-

''t>e afdeling :!Dde ·komt op 7 Febr!Uarr 
a.s. in een algemene jaarvergadering bij
een,. welke zal worden gehouden in Hotel 
Buitenzorg. 

Zoals in Ede langzamerhand te doen 
gebruikelijk is, zal aan deze vergadering 
tevens een gezellige bijeenkomst worden 
verbonden. Aanvang 8 uur. 

BIJ HET BEGINVAN HET NIEUWE JAAR 
Kamerverkiezin~en werpen nu reeds haar schaduwen vooruit 

I n het begin van een nieuw· jaar 
kijkt men ni~t achterom, maar 

vooruit. 
Wij geven qus deze keer geen ver

slagen van waf geweel>t is, maar plan
nen voor ·de toekomst, 

En dan beginnen wij zelfs.al verder 
.te kijk!!O dan. 1955: ·wij kijken naar 
1956, waarin er weer verkiezingen 
voor de Tweede Kamer zullen zijn. 
Dat lijkt nog ver in het verschiet en 
dus van later zorg. Maar dat is het 
toch niet in die mate als U denkt. 

Nog in dit voorjaar . zal de eer-
.. ste ~oslijst van: candidatèn opge

steld "'oràen, ·waarvoor· de afdelingen 
candidaten voorstellen. ·De afdelingen 
doen in hun vergaderingen in. het 
voorjaar dus de eerste stap. 

Aangezien in de zomermaanden de 
politieke belangstelling gewoonlijk 
niet groot is, zullen wij dus verstan
dig doen reeds nu in het vóorjaar 
naar geschikte candidaten uit te zien. 

Het bovenstaande geldt voor alle 
candidateu, maar wij zeggen het hier 
in het b~jzonder ten opzichte van de 
vrouwelijke. 

Wij hebben tot dusver één vrouwe
lijk lid in de hele Staten-Generaal: 
mevrouw A. Fortanier-de Wit. Zon
der twijfel krijgt zij op de verkie
zingslijst weer een onbetwiste plaats. 

De laatste keer heeft het weinig ge
scheeld of nog een vrouw in de 
Tweede Kamer had onze fractie ver
sterkt: mevrouw mr J. M. Stoffels
Van Haaften uit Haarlem, die thans 
op de eerste invalsplaats staat. 

Zouàen wij met vereende krachten 
haar niet ook in de Kamer kunnen 
krijgen? 

Maar daarmee zullen wij nog niet 
tevreden zijn. 

Men kan nooit weten wat er ge
beurt; een derde vrouw op een goede 
plaats is daarom zeer gewen9t, en 
liefst ook nog een vierde en een vijfde. 

Daarnaar moeten wij dus nu reed~ 
gaan rondzien en als wij iemand ge
vonden hebben, moeten wij daarover. 
overleg plegep. en het eens worden. 

Versnippeling immers bederft de. 
kansen. 

Het bestuur van d,e Organisatie 
"Vrouwen in d.e V.V.D." kan hierin 
geen initiatief· ·nemen. Daar, zoals 
hierboven gezegd is, in eerste instan
tie in de a:fdelingsvergaderngen de 
candidaten aangewezen worden, ligt 
het voor de hand, dat hier een taak 
ligt voor de plaatselijke vertegen
woordigsters ~n de plaatselijke vrou
we.ngroepen. · 

Zij kunnen bij haar centrale-verte
genwoordigster naar elkaars adressen 
informeren en zo contact zoeken om 
gezamenlijk één· lijn te volgen. 

* * * 
W ie aan verkiezingen denkt, denkt 

aan propaganda en aan het geld 
dat deze onvermijdelijk kost. Ook 
daarvoor moeten wij nu al gaan zor
gen. Wij kunnen het voorbeeld van 
Gouda volgen, waar men al een tijd 
geleden een spaarpot heeft gevormd. 

Hoe meer wij bij elkaar krijgen, 
hoe beter en dat gaat gemakkelijker 
bij kleine beetjes tegelijk over een 
groot tijdsverloop verdeeld, dan om 
het ineens op te brengen. 

In het najaar hopen wij van de 
eerste resultaten te horen. Wij heb
ben n.l. nu al plannen voor de na-

jaarsconferentie, en wij hopen deze 
keer geen tegenspoed te hebben. Voor 
alle zekerheid hebben wij alvast de 
Pieter8berg in Oostcrbeek besproken 
voor 8. en 9 October. Wie er wenken 
of wensen voor heeft: ...... nu is het 
nog tijd. 

• * * Nu een enkel woord tot de gewone 
vrouwelijke leden. Als men U 

vraagt of U b.v. plaatselijk vertegen
woordigster· wilt worden, zegt dan 
nilit: neen. Het is zo gewenst, dat er 
ovèral een contactpunt is en et is zo
veel te doen. Als iedereen meehelpt, 
al is het maar op bescheiden wijze, 
dan kunnen wij zo veel meer berei
ken. 

* * * 
O.m nu tot slot verder te kijken 

dan alleen de partijbelangen, 
volgt hier een aankondiging van de 
nieuwe V.I.H.O.-cursus over interna
tionale zaken (f 10.- voor minstens 
10 afleveringen, verschijnend ongeveer 
2 per maand). Aanmelding V.I.R.O., 
Alexanderstraat 2, 's-Gravenhage, 
waar ook een gratis proefles te krij
gen is. 

Vrouwengroepen vinden hierin be
lar.grijk studiemateriaal. 

Ideeën voor andere onderwerpen 
zullen zij kunnen vinden in de ver
slagen, waarvan er nu een heel sta
peltje op de publicatie wacht, die wij 
binnenkort daaraan hopen te geven. 

Na de midwinterpauze gaan wij al
len nu weer met frisse moed aan de 
gang. Wij wensen iedereen veel suc
ces bij het werk voor ons gemeen
schappelijk doel. 

J. H. S 
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Noteer 17 September 
in uw agenda 

Iedereen heeft nu zijn nieuwe aak
agenda in gebruik en vult daarop in ~He 
dagen waarop hij reeds vergaderingen, 
besprekingen, vacantie, etc. heeft. 

Noteer daarom thans reeds dat ll op 
17 September van dit jaar in Den Haag 
en Scheveninge!l moet zijn om de grote 
manifestatie, welke onze partij op die 
dag belegt, bij te wonen. 

R. Th. J. Ie CavèHer 
onderscheiden 

Ter gelegenheid van zijn veertigjarig 
zakenjubileum is de heer Le Cavdier 
Dinsdag op waarlijk grootse wijze· g<'hul
digd. De grote ontvangzaal van Carlton, 
waar langs de wanden vele tientallen 
van de fraaiste bloemstukken waren op
gesteld, was nauwelijks. ruim genoeg om 
de honderden bezoekers plaats te bieden. 
Want het was een welhaast eindeloze 
stroom van vrienden, zakenrelaties, geest
verwanten, medewerkers, die de jubilaris 
de hand kwamen drukken en hem, zijn 
vrouw en dochters hun gelukwensen aan
boden op deze feestdag, een mijlpaal die 
even tot stilstaan en gedenken noopte in 
hèt leven van deze rusteloze werker. 

Waren de vele zich opstapelende ge
schenken de tastbare uitdrukking van 
de erkentelijkheid die Caveliers arbeid in 
dienst van allerlei maatschappelijke : •e
langen in brede kringen onzer san'c- .Je
ving heeft gevonden, zijn belioemin;·. ot 
Officier in de Orde van Oranje N~s. >.U 

getuigde van de waardering die pok de 
Regering voor de persoon en het werk , 
van de heer Le Cavelier koestert. 

De hoge onderscheiding werd hem me
degedeeld door de heer Scheffer die na..: 
mens de Directeur voor de Scheepvaart 
's lands Regering op deze receptie vmte~· 
genwoordigde. De versierselen der Orde 
werden de heer Le Cavelier aangeboden· 
door zijn mede-directeur vap. . de firma 
Gebr. Scheuer. · '· 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 

Copie voor aeze rubriek te 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springet·, 
Alexanderstraat 16. Haarlém. 

Het nevenstaande stuk . is buiten 
onze schuld ·ëen···paat, weken 

blijvèn liggen. Inmiddels zijn wij al 
weer verder- en kunnen wij ook · al 
weer verdere plannen maken. 

Wij ontvingen n:u nl. het officiële 
lll.:richt van de aansluiting van onze 
landelijke organisatie bij de Nedf!r
landse Federatie voor Vrouwelijke 
Vrijwillire HulpverleniJl&" .. 

Voor provinciale en plaatselijke 
aansluiting is de weg thans vrij en 
wij willen daartoe gaarne aanmoedi
?:en. 

Als vertegenwoordigsters bij de 
provinciale Federaties kunnen onze 
Centrale-vertegenwoordigsters optre
den; omvat een provincie meer dan 
t·en centrale, dan moet men zich in
g< volge art. 9 van onze statuten eerst 
~·enden tot ons bestuur. 

Inzake de plaatselijke aansluiting 
ligt er een taak voor de plaatselijke 
vertegenwoordigsters. Is er nog geen 
plaatselijke vertegenwoordigster aan
gewezen, overleg dan met Uw Cen
trale-vertegenwoordigster en Uw af
delingsbestuur. 

J. H.S. 
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Polit~k ' nwuws uit de hoofdstad 

Amsterdam-Noord Woningtekort in 
industrieën 

begint 
• te verJagen 

Wethouder Van 't 
echter nog 

Huil moest koerszwenking maken, 
geen afdoende oplossing biedt 

die 

In zijn rede ter gelegenheld van het jaarlijkse havendiner heeft de voorzitter van de 
yereniging De A.lllderda- Haven,~de heer P. de Boer, er reeds de aandacht op 
cevestigd, hoe moeilijk het wordt om voldoende geschoold personeel naar de over
kant van het IJ te trekken. 

Wij hebben daarop in deze kolommen toen de aandacht gevestigd en een ~eeld 
pgeven vaa de "dagreizen", die bewoners van het nieuwe Westen zich moeten ge
troosten wanneer zij emplooy kunnen vinden bij de Nederlandse Dok- en Scheepll
bouwmaatsehappij. 

Acht kilometer van buis naar het Centraal Station, daar - soms na lang wachten 
- oversteken met de IJ-pont, dan weer vier kilometer benoorden het Noordzee
kanaal In tegengestelde richting ..•. 

De heer De Boer heeft z~n eigen bedrijf 
als voorbeeld genomen, doch verzekerd, 
dat de industrie aan de overkant van het 
IJ in het algemeen heeft te lijden onder 
de slechte verbindingen. 

Het dagblad ,.Het Parool" heeft nu de 
'bevestiging daarvan gegeven met zijn me
dedeling, dat de N.V. Bronswerk, fabriek 
voor scheepspijpleldingen, haar productie 
heeft gesplitst en 'n deel van haar werk
taamheden heeft overgebracht naar Rot
terdam. 

positie te verwerven bij een.gemakkelijk 
te bereiken industrie. 

In Amsterdam-Noord is een zeer groot 
tekort aan woningen en daarin is de laat
ste jaren heel weinig verbetering in ge
komen. Men heeft aan een kant het 
paradepaardje van de groeiende stad in 
het Westen, die zo maar uit de grond 
wordt gestampt, maar aan de andere 
kant (van het IJ) begint het woningte
kort de industrieën te verjagen. 

Wij zwijgen dan nog maar over 'n tun
nel, die een betere verbinding zou geven 
met Amsterdam-Noord, dat in elk op
zicht stiefmoederlijk· bedeeld blijft. Men 
denke slechts aan het ontbreken van een 
ziekenhuis. 

R egeren is vooruitzien. Dat de kunst 
van regeren daarom zo moeilijk is 

kan men concluderen uit de uiteenzet
ting, waarmee het onafhankelijk socialis
tische ,.Parool" zijn beschouwing over 
deze zaken besluit en die wij hier laten 
volgen: 

,.Het besluit om in Noord weer op grote 
schaal woningbouw te plegen is voor het 
gemeentebestuur geen eenvoudige zaak. 

In het Algemeen Uitbreidingsplan staat 
kort en bondig te lezen: aan de aan de 
Overzijde van het IJ ontstane nederzet
ting dient om redenen van verkeerstech
nische aard geen verdere uitbreiding te 
worden gegeven. 

In bun Memorie van Antwoord op het 
gemeentebegrotingsonderzoek voor 19M 
gaven B. en W. op een vraag van een 
raadslid nog te kennen: 

De ontwikkeling van de woongebieden 
in Noord heeft haar eindstadium bereikt. 
Aan de industrie kan nog een beperkte 
uitbreiding worden gegeven. Er zijn nog 
een paar terreinen voor industriedoelein
den beschikbaar, maar voor het overige 
heeft dit stadsdeel zijn hem toegedachte 
afronding gekregen. 

In een goed jaar tijds kan echter veel 
gebeuren. Bij de behandeling van de ge
meentebegroting voor 1955 moest de wet-

houder voor Publieke Werken, mr G. van 
't Huil, de raad de ontvangst van de 
eerste noodkreten van de Over-IJse iD
dustrie mededelen en hij deed à bout por
tant inbreuk op het standpunt van een 
jaar geleden: In eerste .instantie zullen 
bij Tuindorp-Oostzaan 500 woningen wor
den gebouwd. 

Vijfhonderd woningen maken · echter 
nog niet de tuindorpen die acuut nodig 
zijn. 

En nu komt het moeilijkste punt: de 
verlangens van de industrie inwilligen 
betekent een drastisch wijzigen van het 
bestaande uitbreidingsplan, waarin het 
kanaal om de Noord is opgenomen. 

In industriekringen in Noord ziet men 
de bezwaren hiervan terdege in en daar
om Is men zo vóór de ideeën van de 
hoofdingenieur van Rijkswaterstaat voor 
het Noordzeekanaal, ir Volkers, die een 
wijder boogkanaal om Noord beeft ont
worpen, zij het ook met de bedoeling om 
er een zeescheepvaartweg van te maken. 

,.Het plan Volkers als binnenscheep
vaartkanaal uitvoeren!" zegt men in 
Noord. Dan zijn zowel haven als industrie 
uit de brand. De binnenscheepvaart zou 
een iets grotere omweg dan maar voor 
lief hebben te nemen en ter wille van de 
gerechtvaardigde zaak van lie nijver beid.,. 

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling 
het bestaande bedrijf aan de Grasweg te 
vergroten, doch de v n jaar tot jaar toe
nemende ineenschrompellng van het aan
bod van arbeidskrachten, die bereid zijn 
aan de overkant van het IJ te werken, 
heeft tot het besluit geleid om de uitbrei
ding van de fabriek niet in Amsterdam, 
maar in Rotterdam tot stand te brengen. 

Dit betekent, dat een arbeidsgelegen-· 
beid voor op de duur enige honder
den werkers voor de hoofdstad verloren 
Is gegaan. -. " . 
H et' is natuurlijk niet zo, dat alleen 

industrieën aan de overkant van 
het IJ niet voldoende geschoold personeel 
kunnen aantrekken. Met die moeilijkheid 
hebben ook elders gevestigde industrieën 
te kampen. 

Het vraagstuk ,, TRAM of BUS" 
beheerst door personeel tekort? 

Doch bet spreekt van zelf, dat de slech
te verbindingen met die IJ-overkant een 
nadeel te meer zijn. Geschoolde arbeiders 
zullen in de meeste gevallen hun voorkeur 
laten uitgaan naar de industrieën, die zo 
gevestigd zijn, dat zij zonder al te groot 
tijdverlies zijn te bereiken. 

De door de stedelijke overheid sterk 
voorgestane vestiging van nieuwe indu
atrieën in het Westen en de door haar 
zelfs geanimeerde industrie-vestiging in 
de richting van buivendrecht, betekent, 
dat de industrieën' in Noord in een zeer 
nadelige positie worden gebracht. 

Het is begrijpelijk, dat de arbeider, 
wanneer hij 'n werkkring zoekt, de voor
keur geeft aan een gemakkelijk te be
reiken arbeidsterrein; dat spaart hem de 
ponten-misère. Die is zelfs van zodanige 
aard, dat geschoold personeel, werkzaam 
benoorden het IJ, doelbewust er op uit is 
om van betrekking te v~randeren en een 

VRIJBEID EK 
DEMOCIATIE 

WeekiJltlOl NA tie V&lksputU 
VrUioeW ea Dameen.tle 

Voorzitter Reáactie-comm.: 
G. A.. de Ridder. 

.... ~ 

Redactie-secretaris: G. Stempher. 
Adres: Prinsengracht 1 077, telefoon 
35343 Amsterdam.. 
Administratie: Postbus 43, Amers
toort, tel. 7144. 

Abonnementsprijs t 1.90 per kwar
taal, f 7.50 per jaar. 

Voor het zenden "on aoannements
en advertentiegelden Postgiro na. 
245103, ten name "on de Penning
meester van de Stichting .. Vrijheid 
en Democratie" te Amersfoort. 

Losse nummers 15 cent. 

Voor advertenties wende !Mrt z.ich 
tot de administratie 

Nadere van B. en 
wenselijk 

verklaring 
o~getwijfeld 

w. ware 

Wie niet geregeld lezer is van alle te Amsterdam verschijnende dagbladen - en 
gewoonlijk leest men per gezin één krant - ontgaat bet niet uitgesproken of ge
definieerde meu.incsverschil, dat zich ten opzichte van tal van zakeu. tussen die bladen 
herhaaldelijk openbaart. 

Wij bedoelen bet meningsverschil, dat zich in de berichtgeving aftekent en waar
van "De Waarheid" en ,,Het Vrije Volk" onlangs weer eens een merkwaardig staal 
te zien gaven. 

Dit staal moge dan even nader worden bezien, vooral, omdat het niet oninteressant 
is voor zover bet betrof de mededelingen, welke "Het Vrije Volk" daarbij ten beste 
gaf. 

De communistische "Waarheid" ont
hulde, dat er "weer dertig leden van het 
personeel bij de tram waren weggelopen" 
en knoopte daaraan zo handig de eigen 
mening vast, "dat ze daar maar hogere 
lonen moesten betalen", dat de "Waar
heid"-lezer wel niet meer kon ontkomen 
aan de conclusie, dat deze dertig man uit 
overwegingen van te lage salariëring wa
ren weggegaan. 

Een dag later meldde het socialistische 
"Het Vrije Volk" - de redacties van deze 
beide bladen zijn elkanders meest getrou
we lezers! - dat bij de tram dertig man 
het einde van hun diensttijd hadden be
reikt en dat dit vertrek van de aan pen-· 
sionnering toegekomen groep weer een 
ernstige mbreuk maakte op de toerei
kendheid van de personeelsbezetting. 

Op het punt van de ontoereikendheid 
vonden de twee bladen elkander dus 
weer. Maar in feite was het bericht van 
"Het Vrije Volk" natuurlijk een rectifi
catie op de door "De Waarheid" gegeven 
voorstelling van zaken. 

• • • 

H et Vrije Volk" evenwel - en daar 
" wordt het voor ons interessant -

is op die toereikendheid van de personeel
bezetting dieper ingegaan. 

Men weet, dat die ontoereikendheid tot 
ongeveer een jaar geleden, het tijdstip 
waarop ir Hofman ongevraagd met verlof 

werd gezonden, werd toegeschreven aan 
het beleid van de toenmalige tramdirec
teur; zowel "De Waarheid" als ,,Het Vrije 
Volk" hebben, eigenlijk in onderlinge 
wedijver, de beleidstekorten van die di
recteur op dit punt breed uitgemeten te
genover hun lezers. 

Doch wij zijn nu een jaar verder en on
dan~s de veel minder strenge normen, 
die dán tegenwoordig bij bet aannemen 
van nieuw personeel zouden worden aan
gelegd, komt men in de knel te zitten 
wanneer dertig man - hetgeen enige tijd 
van tevoren te voorzien is, dunkt ons -
met pensioen gaan. 

De ontoereikendheid in de personeelbe
zetting is dus na een jaar kennelijk nog 
niet opgeheven, hetgeen wil zeggen, dat 
de te hoge normen, welke ir Hofman zou 
hebben aangelegd, de hinderpaal niet of 
althans niet alleen zijn geweest. Waarvan 
acte! 

Maar nu meldt "Het Vrije Volk" boven
dien - en het blad Is altijd zeer goed ge
ïnformeerd en trekt zich van recherche
jachten naar de bronnen van ontijdige 
publicaties heel weinig aan - dat men 
nu in de middaguren op enkele lijnen er 
een paar wagenstellen uit zal nemen; dat 
spaart wat diensturen en zo kan men dan 
rondkomen, hoopt men, met de beschik
bare krachten, die ook nog aan hun zgn. 
snipperdagen moeten kunnen toekomen. 

Zoals het er staat is men geneigd te 
gaan bevroeden, dat het met de mogelijk-

beid, om die snipperdagen op te nemen, 
niet zo ruim gesteld is. 

Maar ,.helaas'' is ir Hofman er nu niet 
meer om er hèm een verwijt van te kun
nen maken. 

Nog verder gaat "Het Vrije Volk": de 
personeelsterkte wordt een overwegin" 
om nog meer tramlijnen in buslijnen te 
gaan veranderen. 

Lijn 12 is, zoals. men weet, nu een bus
lijn geworden, maar daar zal het, volgens 
het goed geinformeerde blad, niet bij 
blijven. 

Er worden, vanwege het personeel
tekort, nog meer tramlijnen "ver-bust" • 
zoals dat ~~ehijnt te worden genoemd. 

• • • 

D at zijn zo enkele wetenswaardighe
den, die een paar vragen doen op

komen. 
Wordt bet vraagstuk "tram of bus?",. 

dat tot beden een verkeera-technisch 
vraagstuk was, nu beheerst en "opgelost" 
door de al of niet toereikendheld van het' 
trampersoneel? 

Wordt zo'n eventuele ,.opl088lng" zon
der veel vertoon doorgezet of doorgedre
ven na alle principiële discussies. die 
daarover in de raad zijn gevoerd? 

En ook na alle vertogen omtrent de zg. 
tèkortkomingea in bet personeelsbeleid 
van de nu zeer vroegtijdig gepensionneer
de tramdirecteur? 

Er zouden nog meer vragen te stellen 
zijn, maar wij zullen even wachten op de 
mogelijke verklaring van de zijde van B. 
en W. omtrent de richtlijnen, welke zij 
bij het verdere trambeleid denken te vol
gen en de waarnemende directeur te doen 
uitvoeren en waarop "Het Vrije Volk" in 
deze rectificatie op de door ,,De Waar
heid" gegeven voorsteDing van zaken 
reeds preludeert, als gezegd, blijkens de 
practijk steeds over goede door geen re
cherche te imponeren bronnen beschik
kend. 
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la het begin van zija artikel, waarvoor wij de 
aandacht onzer lèzers vroegen, spreekt prof. 

Gerretson van een zekere na~oorlogse neiging tot 
politiek syncretisme, tot vervagen dus van de be~ 
ginseltegenstellingen, resulterend in het streven 
naar het samenstellen van Kabinetten op een 
bredere basis. 

Wij onzerzijds erkennen . het bestaan dier nei~ 
ging, doch zien in haar niet de voornaamste oor~ 
zaak van het streven naar Kabinetten f,p een 
ltredere basis. Die achten wij veeleer. gelegen in 
c:le omstandigheid, dat geen enkele partij over een 
regeringsmeerderheid beschikt en de beide groot~ 
ate partijen klaarblijkelijk niet tot een regerings~ 
beleid kunnen komen, zonder er andere hij te 
betrekken. Daartoe liggen enerzijds de beginselen 
dier beide te ver uiteen, anderzijds moet hi~ mis~ 
schien gesproken worden van een wederkerig 
gemis aan voldoende vertrouwen in elkander om 
het er met een simpele coalitie van beide op te 
kunnen wagen. 

* * * 

Hadden daarentegen de beide grootste par~ 
. tijen wel tot een program van regerings~ 

beleid kunnen geraken, dan ware van een oppo
sitie sprake geweest, wel niet geheel in de klas
sieke betekenis van 'één partij, die eventueel in 
staat zou zijn bij een gewijzigde stembusuitspraak 
het regeringskasteel te betrekken, maar dan toch 
wel zo, dat zich tegep.over de meerderheidscoalitie 
van het ogenblik een oppositie-coalitie bevond, 
één in haar afwijzen van het gevoerde beleid. Dit 
. zou trouwens voor ons land niets nieuws geweest 
zijn, immers ook ten tijde van wat prof. Gerret
son de liberale machtsvolheid noemt, was er zulk 
een oppositie-coalitie samengesteld uit . de prin
cipieel heterogene protestants-christelijke en r.k. 
kacties. 

* * * 

prof. Gerretson nu verzwakt o.i. zijn betoog 
door in zijn artikel twee vraagstukken te

gelijk te behandelen, die zeker wel met elkander 
verband houden, maar elk voor zich afzonderlijke 
beschouwing verdienden. Zijn uitgangspunt nl. is 
de ontstentenis van een beginsel-oppositie in de 
klassieke betekenis van het woord, welke ontsten
tenis hij betreurt. De oorzaak daarvan ziet hij in 
de door ons gereleveerde neiging tot syncretismé. 

Maar als hij dan van dit gegeven uit, gaat 
schrijven over wat hij ziet als positie en taak der 
liberale partij hoc tempore, doorkruist hij zijn be
toog, wijkt daarvan althans af door een ander 
probleem onder de loupe te nemen, het probleem 
door prof. Josephus Jitta behandeld in zijn bro
chure over het democratisch socialisme, een con-
tradictio in terminis. 

* * * 

Met Jitta erkent Gerretson: "Wij allen zijn 
min of meer socialist" en "socialisten 

worden gevonden in alle partijen". Maar óók: 
"er zijn geen 100 pct. socialisten. Ook de P.v.d.A. 
begeert de vrijheid. De titel van haar rapport: "de 
weg naar vrijheid" is echter gecopieerd naar 
Hayecks werk: "Weg naar slavernij". Beide 
bedoelen dezelfde weg: de weg naar het socialis
me. Maar zij geven - en daarin ligt heel het ver
schil - aan die weg een verschillende naam!" 

Het gaat - zegt prof. Gerretson dan - "het 
gaat er dus in de practische politiek niet om "het 
socialisme" of "het liberalisme" aan de overwin
ning te helpen, maar om een practisch evenwicht 
te bereiken. Het evenwichtspunt is alleen te vin
den door talrijke practische oplossingen. Maar bij 
iedere stemming behoort iedere. volksvertegen~ 
woordiger dat dQel in het oog te houden." 

M ea ziet: hier eon• 
stateert prof. Ger

retson niet langer slechts 
een neiging tot politiek 
syncretisme met haar he~ 
paalde concrete gevolgen 
op het terrein der prakti~ 
sche politiek, neen, hier 
aanvaardt hij het syncre~ 
tisme (de samensmelting 
van ~deeën en beginselen) 
als een feitelijk en prin~ 
cipieel gegeven, waaraan 
hij ook zichzelf niet kan 
onttrekken. 

"IN H()LLAND ST~AT EEN HlJIS" 
(Alleen voor leden vaa de P.v.d.A., N.V.V. en V.A.R.A. 
en lezers van het Vrije Volk). 

Hoe waarderend hij nu 
over het liberalisme moge 
spreken en hoeveel waar~ 
dering wij mogen koeste
ren voor de ongetwijfeld 
welgemeende raadgevin
gen die hij tot de liberale 
partij en haar leiding 
richt, we kunnen nauwe
lijks de neiging onder
drukken tot prof. Gerret~ 
son te zeggen: genees~ 

meester, genees eerst u
zelf. 

Immers, zou het zo zijn 
als prof. Jitta en op zijn 
voetspoor prof. Gerretson 
het stellen: we zijn alle~ 
maal min of meer socialist 
en socialisten worden ge
vonden in alle partijen, 
dan heeft het weinig zin 
een bepaalde partij te in
strueren, hoe zij zich als 
oppositiepartij heeft te 
gedragen. 

* * * 

De vraag wordt nu: 
is het inderdaad 

zo? Mogen en moeten wij 
de huidige politieke situa~ 
tie zien als één, waarbij 
socialisme en liberalisme 
in elkaar overvloeien en 
politiek syncretisme een 
feitelijke toestand is ge~ 
worden? 

MAAR NiET VUUR DE DOORSNEE .FAMILIE 

Dit is niet slechts een vraag van theoretisch 
principiële aard. Zij is van uitermate praktisch 
belang, ook en juist waar men discussieert over 
de positie ener oppositie. 

* * * 

oe stelling "wij allen zijn min of meer socia-
list" geldt ook voor wie haar opwerpen 

alvast niet zonder haar complement: "er zijn geen 
100 pct. socialisten". Wij achten dat complement 
in zijn absoluutheid onjuist, doch daar gaan wij 
nu maar niet op in. Belangrijker is, dat we hier 
te doen hebben met een relativisme dat wij in het 
algemeen en ook in de politiek niet kunnen he~ 
wonderen. 

. Natuurlijk: de tijden veranderen en wij met 
hen. Dit geldt ook voor politieke stromingen en 
richtingen. Wat de heren Jitta en Gerretson hier 
constateren is een verschijnsel. waarop bijv. ook 
onze partijleider, prof. Oud, reeds herhaaldelijk 
gewezen heeft. Ook ons Tweede Kamerlid, de 
heer Van Leeuwen, heeft in· zijn bekend radio
debat met ir H. Vos erkend, dat bijv. geleide 
economie verschillende gradaties van vrijheid kan 

hebben en niet per se als een absolute gebonden~ 
heid voor allen die aan het productieproces deel~ 
nemen, behoeft te worden gezien, en dat wij, 
wanneer wij spreken over vrije economie, daarmee 
niet bedoelen een volkomen bandeloze. En schrij~ 
ver dezes heeft in een door onze Amsterdamse 
partij-afdeling in druk uitgegeven voordracht over 
.,Dirigisme of Vrijheid" eveneens de thans door 
de heren Gerretson en Jitta geconstateerde ver
schijnselen besproken. Wij bedoelen hiermede 
slechts te zegge!\: men is ook in liberale kring 
niet blind voor de verschuivingen in de politieke 
en economische opvattingen der laatste halve 
eeuw. 

* * * 

Hoe principieel strijder prof. Gerretson moge 
zijn, het syncretisme dat hij in zijn artikel 

als gegeven aanvaardt, voert toch ook hem tot een 
relativisme, dat waar het in de practische politiek 
zich laat gelden tot opportunisme wordt. Immers 
met iets van kennelijk welbehagen gewaagt hij er 
van, dat "soms" samengaan van "leden vàn an .. 
dere fracties" met liberalen (op sociaal-economi;. 

(Zie vervolg pag. 3, lste kolom onderaan) 



VBUBE1D l!lN DEMOCBA Tm 29 JANUARI 1955 - PAG. % 

* 
DE HEER KORTHALS SCHOUWT DE 

INTERNATIONALE ,SITUATIE 
DICT ATUlTR-METHODEN IN INDONESIË 

Buitenlandse Zaken was de laatste begroting, welke de Tweede Kamer vóór het 
Kerstrecès behandelde. Zij had daarmede alle begrotingshoofdstukken afgewerkt op 
één M, aamelijk dat van Onclerwijs, K. m W., dai wecens de ziekte van lllinister 
Cals moest worclen aaurehouden. 

onder de verantwoordelijkheid van de 
vrije wereld als geheel. 

Wat de Atlantische samenwerking 
betreft, zette de heer Korthals opnieuw 
uiteen (hij heeft dat ook vorige jaren 
reeds gedaan; het is goed, hier vol te 
houden), dat het te betreuren is, dat 
de N.A.V.O. is geworden tot een vrij
wel zuiver militair geheel, 

Heegstwaarscbijnlijk zal dit laatste begrotingshoofdstllk nu o-treeks medio Febr. 
aan de orde kunnen worden gesteld. 

Onze eerste woordvoerder bij Buitenlandse Zaken, d r s K o r t h a Is, stelde v!Lst, 
dat men, mede blijkens de toen juist gehouden conferentie te Parijs, waar o.a. het 
&'ebruik van atomische wapenen aan de orde was geweest, in Iei~ude N.A. V.O.
kriqen nog geen werkelijke ontspanning in de wereld waarneemt. Een mening: ·welke 
hij helaas ten volle moest delen. 

In het verdrag wordt echter nadruk
kelijk gesteld, dat de verdragsluitende 
partijen "zullen trachten tegenstellin
gen in haar internationale economische 
politiek uit de weg te ruimen en zij zul
len economische samenwerking aan
moedigen tussen enige of alle parti~cn". 

' Wel is het opvallend, zo zei hij, dat Rusland het Westen thans bi;) voortduring plan
nen voor conferenties voorlegt. Dat b~te:kent eclater alleen, dat het zulks uit overwe
gingen van propaganda van node acht en dat het verwacht, daarmede onrust te kunnen 
zaaien en tweéKraéllt' û Te'róorzaken ià'·'àe Westerse gefetleMa. 

Daarvan is nog niet veel gekomen en 
de heer Korthals zou gaarne enig ini
tiatief van de zijde der Nederlandse 
Regering zien om dat economische, so
ciale en culturele wat meer naar de 

Het is ook Rusland niet onbekend, hoe 
in bepaalde Franse kringen een of. ander 
samengaan met .Rusland voor gewen~. 
wordt gehouden. 

Maar Rusland, zo zei de heer Kort
hals, onderschat het herinneringsvermo
gen van de W esteuropeaan, waar het i 
meent, dat hier na een mislukte Bel'- · 
lijnse conferentie en na een conferen
tie van Genève, waar aHeen Rusland 
voordelen uit het vuur sléepte, nog dit 
jaar (1954) een derde conferentie wordt 
nodig geacht. · 

Zonder op dat ogenblik verder i" te 
gaan op de Parijse accoorden, wild!! 
spreker wel zeggen, dat West-Europa 
voort moet gaan ~ich sterker te ma- · 
ken. · 

Tegenover staten als Rusland past 
alleen eigen kracht. Eerst dan kan men 
èen gesprek voeren. Hij was het dan 
ook eens met de in Straatsburg gedane 
uitspraak in de Raad van Europa, dat 
een gesprek met Rusland pas zin heeft 
na de ratificatie van de aceoorden van 
Parijs. 

Maar anderzijds stelde hij. met grote 
nadruk, dat zulk een gesprek d á n ook 
indèrdaad moet plaats hebben, waarbij 
dan de hereniging van Duitsland en een 
staatsverdrag met Oostenrijk als ·.un
ten voorop dienen te staan. 

De barrière, die e::- tussen de com
munistische landen en de vrije wereld 

" bestaat, zal alleen kunnen worden door
broken door een positieve politiek. Mo
menteel, zo was het oordeel van onze 
geestverwant, staan wij teveel in het 
negatieve, in Je verdedigende houding. 

Wij hebben over de gehele wereld 
verdragsorganisaties, die bedoeld zijn als , 
dammen en dijken tegen het opdringen
de communisme. 

Dat is nodig gebleken en hij ging 
daarmede, als reeds gezegd, accoord. 
Deze dammen ~n dijl:en zijn eerst no
dig. Máar zij zijn niet voldoende en be
horen aangevuld te worden door een 
politiek, die gericht is op vermindering 
der spanningen. , , · 

Overigens achtte hij het ook nodig, 
dat wij van die her en der opgeworpen 
dammen en dijken eens een stelsel gaan 
maken. 

Wij hebben thans over de gehele we
reld allerlei organisaties: N.A.V.O., 
Balkanpact, Pact voor het Midden-Oos
ten,. wellicht binnenkort Anzus..en Sea
to. -

Wanneer wij dat zo bezien, dan con
stateert men verhoogde veiligheid; 
men constateert echter ook, dat het be
paald niet zo is, dat deze organisaties 
op elkaar zijn afgestemd. 
. Zij zijn niet onderdeel van één globa

le politiek. Daarbij komt, dat enkele, 
-waarlijk niet de onbela•1grijkste, sta

ten bij verschillende dier pacten • zijn 
betroltken. Reeds daarom ook achtte hij 
het nodig, dat er een meer globale we
reldpolitiek wordt gevoerd, waarbij ook 
de kleine staten hun woord zullen kun
nen meesprekea. 

Hij zou de Regering willen vragen, ten
deze initiatief te wilen ontplooien, 
waarbij het dus gaat om een algemene 
politiek cl2r vrije volken in een positieve 
richting. 

Deze zal zich ook moeten uitstrekken 
tot een innerlijke versterking van de 
wereld der vrije volken. 

In dit verband dacht hij aan de van 
Nederlandse ztjde steeds gehouden plei
dooien voor hulp aan de minderontwik-
kelde gebieden. 

Drs. H. A. KORTHALS 
pleidooi voor de Heine staten 

Het is daarnaast een eis van zelfbe
houd, dat wij tot gezonder economisci1e 
toestanden in de zwakke landen ko
men, maar óók in ons eigen gebied, het 
gebied van Europa en van de Atlanti
sche Gemeenschap. 

Er wordt, zo zei de heer Korthals, de 
laatste tijd meermalen geschreven over 
een "Marshall-plan" voor. Azië, dat bij 
de Amerikaanse Regering in studie zou 
zijn. 

Wanneer er zoiets zou komen, dan 
vroeg hij zich af, welke de relaties zul
len zijn met het ontwikkelingswerk der 
United Nations en hij wilde met nadruk 
stellen, dat hij het van het hoogste ge
wicht achtte, dat zulk een plan dan niet 
van één staat uitgaat, maar zal gaan 

voorgrond te krijgen. . 
Tijdens zijn ministerschap heeft mr 

Stikker daartoe eens een poging gedaan 
en spr. zou hèt van belang achten, in
dien de Regering nogmaals haar best 
in die richting zou doen. 

En verder moge de Regering ook-ini
tiatief ontplooien inzake een parlemen
tair orgaan in Atlantisch verband. 

Amerika en Nieuw-Guinea 

Vrij uitvoerige aandacht wijdde on
ze woordvoerder aan de verschil

lende aspecten van hetgeen ,men 
eigenlijk ten onrechte noemt de 
"kwestie Nieuw-Guinea". Natuurlijk 
begroette ook hij de verwerping van de 
resolutie inzake Nieuw-Guinea in de 
Verenigde Naties met instemming. 

Met de Regering betreurde hij echter 
het standpunt van onthouding der Ver
enigde Staten. Niet halfslachtigheid, 
maar slechts een fiere houding vermag 
eerbied af te dwingen. 

Zijn politieke vrienden en hij konden 
dan ook volledig instemmen met de 
woorden, welke minister Luns over de 
houding der Verenigde Staten had ge-
sproken. , 

Harde woorden liet de heer Korthals 
terecht ook horen over de situatie in In
donesië en in het bijzonder over de 
schandelijke mishandelingen van gevan
gen genomen Nederlanders. Hij achtte 
die beschamend en een vurige aanklacht 
tegen hen, die thans in Indonesië de 
lakens uitdelen. 

Zoals wij boven reeds hebben ver
meld, had de heer Korthals reeds na
drukkelijk zijn instemming betuigd aan 
het deelnemen aan de hulp voor de on
ontwikkelde gebieden. 

Daarnaast stelde hij echter terecht, 
dat wij goed moeten begrijpen, in Nieuw-

DEZE BURGER 
brengt (als steeds) hulde aan de heer "Andriessen. Ditmaal omdat hij de eer
ste van allen is, die een hoofdartikel (in De Volkskrant) aan de aanstaande 
verkiezingen wijdt en óók om de, daarin tot uiting gebrachte, originele ge
dachte: "het is naar mijn gevoel van het allergroo~ste gewicht, dat de K.V.P. 
bij de komende Kamerverkiezingen ..... wederom in zetelaantal de grootste 
Js . - Een verrassende uitspraak voor een politicus. Het zou mij 
niet verbazen, indien de heer Drees zou schrijven: "het is naar mijn gevoel 
van het allergrootste gewicht, dat de P.v.d.A. bij de komende Kamerverkie· 
zingen in zetelaantal de grootste .wordt", etcetera, etcetera, zó alle partijen 
langs. Wat moeten partijleiders einders van het grootste gewicht achten? 

Maar dit Andriessiaanse adagium heeft ditmaal niet een gemeenplaatsige 
klank, doch een polemische: tegen professor Duynstee die het niet zó belang
wekkend vindt welke partij de grootste wordt. HIT vindt de vraag belangrijker 
"of de christelijke regeringspartijen· de meerderheidspositie, die zij sedert 
1917 innemen, zullen kunnen behouden". 

Wie ben ik, dat ik mij in deze broederstrijd zou mogen mengen? 
Neen ik. 
Wèl mag ik betwijfelen of het waar is wat de heer Andriessen opmerkt:· 

dat voor het, door prof. Duynstee gewenste, behoud van de meerderheidsposi
tie der Christelijke partijen "één van de voorwaarden is dat de K.V.P. weer 
dq sterkste wordt". 

Men behoeft geen politicus te zijn om daartegen als mathematicus bezwaar 
te hebben. 

En men behoeft geen mathematicus te zijn om, als normaal denkend staats
burger, hieruit de conclusie te trekken, dat de heer Andriessen, de christelijk
heid eerst dán veilig acht wanneer in haar meerderheidspositie de K.V.P. een 
meerderheidspositie inneemt. 

"Quod sit demonstrandum", mompelt in zijn dunne politieke vlasbaard 

DEZE BURGER. 

Guinea ook een enorme taak te hebben 
en dat wij dus moeten zorgen voor een 
behoorlijk evenwicht tussen de gelden, 
die wij voor het ene en voor het andere 
doel beschikbaar steDen. En hij sprak 
dan nog maar niet over de belangrijke 
taken in de Overzeese Rijksdelen (in 
de West). 

Omtrent de Geato, de Zuid-Aziatische 
Verdrags Organisatie, had de Regering 
in haar M. v. A. geschreven, dat ons 
land "niet in de gelegenheid Is geweest 
aanstonds toe te treden". 

De heer Korthals achtte dat terecht 
niet erg duidelijk en vroeg o.a.: heb
ben wij daartoe ock geen pogingen ge.., 
daan? 

Dat is toch wel van belang, want in 
haar M. v. A. stond ook, dat het ver
drag is te beschouwen "als de grond-

• slag, waarop zich een samenwerking in 
ruimere kring en op bredere basis, met 
name op economisch terrein, zal kun-
nen ontWikkelen". · 

Minister Luns merkte naar aanlei
ding hiervan bij het openbare debat op, 
dat de Nederlandse Regering van de 
aanvang af bij de desbetreffende mo
gendheden heeft duidelijk gemaakt, dat 
zij uiteraard grote belangstelling heeft 
gehad voor de ontwikkelingen en be
sprekingen, die uiteindelijk hebben ge
leid tot het sluiten van dit verdrag. 

Hierbij, zo verklaarde mr Luns, is 
gebleken, dat "de deelneming van Ne
derland (voor Nieuw-Guinea) nog niet 
tot de politieke mogelijkheden behoor
de". 

Hij voegde daaraan toe, dat overi
gens slechts een beperkt aantal van de 
landen, die belangen in dit deel van de 
wereld hebben. tot toetreding tot dit pact 
zijn uitgenodigd. 

Klachtrecht 

Nogmaals ook bracht de heer Kort
hals de kwestie van het individu

ele klachtrecht in het kader van de 
Conventie van Rome inzake de rechten 
van de mens ter sprake. Er zijn hier 
enige nova. • 

In de eerste plaats is er de resolutie 
van de Raadgevende Vergadering van 
de Raad van Europa waarin is gesteld, 
"dat er alle aanleiding is te vrezen, dat 
de Europese bescherming van de rech
ten van de mens, zo deze moet afhan
gen van een initiatief der Regeringen, 
een dode letter zal b!Uven"; hetgeen ook 
de heer Oud heeft betoogd bij de be
handeling van deze Conventie in de 
Kamer. 

Daarom heeft deze toen dan ook zijn 
amendement voor het individuele 
klachtrecht ingediend. 

Het 11.lllendement (verworpen met 35 
tegen 32 stemmen) heeft toen juist geen 
meerderheid kunnen behalen, omdat 
twijfel bestond over de wijze, waarop 
de Europese Commissie voor de rech
ten van de mens zou zijn samengesteld. 

Die twijfel is thans opgeheven en in 
de Eerste Kamer is wel gebleken, dat 
o.m. deswege in die Kamer een meer

"derheid voor het individuele klachtrecht 
aanwezig was. 

MINISTER BEYEN 
bang voor pottekijkers 

<Vervolg op pag. 4) 



JU~n WEEK to.t WEEK * 
V. V-D.-dag 17 September 

Zoals onze lezers reeds weten, zal op Za ter~ 
dag, 17 September a.s. in Den Haag een 

grote V.V.D.~dag gehouden worden, die als een 
liberale manifestatie gezien kan worden. 

Daartoe is Zaterdag, 22 Januari, een vergade~ 
ring gehouden in de Industriële Club te Amster~ 
dam, waar het W erk~Comité en het Landelijk
Comité geïnstalleerd zijn. 

Het W erk~Comité is als volgt samengesteld: 

D. W. Dettmeijer, te 's~Gravenhage, Voorzitter, 
S. J. van den Bergh te Wassenaar, 
K. J. Bouma te Rijswijk (Z.H.)., 
Mr F. G. van Dijk te 's~Gravenhage, 
Mr D. J. van Gilse te 's~Gravenhage, 
Mr C. Greve te 's~Gravenhage, 
Mej. M. Hardeman te 's~Gravenhage, 
A. J. Kalff te 's~Gravenhage, 
J. C. Manssen te 's~Gravenhage, 
Mr A. R. Meijer te 's~Gravenhage, 
Mr H. F. Oosterhuis te Voorburg, 
Mej. Joh. H. Springer te Haarlem, 
Mej. Mr M.M. F. van Everdingen? 

te 's~Gravenhage ( secretariaat 
L. van Vlaardingen te Gouda ) 

terwijl in het Landelijk~Comité nog zitting heb~ 
ben: 

Mr Dr C. Berkhouwer te Alkmaar, 
F. C. Dutijn Noordberger te Leeuwarden, 
Dr K. van Dijk te Groningen, 
J. K. F rederikze te Arnhem, 
Ir F. H. Hiddingh te Assen, 
A. Nawijn te Olst, 
E. J. van Rees Veilinga te Bergen (N.H.), 
Mr D. Schuitemaker te Utrecht, 
Mr F. Ed. Staab te Rotterdam, 
Ir M. J. Stoel Feuerstein te Goes, 
Dr M. P. Vrij te Eindhoven, 
Dr J.C. van Zoelen te Amsterdam. 

Eerste hoofdingeland-plaats
vervangster in Nederland 

provinciale Staten van Zuid~ Holland hebben 
goedgevonden het ,.bebouwd" belasting~ 

plichtig te verklaren aan de waterschappen en 
hoog heemraadschappen. 

De Kroon heeft deze regeling geapprobeerd en 
dientengevolge is o.m. voor het hoogheemraad~ 
schap Schieland het aantal hoofdingelanden en 
het aantal hoofdingelanden~plaatsvervangers met 
twaalf uitgebreid. 

Om de zaak niet al te omslachtig te maken, is 

(Vervolg van pag. 1) 

sche punten tegen bepaalde socialistische deside
rata in!) mogelijk is, zonder in strijd te komen 
met een betamelijke trouw aan de Regering tot 
welker meerderheid zij (die leden van andere 
fracties! - de R.) behoren. Dat is dan, zegt 
prof. G., een gevolg van het feit dat de regerings
meerderheid zo abnormaaj..groot is: aan een boom 
zó volgeladen ...... enz. . 

Dit nu getuigt voor ons gevoel van een partij~ 
opportunisme, dat wij moeilijk waarderen kunnen 
en het valt - alweer: voor ons gevoel - wat uit 
de toon, juist in een artikel, waarin schrijver de 
liberale partij principieel haar positie en haar taak 
wil helpen vinden! 

* * * 

Het zou .onvriendelijk en tegen onze bedoe~ 
ling in zijn te zeggen, dat onze partij het 

ook buiten prof. Gerretsons hulp wel redden zal. 
"Du choc des opinions jaillit la vérité!" ledere 
principiële discussie over de belangrijke vragen, 
door de geleerde schrijver aan de orde gesteld, is 
ons welkom ook voor onze plaatsbepaling in de 
politieke situatie onzer jaren. Welnu, wij hopen 
in een volgend nummer aan te tonen, dat ook in 
de huidige politiek het principiële in de verhou
ding tussen liberalisme en socialisme praevaleért 
boven het relativerende dat ons zo gemakkelijk te
genklinkt in dat: we zijn allemaal zo'n beetje 
socialist en honderd percent socialist is er niet 
één. 

deR. 

in de regeling van de provincie de aanwijzing van 
deze functionarissen opgedragen aan de Colleges 
van B. en W. in de steden en dorpen, die in het 
hoogheemraadschap gelegen zijn. Dit is o.a. het 
geval met Rotterdam. 

Tot de twaalf nieuwe hoofdingelanden behoort 
wethouder Schilthuis, onder de plaatsvervangers 
mevr. ir Kuiper-Struik, beiden liberaal. 

V oor zover ons bekend, is mevrouw ir Kuiper
Struik, de eerste vrouw die een dergelijke functie 
lieeft verworven. 

Liberaal-katholiek 
Bij de critiek op het politieke gedeelte van 

het jongste bisschoppelijk mandement is 
de hoofdaandacht in de discussies gevallen op 
hetgeen daarin is geschreven over het socialisme. 

Het bevat echter óók een kort hoofdstuk over 
het liberalisme, waarin marxisme, communisme en 
nationaal~sociälisme als geesteskinderen van het 
liberalisme worden aangewezen. 

Het r.k. dagblad ,.De Maasbode" heeft, zoals 
het meldde, een brief ter kennisneming gekregen 
van iemand, die met de hoofdbedoeling van het 
mandement zijn instemming kon betuigen, maar 
die de bewering, dat het liberalisme de moeder 
zou zijn van fascisme, socialisme en communisme, 
,.ongehoord aanmatigend" en ,.kennelijk ondes
kundig" noemt. 

De schrijver meent, dat, als Jezus Christus één 
ding met nadruk heeft gepredikt, dit wel was de 
verdraagzaamheid. Deswege wordt de briefschrij~ 
ver door de redactie ,.een liberaal~katholiek uit 
de oude doos" genoemd. 

Naar aanleiding van dit stukje in ,.De Maas
bode" schreef het ,.Algemeen Handelsblad" in 
zijn rubriek .. Parlementaire Notities" ( 18 Januari 
j.}.): 

,.Wat deze schrijver verder in zijn brief nog 
heeft opgemerkt, vermeldt .,De Maasbode" niet .. / 

.. Het zou ons echter niet-verwonderen, wanneer 
hij zijn geloofsgenoten .,enp:e nm.ts'; in herinne~ 
ring zou hebben gebracht>'dàt 2:o\vel Hitier als 
Mussolini niet van liberafen, maar van rooms
katholieken huize waren; dat ook de tegenwoor~ 
dige Spaanse fascistische dictator geen product is 
van het verfoeide liberalisme, maar zelfs een on~ 
verdacht zoon van de R.K. Kerk en dat Italië, de 
bakermat van het rooms~katholicisme en het lanà 
van de Paus, na zich eerst in de armen van het 
fascisme te hebben geworpen, thans een der wei
nige Westerse landen is, waar de communistische 
partij een werkelijke macht en een bedreiging . 
vormt. 

"Wij houden in het algemeen niet van een 
dergelijke bewijsvoering, omdat zij altijd een te 
grote vereenvoudiging van de geschiedenis vormt. 
Maar wanneer men die methode van andere zijde 
tóch toepast, dan zal men zich aan de feiten moe
ten houden. 

.. Wij hebben het gevoel, dat menige rooms
katholiek daar precies zo over denkt, en dat er, 
althans in ons land, onder invloed van de liberale 
zuurdesem, meer van die ,,liberaal~katholieken uit 
de oude doos" zijn dan .. De Maasbode" ver
moedt." 

* * * 

Naar aanleiding. van dit spitse stukje hebben 
wij naarstig gezocht naar een reactie van .. De 
Maasbode". Wij hebben die niet kunnen ontdek~ 
ken en moeten dus aannemen, dat deze achter~ 
wege is gebleven. 

Misschien was dat - voor ,.De Maasbode" -
ook maar het beste! 

V.V.D. komt in Ouddorp 
op C.H. U.-zetel 

QP de lijst van de Chr. Historische Unie 
voor de gemeenteraad van Ouddorp ston~ 

den nog vier candidaten. Twee hunner zijn uit de 
gemeente vertrokken en twee anderen hebben een 
benoeming niet willen aanvaarden. 

Volgens de bepaling van de Kieswet voor 
kleine gemeenten van zeven tot elf raadsleden 
gaat de zetel thans over naar de lijst, die na deling 
door de kiesdeler het grootste overschot had. 

In Ouddorp profiteert de Volkspartij voor Vrij
heid en Democratie thans van de uitputting van 
de lijst der Chr. Historische Unie. 
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Is principiële belasting
politiek mogelijk ? 

PAG. I 

1 n Brinkman, Houtplein te Haarlem, hield 
de heer M. A. Wisselink, privaat~docent t~ 

Groningen, oud~hoofdinspecteur der Rijksbelas
tingen;. voor de afdelingen Haarlem, Bloemendaal 
en Heemstede van de V.V.D. een lezing over het 
onderwerp "Is principiële belastingpolitiek moge~ 
lijk?" 

Spreker wees er op, dat de belastingen in Ne ... 
derland sinds 1930 zeer zijn verhoogd, terwijl ook 
de belastingtechniek is gewijzigd. 

De overheid gaat zich dan ook tot taak stellen 
de investering te beïnvloeden en de consumptie 
op peil te houden. 

In die periode geschiedt dit ter afwering der 
crisis. 

De overheid beschouwt de diverse maatregelen, 
waaronder de omzetbelasting, als tijdelijk. 

In 1941, dus tijdens de Duitse bezetting ver
andert de functie van de overheid. De progressie 
der belastingen neemt sterk toe. In de nieuwe 
conjunctuurpolitiek gaat de overheid zelf de gel
den voor de burgers sparen en uitgeven in slechte 
tijden. Deze politiek wordt na de bevrijding voor
al aanvankelijk voortgezet. 

Na 1950 komt daarin naar buitenlands voor
beeld wel enige kentering. Spreker is van mening, 
dat het sparen veel meer aan de burgers overge
laten moet worden. 

De belastingen zullen dan ook omlaag 
moeten. Aan het nieuwe stelsel van progressieve 
inkomstenbelasting zijn grondbelasting, successie
belasting en vermogensbelasting niet aangepast. 

In de nabuurlanden is dit in het algemeen wel 
geschied. Zo zijn de vrijstellingen voor de suc
cessiebelastingen voor de naaste familie aldaar 
aanmerkelijk hoger en er bestaat veelal geen ver~ 
mogensbelasting. 

In Nederland wordt er in het nieuwe stelsel 
veel dubbele belasting betaald. In het nieuwe stel
sel zullen deze belastingen zeker omlaag moeten 
en zal een veel groter bedrag vrij van vermogens
belasting moeten blijven. 

In landen als de Ver. Staten en Duitsland 
wordt aan de burgers veel meer gelegenheid ge
geven om zelf te sparen, hetgeen de conjunctuur 
ten goede komt. In Frankrijk is die vrijheid nog 
groter, maar daar staan weer andere bezwaren 
tegenover. 

Bij het belastingstelsel moet thans rekening ge
houden worden met de wetenschappelijke opvat~ 
ting over conjunctuur en investering. 

De vrijheid van de burgers mag echter niet in 
gevaar komen en er zal hen behoorlijk gelegen
heid tot sparen moeten worden gegeven. 



IS ER RECHT IN NE·DERLAN·D? 
Een tot het stellen van 

D r B. W. Kranenburg 
scllrijft ons: 

t"e 

Hoe vaak hoort ge niet de ve-rzucih· 
ting: "er is geen recht te krij·gen ... " en 
ge hoort dat van voortreffelijke men
sen. Dit doet de rechtgeaarde burger 
pijn. 

Is het dan waar? Ja, e<r Is in Ne-
derland veel onhel'Steld en onherstel• 
baar onrecht, maar waarom en waar
door? Is er een schuldige aan te wijzen 
of pleegt men - op een vermeende na
latige wijzende opnieuw onrecht? 
Laten we trachten een diagnose te 
stellen. 

Naar het woord der wet kan ieder 
in Nederland zijn wettelijke recht Jtrij· 
gen. Het is de Rechter zelfs uitdrukke
lijk en op straffe verboden zich aa.n 
rechtsweigering schuldig te maken. 

Maar verder dan het "wettelijk" 
recht komt men niet en k a n men ook 
niet komen. 0 zeker, moeizaam en 
zorgvuldig tracht de Rechterlijke Macht 
onder leiding van de Hoge Raad wet 
en maatschappij en vooral wet en Ge
rechtigheid te harmoniseren. 

Moeizaam tracht zij de feiten vast te 
stellen, gelijlt zij in waarheid zijn voor
gevallen en op basis van deze feiten op 
de betrokken personen de wet toe te 
passen ... , maar zij moet binnen de 
"spelregelen" van de wet blijven. 

En de Gerechtigheid kent geen spel
regelen, zij kan niet glimlachen om der 
mensen dwaasheid, gelij·k de laatste 
tro().\lt is .van de ontrechte mens, de ce
rechtigheid is absoluut en dit absolute 
is niet van deze aarde. 

·(Vervolg van pag. 2) 

De Regering heeft dat klachtrecht 
zelf 'en aireen in Regeringshanden wil
len houden. Maar wat..._ daar kwam 
het verdere betoog van onze geestver
want op, rieer - doet de Regering dan 

. nu dp dit gebied? . 
Hebben de ambassadeurs en gezan

ten in de staten, die onder de Conven
tie vallen, opdracht gekre,gen in die 
staten na te gaan of de conventie daar 
wordt nageleefd ? 

Minister Beyen antwoordde hierop, 
dat hij toch wel erg bang was voor 
"potteikijken" door de Regering. Dat 
was nu precies, waar de heer Korthals 
hem hebben wilde. Want bij de replie
ken kon hij nu wel zeer tere()ht opmer
ken: 

Deze vrees van· de minister begrijp ik, 
maar w ij willen zulk een stelsel ook 
niet en daarom hebben wij juist het
pleit gevoerd voor het individuele 
klachtrecht. 

De minister heeft, door van die hui-
- verigheid te gewagen, zelf de beste mo-

tivering gegeven voor de erkenn~ng van 
het individuele klachtrecht (welke er
kenning door het verdrag is mogelijk 
l'emaakt)! 

Motie over Beneluxraad 

W \i zullen aan een aantal andere 
door de heer Korthals behandel

ile punten <o.a. de Europese èenwordirig 
· . en de realiteitszin. welke danrb.\i, vooral 

-~ezien de huidige ontwikkeling, nodig 
is) moeten . voorbijgaan. 

Wel edhter 'moetèn wij nog -melding 
maken van de aanvaarding van een pro

. cessueel nogal bijzondere motie, welke 
o.a. door de heer Korthals was mede-
ondertekend. · 

Zij betrof de interparlementaire Bene
luxraad. De heer Korthals bracht in her
innering, dat daatover in deze Kamer riu 
al jaren was gediscussieerd en hij meen
de, dat het nu wel tijd wordt, dat er eens 
iets van •komt. · -

Er wordt hier niets supranationaa.l.s 
gevraagd, maar slechts een orgaan van 
consultatief karakter. Evenwel, gelijk hij 
het vorige jaar al zei: met een griffie 
en met een dusdanig ledental, dat het 
werk naar behoren zal kunnen worden 
gedaan. 

Ook anderen spraken in deze geest en 
mr Van der Goes van Naters (Arb.) 
meende te kunnen vaststellen, dat eigen
lijk het enige geschilpunt, dat overblijft, 
een zekere controle is, die zou kunnen 
worden geschapen op de initiatiefmoge
lijkheden . van de raad. 

Zonder wettelijke orde kan geen 8&• 

· menieving en geen recht bestaan. Het 
ia deZe orde zelf, die in het wettelijke 
recht medespeelt. 

Een Gerechtigheid immers, die deze 
orde zou aantasten, zou wellicht balsem 
kunnen brengen in enkele gewonde ha:r
ten, maar de samenleving ontbinden en 
daarmede de wet van de jungle herstel
len... en aldus weer onrecht scheppen. 

En zo leven de koude wettelijke orde, 
die voor allen objectief geldt · en de 
bloedwarme Gerechtigheid, die de ont
rechte moet troosten, in een spannings
vei'houding: de een bestaat bij de gratie 
van de ander. 

Want een orde zonder aanraking met 
de gloed der Gerechtigheid zij is 
denkbaart - kan geen rechtsorde he
ten en Gerechtigheid zonder een mini
male orde is een machteloze maagd 
voor de tent van Attila de Hunnen
koning. 

* * * 

E n dus leven wij in een recht met 
een bepaalde orde, met regels, 

laten wij deze spelregels noemen. En zo 
ontstaat de begrijpelijkt verbittering 
van de verliezer. 

Hij heeft in goed vertrouwen een acte 
getekend, die hij niet begreep, en thans 
wordt hij geruïneerd. Het wettelijke 
recht stelt hem in het ongelijk. En een 
ander mist juist die ene getui·ge, die 
hem zijn goede zaak zou doen winnen ... 
en hij verliest. 

Ginds de man, die op grond van valse 
getuigen~ssen wordt veroordeeld. Wie 
zal hem helpen op deze aarde? Het 

Hij diende nu een motie in, well~e in 
zoverre een b\izonder karakter had, 'dat 
zij nu eens niet in de eerste. plaats een 
verlangen uitte aan het adres van de Re
gering, maar dat zij een uitnodiging be
vatte van de Kamer aan haar eigen 
Commissie van Buitenlandse Zaken. 

Een wel ietwat bijzonder~ figuur, 
maar volgens het bekende Commentaar 
van Pippel op het Reglement van Orde 
der Kamer toch ook niet een unicum. 

Een andere bUzonderheid was, dat de 
heer Van der Goes haar wel indiende, 
maar dat de eerste ondertekenaar was 
de heer Wi.iffels <K.V.P.). en wel in diefls 
functie van voorzitter van de Neder
landse groep van de Interparlementaire 
Benelux-Unie. 

VAN DER GOES VAN NATERS 
.-..... motie ...... 

Deze motie, welke z.h.s.-· werd aan
vaard (met aantekening voor de com
munisten, dat zij tegen waren), luidde 
aldus: 

"De Kamer nodigt haar Commissie 
voor Buitenlandse Zaken uit, ter voorbe
reiding van een nader overleg met de 
Regering over deze aangelegenheid: 

le. een onderzoek in te stellen naar 
de wijze, waarop de in te stellen Inter
parlementaire Consultatieve Raad der 
Beneluxl~~;nden onderwerpen op zijn 
agenda kan plaatsen en omtrent die on
derwerpen aanbevelingen kan doen; 
2e. hieromtrent overleg te plegen met 
de bevoegde commissies der andere Be
neluxlanden; - 3e op korte termijn 
hierover verslag aan de Kamer uit te 
brengen, 

en gaat over tot de orde van de dag". 

Hitler-mentaliteit ln 
Indonesië 

ook de heer Ritmeester sprak nog 
<wat korter) bij dit begrotings

hoofdstuk en wel over de Indonesische 
aangelegenheden, welke eveneens onder 
dit Departeme111t ressorteren. 

een diagnose 
recht moet zich in zekere vormen afspe
len, wil het functionneren. 

Maa.r in die vormen kan ue kiem van 
het onrecht schuilen. De oude Romeinen 
wisten het al: "het hoogste. recht is het 
hoogste onrecht". En steeds tracht het 
recht zich te verfijnen- nobel streven! 
-, maar steedrs wordt het daardoor in
gewikkelder, onoverzichtelijker en on
zekerder. 

Een oude practijkjurist zeide mij 
eens: "Laat het wetboek maar slecht 
zijn, als het maar zeker is". Hij had on
gelijk, maar hij signaleerde het gevaar 
van de verfijning. 

Steeds meer wordt aan des Rechters 
wijsheid overgelaten, omdat de wetge
ver in de doolhof van belangen en rech· 
ten in deze ingewikkelde maatschappij 
geen weg meer ziet. 

Men moet handelen als "goed werk
gever", "goed arbeider" of "goed pach
ter" - het wordt van geval tot geval 
beslist ... en steeds weer anders. 

Voortzetting van huur of voortzetting 
van pacht, het wordt tJlans overgelaten 
aan de belangenafweging door de Rech
tel'. Nieuwe onzekerheid: al staan alle 
getuigenverklaringen muurvast, wiens 
belangen (dus niet wiens rechten) moe
ten voorgaan ? 

Onze pachtkamers · oordelen met de 
g'l"O<>tste zorg, maar in zeer vele geval
len moeten zij kiezen tussen meer en 
minder onrecht. In dienstplichtzaken 
oordeelt onze Raad van State van geval 
tot .geval met volmaakte objectiviteit 
over de onmisbaarheid van de dienst-

H\i kon zich aansluiten bij hetgeen zijn 
fractiegenoot reeds had gezegd ,en, be
tuigde zijn waardering voor de wijze, 
waarop minister Luns de belangen van 
ons land tegenover Indonesië in de kwes
tie-Nieuw-Guinea had behàndeld. 

Evenals de heer Korthals sloot hij zich 
ook volkomen aan bij de crltiek, wel'ke 
de Regering op de houding van de Ver
enigde Staten in deze kwestie had aan
genomen. Het bl~ikt, naar de heer Rit
meester opmerkte, echter wel, dat er op 
het ogenblik in Amerika een zekere ken. 
tering in de publieke opm1e heeft 
plaats gevonden, zoals ook uit door de 
heer Ritmeester geciteerde uitlatingen 
van de "New Yorfk Times" naar voren 
komt. 

H\i geloofde, dat onze Regering ver
standig zou doen, deze publieke opinie in 
Amerika zoveel mogelijk te Voeden. 

Wat de toestand in Indonesië aangaat 
herinnerde de heer Ritmeestèr aan de 
berichten, dat president Soekarno het 
Indonesische volk had op~wekt, binnen
kort een groot nationaal congres ("all 
Indonesia congress") te houden van alle 
partljen en groeperingen in de Indone
sische maatschappij, "met_ het citsluitend 
doel gezamenl\ik te. strl;Jden voor de te
rugkeer van West-Irian in het Indone
sische grondgebied". 

En in een openbare bijeenkomst zei de 
voorzitter van de P.N.I., Sidik: "Wij zul • 
leu· bUiven. doorwe~en om de kwestie
Irian · ÇJP vredelieve_nde wijze op te los
sen, maar, indien dat niet meer moge
lijk is, dan zullen w\i zonodig geweld ge-
bruiken". · 

Sidik vroeg daarop zijn gehoor of het 
bereid zou zijn met geweld op te treden 
tegen Nederland om Irian in het bez;t te 
krijgen. Hij ontving op- zijn vraag toe
stemmend antwoord. 

De heer Ritmeester geloofde niet, dat 
dergelijke pogingen aan te raden zijn; 
het sterven van honger of op andere 
wlize in de rimboe leek hem niet zo 
prettig! 

De heer Ritmeester sloeg de spijker op 
de kop, toen hij daaraan toevoegde: Dit 
is ongeveer dezelfde geest, diè op de Hit
Iervergaderingen naar voren kwam, 
wanneer het ging tegen Polen of tegen 
Tsjechoslowak\ie. 

Wij hebben daar de diep droevige ge
volgen van gezien, maar dat Hitier
Duitsland was geen lid van de Verenig
de Naties en tot op heden blijkt Indone
sië dit nog wel te zijn. 

En de heer Ritmeester vroeg zich af 
of de Regering niet goed zou doen, op 
dergelijke uitlatingen van de president 
van Indonesië de aandacht· wn dit 
licba{i1h · t•,-:vW.igen. 

plichtige .. •• .. en geen geval ia aan Mt 
andere precies gelijk. 

En zo worstelt de mens om zljn 
aardse recht. En zo krijgt niet ieder 
zijn aandeel in de Gerechtigheid in 
Nederland. Door de rechtsorde worden 
offers g~ist, maar zonder rechtsorde 
zou slechts chaos bestaan. 

Daarom geve de Rechter en ieder, 
die aan het recht medewerkt, zijne 
volle toewijding en zij de rechtzoeken
de vergevingsgezind. Laten beiden door 
de Liefde worden geleid. 

Secretarissen der 
Kamercentrales te 
Amsterdam bijeen 
V. V.D.-dag kwam o.m. 

ter sprlJ:ke 
Zaterdag, 22 Januari jl., kwamen de 

secretarissen onzer kamercentrales on• 
der voorzitterschap van de heer· L. 
v. Vlaardingen, organisator-propagandist 
der Partij, te Amsterdam bijeen. 

De voorzitter richtte een bijzonder 
woord van welkom tot mevrouw P. :u;. 
Smits-Witvliet te Oegstgeest, de nieuwe 
voorzitster van de Kamercentrale Lei
den. 

Op deze zeer geanimeerde vergadering 
werd uitvoerig van gedachten gewisseld
over verschillende organisatorische pro

"blemen. 
Een der belangrijkste ilgenda-punten 

was wel de organisatie van de grote 
V.V.D.-dag, die Zaterdag, 17 September 
a.s., in Den Haag zal worden gehouden. 

Met algemene stemmen werd besloten 
·in alle centrales over te gaan tot oprich
ting van regionale commissies, die zich 
voornamelijk zullen belasten met het op
wekken der afdelingen om in zo groot 
mogelijke getale deze V.V.D.-dag te be
zoeken. 

De talrijlke arrestaties van Nederlan
ders en anderen. welke hebben plaats 
gehad, noemde onze woordvoerder een 
ernstige inbreuk op de rechtszekerheid 
en op de persoonlljke vrijheid van allen, 
die daaraan zUn onderworpen . 

En ook hier vertoont zich weer het 
beeld van de landen, die onder een dic
tatuur geleefd hebben of nog leven. 

Het is de mentaliteit van de totalitaire 
staten en de heer Ritmeester kon ver
klaren, dat hij zelf aan den lijve had 
ondervonden. wat dit betekent. 

Pensioenen en achter· 
stallige betalingen 

De vraag, in het Voorlopig Verslag 
gesteld, of het door de Regering 

rechtmatig wordt geacht, dat de over de. 
Indische pensioenen verschuldigde belas
ting in Indonesië wordt berekend met 
toepassing van de factor 2 op 1, als ge
volg ~aarvan deze pensioenen onder een 
extra progressie vallen, was door de mi
nisters aldus beantwoord, dat de Regè
ring geen oordeel kan en wil uitspreken 
over de belastingpolitiek van een ander 
land. 

De heer Ritmeester repliceerde echter, . 
dat de ministers toch niet uit het oog 
mogen verliezen. dat deze Nederlanders 
op die wljze wat ste~ worden aedupeerd 
en dat, wanneer men dat systeem verder 
volgt, het meer dan noodzakelijk is., dat 
de Regering ook daaromtrent een ern
stig woord van protest doet horen, al ·. 
vreesde hlj, dat het weinig !lUeees zou 
hebben. 

Zeer ernstig gispten de heer Ritmees- : 
ter en andere sprekers in de Kamer, dat 
met de uitbetalingen aan de Indische 
oorlogsslachtoffers van de uitkeringen 
niet verder kan worden gekomen dan 50 
beschikkingen per 'dag. Dit zou beteke
nen, dat het nog 6 jaar zou kunnen du
ren, alvorens alles is uitbetaald. 

Minister Luns heeft dit voornamelijk 
toegeschreven aan de te kleine kantoor
ruimte, waarover deze dienst beschikt en 
waardoor niet meer personeel kan wor
den aangenomen. 

Hij had echter gegronde hoop, dat 
zeer binnenkort, dank zij de medewer
king van de gemeente 's-Gravenhage. 
een goede oplossing zou worden gevon
den. 

De begroting wer-d z.h.s. aanvaal'd 
Wommunisten tegen). 



Wat "Vrij Nederland"wegliet uit de 
rede van Albert Schweitzer te Oslo 
D e dagbladen .lebben uitvoerig mel• 

ding gemaakt van het bezoek van 
Albert Schweitzer aan Oslo, alwaar hij 
de hem verleden jaar toegekende Nobel· 
prijs voor· de vrede op 4 November j.l. 
in ontvangst heeft genomen. •) 

"Vrij Nederland" van 13 November 
j.l. publiceerde "de zo volledig moge· 
lijke tekst" van de rede, die Schweitzer 
bij die gelegenheid heeft uitgesproken. 

In de dagbladen had men reeds kun
nen lezen, dat "de dokter uit het oer· 
woud" met waardering het bestuur in 
de koloniale gebieden, uitgeoefend '~oor 
Westerse mogendheden, had vermeld. 
Deze mogendheden hebben aldus 
Schweitzer - onmiskenbaar gestreefd 
naar de economische, sociale en cultu
rele verheffing van de onder hun voog
dij staande volkeren. 

Men kan Schweitzer moeilijk verden
ken van nationalistische en imperialis
tische sympathieën. Daarom is het van 
zulk een grote betekenis, dat juist hij 
deze waarderende woorden aan het 
adres van landen als Frankrijk, Neder
land, Engeland en België heeft gericht 
in dit tijdsgewricht, waarin ter Assem
blée der Verenigde Naties door de afge
vaardigden van mogendheden zonder 
koloniale ervaringen maar al t·e vaak 
een volledig gebrek aan begrip en waar
dering voor het beschavingswerk der 
koloniale staten aan de dag wordt ge
legd. 

• * 
Het was dan ook mede met het oog· 

op de hierboven vermelde passage 
uit de rede van Schweitzer, dat wij "Vrij 
Nederland" van 13 November met aan
dacht doorlazen. 

Doch hoe nauwkeurig wij ook lazen, 
de betreffende passage vonden wij ,niet 
in "de zo volledig mogelijke tekst". 

Is deze weglating van de waarderende 
woorden aan het adres der koloniale 
mogendheden toevallig geweest? Zo 

neen, dan is de welbewuste weglating 
het gevolg van het feit, dat het stand
punt van Albert Schweitzer op dit punt 
zich Vierkant stelt tegenover de opvat
tingen, die "Vrij Nederland" jaar in, 
jaar uit heeft gepropageerd. 

Indien de omissie te wijten is aan een 
toevallige onnauwkeurigheid van de be
treffende journalist, dan verwachten 
wij, dat "Vrij Nederland" alsnog de pas
sage zal afdrukken. Wanneer dit blad 
zulks mocht nalaten, lijkt ons de con
clusie gewettigd, dat "Vrij Nederland" 
de ondertitel: "onafhankelijk weekblad" 
niet ve•rdient. 

P. D. VAN ROYEN. 

*) Zoals men weet, heeft Albert Schweitzer 
aan de pers meegedeeld, dat hjj het ontvan
gen bedrag ter waarde van ongeveer f 120.000 
niet voor zichzelf zal besteden, doch ten bate 
van zijn hospitaal in Lambarene. Golfijzeren 
dakbedekkingen voor de !~prozen-barakken 
Zlfllen voor dit bedrag door hem worden aan
gekocht. 

ACTIVITEIT 
In ons nummer van 15 dezer vonden 

onze lezers de geestige plaat, waarop 
onze tekenaar Samson minister Mansholt 
had afgebeeld, bezig met dat deel van de 
.,verzorging van de wieg tot het graf", 
dat inzonderheid voor zijn verantwoor
ding is ...... , ook wanneer er iets mis 
gaat! 

De afdeling Amsterdam onzer partij 
heeft deze plaat doen vergroten tot een 
affiche. dat reeds enkele dagen na het 
verschUnen van ons blad op alle reclame
zuilen in de hoofstad prijkte. 

W\i maken van deze actieve propagan
da gaarna loffelUk melding. H:!t is zo 
nodig, ook buiten de verkiezingscam
pagnes om. de aandacht te vestigen op 
onze partij. 

Nieuws uit Afdelingen en Centrales 

··Nieuwe afdeling te Axel 
opgericht 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
1953 wist men te Axel met 260 stem
men voor ·de eerste maal na de oorlog 
weer een V.V.D.-afgevaardigde, de heer 
F. Gertits, in de gemeenteraad te bren
gen. 

Thans z\in en1kele geestverwanten 
onzer Partij op ·Donderdag, 20 Januari 
jl., in Hotel .,'s Lands Welvaren" bijeen 
geweest. waar met eenstemmigheid werd 
besloten over te gaan tot oprichting van 
een afdeling onzer Partij. 

Gezien het feit, dat men zonder enige 
organisatie of voorbereiding bij de ge
meenteraadsverkiezingen van 1953 260 
stemmen wist te behalen, moet het mo
gelijk zijn bij een volgende verkiezing 
een belangrijke stemmenwinst te boeken, 
daar deze nieuwe afdeling met groot 
enthousiasme de zaken te Axel gaat 
aanpakken. 

De vergadering, die onder leiding stond 
van de heer ir M. J .. Stoel Feuerstein, 

. secretaris der kamercentrale Middelburg 
en waar mede aanwezig was de heer L. 
van Vlaardingen, organisator-propagan
dist onzer Part\j, koos aàn het einde van 
deze zeer geslaagde vergadering een 
voorlopig bestuur, dat als volgt is samen
gesteld: 

Voorzitter: A. P. Esselbrugge te Axel; 
secretaris: ir H. den Hartog ·te Sluiskil; 
penningmeester: ir. J .. Geerling te Sluiskil; 
A. de Ridder te Axel en F. .Gerrits te 
Sluiskil. 

Welke ge_mee~te volgt? 
Weer een nieuwe 

Partijafdeling 
Sinds Maandag 24 Januari j.l. is het 

aantal afdelingen onzer Partij opnieuw 
met één vermeerderd. 

In café-Kruijt te Heukelum, kwam al
daar 's avonds een aantal geestverwanten 
onzer Partij bijeen, om onder voorzitter
schap van mr J. E. Goudsmit, voorzitter 
van de Onder-Centrale Gorinchem, van 
gedachten te wisselen over enkele actuele 
vraagstukken. 

Nadat korte inleidingen waren gehou
den door de heren A. Caljé, Hoofdbe
stuurslid, ir C. P. Gilde, bestuurslid Cen
trale Dordrecht en de heer L. van Vlaar
dingen, organisator-propagandist der 

Partij, volgde een zeer geanimeerde dis
cussie, waaraan vele aanwezigen deelna
men. 

Het besluit over te gaan tot oprichting 
van een afdeling werd met na~enoeg al
gemene stemmen genomen. 

Het voorlopig bestuur van deze nieu
we afdeling is als volgt samengesteld: 

Voorzitter: C.· Visser; secretaris: D. 
Sterk, Zuider Lingedijk, Spijk B-7; pen
ningmeester: C .. Filius. L. Baron èn W. 
Tromp Czn. 

Direct na de installatie van dit bestuur, 
stelde de voorzitter, de heer C. Visser, 
de vergadering voor tot ere-voorzitter te 
benoemen de heer A. Brenkman, één van 
de oudste voorvechters der liberale ge
dachte in Heukelum. Dit voorstel van de 
voorzitter werd met applaus begroet en 
eenstemmig aangenomen. 

Studiebijeenkomst Centrale 
Groningen 

Op Vrijdag 4 Februari a.s. te half acht 
houdt de Centrale Groningen een.studie

. bijeenkomst in "De Faun", Herestraat 
te ·Groningen. 

Mr W. J. Geertsema, burgemeester.van 
Warffum, spreekt over: "De voorstellen 
tot Grondwetswljziging ten aanzien vàn 
provincie en gemeente". 

Alle belangstellenden welkom. 

Een mooie beplanting 
accentueert de stijl 

van Uw kantoor 
of fobrieksgebouw 

FEUX lDYKIIlJIS aw 
lOSKOOP 

Copie voor dt:ze rubriek te 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, 
Alexanderst1·aat 16, Haarlem. 

Nieuws over activiteiten 
uit Rotterdam, Arnhem 

. en Groningen 
Een groot aantal verslagen ligt 

op publicatie te wachten. 
Onze ruimte is nu eenmaal beperkt 

en er is ook nog wel eens copy van 
andere aard, die voor moet gaan. 

Maar laat dit a.u.b. niemand weer
houden een verslag te zenden. Het 
wordt altijd met belangstelling gele
zen en op een lijst geplaatst. om een 
overzicht te krijgen. 

Wij stellen ons nu voor, in de eerst
volgende weken uit de voorraad tel
kens wat te plaatsen of er althans 
wat uit te vertellen. 

En wij beginnen nu met ROTTER
DAM, omdat men daar een idee had 
dat zeer goed geslaagd is, nl. een 
koffiemaaltijd. "Vele van onze leden, 
die wij zelden zagen op· onze bijeen
komsten, maakten van deze gelegen-

,heid gebruik':, aldus het verslag. 
Zou het niet wat zijn v0or de pro

vinciesteden, om zo iets te organise
ren, ten genoege van de dames uit 
de omgeving die in de stad komen 
lWinkelen? 

* ... 

A RNHEM doet trouwens reeds 
iets dergelijks, al is niet be

kend, of daarbij ook de leden van 
andere afdelingen uitgenodigd wor
den. 

ARNHEM heeft nl. een veertien
daags koffieuurtje ingesteld, waarna 
er mogelijkheid is samen met enkele 
bestuursleden niet te duur te lunchen. 

Zulke gelegenheden zijn zeer ge
schikt om het onderling contact te 
bevorderen;· "Een contact", aldus ver
der het verslag van ROTTERDAM. 

,.dat opbouwend en stimulerend werkt 
en dat ook zeer gewenst werd doÓr 
ons gemeenteraadslid mevr. ir A. 
Kuiper-Struyck, die na afloop van 
deze zeer geanimeerde maaltijd iets 
verteld heeft over "een jaar ervaring 
van een gemeenteraadslid". 

Ze zeide, dat ze graag van de vrou
wen van Rotterdam de mening wilde 
horen over diverse onderwerpen, zo
als die zich in de loop van het jaar 
zullen voordoen. 

Daarom was na afloop gelegenheid 
om deze met elkaar te bespreken. 
Vele van deze onderwerpen waren 
van plaatselijk belang. Een uitgebrei-. 
de discussie ontstond over de winkel
sluitingswet en wel, over \}et al of 
niet houden van één koopavond per 
week." 

Dit contact met een vrouwelijk ge
meenteraadslid is het tweede punt 
uit het Rotterdams verslag, waarop 
wij de aandacht willen vestigen. 
Denk daar eens aan, vooral wanneer 
het tegen de begroting loopt. Het 
wordt altijd wederzijds gewaardeerd. 

Het bericht uit ARNHEM vertelt 
verder van het initiatief dat de Cen
trale-vertegenwoordigster, mevrouw 
Vuerhard, heeft genomen tot een ex
cursie om gezamenlijk een vergade
ring van de Tweede Kamer bij te 
\v onen. Dat heeft men hier en daar 
al meer gedaan. Zeer aan te bevelen. 

Gaat men ook wel eens naar de ge
meenteraad? 

• * • 

Jn de Centrale, d.i. de provincie 
Groningen, komt meer activiteit. 

Er heeft zich een Provinciale Gronin
ger Collimissie van de Vrouwen in de 
\'.V.D. gevormd, bestaande uit de 
dames: 
mevr. A. A. V. Prummel-Bulder, 

Scheemda (de nieuwe centr. vertegen
woordigster); mej. mr A. Nagtglas
Boot, Groningen (haar plaatsvervang
ster); mevr. F. W. Hofrnan-dè Boer, 
Appingedam, mej. mr J. L. M. Toxo
peus Pott, Oterdum; mevr. S. A. van 
der Laan-Koppius, Groningen. 

• • • 
Men heeft plannen voor een pro

vinciale middag met twee voor
aanstaande spreeksters en een uitge
J:.reide thee. 

Gaat de weg naar het hart van de 
vrouw ook door de maag? Men zou 
het door al het bovenstaande haast 
gaan denken. J.H.S. 

'---~~--~-----------------------J 
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Politiek . 
nzeuws uit de hoofdstad 

mevrouw Vragen van 
toelatingseisen tot het 

Wijsmuller inzake 
Willem Dreeshuis 

Zullen B. en W. in hun haljslachtige houding volharden? 
Mevnaw G. Wijsmuller-Meijer, lid van lle V.V.D.-fnwtie ia de gemeenteraad1 

heeft cle volgende schriftelijke vragen aan B. en W. voorgelegd: 

I. Hebben B .en W. kennis genomen van het bericht, verschenen in de dag
bladpers op 21 Januari 1955, met betrekkill&' tot de aanmeldia&" als gepligde 
voor het }Villem Drees-Huis, waarin wordt medegedeeld: "In verband met het 
doel en streven van onze StichtinJ wordt aan pgadigden de eis gesteld, dat zij 
leven of geleefd hebben in de democratisch-socialistische sfeer, d.w.z. lid zijn 
geweest van bijv. het N.V.V., de P.v.d.A., V.A.&.A., lezer ,.Het Vrije Volk" etc. 
"Indien U aan deze els voldoet kunnen wij U en Uw vrouw inschrijven als ge
gadigde ••.. ?" 

2. A.claten B. en W. laet in evereenstemming met hun politiek op bet gebied 
v- de volkskuisvesünc", dM op deze manier ·een selectie wordt toegepast? 

S. Zija B. - W. bereid, te bevorderen. dat lluizen voor bejaarden WM'dell ge
sticht, waarbt OP1"6Domen kunnen worden die persenen, die niet !Nmorea tot de 
ricllflD&"en, welke reeds eigen wonlngbouwverenigingea hebbeD! 

Toen in de raadsvergadering van 12 
Mei 1954 de voordracht aan de or

de kwam inzake het bouwen van een 
tehuis voor bejaarden in Amsterdam 
Oost door àe Algemene Woningbouwver
eniging (het ., Willem Dreeshuis"), heeft 
het V.V.D.-lid mr H. Boekel reeds naar 
voren gebracht, dat niemand bezwaar 
kan hebben tegen verbetering op het ge
bied van huisvesting en verzorging van 
ouden van dagen, doch dat het er van 
afhangt wat men eigenlijk met een daar
toe strekkende voordracht beoogt. 

Toen wees mr Boekel er op dat de 
exploitatie van het door de Algemene 
Woningbouwvereniging te bouwen huis 
niet door deze vereniging zelf zou ge
schieden, doch door een daartoe in het 
leven te roepen Stichting Willem Drees
huis. 

Over deze stichting wilde mr Boekel 
wel gaarne enkele inlichtingen van B. 
en W. ontvangen. 

gen geen politieke aangelegenheid is en 
dat B. en W. aan de beschouwingen, 
dienaangaande gegeven, voorbij konden 
gaan. 

De gemeente, betoogde hij, heeft 
slechts te maken met de Algemene Wo
ningbouwvereniging, die in het kader 
van de Woningwet dit tehuis zal bouwen. 

In zoverre week naar het oordeel van 
mr V. d. Bergh deze voordracht niet af 
van andere, waarin de bouw van wo
ningwetwoningen wordt voorgesteld. 

Het lag voor de hand, aldus zijn ver
dere zienswijze, dat de Algemene Wo
ningbouwvereniging dit tehuis zou ver
huren aan een stichting, welke ook de 
exploitatie zal voeren, omdat het hier 
huisvesting mèt verzorging betrof. 

De gemeente heeft met die stichting 
niet meer te maken dan met.enige ande. 
re groep van huurders, die een woning 
van een woningbouwvereniging betrek
ken. 

De woningbouwvereniging blijft ver
antwoordelijk voor de aflossing en de 
dienst van de lening en niemand anders, 

omdat de gemeente slechts met een wo
ningbouwvereniging, toegelaten op grond 
van de Woningwet, deze zaak wil doen. 

Waarop mr Boekel toen weer beeft 
geantwoord, dat de wethouder de ver
zorging van ouden van dagen niet in het 
politieke vlak wilde trekken doch er 
geen twijfel over had laten bestaan wel
ke politieke richting de stichting Willem 
Dreeshuis was toegedaan. 

Door een geldlening te verstrekken 
aan een Woningbouwvereniging, die dit 
tehuis aan deze Stichting in exploitatie 
zal geven, brengt men de zaak wel ~e
lijk in een politiek vlak. 

En mr Boekel heeft tenslotte voorspeld, 
dat het wel zo zou gaan, dat zij, die niet 
een bepaalde politieke richting zijn toe
gedaan, niet in ·dif huis zullen worden 
opgenomen! 

• • • 
Tot zover het gesprokene in de raads-

vergadering van 12 Mei 1954 (zie 
Gemeenteblad afd. 11 bladz. 512 e.v.). Het 
is niet onnuttig dit even in herinnering 
te brengen nu mevr. Wijsmuller boven
staande vragen heeft gesteld. 

Het antwoord daarop zal waarschijn
lijk weer evenV'eel houvast bieden als mr 
v. d. Bergh op die 12de Mei heeft gege
ven aan mr Boekel, die toen al voorvoel
de en voorspelde welke richting het met 
deze zaak uit zou gaan - ondanks de 
achteraf nu toch wel ietwat als gedurfd 
te kenschetsen bewering van mr v. d. 
Bergh, dat B. en W. deze zaak niet in het 
politieke vlak wilden trekken en .,aan 
beschouwingen in dat . opzicht voorbij 
wensten te gaan"!! 

Hier ·treedt, llelaas, al weer die 
stijlloosheid aan het daglicht, welke 
wij al eerder lt.ebben cesicaaleerd. 
0.. ware het liever gewee&t waa
neer op die 12de Mei van de zijde 

vaa liet -nec-e r .... K ... erkead, 
dat het wel een politieke aancelegea
heid wu cewees& in zoverre hier de 
belanpa van bejaudell na be.,..a
de IJOlitielte inzielltea wenleD ce
dleR4 - en dat .....mcbouw vereni
gingen, die op andere p-ondslapa 
staan, ook voor zulke Îloeieindell Wj 
B. en W. k--. aallldepJ~e& SBQie 
-benjewr. 

Nu krijgen op zichzelf - met lie
trekking tot onze heerlijke ,.verzui
liDc" alU.... - eerlijke ~eeial'i&cll

Rda'k*isebe hetloelinc- .._aller
lei -.dige ea-flaces "_lst -
onzuiver karakter. 
. En met dat al hinld de gees&elijke 

deerbraak heel et"C ver aeb&er * ...,_ 
weerde politieke aan! 

* * * 

De communistische Waarheid heeft 
overigens een venijnige spotprent 

ten beste gegeven over dit'Willem Drees
huis. Een gebogen gaand oud echtpaar 
met een koffertje, waarop "Dreestrek
ker" wordt op de stoep van het Willem 
Dreeshuis boosaardig afgewezen door 
een in zwarte jas en met hoge hoed ge
tooide kwade regent, wiens trekken veel 
overeenstemming vertonen met die van 
de minister-president. 

Door de gordijnloze ramen in dit huis 
ziet men dan tal van bewoners, met 
embonpoint en dikke sigaar, zich in zalig 
nietsdoen in dit tehuis vermeien .... 

Niets nieuws onder de zon zullen de 
lezers zeggen, die zich van vroeger tij
den de Notenkraker nog herinneren, 
waarin .... ja wie werden er tOèn door 
de socialisten ook weer zo zwaarlijvig en 
altijd dikke sigaren rokend afgebeeld? 

Welke doelstelling heeft zij, hoe staat 
het met haar financiële positie, waarom 
zijn baar statuten niet overgelegd, zo 
vroeg onze geestverwant en hij vestigde 
er de aandacht op, dat de gemeente reeds 
eerder relaties had gehad met stichtin
gen, o.a. met de stichting Damstadt en 
dat dit de stad bijna steeds geld had 
gekost. 

Mr Boekel heeft toen ook onder de 
aandacht gebracht, dat het bestuur van 
de Stichting Willem Dreeshuis uit leden 
van de Partij van de Arbeid was gere
cruteerd. 

Vermakelijkheidsbelasting bioscopen 
thans definitief geregeld 

De vraag rijst nu, zo betoogde hij, wie 
zal beoordelen welke ouden van dagen 
in dit tehuis zullen worden opgenomen? 
Zal dit worden uitgemaakt door de be
stuursleden, tevens leden van de Partij 
van de Arbeid, van .de Stichting Willem 
Dreeshuis? Of door een andere instantie? 
Mr Boekel betwijfelde toen of het wel 
juist is, dat de toelating tenslotte dOQr 
de Partij van de Arbeid zal worden be
paald.· 

Wethouder mr R. van den Bergh 
(P.v.d.A.) heeft daaro~- nadat.ook van 
andere zijde bedenkingen waren geuit -
geantwoord, dat het geven van een ge
lukkige levensavond aan ouden van da-
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Raad volgde 
voor 

e~gen inzichten 
de belangen van 

Mr de Wilde op de 
culturele film de 

bres 

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk is dan toch de 
vermakelijkheidsbelasti&g voor l»oseopen geregeld. 

Ondanks heftig verzet van B. en W. tegen de uit de raad gekomen amende
menten op de voorstellen van het college, beef& de raad eigen inzkbten gevolgd; 
daarbij zal het onze geestverwant mr ·J. De Wilde zeker voldoening hebben ge
Schonken, dat hij in et succes een larts heeft gebroken voor· de bel~ngen van (ie 
culturele film, in wezen voor de cultnursp:reidin&". 

In hoofdlijnen komt de nieuwe re&'elin~ nu hierop neer, dat de belasting is 
verminderd van 35 tot 25 procent; voor Nederlandse films zal het tarief 10 pro
cent zijn, en dan zijn er nog andere tarifiëringen mogelijk naar gelang er in pro
·graiiiDla's documentaire films WOrdeD opgenomen. 

M.r. De. Wilde is bij ~ ·,e!taadeling van ..:ez.e voordraebt _ zij kwam voor de 
derde . maal op de agenda! - nog eeas in den brede en ten principale lagegaan 
op de !lle~h•gen vàn de Bioscoopwet voor zover liet betreft de taak van de 
Kijksfilmkeuring. 

Wethouder mr F. H. C. van Wijck 
(K.V..P.) had in. vorige zit~en. reeds 
als zUn men_ing te kennen gegeven, dat 
de Filmkeuring net artikel over erken-

. iting nn het cuJtuteel{tarakter van een 
.film .. veel te ruim en zeHs geheel onjuist 
inta:Preteérde. tegen welke opvatting 

.· .· mr ~ W":dcle' was ingegaan. 
Nu echter bad mr De Wilde hernieuw

de aanleiding gevonden tot het releve
ren en. süpuleren van zijn opvatting in 
een artikel in de r.k. Volkskrant, dat hij 
zozeer aansluitend· bad geoordeeld bij 
's wethóuders opvatting, dat hij van me
ning kon zij~ dat de wèthouder zelf 
auctor intellectualis van dat artikel was 
- hetgeen de wethouder, die het artikel 
met grote instemming 011derschreef, ove-
rigens weersprak. · 

Het bleef niettemin nuttig, dat mr De 
Wilde de suggesties, welke de r.k. Volks
krant in dit artikel ten beste geeft, nog 
eens zeer principieel heeft bestreden. 

De ne1gmg aan r.k. zijde om een toe
zichthoudende taak - om het woord 
,;<eensuur" nog maar niet te gebruiken
meer in handen van plaatselijke over
heden te spelen, blijft altijd zeer groot. 

En die neiging gaat er mede van uit, 
dat die locale overheden dan r.k. normen 
zullen hanteren, zoals men dat bij de 
katholieke filmkeuring in het Zultien 
reeds ziet gebeuren. 

Maar men denke ook eens aan de her
haalde pogingen in overwegend katho
lieke plaatsen om daar dwingend voor te 
schrijven wat wel en wat niet in uitleen
bibliotheken voorhanden mag zijn! 

Men kan aanvoeren. dat voor Amster
dam een katholiek overwicht en daar
mee katholieke normen voor het open
bare leven (dus dat van vele andersden
kenden) niet dreigt. doch het neemt niet 
weg, dat het altijd nuttig en nodig blijft, 
zowel op bedreigde als op onbedreigde 
plaatsen, de zaak van de geestelijke vrij
heid voor te staan. 

Want hoe men er ook over redeneert, 
dààr komt het op aan. Dat is ook nog 
even duidelijk naar voren gekomen in de 
slotpassage van de rede van mr De Wil
de, Welke passage wij ten besluite hier 
woordelijk laten volgen: 

"Men rilt thans reeds, wanneer men 
de vele verscheidene mogelijke keurin
gen optelt. Er is een Rijkskeuring op 
toelaatbaarheid. de mogelijkheid van on
derscheidene Iocale nakeuringen op toe
laatbaarheid, een meer centraal gerichte 
positieve keuring van de Katholieke 
Filmkeuring, men bezint zich op een 
Christel\ike filmactie en dan worden 
daarnaast nog een aantal locale positieve 
keuringen voorgesteld. 

De positief gerichte keuring van de 
Katholieke Filmkeuring, waarbij meer 
dan honderd. gemeenten beneden de 
Moerdijk zijn aangesloten, wordt ge
steund door het kerkelijk gt>Zal, waar
door de beoordelingen van deze keurin
gen zo al niet bindend, dan toch prac
tisch beslissend zUn. 

Bovendien zou een instelling van een 
locale commissie in Amsterdam onge
tw\ifeld elders in het land worden nage
volgd. 

Voor plaatsen, die bijvoorbeeld over
wegend orthodox-protestant of katholiek 
zijn, zouden door het werk van een locale 
commissie dergelijke filmvertoningen ge
activeerd worden. waardoor de minder
heid de levensbeschouwingen· van de 
meerderheid opgelepeld krijgt." 

Een ontwikkeling, zo concludeerde 
mr De Wilde ten overvloede, waaraan 

·een V.V.D.-er. wie de materiële en gees
telijke vrijheid lief is, uiteraard nimmer 
zal willen medewerken. 



,~Maak de ~V. V.D. sterk''!! 
TELEVISIE RADIO 

WILLEM DE JONG 
Voorheen PASSAGE 

Specialisten sinds 1906 

G~AMO 

KORTE HOOGSTBAAT 16 

'l'elet.. U7HI (3 lijllen) 

Ta- GerliiOn en V. AD. 

TAPE~R~CORDE"RS 

Firma ftil1em K1eijkamp 
Lijnbaan 66 

ROTTERDAM 

• 
Grote keuze 

ROTAN MEUBELEN 
in fllOpie vorm~n. 

Gem~kkelijk zfttend. 

LEDERWAREN REISARTIKELEN 

Lijnbaan 59 

Nieuwe Binnenweg 245 

Noordmolenstraat 7 

Nieuwe Binnenweg 349 
- 'Beijerlandsèlaan 190 

Hoogstraat 80 (Schiedam) 
Telefoon kantoor 21122 

BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 

VERSIERINGEN VOOR RECEPTIES 

BRUIDSBOUQUEl'TEN ENZ. ENZ. 

tmmtnK DE LAnGE 
"tt/h J. C. DE LANGE'S Koninklijke Tuinbouwinrichting 

Hofleverancier van H.M. de Koningin ,.._ 

MEENT 125 - tlOTTERDAM - Ttt.EFOOH 27977-22303-20999 

N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM, WESTZEEDIJK 52, TEL. 111520 

FABRIKANTE VAN: 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETEltS, TACHOMETERS, 

Agenten voor Zeekaarten en 
Nautische boeken. 

REPARATIES OP KORTSTE TERMIJN. 

Machi~~ejahriek en scheepswerj 
van 

P. SMIT Jr. N.V. 

ROTTERDAM 

C. van der Giessen & Zonen~s 

I Scheepswerven N.V., 

Krimpen aan den Ussel 

Tot in de perfectie I 

Dames en Herenkledlltg 
KUSTERS & FRANK 

1e Mlclclehndstr .. t 7 
Rotterdem, TeL 5193J 

Hier is het gezellig. 

Het eten is er best en niet duur. 

Thans nog Roebussenstraat 2i 

Telefoon 20379 

Rotterdam 

Voor Chemisch 
Reinigen met 

FIX-COUPE 
NABfHANDfUNG 
<waardoor de coupe 
van ieder kledingstuk 
onberispelijk hersteld 
en de textielvezel ver

'' ianäd -f'dt)-

C_h .:;misch Reinigings ,edrijf 

Van Alphen 
ROTTERDAM: 
HOOFDKANTOOR: 
Oostzeedijk 206-208, 
telet. 28026, 26669, 

111733 12 liJnen) 
Dordtselaan I I 0, 

· teL 17494 
Burgem. Hoftmanpl. 2, 

tel. 25867 
uooswijkseweg 4 7' 

· tel. I 16952 
Ie Pijnackerstraat Hl, 

teL 83990 

INTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

• VerhuiZingen e~ transporten onder vdle garantie _ 
• Verpakkingen voor zeetransporten naar alle werelddelen 
• Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels 

· ·· Let op het j u i s t e adres! 

INSULINDESTRAAT 260-291 (hoek Bergweg) 
Rotterdam~C. Telefoon 46021 

N.V. MACHINEFABRIEK EN REPARATIEBEDRIJF 

J H .-.zELLER Rotter·dam ... o. 
• • D S c h a a r d ij k 8 I 

Rijdbare kraan van 13 ton. 
Levering, inbouw, reparatie en onderhoud van diesebnotoren 
Aanleg, onderhoud en reparatie van electrische licht- en 
krachtinstallaties voor schepen. 
Onderdelen, scheepsscbroeven, zoetwaterkoelers, enz. 
Levering en montage van mechanische installaties voor de 
zuivering van afvalwater. 

Briefadres: Rotterdam-0. 
Telegram-adres: Keimotor Rotterdam 
Telefoon: Rotterdam ....................... 112980 

Na 17 uur: Onderdirecteur 112981 
Portier 112982 

BETONPAAL 
FUNDERINGEN 
"SYSTEEM DE WAAL" 

__ ._ ... , .... , ........ 1 ........... _. __ 
-.uo•••••••••::::::::::::::: ::::::::-::::::: ............ ~. 

~LHELETW/l~l y ::U\~UHHE\HE 

Ruim 40 jaar ervaring - 10, 15, 20, 
25, 30, 35, tO, 50, 60, 70, 80 ton. 

Voor versterking en nieuwbouw. 

Ook IN fabrieken - kerken • 
scholen huizen. 
Door het gehele land. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N.V .. 

A'dam, Tel. 81810, Gen. Vetterstr. 58 
R'DAM, Tel. 65219, Thurledeweg 5 

Gelaste stalen buizen van 
6-114 m.m. blank getrokken 

• 
Gelaste stal- vlMnptp 

• 
Gas• en Waterleiding buis. 

zwart en 
gegalvaniseerd tot 4" 

N.V. RIJNSTAAL 
v/hJ. W.OONK &Co 
ARNHEM TEL 24941 



,., Maak de . V. V. D. sterk''!! 

DE·NEDERLANDSE 

Sl HEEPS~BoU W ERS 
PIETER SCHOEN & ZOON N.V. 
ROTTERDAM 

WILTDN-FIJENOORD 
ROTTERDAM 

&heep•bouw 
Machinebouw 

SCHIEDAM 

Reparatie 

Drijvende dokken . van 4500 

tot 46000 ton hetvermogen 

W. F. -Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren trpe M.A.N. en Doxforcl 
Turbi.-es 

SNIKKERS' HANDEL MIJ. N.V. 
TEL. 44052 OVERSCHIE 82477 K 1800 

' 

* 
DRAAD - DUNW ANDIG 

FITIINGS FLENZEN 

FABRIEKSKACHELS 

VLAMPIJPEN 

LASBOCHTEN 

-~ .. verhuur 

BINGHAM&CO. van 
dekkleden 

SINDS 1871 

HINGHAM & CO. 
schiedanJ 

• Postbus 103 7 • St. Jobsweg 30 

e 
A. VAN HOBOKEN & Co. 

ANNO l'J'Jt 

DEVIEZENBANK 

• 
•ARKJ..AAN 11-M, Tl!lL. 110820 (t lUna). TllLIIZ lllW 

ROTTERDAM 

.. 

VAN DER VORM's 
AANNEMINGSBEDRIJF N.V. 

ROTTERDAM 

Kantoor: COOLSINGEL 75 • Telefoon 27700 

N.V. Vereenigde Touwfabrieken 
GEVESTIGD TE ROTTERDAM ·. 

's-GRA VENWEG 264, TEL. 11.40.60 

* 

Fabrikanten van: • 

ST AALDRAADKABELS 
HERCULESTOUW - PYTHONTOUW 
SISAL- EN MANILLATOUWWERK 

* 

En van de welbekende VERTO-PRODUCTEN: 

JABO 
VELVETO 
UNIRO en 
cocos 
voor vloerbedekking. 
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OP-POSITIE EN DEMOCRATIE 
Prof. Gerretson acht ,..:,. terecht - de hand .. 

h~ving en tot gelding brenging van het 
liberale beginsel uiteraard vóór alles de natuur~ 
lijke taak van de V.V.D. 

Het eerste, de handhaving, - zou men kunnen 
zegg~n - heeft zij in eigen macht; voor het twee~ 
de is zij afhankelijk van de omstandig~eden. 

Zij zal - betoogt prof. G. - dank zij de ijver 
en het talent van haar vertegenwoordigers in de 
Kamers wellicht een, paar zetels kunnen winnen, 

" 
DE LINIE" 
ERNAAST 

Prof Oud betoogde onlangs in Elseviers Week
blad, dat de invloed van het Parlement 

tegenover het Kabinet Ia.ngzamerhand is ver
zwakt. 

Dit oordeel lijkt de redactie van het r.k. week
blad De Linie niet helemaal juist, al moet zij 
toege,;en, dat het recente geval van het emi
gi-anten-t~ehip door prof. Oud ter adstructie van 
zijn betoog aangevoer~ wel in de door hem ge
signaleerde richting wijs.t. ~ le:w.r zal bet zich 
herinneren: het regeringsvoorstel daarellltl'eltt is 
met een uiterst kleine meerderbeid aanvaard, 
dank zij ket feit, dat de Anti-Revolutionna.lre 
leden hun eigen minister van Verkeer en Water
staat, de beer Algera, en - voegt De Linie er 
aán toe - de socialtstische leden hun eigen mi
nister voor de Emigratie, de heer Suurftoff, niet · 
wilden afvallen. De Linie noemt dit ,,uiteraard 
niet fraai", al weet bet blad enkele andere ge
vallen te noemen- .het liftverbod bijv.!- waar- · 
bij de Regering wel oogelijk en verregaand reke
ning heeft moeten houden met de zienswijze van 
het Parlement. 

Of deze gevallen als bewijs mogen gelden dat 
d~ strekking van Prof. Ouds betoog in haar ~
gemeenheid onjuist zou zijn, laten w\J nu daar, 
Bepaald onjuist is W&t De Linie schrijft over 
één passus in het artikel' van onze fractieleider, 
die volgens het r.k. orgaan de gelegenheld zou 
llêbben a&D.gegrepen om een onaangenaamheld 
jêgens het Katholieke deel van het Kabinet los 
te laten. Het doelt hier op Prof. Ouds opmer
king, dat men met name in de . Katholieke ploeg 
van het huidige Kabinet onderscheidene zwakke 
figuren aantreft. De Linie doet geen moeite om 
het tegendeel te bewijzen - wat het blad ver
moedelijk ook niet zo gemakkelijk zou vallen! -
dóch volstaat met h&àr verwondering te kennen 
te geven over het feit, dat de heer Oud. dat nooit 
in de Tweede Kitroer heeft gezegd en dat h\11 
het bij deze algemeenleid laat. 

Wat dit laatste betreft: wij zouden ons kun
Reil voorstellen. dat de heer Oud het opzettelijk b' de . opmerking in haar algemeenheid beeft 
gé1aten, gedachtig aan het Franse spreekwoord 
O'ft!l' cle goede verstaander, die maar een balft 
\'\'OOrd nodig heeft! 

Dat Mr. Oud zich nooit ill deze geest in de 
heede Kamer zou hebben uitgelaten is zeer 
beslist een vergissing van De Linie, Reeds blj 
de Algemene Beschouwingen van 195~ dus on
middellijk na bet optreden van het zittende 
Kabinet, heeft onze fractieleider in precies de· 
zelfde geest gesproken. Dat hij daarbij aller
minst uitging van de gedachte: "Nnl n'aura 
d'esprit hors nous et nos amis" - gelijk De 
Linie suggereert - bleek wel heel duidelijk 
hieruit, dat de heer Oud toen nadrukkelijk ver
klaarde er niet aan -te twijfelen, dat er in het 
rooms-katbolleke volksdeel voldoende krachten 
aanwezig zUn om tot een behoorlijke samenstel
ling van de r.k. ploeg in de Regering ie kunnen 
komen, doch dat het z.i. aan de politiek van 
de K.V.P. te wijten is, dat deze krachten blijk
baar niet beschikbaar zijn. 

Dat is wel tets gans anderS! 
de R. 

maar er is geen sprake vaJ!, dat zij o6it weer, als 
~oorheen, zelfstandig 'a Lands zaken zal kunnen 
leiden. Onder de heerschappij van het evenredig 
kiesrecht zal zij waarschijnlijk een kleine partij 
blijven. 

* * * 
0 aar wij ons in 't algemeen - en daarom 

ook op dit punt - niet gaarne aan profe~ 
tieën wagen, maken we zonder veel bezwaar het 
realistische standpunt dat próf. G. hier inneemt 
tot het onze. Wij zijn het ook met hem eens, dat 
het kenmerkende van een echte beginsel~partij is, 
dat zij de invloed van haar beginsel stelt boven de 
macht van de partij. 

De consekwentie van dit een en ander is een
voudig: de liberalen zullen dus samenwerking 
moeten zoeken met gelijkgezinden buiten hun 
fractie. 

Opmerkelijk is nu echter - en hier doemt op 
wat wij in onze vorige beschouwing als het zwak
ke in prof. Gerretsons belangwekkend. betoog 
aanduidden - dat de liberalen naar zijn mening 
die gelijkge~inden in alle partijen kunnen vinden, 
behalve in de P.v.d.A. Want - aldus de hoog~ 
geleerde .- in ruimere zin is het liberale beginsel, 
bego:epen als liefde tot vrijheid, die thans in het 
verzet teg~n het economisçhdirigis~e weer :;() 
sterk tót uiting ~omt, inderdàáèl . ._'lt~naal b~~ 
ginsel. Wie thans zegt, hèt stàatsso(i;disme- te 
verwerpen in elke vorm, verklaart .zich in lmplicite 
vóór de liberalisatie van ons economisch bestel. 

* * ... 

N u zien ook wij het dirigisme als het eigen~ 
lijke punt, waarom het in de politieke 

stdjd van het huidige tijdsbestek gaat. En wij 
keren ons tegen dat dirigisme, niet alleen om het~ 
geen het op economisch gebied nastreeft, maar 
ook om wat wij daarvan ook voor de geestelijke 
vrijheid duchten. 

Wij- zouden ons daarom zonder verder com
mentaar kunnen verenigen met hetgeen prof. Ger~ 
retson hier stelt, ware het niet dat hij wat hij hier 
met de ene hand geeft, even later met de andere 
weer terugneemt. N.l. daar, waar hij met prof. 
Jitta stelt: wij allen zijn min of meer socialist. 

* * * 

Hierover laat zich gemakkelijk een academi~ 
sche discussie opzetten, die ongetwijfeld 

uit meer dan één oogpunt interessant zou kunnen 
zijn. 

Maar ook als wij aan de waarde van theore~ 
tische bestudering der fundamentele vragen, die 
hierbij aan de orde zouden komen, in geen enkel 
opzicht te kort zouden willen doen, ook niet wat 
de consekwenties er van voor de practische poli~ 
tiek betreft- waar het prof. G. om de positie der 
liberale partij als oppositie te doen is, had hij o.i. 
beter gedaan zich in zijn beschouwing tot dit ene 
punt te bepalen. Het moet er voor de ·velen, die 
zijn "Telegraaf" -artikelen lezen, zeker niet dui~ 
delijker op geworden zijn, toen hij na eerst gezegd 
te hebben, dat wie zich tegen het dirigisme keert, 
zich daarmee implicite voor liberalisatie verklaart 
en dat daarom de liberalen samenwerking moeten 
zoeken met gelijkgezinden buiten hun fractie, de 
spits van zijn betoog omkeert en stelt: niemand, 
ook de liberalen van de V.V.D. niet, is thans nog 
liberaal in de klassieke zin. Het is er, vrezen wij, 
voor zijn lezers niet duidelijker op geworden, toen 
hij, na eerst gèzegd te hebben: lil~eralen kunnen 
gelijkgezinden vinden in alle partijen behalve in 
de P.v.d.A., stelde: we zijn allen min of meer 
socialist en 100 %_ socialisten zijn er niet meer. 

• 
Dit theoretisch relativeren leidt, wij wezen 

er reeds OP,, tot een opportunisme dat wij 
juist ook betreuren, omdat het in de praktijk de 
zaken niets verder brengt. Immers, prof. Gerret~ 
son komt tot een politiek van geval tot geval en 
dat zien wij nu juist als de bron van alle ellende 
in ons huidige politieke bestel. Het is niet zo, dat 
men ons volk de beste dienst bewijst door in wat 
prof. G. "pakkende gevallen" noemt de tegen
stávders van het dirigisme in één gelid te brengen. 
Dat gelukte trouwens bij het pakkende geval van 
het emigrantenschip - door prof. G. als typisch 
voorbeeld genoemd - niet eens. Maar zelfs als 
het eens gelukt, is er slechts sprake van het inci~ 
denteel afsnijden van een bepaald product van het 
kwaad, dat men in zijn geheel onaangetast laat 
voortwoekeren. 

* * * 

Regeren van geval tot geval, - dat is en 
wordl: steeds duidelijker het kenmerk van 

het huidige Kabinet. 
Hiertegenover laat de V.V.D. bij voortduring 

de eis horen, dat men zal regeren naar een vast 
beleid, d.w.z. naar duidelijke beginselen. Ook als 
- gelijk te onzent onvermijdelijk is - men steeds 
zal moeten regeren "in coalitie". 
,--Dat-de zuurdesem van 'het fiberale begittsel in 

de partijen der oude "antiliberàle coalitie" door .. 
dringt - gelijk prof. G. het stelt - kan ons 
slechts verheugen. Wij vertrouwen daarop, juist 
omdat wij in de liberale beginselen vertrouwen. 
Máar om deze in de politiek tot gelding te bren~ 
gen - en dat tdlfh is niet alleen de natuurlijke 
taak der V.V.D. maar ook eis van haar oppositie~ 
stelling tegenover 't huidige Kabinet, - is er iets 
anders nodig dan een samengaan van katholieken, 
anti~revolutionnairen en christelijk~historischen 
met de P.v.d.A. in één Kabinet, met een meerder~ 
heid zo groot, dat er nu en dan wel eens een paar 
"pruimpjes van de boom" af kunnen vallen. 

's Lands belang eist iets anders dan een com~ 
premissen-politiek, die bijv. nu weer leidt tot een 
"oplossing" van het vraagstuk der huurverhoging 
die in waarheid niets oplost. 

* * * 

1 nteressant als discussies mogen zijn over 
abstracte vragen: wat is socialisme, wat li~ 

beralisme, wat democratie? - het concrete prae~ 
valeert, zeker in onze tijd. 

Het is niet de schuld van de V.V.D. dat zij, 
oppositie zijnde, haar taak als oppositie maar ge
brekkig kan vervullen. Onze partijleider, prof. · 
Oud, heeft dit bij de jongste Algemene Beschou~ 
wingen duidelijk uiteengezet en prof. Gerretson, 
hieraan herinnerende, betreurt dit met hem. 

Waar ook prof. Gerretson de ontstentenis van 
een oppositie~mogelijkheid .- want daar komt het 
in feite op neer! - ziet als een gevaar voor de ge~ 
zondbeid van ons parlementaire stelsel en dus 
voor heel onze democratie, daar mogen wij hem 
er aan herinneren, dat in een vorige parlementaire 
periode de liberale leider bepleit heeft de ont~ 
plooiing van een "derde macht". Dit was te zien 
als een zoeken naar samenwerking met gelijkge~ 
zinden buiten onze fractie, het bijeenbrengen van 
velen, die hun eigen pártijverb_and behoudende, 
een tegenwicht tegen 't dirigisme konden vormen. 

Men is daar niet op ingegaan, met het gevolg, 
dat wij thans zitten met een Kabinet, dat in com
promissen-politiek aanstuurt op zijn eigen dood. 
Zie alweer de huurverhoging. en afroming, die 
practisch in de ijskast wordt gezet tot 1956 of 
zoveel eerder als een nieuw Kabinet dit oude en 
moede zal aflossen. 

deR. 
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* * De benarde toestand van de Indische 
Indonesië Neder landers • 

ID 

Toezicht· credietwezen ,,een groot vals woord'' 
Wanneer onze lezers dit nummer ont'\·angen. zal de Tweede Kamer haar 

Kentrecès hebben beëindigd en haar werkzaamheden hebben hervat. 
WU zullen, vóór deze ook voor ons nieuwe start, dus zoveel mogelijk een 

lleboDe lel moeten maken en hetgeen van vóór het recès uit ~ eR Eerste 
Kamer nog onbesproken was gebleven. in vogelvlucht behandelen. daarbij slechts 
hier en daar een belangrijk punt aanstippend. 

Uit de Tweede Kamer resteert. ons als enige de begroting van Maatscllappelijk 
Werk, wàarbij voor ons de beer R i t m e est e r in het bijzonder nogmaals -
en aan de hand van een overvloed van feiten en cijfers - uiting gaf aan zijn 
ongerustbeid over de situatie van de Indische Nederlanders in Indonesië en ... 
over het te langzame, individuele onderzoek bij de beoordeling van bun toestand en 
van de wenselijkheid· \'B.n een vertrek naar Nederland. 

De beer Ritmeester vreesde, dat op niet te lange termijn de oplossing van 
allerlel problemen alleen zal kunnen worden gevonden in afvoer naar Nederland. 

De doorwerking van de door de Indonesische Regering aan ambtenaren vaa 
· Nedertandse nationaliteit verleende ontslagen, de afnemende plaatsingsmogelijk

heden op de particuliere arbeidsmarkt, de vreemdelingenregistratie en de sterk 
verminderde huisvestingsmogelijkheden voor deze categorie Nederlanders zijn 
enkele reeente, sterk werkende factoren. 

Tevens is er, naar bij bad vernomen. in deze groep een optredende psychose 
te eoiiStateren, welke de resterende daadkracht verlamt en In de ellende en 
de -ru.al onverantwoorde omstandigbedèn. waarin deze mensen verkeren. DOg 
_... één uitkomst kent: "Weg, tot elke prijs weg, uit dat Indonesië" 

Het aantal Nederlanders in Indonesië, 
dat een uitkering voor levensonderhoud 
van het Hoge Commissariaat ontving, 
bedroeg op 1 Juli 1953 5679 personen en 
op 1 November 1954 reeds 6947 personen, · 
terwijl het voor 1955 wordt· getaxeerd 
op 8200, maar het staat te vrezen, dat 
de:ie taxatie aan de zéer lage kant is; 
een feit is het toch, dat de situatie sinds 
enkele maanden hand over hand ver
slechtert. 
· Daarbij komt, dat bij deze groep Ne._ 

derlanders, al dan niet gesteunden, de 
kinderen, naar de heer Ritmeester ver
vol~ens betoogde, opgroeien zonder toe
komst; zonder interesse, zonder moraal 
en dus veelal tot ondergang zijn ge
doemd. De wetenschap van deze ellende 
heeft bij die groep een demoraliserende 
irrvlóed; welke zich in toenemende mate 
uit. Een oplossing op korte termijn dient 
1e worden gevonden, teneinde het reeds 
ver doorgevreten verpauperiseringspro
(;es een halt toe te roepen. 

Het concordante Nederlandse onder
wijs biedt bovendien niet voldoende 
plaats en de richtlijnen van het Hoge 
Commisliariaat werken ertoe mede; dat 

, èe jeugd, voor wie er geen toekomst 
meer is, in Indonesië gedwongen wordt 
tot een vorm van onderwijs (associatie
tmder'wijs), waarbij de mogelijkheid be
ltaat, dat hiervari op den duur geen 
profijt zal worden getrokken, maar het 
eerder als een belemmering moet wor
den beschou,..d. 

De heer Ritmeester was ervan over
tuigd, dat al· de goed bedoelde pogingen 
van Nederlandse ambtelijke zijde weinig 
of geen succes zullen hebben, op den 
duur toch tot overbrenging naar Neder
Jand zal moeten worden besloten en 
dat de jongeren dan een achterstand in 
onderwijsopleiding zullen. hebben, die 
bun positie in ons land ook niet ten 
f:oede zal komen. 
· Men kan, zo was hier de conclusie van 

o.nze geestverwant, het probleem van 
de Indische Nederlanders in Indonesië 
niet zien als een sociaal probleem, het
welk kan worden . opgelost door maat
regelen op maatschappelijk gebied, ge
schoeid op Westerse ·leest, maar alleen 
als' een polit.lek probleem van een aan 
alle zijden in het· nauw gebrachte min
derheidsgroep. 

Derhalve kan deze oplossing slechts 
worden gevonden door de:r.e groep men
sen - uiteraard voor zover zij dat zelf 
willen - in haar geheel over te bren
gen naar ons land <waarvan zij de natio
naliteit bezitten), of naar elders, waar 
zij een behoorlijk bestaan kunnen vin
den. 

Verooersmogelijkheden 
Jn het begin van zijn rede had de 

heer Ritmeester de vervoersmoge
lijkheden besproken. Terwijl er reeds 
ruim 128.000 Nederlanders uit Indonesië 
zijn gerepatrieerd, wordt het aantal van 
hen, die daar nog wonen, door de minis
ter op ca. 93.000 getaxeerd. 

Minister Van Thiel was van oordeel, 
dat voor 1955 rekening zal moeten wor
den aebouden met een vertrek uit Indo-

RITMEESTER 
feiten en cijfe~• ...... 

nesië naar Nederland van rond 20.000 
personen, hetgeen dus een derde meer is 
dan het aantal over 1954, hetwelk onge
veer 15.000 bedraagt. 

Maar wanneer de berichten juist zijn, 
dat reeds thans - alle passagiersplaatsen 
op schepen uit Indonesië zijn besproken, 
dan zou spr. toch gaarne van de minis
ter vernemen, of het naar zijn mening 
niet noodzakelijk, althans zeer gewenst is, 
om door het charteren van schepen in 
de dringende behoefte aan transport te 
voorzien. 

Later besprak ook mr De Graaf <K.V. 
P.) de overtocht-kwestie, vooral uit een 
oogpunt Vi!n de dreigende politieke situ
atie in Indonesië en de bedreigingen te
gen Nederlanders, mede in verband met 
het steeds meer aangeblazen vuurtje van 
de "kwestie Nieuw-Guinea". 

Hij achtte massale overtocht op het 
ogenblik nog niet gewenst, maar -zijns 
inziens zou de Regering wel moeten ma
ken, dat zij "er- bij" is. 

In zijn beantwoording van de sprekers 
bleek minister Van Thiel het met de 
heer Ritmeester eens, dat zich van velen 
1n Indonesië een psychose heeft meester 
gemaakt en dat er dientengevolge een 
sterke drang is om naar Nederland te 
komen-

De Regering meent evenwel, dat het 
overheidsbeleid niet door een psychose 
mag worden beïnvloed. Van een alge
mene noodtoestand kan naar de mening 
van de Regering nog niet worden ge
sproken. 

Minister Van Thiel meende ook, dat 
de situatie geen aanleiding geeft tot· het 
charteren van extra schepen, maar wel 
wordt voor 1955 rekening gehouden met 
de noodzaak van het inleggen-van extra 
schepen voor de no:nnale afvoer. 

De minister kon er zich niet over uit
laten of alles is gereed gemaakt voor 
een eventuele totale evacuatie van de 
Nederlanders. Precies als wanneer hij 
zou verklaren. dat er nog lliet8 op dit 

gebied is voorbereid, zou dat, - zo 
meende hij - slechts gro1e onrust wek
ken. 

Op interruptie van prof. Lemaire (K. 
N.P.) gaf de minister échter wel de ver
zekering, dat dit punt door de Regering 
.,natuurlijk in de gaten wordt gehou
den". De gebeurtenissen in Indonesië, 
zo verzekerde hij, gaan aan de leden 
van dit Kabinet zeker niet voorbij. 

Andere punten 
D e andere punten, die de heer Rit

meester in zijn begrotingsrede be
handelde, kunnen wij slechts terloops 
noemen. 

Wat de hier te lande verblijvende 
Ambonnezen betreft ging de heer Rit
meester uit van de gedachte, dat voor 
ven-eweg het merendeel van hen terug
keer naar Ambon pas zal kunnen plaats 
vinden wanneer ze naar hun vrije land: 
de Republiek der Zuid-Molukken, zul
len kunnen gaan. 

Met hen hoopte hij, dat dit spoedig 
zou mogen zijn, en daarom betreurde 
hij het, dat de Regering zich nog niet 
kan opwerken tot het erkennen van 
deze republiek. Maar wat niet is - zo 
zei hij - kan nog komen. 

In dit verband betreurde hij het, dat 
ir Manusama geen toegang tot de Ver. 
Staten van Noord-Amerika krijgt om de. 
belangen van zijn land voor de Ver
enigde Naties te bepleiten. Het is weer 

·een teken van het sleehte inzicht, dat 
Amerika, voor alles wat de belangen van 
andere landen, in de eerste plaats ook van 
ons land, tegenover Indonesië heeft. 

Overstappend naar Q1lS eigen land, be
sprak de heer Ritmeester uitvoerig de, 
reorganisatie van de in 1941 opgerichte 
Stichting voor Maatschappelijk Werk 
ten Plattelande. Ook daarop had onze 
woordvoerder nogal wat critiek en hij 
stelde vast, dat de minister voor het 
feit komt te staan, dat. 25 pet van de 
maatschappelijke werksters en leidsters 
ontslag heeft genomen. 

En wanneer het zo langzaam gaat ak 
nu het geval is, omdat de nieuwe orga
nisaties voor een groot gedeelte nog tot 
stand moeten komen, bestaat de kans, 
dat de maatschappelijke wer;ksters en 
de leidsters niet meer het nodige ver
trouwen hierin zullen hebben en elders 
haar heil zullen zoeken. 

De minister loopt de kans, dat de 
goede mensen weglopen. die hij · stralai 
weer hard nodig zal hebben. De reOrga
nisatie - eenmaal aangevat - gaat te 
langzaam. 

Omzetbela.ting in de 
Eerste kamer 

Van hetgeen de Eerste Kamer nog 
heeft afgedaan moeten wij in de 

eerste plaats noemen de nieuwe Wet op 
de Omzetbelasting, die wij bij de be
handeling in de Tweede Kamer (mede 
in verband met de vele daarop ingedien
de amendementen) uitvoerig hebben be
sproken. 

Prof. M o l e n a a r kon namens zijn 
fractie verklaren, clat deze haar stem 
daaraan gaarne zou geven. Het had haar 
instemming, dat nu de détailhandel van 
de heffing van omzetbelasting zal wor
den bevrijd en ontlast. Onze geestver
want beperkte zich wat zijn critiek be
treft maar tot enige punten. 

Er had sedert de behandeling van het 
c.ntwerp in de Tweede Kamer, een no
vum voorgedaan. Dit novum was hierin 
gelegen, dat de Regering later besloten 
had, het voorgenomen nieuwe tussen
tarief en het weeldetarief niet tegelij
kertijd met dit ontwerp, maar pas op 
1 Juli 1955 in werking te doen treden .. 
Zulks als gevolg van de verschuiving 
van het complex van belastingverlagin
gen van 1 Januari 1956 naar 1 Juli 1955. 

Prof. Molenaar begreep wel, dat het 
inderdaad zijn bezwaren had, in de loop 
van zes à zeven maanden met twee op 
zichzelf staande wijzigingen dier tabellen 
te komen. Daar er talloze klachten waren 
over de huidige tabellen. zat er echter 
toch ook iets ongerechtvaardigs in dat 
uitstel van matiging dier tabellen. 

Voor de regeling ten aanzien van de 
invoer vreesde prof. Molenaar grote 
rompslomp voor de importeurs en ten-

PROF. MOLENAAR 
...... succes voor de kleermakers ...... 

slotte meende hij, dat bij de bijzondere 
regeling voor de textiel de kleermakers 
ongunstiger zouden worden behandeld 
dan de confectiebedrijven. Hij had na
melijk berekend, dat er een omzetbelas
ting van ruim 7 pct op de detailprijs 
van de confectioneur zou komen, terwijl 
op de kleermaker 8 pct drUkt. 

Op dit laatste punt boekte prof. Mole
naar nog een succesje. Staatssecretaria 
Van den Berge gaf toe, dat in het amb
telijke overleg het percentage van I 
voor de_ maatkleermakers was genoemd. 
Hij meende echter weL dat die 8 pct wat 
aan de hoge kant lag; 7 pct daarentegen 
is eerder aan de lage kant. Hij zegde 
echter toe, het tarief voor kleermaken 
op 7 pct en niet op 8 pct te zullen stel
len. 

Het wetsontwerp werd hierna Z·h.& 
aangenomen. 

Hetzelfde geldt voor het wetsontwerp 
inzake de bevordering en het ontslag 
van beroepsofficieren en bet rese~ 
personeel, met dien verstande, dat b' 
dit laatste ontwerp de eommunisten aan
te~ening van hun tegenstem verzochten. 

J7ijf tDet.ontwerpen 
De Eerste Kamer behandelde gelijk-

tijdig een vijftal wetsontwerpen. 
De eerste vier gaven een nieuwe rege
ling van de rechtspositie der P.T.T. eta 
omvatten: De Aanwijzingawet P.T.T.-
1954; de Po~twet 1954; de Postspaarbank
wet 1954 en de Instelling van een P.T.T.
raad Het vijfde beoogde de vaststelliDI 
van het slot der algemene rekening van 
Rijksontvangsten en -uitgaven over het 
dienstjaar 1051. 

Er ontspon zich over deze ontwerpea 
ee~ uitvoerig technisch, bedrijla-econo
misch en financieel debat, waarbij vooral 
prof. Helierna <A.R.> en onze geestver
want mr De Vos van Steenwijk heel 
wat bezwaren in brachten. Bezwaren, 

MR DE VOS VAN STEENWIJK 
bezwaren ..... . 

' ,, (Vervo~ op pag. ~ 
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Halt aan staatssocialiserende 
tendenzen 

Hoewel. op het moment dat wij deze regels 
schrijven, nog niet officieel bekrachtigd. 

mag worden aangenomen, dat de regering een 
belangrijk besluit heeft genomen inzake de ko~ 
mende huurverhoging. 

Zij zou haar aanvankelijke plannen van een 
huurverhoging van 25 %. waaraan een huurbe~ 
lasting zou worden verbonden, hebben laten 
varen. 

In plaats hiervan staat haa,r een huurverhoging 
voor de geest van ongeveer 10 %. waarbij voor~ 
lopig geen huurbelasting wordt overwogen. 

Deze geringere hûurverhoging iou niet gelden 
voor woningen, die een huur doen van minder 
dan f 400 per jaar. Voorts zou de loonsverho~ 
ging van ongeveer 2 % als compensatie voor de 
huurverhoging komen te vervallen. 

Hiermee heeft de regering wel een belangrijke 
stap terug gedaan. V oor al het verzet, dat in het 
parlement tegen de huurbelasting is gerezen, 
schijnt hierbij wel een belangrijke rol te hebben 
gespeeld. Bij dit verzet ~eeft de V.V.D. een 
krachtig woord meegesproken. 

Het terugnemen door .de regering van de ge~ 
dachte van de huurbelasting betekent een belang~ 
rijke haltroep aan staatssocialiserende tendenzen, 
waaraan het nationale huizenbezit ten prooi dreig~ 
de te vallen. 

Het verzet in de Kamer tegen deze dirigistische 
inslag van de regering ~s niet tevergeefs geweest 
en bewijst opnieuw de sterkte van onze demo~ 
eratie en de belangrijke rol. die een. parlem~ntaire 
oppositie daarin kan spelen. 

Vergeten groepen nog steeds 
in de knel 

Na de pleidooien, die in ons parlement. en 
· ook in het bijzonder van de zijde van de 

V.V.D. zijn gehouden, voor een snelle en afdoen~ 
de vèrbetering van de positie der z.g. vergeten 
groepen, mocht men met belangstelling uitzien 
wat de regering ter zake zou mededelen in haar 
Memorie van Antwoord op de alg~mene politieke 
beschouwingen van de Eerste Kamer op de Rijks~ 
begroting 1955. 

Wij kunnen meteen zeggen, dat de desbetref~ 
fende opmerking van de regering ons in ernstige 
mate heeft teleurgesteld. 

Het vraagstuk van de vergeten groepen, aldus 
de regering, baart haar veel zorgen. Het treffen 
van .. afdoende maatregelen" stuit op grote moei~ 
lijkheden. 

Waarlijk, vager had de uitlating van de rege~ 
ring niet kunnen zijn. Dit zijn waarheden als. een 
koe. Doch ten aanzien van een verbetering geven 
zij geen enkel houvast. 

De nood onder de vergeten groepen is te ern~ 
stig, dan dat men deze met slechts enkele gemeen~ 
plaatsen zou mogen afdoen. Het vraagstuk is 
moeilijk. Inderdaad. Maar spoedige hulp, althans 
een ernstige poging daartoe, is dringend D<?od~ 
zakelijk en gewenst. . 

Wij zijn er dan ook zeker van, dat hierover het 
laatste woord in ons parlement zeker nog niet is 
gesproken. Maar in elk geval hadden wij op dit 
stuk van de regering een doortastender optreden 
verwacht. 

Bezwaren tegen oude woning
telling 

I" zijn Nieuwjaarsrede heeft de burgemeester 
van Den Bosch, mr H. J. M. Loeff, vice~ 

voorzitter van d~ Vereniging van Nederlandse 
Gein~enten, uiting gegeven aan zijn ernstige he~ 
zorgdheid over het huidige beleid inzake de ver
deling der bouwvolumen. 

Hoewel hij de omvang van dit ingewikkelde 
probleem ten volle erkende, meende de burge~ 
meester van Den Bosch toch een belangrijke 
reden te kunnen aangeven, waarom men in de 
tegen~oordige onbevredigende toestand is ge~ 
raakt. 

Het feit n.l., dat de verdeling van het bouw~ 
volume nog altijd mede afhankelijk is van de uit~ 
slag der,woningtelling van Mei 1947. Deze telling 
vertoont in meer dan één aspect grote tekorten, 
aldus mr Loef f. 

Hij acht het dan ook van het allergrootste be~ 

lang, d~t zo spoedig mogelijk een nieuwe woning~ 
telling in het gehele land wordt gehouden. 

Juiste en nauwkeurige omschreven uitgangs
punten zullen leidraad dienen te zijn, omdat hét 
onaanvaardbaar is, aldus de . burgemeester, dat 
ernstige fouten jaar in jaar uit worden geconti~ 
nueerd. 

In dit verband noemde hij nog een sprekend 
voorbeeld voor zo ver het zijn eigen gemeente be~ 
treft. De toewijzingen voor de jaren 1954, 1955 
en 1956 zijn voor de gemeente 's~Hertogenbosch 
dermate klein, dat de woningnood in plaats van 
langzamerhand opgeheven te kunnen worden, el~ 
ke maand nog groter wordt. 

Wij zijn van oordeeL dat de burgemeester van 
Den Bosch met zijn critiek ongetwijfeld de spijker 
op de kop heeft geslagen. 

De maatstaven, die in 1947 golden kunnen 
moeilijk thans nog een leidraad vormen voor de 
hedendaagse verhoudingen. 

Een nieuwe woningtelling is daarom zeer zeker 
·gewenst. 

Trage wegenbouw gelaakt (I) 
oe vorige week zijn twee belangrijke stem~ 

men opgegaan, die ernstige critiek inhiel~ 
den op het trage tempo van de nationale wegen~ 
bouw. 

Zo achtte de voorzitter van de R.A.I., de heer 
Ericsson, o.m. dat de uitlating van de Vereniging 
van Wegenbouwers, dat de wegenbouwmachines 
in 1954 aanzienlijk minder hebben gewerkt dan 
in 1953, een teken aan de wand. 

Het is te verwachten, dat er in 1970, 700 tot 
800 duizend auto's op de· Nederlandse wegen 
zulJen rijden. 

Hij rekende zijn gehoor voor, dat van 1947 tot 
1953 ongeveer 800 millioen gulden meer aan be~ 
Jastingen op het wegverkeer is ontvangen, dan 
werd uitgegeven voor wegen::. en bruggenbouw. 
Een euvel. waarop wij reeds bij herhaling in onze 
kolommen wezen. Een euvel niet alleen, doch 
voorts een groot onrecht, omdat een bestemmings~ 
beltatstiknkg, a a~ , zijn eigenlij~e .. 

1 
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on ro en. ·· - ' · · 
Een ander opmerkelijk geluid deed ongeveer te~ 

zelfder tijd de heer Zanen, voorzittervän àe Ne~ 
derlandse Vereniging vanWegenbouwers tijdens 
een ledenvergadering van deze ()rganisatie horen. 

De onderbezetting in de wegenbouw vindt vol~ 
gens de heer Zanen zijn oor,zaak in de geringe 
hoeveelheid ~erk door de overheid aan de markt 
gebracht. 

Vooral in het Centrum en het Westen van het 
land is zeer weinig nieuw werk aanbesteed in 
1954. 

Trage wegenbouw gelaakt (ll) 
De uitvoering van nieuwe werken voor het 

Rijk, wordt aldus de heer Zanen, afge~ 
remd door de vele instanties, die zich hebben be~ 
zig te houden met de administratieve voorberei~ 
dingen als vaststelling van de tracé' s, enz. en in 
sommige gevallen door moeilijkheden met de ont~ 
eigeningen van de benodigde terreinen. 

Indien men voor deze zaken tot een eenvoudi~ 
ger procedure zou kunnen komen, zou de voor~ 
bereidingstijd van de werken sterk kunnen wor~ 
den bekort en zouden de werken vlugger tot uit~ 
voering komen. 

Hiermede heeft de heer Zanen wel de vinger 
op de wonde plek gelegd. Het technische appa~ 
raat op het departement van Verkeer en Water~ 
staat werkt niet vlug genoeg en dat terwijl de 
eisen van het moderne verkeer een wegenbouw in 

· een hoog tempo zeer dringend noodzakelijk ma~ 
ken. 

Ook hij uitte critiek op de gang van zaken met 
betrekking tot het voor de oorlog gestichte V er~ 
keersfonds, omdat de toestand nu al jaren achter~ 
een aldus is, dat de door de autogebruikers op~ 
gebrachte belastinggelden voor een groot deel ten 
goede komen aan het algemeen Rijksbudget. 

Hieraan dient nu eindelijk eens een einde te 
komen. 

Wellicht kan hier de nieuwe methode uitkomst 
brengen, die onlangs door de Commissie-Oud is 
voorgesteld. 

Een efficienter werken ten departemente en een 
betere onderlinge coördinatie is tevens dringend 
gewenst, omdat het niet aangaat, dat de wegen
bouw hoofdzakelijk wordt gestagneerd door een 
overbodige en te ingewikkelde administratieve 
rompslomp. 

1· FEBRUARI lH5 ...;. PAG. I 

Moge. de regering een open oog hebben voor 
de belangen, die hier op het spe) staan. 

Prinses Wilhelmina maande 
tot voorzichtigheid 

In een treffende radiorede heeft Prinses Wil~ 
helmina vorige week Zaterdag het Neder~ 

Jandse volk gevraagd meer voorzichtigheid te he~ 
trachten in het wegverkeer en zich meer bewust 
te zijn van menselijkheid en verantwoordelijkheid. 

Deze hooggestemde rede za) zeer velen hebben 
getroffen. Immers, Prinses Wilhelmina deed het 
zo treffend uitkomen, dat de veelheid (een te grote 
hoeveelheid) verkeersongevalJen op onze wegen 
niet slechts technische, doch ook en vooral men
tale oorzaken kent. 

Wij staan hier inderdaad voor een moeilijk en 
belangrijk psychologisch probleem. 

..Bij een nationale ramp," zo zeide Prinses Wil
helmina, .. die vele slachtoffers eist, is het gehele 
land geschokt en put een ieder zich voor hulp uit: 
de verkeersongelukken daarentegen aanvaardt 
men als een feit van de dag. Vorig jaar zijn in 
Nederland op en langs de weg ongeveer 1300 
doden gevallen." 

.. Zonder een vrijwillige ommekeer," aldus Prin~ 
ses Wilhelmina" ... in de geestesgesteldheid kun~ 
nen aJle andere facetten van het vraagstuk niet 
op bevredigende wijze worden opgelost." 

Zeer juist was de navolgende door Prinses 
Wilhelmina uitgesproken passage: 

.. Ik kan mij niet onttrekken aan de indruk, die 
zeer velen op mij maken, dat zij de vrije weg als 
voor hun gebruik aJleen beschouwen, althans han
delen alsof dit zo ware". 

.. De persoonlijke instelJing heeft een niet te 
onderschatten invloed op de veiligheid of onvei
ligheid van het verkeer." 

Prinses Wilhelmina heeft met haar rede een 
ontzaglijk belangrijk probleem opnieuw in het 
licht gesteld. 

Hier ligt vooral een belangrijke taak voor de 
opvoeders in school en huis. 

Te veel slachtoffers vallen nog steeds door ge~ 
brek aan verantwoordelijkheid en innerlijke be~ 
schaving. 

Mogen de woorden van Prinses Wilhelmina 
hun uitwerking niet missen! 

De economische positie van 
Oost en West 

Een groep Ameri~aanse economische des.,. 
kundigen heeft een rapport aan het Con ... 

gres uitgebracht, waarin wordt gezegd, dat, inge
val van een oorlog, de-Ver. Staten en hun Wes~ 
telijke bondgenoten .. uiteindelijk een overweldi~ 
gend grotere economische kracht zouden kunnen 
mobiliseren" dan de Sowjet~Unie. 

Volgens het rapport is de tegenwoordige eco~ 
nomische capaciteit van West~Europa, de Ver. 
Staten en Canada, gemeten naar absolute groot
ten en verscheidenheid, aanzienlijk groter dan de 
gezamenlijke kracht van het Sowjet~blok. 

De productie~factoren in de Ver. Staten en in 
de Sowjet~Unie doen sterk vermoeden, dat het 
absolute verschil in grootte van de beide econo
mieën in de komende twintig jaren groter zal 
worden. 

Het rapport voegt hieraan evenwel toe, dat 
meerderheid in economische kracht geen politieke 
en militaire veiligheid verzekert. 

Een onzekere factor is volgens het rapport de 
atoomenergie. Als een van beide machten er in 
zou slagen deze tegen betrekkelijk lage kosten te 
maken, zou dit het evenwicht tussen de beide ge~ 
bieden kunnen veranderen. 

Voorwaar, dit zijn optimistische cijfers. Doch 
men zal er goed aan doen de betekenis er van niet 
te overschatten. 

Inmiddels immers is Sowjet~Rusland wat zijn 
productie betreft van de in 1953 aangekondigde 
nieuwe weg afgeweken en gaat zich weer in ver
sterkte mate toeleggen op de zware industrie. 
zulks ten nadele van de productie van consumptie
goederen. 

De internationale politieke ontwikkeling van de 
laatste jaren zal zeker aan deze beslissing niet 
vreemd zijn. 

Ook in de satellietlanden van de Sowjet~Unie 
verlaat men de in 1953 aangekondigde .. nieuwe 
koers" met name in Hongarije, waar ook op de 
zware industrie opnieuw de nadruk komt te lig
gen. 

Moge het dan waar zijn, dat het Westen nog 
steeds een voorsprong heeft. het zal zeker niet 
op zijn lauweren mogen rusten. Een ieder zal. ook 
in de eigen nationale sfeer blijvend, een steentje 
moeten bijdragen. 



VRI.JIIEID EN DEMOORATD!I 

17 September 
:oe v.v.D.-Dag op Zaterdag 17 Sep

tember la Den Raag-Scheveningen, 
welke gezien mag worden àls een be
langrijke liberale manifestatie, lll8l en 

. moet slagen. Gelijk men in ons week
blad van vorige weelt heeft kunnen 
zien, is er reeds een werk-ooml~ en 

. een laadelijk ooml~ ingesteld. Deze 
zullen op Zaterdag 28 Maart te Sche
veningen vercacie~ om . het program
ma verder uit te werken. Alle sug• 
gesties, welke uit de kring van onze 

. leden komen, zijn welkom en zullen op 
bun practiscbe uitvoerbaarheid beke
ken worden. Alle correspondentie be
treffende de V.V.D.-Dag richtte mei\ 
tot .,het sooretàrlaat van de v.y.D.
Dag 1'7 September 1955", Koninginne
gracht 81, Den Raag. 

En ieder lid notere in zljn agenda, 
. dat. bij die dag vrij houdt voor het be
zoek aan deze dag, Wij rekenen op vele 
honderden, maar het ligt aan U, of het 
er • vele duizenden zullen zijn. 

.Vereniging van Staten· en 
Raadsleden van de V.V.D. 
Vergadering voor Groningen, Friesland, 

Drenthe en Overijssel op 9 Februari a.s. 

Aan de leden dezer vereniging, woon
achtig in de provinciën Groningen, 
Friesland, Drenthe en Overijssel, zij in 
hérinnering gebracht . de op 9 Februari 
te Meppel te houden bijeenkomst, in 

. welke de heer mr L. R. J. ridder van 
Rappard, burgemeester van Gorinchem, 
een inleiding zal houden over het ac
.tuele onderwerp: de zuivering van af
valwater. 

(Vervolg van pag. 2) 

\rooral hierin gelegen, dat zij een uîthol
·ling van ·de Comptabiliteitswet en de 
Bedrijvenwet zagen en aanvechtbare me
thoden van afschrijvingen en investerin· 
gen. 

De Kamerleden krijgen naar hun ge
voelen onvoldoende inzicht in de be
·drijfsvoering en prof. Molenaar meende 
·dan ook, dat een Kamerlid hier bijna in 
de onmogelijkheid verkeert, zijn taak 
goed te vervullen. . ·· ' 

Het einde was, dat a_lle ontwerpen z.h.s. 
werden aanvaard, maar dat onze fractie 
voor het ontwerp tot . vaststelling van 
·het slot der algemene reke~in'g 19'51 aan
tekening van haar tegenstem verzocht. 

Toezicht Crediètt~ezen 
Aan het wetsontwerp verlenging van 

· de duur der Wet toezicht Crediet
:wezen heeft· onze Eerste-Kamerfractie, 
:evenals de grootst mogelijke meerder
-heid van· oflze fractie in de Tweede Ka
mer, haar stem niet gegeven. 

1 Prof. .. Molenaar was van mening, dat: 
als èèiuhaal· een termijn is gesteld, en 
vooral als de Tweede Kamer de voOI·ge
iltelde termijn ·(als in dit geval) met een 
jaar heeft verkort, de Regering er alles 
op moet zetten om de definitieve regeling 
.binnen de gestelde termijn in kannen en 
kruiken te krijgen. 

Hij zou echter bereid zijn geweest, de 
minister de opnieuw gevraagde twee 
jaar te geven, wanneer het bedrijfs-eco
nomisch toezicht maar alleen in de wet 
was geregeld. Maar dat was niet het 
gevaL 

Ook immers het monetaire toezicht op 
de banken (met een niet al te duidelijke 
term aangeduid als:. sociaal-economisch 
toezicht) was daarin opgenomen. En nu 
kon voor d i e verlenging geen beroep 
worden gedaan op het gebrek aan opge
dane ervaring. Dit argument was in de
aen . volkomen waardeloos. 

ARe stukken, de REDACTIE 
bekeffende, gelieve men UIT
SLUITEND $e richten aan de 
redactie-secretaris, G. Stempher 
Prinsengracht 1077 te Ams*er
dam, Telefoon 35343. 

Correspondentie, betreffende 
abonnementen, adreswijziginl', 
etc., dient te worden gericht 
aan de ADMINISTRATIE van 
het blad, Postbus 43 te Amers
foort. 

Vereniging van Staten· en 
Raadsleden van de V. V.D. 

houdt de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering 

op 26 Februari a.s. 

V oor een deel van deze bijeenkomst is 

een beperkte introductie toegetltaan. 

De jaarlijkse algemene vergadering 
van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de V.V.D. zal gehoudÎm 
worden op Zaterdag• 26 Februari a.s. in 
Hotel Wittebrug te 's-Gravenhage, 

Behalve de huishoudelijke punten zal 
tevens aan de orde komen het Politie· 
vraagstuk. De voorzitter der Partij, 
prof. mr P. J. Oud en mr D. J. v. Gilse, 
Procureur-Generaai te 's-Gravenhage, 
hebben zich bereid verklaard over dit 
onderwerp een inleiding te houden. 

Voor dit gedeelte der vergadering, 
dat om 2 uur n.m. zal aanvangen, kan 
op beperkte schaal aan leden der Partij 
introductie worden verleend, voor zover 
de plaatsruimte het toelaat. 

De aandacht wordt er op gevesti~d, 
dat de vergad(\rii'Ig eer. besloten karak-
t·er draagt. · · · 

Aanvragen om Introducties gelieve 
men schriftelijk te richten tot \het alge
meen secretariaat van . de Partij, :i\:o
inginnegracht 61 te 's-Gravenháge, 

Als wij moeten wachten op het opdoen 
van l'lrvaring met het. monetaire toezicht, 
zo zei prof. Molenaar, is het best moge
lijk, dat deze wet tienmaal moet worden 
:verlengd. Of dit het geval is, hangt er 
volledig vanaf, of de· omstandigheden, die 
zich in 1950/51 hebben voorgedaan, zich 
andermaal zullen voordoen. 

De naam van de Wet toezicht Crediet
wezen achtte prof. Molenaar - om nog 
eens een woord van Thorbecke te ge
bruiken - "een groot vaLs woord". 

In 1950/51 behoefde het bankwezen in 
het geheel geen toezicht: Het was over
liquide, het had geen overmatig grote 
eredieten uitstaan. Maar wie toezicht 
nodig had was de Staat der Nederlan· 
den. De Staat was vastgelopen. 

Minister Lieftinck had alle adviezen, 
die o.a. in deze Kamer waren gegeven, 
in de Wind geslagen. In die tijd - zo kon 
prof. Molenaar met recht vaststellen -
hebben wij de minister om strijd bezwo
ren, voorzichtig te zijn met de t.e hoog 
opgelopen vlottende schuld,· op consoli
datie aangedrongen en gezegd: gij zult 
op een gegeven ogenblik vastlopen. 

Als de wagen van de financier•ing van 
de geldmiddelen van de Staat andermaal 
van de weg afraakt, wensen wij, dat de 
Staten-Generaal, indien men met het 
bankwez.en niet tot een gentleman's 
agreement komt, in deze zaak worden . 
gekend. 

Prof. Molenaar eindigde de motivering 
van zijn standpunt dan ook met tè zeg
gen, dat hij en zijn farctiegenoten van 
oordeel waren dat hier een blanco mach
tiging aan de minister werd gegeven en 
dat zij in verband met de opgedane erva
ring niet bereid waren, deze machtiging 
te verlenen. 

Het wetsontwerp werd áangenomen 
met 29 tegen 3 stemmen. De tegenstem
mers waren onze geesverwanten Mole
naar, De Vos van Steenwijk en Louwes. 
De heer Wendelaar was wegens ziekte 
niet aanwezig. A. 

AFDELINGSNIEUWS 

Vrouwengroep te Delft hield 
geslaagde bijeenkoinst 

Op Donderdag 27 Januari, 's middags 
half dri.e sprak voor de Vrouwengroep 
afdeling Delft der V.V.D., in "ons Ge
bouw", Koornmarkt 75, mevrouw P. 
Walma van der Molen-Meindersma 
naar aanleiding van haar reis als deel· 
neemst.eraan het cortg'l'es van de Natio
nale Vrouwenraad te Helsinki, over F'n· 
land en de positie der vrouw. 

Deze causerie trolt een wel zeer be
langstellend gehoor waarvan de voor· 
zitster dezer groep, mevrouw Van Vuur
de-De Wit, in haar dankwoord blijk 
gaf onder aanbieding van een attentie. 

Mej. mr Toxopëus Pott 
sprak te Delfzijl 

De afdeling Delfzijl organiseerde op 
Donderdag 27 Januari j.l. in Hotel Dik 
onder voorzitterschap van de heer A. 
Welp, een vergadering voor leden en 
sympathiserenden met als spreekster 
mej. mr J. L. M. Toxopëus Pott. Op ver
zoek van enige leden gaf zij een uiteen
zetting over de beginselen en doelstellin
gen, der V.V.D. 

Tevens werd gesproken over de moge
lijkheid om tot oprichting van een afde
ling "Vrouwen in de V.V.D." te komen. 
Hoewel dit doel niet bereikt werd door
dat te weinig dames hiervoor animo 
toonden, kan de afdeling Delfzijl toch 
op een zeer goed geslaagde ·vergadering 
terugzien, door de boeiende en zeer on
derhoudende redevoering van mej. mr 
Toxopëus Pott, waarnaar door de aanwe
zigen met aandacht werd geluisterd en 
de daarop volgende zeer geanimeerde 
discussie. 

Bloemendaal koos nieuwe 
bestuursleden 

Op Vrijdag, 28 Jariual'i hield de afde
ling Bloemendaal haar jaarlijkse alge
mene vergadering. De jaarverslagen van 

. secretari~ eÁ penningmeester werden 
· goedgell:e!lrd. 

In de plaats van de aftredende be
stuursleden, mevrouw H. M. Gijsber':i 
Hoden{>ijl-Bührmann en de heer J.' D. 
Baron Sweerts de Landas werden geko
~n mej. G. W. Selle te Overveen en d·e 
heer J. E. van Hulst te Overveen. 

Na afloop van de vergadering hield 
het Tweede Kamerlid, de heer G. Rit
meester ~en causerie, waarin hij verschil
lende aspecten d.er regeringspolitiek, o.a. 
het woningprobleem, behandelde. Van 
de gelegenheid tot het stellen van vragen 
hebben vélen van de talrijke. aanwezigen 
gebruik gemaakt. 

Drs Korthals spreekt te 
. Groningen op I~ Febr. a.s. 

De afdeling Groningen organiseert op 
18 Februari a.s. in "Het Tehuis", Lutke
riieuwstraat te Groningen een openbare 
vergadering, waar het woord zal worden 
gevoerd -door het Tweede Kamerlid drs 
Korthals. Aanvang 8 uur. 

Afdelingssecretarissen 
opgelet 

U wordt drinl§end verzocht, de 
verhuizing van leden naar een 
andere gemeente onmiddellijk op 
te geven aan het Algemeen Secre
tariaat der V.V.D., Koninginne
gracht 61 te 's-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het lid zijn <haar) 
contributie over het lopende jaar 
al dan niet heeft voldaan. 

Het Algemeen Secretariaat 
draagt zorg, dat ·de afdeli11g in de 
plaats van vestiging hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Werkt er toe mede, dat niet on
nodig leden voor onze Partij ver
loren gaan! 
1 Bij voorbaat onze d-ank. 

Copie voor· deze t"Ubriek te 
unden ftaar: 

Mejuffr. Joh. H. Springef', 
Ale%anderstraat U, Haarlem. 

Belangstelling voor 
jeugd en onderwijs

problemen 

Er is nog een koffietafel gehouden 
en wel in HILVERSUM, waar 

men het lopend deed *en huize van 
mevrouw Cool, die daarbij wat ver
telde over de "VROUWEN IN DE 
V.V.D.". Na afloop maakten de deel
neemsters een excursie naar de School 
voor Bui*engewoon Lacer Onderwijs 
aan de Badhuislaan. De directeur leid
de haar daar rond. 

De kleintjes van 6-8 jaar leren tel
len en leren de letters kennen, zo on
geveer bij wijze van kleuteronderwijs. 
De ouderén krijgen 's morgens. leer
vakken en 's middags; als ze minder 
energie hebben, handenarbl!id (voor 
jongens is er een werklokaan en huis
houdelijke arbeid, waarvoor een keu.
ken, een bed en een winkel aanwezig 
zijn. 

Nà de rondleiding. was. er no.g eel) 
.vraaggesprek, waarbij o.m. bleek, dat 
de mannelijke leerkrachten de hoofd· 
acte moeten hebben, maar dat men 
aan de vrouwelijke, wegens tekort •. 
die eis niet kan · stellen. Feitelijk · zou 
een orthopaedagogische opleiding ver
eist moeten· zijn. Er bestaat daarvoor 
een schriftelijke cursus (door onder
wijzers en artsen). De nazorg van d~-. 
ze kinderen is een probleem op ;;::ich
zelf. 

Ook in GOUDA richtte men dè 
aandacht op de jeugd, nadat ook hier 
eerst van V.V.D.-zijde een uiteenzet
ting was gegeven. In Gouda betrof het 
onderwerp: SpeeUuinea. Deze voor
zien in een grote behoefte. In de tui
nen in de Korte Akkeren spelen ruim· 
àuizend kinderen onder goede leiding; 
zij worden zodoende van de straat · 
gehouden. Het lidmaatschap bedraagt 
f. 0.50 per maand per gezin, ongeacht · 
hoe groot dat gezin is. 

Na afloop van deze lezing hield me
vrouw A. A. Huisman-Van Aalst, . 
:vroeger gemeenteraadslid van Gouda, 
een zeer boeiende voordracht ovet• 
haar verblijf in het Middell-Oe&aen, · 
waar de emancipatie der vrouw nog 
in de kinderschoenen staat en waar 
een ongekend aantal problemen bij de. 
ontwikkeling dezer gebieden zieh 
voordoet. 

Ten slotte vestigde inevr; ·Jonker
Van der Torren de aandacht op het. 
comité voor Vluchtelinl'eahalp. Een 
welbestede avond had Gouda. 

* * * 

Films over kamptoe
standeo in Oostenrijk 
1 n aansluiting aan het laatst ge-

noemde onderwerp volgt hie_r 
een meJedeling van de Federatie Vr. 
Vr. Hulpverlening dat deze twee 
films over de Kamptoestanden in 
Oostenrijk gratis verkrijgbaar stelt, een 
smalfilm van 16 mm en een normale 
film van 35 mm met verklarende 
tekst. Duur ca. 10 minuten. Nadere 
inlichtingen bij ondergetekende. 

J.H.S. 

""-· ---,----~ 
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Principiële houding inzake het provinciale beleid 
Subsidiebeleid • de Staten 

aan 
1n 

ernsti~e critiek 
van Overijssel 

onderworpen 
Bij de Alge1,11ene Befi!Chouwingen betreffende de Begroting van de Provincie 

Overijssel over het Dienstjaar 1955, sprak de hoer G. I. van der Noordaa op 
~6 Januari j.l. · in· de winterzitting van de Provinciale Staten van Overijssel, 
aamens de fractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Demooratie als volgt: 

Mijn politieke vrienden en ik achten he* plicht in deze algemene beschouwin
l'en onze principi~le houding inzake het provinciale beleid in het openbaar te 
bepalen. 

Naar onze mening beantwoordt de staatsrechtelijke structuur der provincie 
oog steeds aan onze liberale beginselen. Geen wonder, want nog steeds is Thor
becke's ·schepping door de ·tand des tijds vrijwel onberoerd gebleven. Hier past 
echter waakzaamheid, want de Provinciale Wet zal op de helling komen. Wij 
stellen het op prijs, dat de IWgering gemeend heeft te dezer zake het oordeel 
ook van deze Staten te moeten vragen. 

In Aufustus 1954 heeft de Commissie-Prinsen haar rapport betreffende her
llliening van de Provinciale Wet aan de Minister van Binnenlandse Zal;;en aan
geboden. 

Tot dusverre kunnen wij ons met de uitgangspunten dezer Commissie zeer 
wel verenigingen; met name willen wij het volgende aanhalen: "Geworteld in 
bet veitrouwen der bevolking van bet gewest, levert bet provinciaal bestuur 
dagelijks een bela"i&"rijke bijdrage voor de verwezenlijking van een van de 
kenmerken der democratie: bestuur voor en door de bestuurden". 

Hiervan uitgaande - en wij menen, d-.t; deze Hoge Vergadering in baar 
~rebeel dit uitgangspunt zal deleq - zijn wij liberalen door de gang van zaken 
bij de verkiezing van . bet College van Gedeputeerde Staten in de zomer van 
1954 wel bitter teleurgesteld. 

Wij menen met name, dat · gebleken 
is, dat het partijwezen de gezonde de
mocratische grondbeginselen dreigt te 
overwoekeren .. Het wordt met name al
dus, dat de leden van het College van 
Gedeputeerde Staten niet meer steunen 
op het vertrouwen van de Staten, maar 
van enkele Fractiè.. 

Daarmede is de verkiezing naa~:.. het 
interne beraad dezer fracties verwezen 
ï'n plaats van naar hèt ·. evèntueel 
vertrouwelijke - beraad in de Staten
zaal. Men deelt ell,ander de gevallen 
besluiten eenvoudig mede. 

Ja, zelfs '."'e:rd rle zaal;: ditmual on
verkwikkelij!l:, omda~ men via oncon
troleerbàre kanalen uit de pers moest 
vernemen; welke invloeden :weer op het 
fractieberaad waren uitgeoefend. 

Tegen d>eze gang van zaken tekeat 
· mijne fractie een scherp protest aan. 

Wij menen, dat de volgende criteria bij 
de benoeming van het College van Ge
deputeerde Staten in acht behoren te 
worden genomen: 

1e. De leden van· G. S. behoren het 
vertrouwen van de Staten te genieten 
op grond van hun staatkundig b~·ginr;d 
en hun qualiteiten als bestuurder. Wij 

, gaan daarbij zover, dat ·wij voor onR 
'geen zetel begeren, indien wij geen be
stuurder kunnen opbrengen.· 

2e. Uitgaande van het voorgaande 
achten wij vertegenwoordiging' van alle 
constructieve stromingen in de Staten 
gewenst, zomede vertegenwoordiging 
van streek en bedrijvigheid, alles binnen 
de mogelijkheden. 

Wij stellen dit zo, omdat G. S. een 
besturende. en :__ niet te vergeten • -
rechtsprekende taak hebben, die een 
andere wijze van samenstelling vordert 

· da~ die der '=legering. Het politieke ele
ment immers treedt in de Provincie in 
belangrijke maté op de achtergrond. 

Wat is bij de verkiezingen in de zo.. 
mer van 1954 geschied? 

Men begon met te tellen. Onze frac
tie - en andere - telde men niet mede. 

· Wij begeren overigens niet alleen daar
om· te worden tnedegeteld, omdat wij 
een· neus hebben. die geteld kan 'worden. 

Jl ertrouwen&mannen vóór! 
wij hebben de verantwoordelijkhccl~u 

willen VMtleggen en dll.arom een 
tegencandidaat gesteld. Zonder uiterl:jk 
succes. Maar met een betèr illilerlijk 
succes: wij doen a:tn dit spel niet mede. 

Wij verlangen toepassing van de Pro
vinciale Wet naar hare bedoeling. vVij 
willen vertrouwensmannen van ue Sta
ten, niet van de fracties. Wij wenSf\n 
niet in G. S. of in de Commissies te ko
men vanwege onze te tellen nens of 
vanwege geheime afspraken, maar om
dat men op onze medewerking prijs 
lltelt. 

Wij willen dit nog eens concretiseren. 
Wij menen, dat de industrialisatie in dit 
gewest van overwegende betekenis is. 
Er zijn meerdere mensen in onze. frac
tie, die da,armede dagelijks en veel in 
de practijk te maken hebben, maar men 
heeft ons niet nodig, heeft ons altl}nns 
niets gevraagd. 

Wij menen, dat de administratieve 
rechtspraak van G. S. uiterst bel:mgrijk 
is voor het recht van de vrije burger ..• 
men heeft op dit aspect niet .gelet. 

Wij vertegenwoordigen belangrijke 
contacten met groepen van de bevol
king, die op het \Vel en wee van de pro
vincie grote .invloed hebben, maar men 
sluit ons liever buiten. 

Waarom is het zo geworden? Wij 
horen al zeggen, dat men dl: "evenredi
ge vertegenwoordiging" heeft willen 
toepassen. i..aat me'n dat liever niet 
zeggen. 

De evenredige vertegenwoordiging 
~rand eert .. juist. het .. bestl'l&rrder kleine 
groe·peringen. Waar zijn de .Ueine par
tijen in G. S.? De evenredige vertegen· 
woordiging is een quantitatief berrr!p, 

·tnaar de samenstelling der besturende 
colleges is een qualitatieve daad. Dit 
wordt te weinig gesteld en geteld. 

Wij bestrijden dus de gevolgde \?erk
wijze naar beginsel. De· practische uit
werking is ool< Uitermate vreemd ge
weest. W\i weten allen, dat de door
braakgedachte op het ogenblik de 
staatkunde beheerst. 

De Partij van de Arbeid nu heeft 
onze doorbraakcandidaat - wij hangen 
sinds 1848 de doorbraak aan! - afge, 
wezen en een anti-doorbraalwandidaat 
gestemd. Ter wille van een zetel kust 
men de hand, die tuchtigt. Dat }(omt 
ervan, wanneer men alleen de neuzen 
telt: dan is een. doorbraakneus d·ezelfde 
als een anti-doorbraalmeus. 

Wij doen aan het gespeelde spel niet 
mede. Vanzelfsprekend staan. de per
sonen hier buiten. Voor ieder hebben 
wij de grootste hoogachting en wij ho· 
pen, dat het hun wel ga in hun ambt. 

Van onze zijde zullen wij al onze 
krachten beschikbaar stellen voor iedere 
posititve maatregel in het belang van 
de Provincie. Zonder enige vooringeno
menheid zullen wij alle voorstellen 
overwegen en aan onze beginselen toot· 
sen. 

Wij verwachten, dat de Bestuurstaak 
der Provincie voortdurend in belang zal 
toenemen en wij willen deze ontwilrke
ling bevorderen. De concentratie der 
publieke diensten verheft deze boven 
de gemeentelijke huishouding. 

De Provincie staat klaar hier een or
g~nisc}).e oplossing te bieden, in ve~e 
gevallen zelfs in interprovinciaal ver
band. Hetzelfde geldt voor de industri
alisatie en de planologie. Wij zijn van 
mening, dat in Twente en de Geldel'Se 
Achterhoek de industriële barometer 
op storm staat. En, naar wij •Trezen, 
die van de landbouw in ons gehele ge
west ook. 

Voorstellen Commitjsie-Prinsen 
Wij juichen de voorstellen van de 

Commissie-Prinsen ter zake van 
de grotere vrijheid voor het Provinciale 
Bestuur en de grotere verantwoorde
lijkheidsplicht van G. S. toe. Voorbe· 
houd slechts maken wij op het stuk van 
de verantwoording van de Commissaris 
van de Koningin. 

Wij hebben onze principiële houding 
op het stuk van he·t Provinciaal beleid. 

Bijgaand publiceren wij het 
voornaamste gedeelte van de 
rede, die onze partijgenoot, de 
heer G. J. van der Noordaa op 
26 Januari j.l. hield in de Pro
vinciale Staten van Overijsel, 
bij de Algemene Beschouwingen 
betreffende de begroting van de 
provincie ove1· het dienstjaar 
1955. 
Aangezien het werk in de Pro
vinciale Staten in het algemeen 
weinig onder de aandacht van 
de kiezer komt en in het onder
havige geval vele opmerkingen 
van algemene strekking werden 
gemaakt, kwam het de redactie 
wenselijk voor de Tede van de 
fmctieleidex. van onze Partij in 
de Provinciale Staten van Ove1·
ijsel hier in zUn vooTnaamste 
punten weer te geven om aldus 
de politieke vraagstukken in 
provinciaal verband nader onder 
de aandacht van de lezer te 
brengen. 

frank en vrij willen geven. Wij beschou
wen ons niet als oppositie, gelijk zich 
In parlementaire verhoudingen . zou 
voordoen, maar als constructieve mede-

. werkers aan "good government" in de 
Provincie. Wij hopen daarvan bij de 
onderscheidene hoofdstukken te doen 
blijken. 

Terzake van de Financiën het volgen
de: wij hebben sinds lange jaren aan
gedrongen op. verlaging van de opcenten 
op de Grondbelasting, zo voor gebouwd 

'a1s ongebouwd. Dat thans aan onze 
roepstem gevolg wordt gegeven, vervult 

. ons met gemengde gevoelens: blijdschap, 
omdat er verlaging komt van een be
lasting, die onbillijk is gaan drukken 
door de ongtmst vap de .Overheid ten 
opzichte van liet ·onrOerend. eigendom 
en teleurstelling, omdat nu pas ve·rla
ging wordt voorgesteld. 

Men moet de moed hebben in slechte 
·'tijden de belasting te verlagen en deze 
in goede tijden te verhogen, ·waardoor 
~n zeker anti-cyclisch effect wordt be
reikt. Voor de provinciale belastingen is 

dit ov"erigens - gezien hare omvang - meer 
een academische quaestie, maar het 
provinciale beleid zou ten deze de Ge
meenten ten voorbe·eld kunnen strekken. 

Terzalre van MaatschappPl\jk Werk en 
Volksgezondheid het volgende: Steeds 
meer richt de a::>.ndacht der Provincie 
zich op het Maatschappelijk Werl;: en 
de Volksgezondheid, waarb\i in de laat· 
ste tak van zorg de geestel\ike Volks
gezondheid sterk groeiende is en weer 
hare raakpunten heeft met de sociaal
economische en cnlturele ontwiJçkeli!'lg. 

Het resultaat van deze aandacht is 
een niet te stuiten - in wezen chaoti
sche - stroom van subsidies en subsi
die-aanvragen. 

Het spreekt wel vanzelf, dat bij ge
breke aan een vast criterium een ver
ward beeld moet ontstaan. Niet slechts 
in onze Provincie. Hetzelfde geldt vrij
wel in het gehele land. Speciaal stoot 
ons het gevonden pseudocriterium. dat 
slecht• voor tel;;orten subsidie wordt 
verleend, hetgeen tot gevolg heeft, dat 
een financieel gezond beleid voor meer
dere Verenigingen - wij noemen de 
gezondheidsdienst voor dieren · de 
subsidies illusoir maakt. 

Mijne politieke vrienden en ilt zouden 
gaarne een bijdrage willen leveren ten
einde. enige orde in deze verwarring te 
brengen. U glimlacht even, Mijne Heren; 
over deze door ons gewenste "ordening", 
maar dan heeft U ons toch verkeerd be
grepen. 

Wij zijn de mening toegedaan, dat· alle 
leven en alle cultuur is een voortdurend 
streven orde te brengen in en vorm te 
schenken aan de materie, die wij gaan 
bewerken. Wij brengen orde in onze ge
dachten, in ons gezin, in onze onderne
ming en in en door de Staat, alvorens 
iets tot stand kan worden gebracht. · 

Wij wensen echter, dat deze orde or
ganisch zij, dat de onderdelen elkander 
niet verstikken, noch ook het geheel het 
onderdeel, opdat een zo groot mogelijke 
potentie voor ontplooiïng der persoon
lijkheid op Ieder gebied open blijven. 

Zie, dat is het doel van de orde, die 
wij voorstaan: de maximale gelegenheid 
en vrijheid voor de beste scheppingen, 

Subsidiebeleid een 
chaolisch in~rijpen 

wij zijn dus uitgesproken tegenstan-
ders van chaotisch ingrijpen in 

organische verhoudingen. Tegen die or
dening verzetten wij ons. Het subsidiebe
leid nu is in onze ogen een zodanig chao
tisch ingrijpen geworden. 

Niemand kan meer een criterium voor 
de verlening van een subsidie geven. De 
verzuiling heeft ook hier al met vlag en 
wimpel haar intrede gedaan. En deze 
verzuiling is naar on?=e overtuiging ge-

. heel in strijd met de organische orde, 
waarin ons volk dient te leven. Het feit 
der verzU'lling ligt er intussen.· 

Moeten wij nu in de bestaande toe
stand maar gaan berusten? Wij menen 
van niet. Wij verwachten niet een ver
lossend woord ineens, maar wij zoeken 
naar een uitweg, die ons naar een betere 
toekomst leidt. En wij menen, dat wij 
ook hier naar een organische oplossing 
moeten zoeken. 

Men mag ook spreken van het subsi
diariteitsbeginsel, de souvereiniteit in 
dgen kring of de decentialisatie. Wij 
stellen ons voor, dat in de toekomst voor 
subsidieverleningen de eis zal worden ge
steld tot samenwerking met gelijksoorti
ge activiteiten. 

En in een verdere toekomst zou zelfs 
volstaan dienen te worden met een fi
nancieel verantwoorde bijdrage voor een 
bepaalde tak van zorg - de geestelijke 
volksgezondheid b.v. - die door een or
gaan van de ,.werkgenoten" zou moeten 
worden verdeeld, waarbij de controle 
van G.S. ongeveer zou moeten "'zijn als 
thans op de Gemeentebesturen. · 

Er is al iets groeiende: op bladzijde ·12 
van het verslag van het Opbouworgaan 
wordt reeds ge~proken over een Studie
Commissie voor de Geestelijke Volksge
zondheid. Wij zouden gaarne zieh. dat 
G.S. deze richting bijzonder krachtig zou 
stimulere_n. 

Thans reeds kan aangevangen worden 
met een jaarlijks ver!llag over het ge
voerde subsidiebeleid,· waarbij· getracht 
wordt de innerlijke samenhang der sub
sidies te schetsen. Wij nodigen G.S. erns
tig uit reeds voor de volgende zitting 
een dergelijk verslag te doen samenstel
len. 

Inderdaad, onze beschouwingen zijn 
lang geworden. Wij hebben ons echter 
deze lengte veroorloofd, ·omdat wij het 
vooral de taak der Staten achten het al
gemene beleid uit te stippelen, het aan 
het College overlatende de daaruit vol
gende conclusies te trekken en als onze 
vertrouwensmannen die ovcreenlwmstige 
voorstellen te doen. Wij zien een vrucht
baar beleid reikhalzend tegemoet. 

INIIIIIRIIItltiiHIIHIIIIIIIIUIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIHIRIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIItll 

Betaling van het 
abonnement 

Van degenen, die het abonne
mentsgeld voor het jaar 1955 nog 
niet voldeden, ontvingen Ne het 
gaarne vóór · 15 Februari ·a.s. op 
onze giro-rekening (dit geldt niet 
voor de collectieve abonné's van 
de afd. Amersfoort, Bloemendaal, 
Breukelen, Enkhuizen, Haarlem, 
Rotterdam en Wassenaar. die het 
abonnementsgeld tezamen met de 
contributie dienen over te maken· 
aan de penningmeester van hun af
deling). 

Mocht het abonnementsgeld np 
15 Februari niet in ons bezit zijn, 
dan zal er een kwitantie vo:>r 
worden aangeboden, verhoogd met 
incasso-kosten. 

Ons gironummer is 245103, ten 
name van de penningmeestel' van 
de Stichting Vrijheid en Demo
cratie te Amersfoort. 

Indien men wil gireren, be
spaart men zèlf de incasso-kost?n 
en men vereenvoudigt onze admi
nistratie! 

Administratie 

"Vrijheid en Democratie" 

waartoe (ie vrüe..m~~llt,.is..... --· MIIIUI.,_.I._...IIIIIIIIII--111111111• 



VIU.JHEW E.N DEMOCJBATIE 

Politiek 
. 

nwuws uit de hoofdstad 

Katholieke reactie op de gebeurtenissen rond het Willem 
U reeshuis en de samenstelling van het· College 

Gedeputeerde Staten van 
Een {!ezond comm.entaar van het .dagblad De Tijd op het dansverbod tn Oss 

Ia zijn rubraeK "\I rijmoedig commentaar" heeft het r.k. dagblad De Tijd 
c-mreven; dat; er v- verschillende zijden bezwaar tegen wordt gemaakt, dat 
de cemeente geldleningen verstrekt aan een woningbouwvereniging, die op haar 
benrt v- dat geld een tehnis voor bejaarden bouwt - het W~em Dreeshuis 
- dat onder beheer komt v- een stichtinc, die aan de bewoners de eist stelt, 
dat zij in de socialistisch-democratische sfeer leven. 

Het merkw_~~ardige v- deze beschouwing is, dat het blad in de aanhef van 
dit cómmentaar de zaken als volgt s~elde: "Hoewel men wist uit welke hoek 
de wind woei, verleende de Amsterdamse Gemeenteraad het vorige jaar aan 
de Algemene Woningbouwvereniging een crediet van ruim een· millioen voor 
de bouw, inrichting, enz." 

Dit ,,hoewel" spreekt boekdelen! ~et hondt een licht verwijt in aan de raad. 
Maar vergeet het r.k. dagblad De Tljd ·dat het voorstel daartoe van het college 
afkomstig is waarin twee katholieke wethouders zitten, van wie men toch wel 
Dl&J" verwachten, ftat zij enig inzicht hebben omtrent "windrichtingen"? 

Overigens blijft men onzes inziens deze 
zaak onduidel\ik stellen. Het verzet, als 
men het zo noemen mag, is ontstaan, om
dat B. en W. er niet rond voor uit zijn 
gekomen, dat het hier om de-1iÓuw en 
inrichting van een socialistisch tehuis 
voor bejaarden ging. 

Formeel hebben B. en W. - wij schre
ven er in een vorige editie over - zich 
niet "met de politiek willen inlaten", 
hoewel zij terdege wisten, dat de Alge
mene Woningbouwvereniging het huis 
niet zelf zou exploiteren, doch dat zou 
overdragen aan een stichting, dif' volko
men socialistisch is georiënteerd. 

Dat B. en W. dit doen is - en dàt hin
dert velen - zo kinderachtig. Men sub
sidieert katholieke, protestants-christe
lijke instellingen, onderwijs, of wat ook. 

Dat B. en W. er nu toch rond voor uit
komen, dat b~i deze "ver-bijzoJ!dering"/ 
met evenveel recht steun kan of behoort 
te worden verleend aan en in de socia-· 
listische sector. Dat is tenmihste een 
standpunt. 

Men heeft dat ook ingenomen bij de 
subsidiëring van het Instituut Voor Ar
JJeidersontwikkeling. 

Wat nu geschied is en waarbij B. en 
W. "de politieke kant voorbij zijn ge
gaan", wetende, dat het crediet formeel 
n~t. doch feitelUk wel aan een socialis
tische instelling ten goede zou komen, 
bli,ift een kinderachtige zaak, een kin
cktrachtige camouflage. 

Een ander woord is er niet voor. Wij 
hebben maar liever. dat mensen recht 
voor hun bedoelingen uitkomen. Dat zij 
dat niet doen, däärtegen gaat het verzet. 

Overigens had bedoeld "Vrijmoedig 
commentaar" nog een bitter bij

smaakje, want het r.k. dagblad "De Tijd" 
constateerde, dat hier uitdrukkelijk van 
een "socialistische verzuiling" sprake is. 
Waarb\1 het blad dan ontstemd raakte, 
dat de P.v.d.A. als doorbraak-partij alom 
"weg met die katholieke en protestantse 
zuilen" verkondigt, maar zelf in de prac-
tijk ..... . 

"Als men maar zieltjes kan winnen", 
toornt "De TUd" bitter en wie ook op dit 
punt de kennelijke geïrriteerdheid van 
katholieke zlide waarneemt, moet den
ken aan het gezegde van de pot en de 
ketel. 

Wie daarbli ook nog bedenkt, dat de 
bron van de ook in deze Willem Drees
huis-zuil aan de dag tredende tegenstel
ling niets minder is dan juist de een
drachtel\ike samenwerking in het college 
van katholieke en socialistische wethou
ders, moet er een spreekwoordenboek op 
naslaan om te zien, of er een gezegde 
bestaat dat zulk een bizarre speels-poli
tieke situatie kenschetst! 

• • • 
Nu wij het toéh over de r.ik, Tijd 

hebben - en een beetje over pot
ten en ketels - mogen wij -onze lezers 
verw\]zen naar het verslag in dat blad: 
(van Wo.ensdag 26 Januari) over de be-. 
handelin~ va~ de .. b~groting voor Noord~;: 
Holland ln de Provinciale Staten. ; 

Bllikens dat verslag heeft de heer 
Jacq. Groen van de K.V.P. nog eens ge
zegd, dat het volkomen normaal is, dat 
de P.v.d.A. niet meer drie, doch thans 
twee zetels heeft in Gedeputeerde Sta-. 
ten. 

Na de benoeming van het P.v.d.A.-lid 
dr M. J. Prinsen tot Commissaris der 
Koningin werd' z\in zetel _:_ waarover 
toen al het een en ander te doen is ge• 
weest - aan een lid van de K.V.P. toe
gespeeld. De P.v.d.A. verwijt ons, zeide 
de heer Groen, dat wij de Commissaris 
,;in de politiek trekken", maar de 
P.v.d.A. is zelf gebrand op burgemeesters 
en Commissarissen uit häär gelederen en 
trekt de benoemingen dus zelf in de poli
tieke sfeer. 

Die slag, zou men kunnen zeggen, was 
voor de heer Groen. 

Maar de heer Groen maakte ook een 
mis-slag en daarop wilden wij even de 
aandacht vestigen. Deze katholieke ver
t8genwoordiger heeft namelijk gezegd, 
dat twee leden van de P.v.d.A. in Gede
puteerde Staten volkomen in orde was 
(dus niet meer drie!) omdat ook het col
lege van Gedeputeerde Staten een af
spiegeling moet zijn van de samenstel
ling van de provinciale bevolking. 

Dit nu is een opvatting, die bepaald 
binnen de poorten van Haarlem moet 
blijven; z\1 is slechts daar, en nergens 
anders, "locaal" hanteerbaar! 

Want zodra zou de heer Groen niet de 
trein pakken naar Amsterdam, zich daar 
een blik gunnen op de samenstelling van 
de hoofdstedeUike bevolking en gaan on
derzoeken. in hoeverre de samenstelling 
van het college van B. en W. een afspie
geling daarvan was, of hij zou tot de ont
deklking komen, dat het een lach-afspie
geling is! 

Immers, daar hebben - Amsterdam is 
tenslotte Haarlem niet - de katholieke 
en socialistische groeperingen het samen 
in onderling overleg zó afgespiegeld, dat 
er van de acht katholieke raadsleden in 
een raad van 45 leden twee wethouder 
zijn, ergo twe~ van de zeven wethou
derszetels bezetten. Welk, volgens ·de 
normen van normale afspiegelihg on
evenredig aantal werd verkregen door 
instemming met het socialistische ver
langen, dat de P.v.d.A. met zeventien van 
de 45 raadsleden vier van de zeven wet
houderszetels zou mogen bezetten! 

Doch, nietwaar, Amsterdam en Haar
lem zlin niet hetzelfde en wat men in de 
provinciale hoofdstad democratisch-leer
stellig verkondigt en toepast, dat be
hoeft men daarom nog niet ook in Am-

sterdam in praeijk te brengen. Stel 11 
voor! 

• • • 
Toch heeft de r.k. Tijd, om ons nog 

verder bli dit blad 1-: bepalen, ook 
wel een beetje ons hart gestolen met zijn 
commentaar op een besluit van de ge~ 
meenteraad van Oss. waarbij dansen tij
dens de Vastenti,id is verboden. 

Oss is een overwegend katholieke ge
meenschap, hebben de voorstanders van 
dit besluit gezegd, en daar past het luid
ruchtig dansvermaak niet met de bezin
ning, welke t\idens de Vastentijd ge
boden is. 

De tegenstanders. waaronder ook de 
katholieke wethouder van onderwijs, 
hebben zich afgevraagd of een principieel 
dansverbod ook niet gepaard zou moeten 
gaan met sluiting van de bioscopen en 
ook, of het dansverbod niet onredelijk 
is voor niet-katholieken. 

De r.lk. T\id nu stelt voorop, dat het 
goede katholieke gebruik om tijdens de 
Vasten geen openbare vermakelijkheden 
te bezoeken, vrijwillig dient te worden 
nageleefd. Helaas, zo· zegt het blad, raakt 
deze stelregel van onze voorouders meer 
en meer in onbruik, maar dit ls toch 
meer een kwestie van opvoeding dan van 
gemeenteverordening. 

Het staat trouwens te bezien of men 
met het sluiten van de dancings de jon
gelieden wel naar de Kruisweg of het 
Lof drUft, m.a.w. of men werkelijk -
kwaad voortkomt, zo zegt het blad verder 
en doet tevens opmerken, dat de Kerk 
in de Vastentlid het dansGn niet ver
biedt, omdat zU hier een aanbevolen mo
gel\ikheid ziet tot vrliwillige versterving. 
Wat de Kerk niet verbiedt, verbiedt Oss!, 
zo concludeert te r.k. Tijd. 

Het is bi.izonder prettig, dat het r.k. 
blad tot deze conclusie komt en daarmee 
in ·feite het· raadsbesluit van Oss ver
werpt. Dit heldere inzicht moge het 
blad er ook nog eens toe leiden, zijn 
visie te herzien· op de katholieke film
keuring, waarvan het zo'n grote voor
stander is, en waarmee het de gehele 
bioscoop-exploitatie in het Zuiden nor
men oplegt, die practisch voortdurend in
grijpen op de geestelijke vrijheid van 
andersdenkenden, niet alleen tijdens. 
doch ook buiten de Vastentijd! 

Jaarvergadering 
der afdeling Amsterdam 

van de V .V.D. 

Candidaatstellingen voor het 
Bestuur, de Bestuursraad en 

f10or de voorlopige candidaten
lijst voor ede leden van de 
Tweede Kamer der Staten

Generaal (1956) in de 

Over "vooruitstrevende" ex pos i ties 
Stedelijk Museum 

• het lll 

kieskring ( lX) 
Amsterdam 

. De jaarvergadering der afdelinc Am
ll&erdam van de V.V.D. zal waarschijnlijk 
worden gehouden in de week van 10 &ot 
ea me& 16 April a.s. 
· De agenda voor deze bijeenkomst :ial 

4fP de cebruikelijke wijze tijdlj(worcfen 
toegezonden. 
. :.De leden der afdeling tevens Centrale 
~sterdam van de V.V.D. worden vanaf 
lieden tot en met 19 Februari a.s. in de 
gelegenheid gesteld candidaten op te ge
ven aan het Bureau van de Afdeling, 
Reerengracht 36. 

, Ie. Voor vier periodiek aftredende be
stuursleden en ter voorZiening in twee 
tussentijds ontstane vacatures. 

2e. Voor 5 vacatures in de Bestuursraad. 

3e. Voorlopige candidaten voor de can
didatenlijst in de kieskring IX Am
sterdam voor de komende verkiezin
gen van de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal in 1956. 

Elke candidaatstelling dien& vergezeld 
te gaan van een bereidverklaring van de 
opgegeven candidaat met uitzondering 
van eventuele candidaatstellingen van 
zittende Kamerleden. 

Mr P. NAGTEGAAL, 
Secretaris. 

Een ontroerend verslag tn Het Parool 
Het beleid van de directie van het Stedelijk Museum wordt zeer verschillen!\ 

beoordeeld. Sommigen zijn er enthousiast over en nemen graag het risico van 
een paar zotternijen op een flinke voorraad hypermoderne exposities, anderen 
zijn er juist wat schuw van geworden en vcrmijden het Museum, de kam1 lotJende 
dientengevolge ook iets goeds te missen. 

Wat ons betreft, wij zweven er zo tussen in. Wanneer er nu en dan een experi
mentele dichter in de aula een glas water op zijn hoofd omkeert, dan gaan onze 
schreden in de richting van dit museum weer wat trager, 

En als wij er dan weer de pas in hebben gezet en de fraaie kabinetten vol 
meubeltjes zien staan, die wij in elke moderne winkel voor woninginrichting 
kunn~n aantreffen, dan treedt die vertrag!ng weer eens even op. 

Tijdens het optreden van zo'n ver
traging hebben wij nu blijkbaar iets 
heel bijzonders, iets heel vooruitstre·
vends gemist, een expositie van ver
moedelijk die qualiteit, die de roem Vdn 
ons Stedelijk Museum over de gehele 
wereld uitdraagt. 

'Althans in Het Parool heeft de criti
cus J. M. Prange ons daarover een ont
roerend verslag geboden en wij veroor· 
loven ons dat hie1· te laten volgen, op
dat velen er zich, met ons, weer wat 
scherper bewust van zullen worden, dat 
men dit Museum toch vooral niet uit 
't oog moet verliezen. De criticus van 
~et Parool schrijft dan: 

"Het is aandoenlijlt het Amsterdams 
Stedelijk Museum gelukzalig te weten 
bij de zonnige illusie erg vooruitstre
vend te zijn en hèn te steunen en te 
propageren, die de 1;.g. avant-garde 
vormen. 

De tijd echter, vlali: na de oorlog, dat 
men inderdaad figuren van betekenis 

toonde, ligt verre achter ons. 
Wat men nu voornamelijk hardnek

kig aan de boezem koestert - gelijk 
een moederaap zulks doet met een dood 
jong, excuses voor de vergelijking -
is meestal noch "avant" noch een he
roïsche "garde", eerder een achter
hoede, een vervelend en dan niet eens 
lachwekkend epigonendom. 

Zie de huidige tentoonstelling "Vijf 
Amerikanen in Europa" {tot 28 Febru
ari). Als dat nu leuke jongens waren 
met bebop-penselen - allez, er komen 
wel mindere ons met jazz of andere 
klank -convulsies vermaken. 

Maar ik heb niet eens kunnen lachen 
om Alcopley met zijn "schilderijen" van 
2 cm. breedte en 260 cm. lengte of zijn 
met repen linnen volgeplakte schep
pingen. 

En 't is héél interessant, dat mister 
Alcopley geluncht heeft en toen wijn 
morste en met zijn vulpen er in prie
gelde en toen een rare vlek verkreeg, 
die nu in de catalogus staat. Met de 
datum erbij. Verbeeld je, dat 't nage-

11lacht niet meer zou weten, dat dit op I· 
I precies 5.11.'54 ontstond! 

0 ja, in die catalogus staat ook, dat 
hij "in zijn vrije tijd physiologie en her- ; 
matologie bedrijft.'' 0 zo. i: 

Meer au serieux nemen de ana:ere :, 
vier zich zelf - ik denk, ·dat zij het wel ~ 
echt menen. Maar normen om zulk l' 
werk te beoordelen, ontbreken lang:;a~ !i 
merhand volkomen. :: 

Hoogstens kan ik afgaan op mijn g"'- ~ 
voel, dat me zegt, dat men wel met ,; 
veel verf, veel wilde halen en vegen, i, 
veel oppervlakte en veel wildheid a~.n ,: 
het werk ging - maar dat men nu nol!: i 
waar moet maken, dat er kunst ont• · 
stond. M.a.w., dat dit een medium is ; 
om iets van zijn gevoelens op een an- ; 
der over te dragen. 

Noch de witte en zwarte vegen van ' 
Levée, noch de doeken van Chelinsky · 
of van Fontaine, die het best nog te , 
vergelijken zijn met bomontploffingen : 
waarbij splinters weggeslingerd wor
den, konden mij in dit opzicht over- : 
tuigen. 

Amuseren ook niet en zelfs niet er- : 
geren ..::.... we worden te moe door steeds ' 
al die "avant-gardisten" van de koude . 
grond. 

Een héél klein beetje uitzondering, ' 
een pièzeltje t:itzondering maar, kan ; 
ik maken voor twee werken van B. · 
Parker, een figuur en een paard in een · 
tandschap-wat paard: 't ts een vrouw 
met een harp, zie ik plotseling in de ' 
catalogus. Wèg pièzeltje.'' 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ YOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

ON.S RADIO-BES-TEL 
Sinds 1940 kennen wij in Nederland het "ge-

sprek". Katholieken voeren het met Pro· 
1lestanten, Hervormden onderling als vertegen· · 
woordigers van de verschillende modaliteiten 
of richtingen en, naar buiten, als specifiek 
Hervormd volksdeel met anderen. Christenen 
van ·verschillende denominatie houden "ge· 
sprekken" met Humanisten enz. enz. 
Het "gesprek" heeft zijn eigen systeem en zijn 
eigen ongeschreven wetten. Het wordt, waar 
en tussen wie ook gevoerd, gekenmerkt dÓÓr 
een sfeer, die het van alle andere soorten con· 
ferenties onderscheidt. Het is, nu ja...... het 
gesprek. 
Het Nederlandse Gesprekcentrum troont op 
de Areopagus van dit gesprekkenland. Dit 
Centrum tracht inderdaad alle volksgroepen 

. in het gesprek te betrekken en het is ook 
hierin veelzijdiger dan a.lle andere. gespx:eks .. 
kringen, dat het àlle aspecten van' ons Neder
landse culturele leven tot onderwerp van een 
"gesprek" verheft. 

" * * * 

Dit "gesprek" als tijdsverschijnsel, dat dan 
in het Ned. Gesprekcentruo1 zijn maximale 

exponent heeft, is, hoe weinig vruchtbaar het 
moge zijn, toch meer dan een manie. Het is 
enerzijds de vrij ontmoedigende erkentenis van 
de ver doorgevoerde verzuiling die ons volk, 
van bepaalde principiële gezichtspunten uit, op 
vrijwel elk gebied vu het culturele leven tot 
totaal uiteenlopende waardering brengt. Maar 
het is andererzijds toch ook uitdrukking van 
de als plicht gevoelde behoefte om boven die 
principiële gezichtspunten uit nog telkens weer 
te zoeken naar wat ons als volksgemeenschap 
in onze cultuur tezamen houdt. 

* * * 

Het Centrum nu heeft onlangs het radio-
vraagstuk· in bespreking gebracht. De vier 

grote pmroepverenigingen waren daarbij in de 
personen hunner directeuren aanwezig. Zij 
hadden zelfs een belangrijk aandeel in het ge· 
sprek. Wij zeggen "zelfs", want tegen hun 
aanwezigheid bestond aanvankelijk bij ver
schillende andere deelnemers aan het gesprek 
bezwaar. Die vreesden dat de bijdrage, welke 
de leiders onzer radio-concerns tot het gesprek 
konden leveren, een objectieve bespreking van 
het eigenlijke radioprobleem eer zou schaden 
dan bevorderen. Dat de V.P.R.O. niet ver
tegenwoordigd was, lag niet aan de leiding van 
het Gesprekcentrum. Dit had ook deze omroep 
wel uitgenodigd maar door ongesteldheicf van 
baar vice-voorzitter, Dr J. A. de Koning, was 

zij niet van de partij. Gezien de propaganda, 
welke de V.P.R.O. voor een nationale omroep 
voert, moet dit wel zeer betreurd worden. Het 
zou wel zeer wenselijk geweest zijn dat in deze 
discussies de idee van een nationale omroep 
wat concreter gestalte gekregen had dan ze 
tot dusver. in veler hart en ook· in de voorstel
ling van de V.P.R.O. heeft. 

* * * 

staan wij in het algemeen ook op grond van 
de tot dusver verschené:il publicaties vrij 

sceptisch tegenover het werk van het Ned. 
Gésprekcentrum, wij geven gaarne toe, dat het 
radiovraagstuk zich o.i. bij uitstek leent tot 
een "gesprek". 
Politiek gezien immers zijn we met dit vraag
stuk hopeloos vastgelopen. Van ons parlement 

·is ternauwernood>meer een. obje(:tieve qeh~
deling van het radioprobleem te verwachten. 
tengevolge- van de bindingliD die er tussen drie 
van de vier grote omroepverenigingen en be
paalde politieke partijen bestaan. Avro en V. 
P.R.O. hebben zulke bindingen niet, maar zij 
zitten dan ook in het hoekje waar de slagen 
vallen. 

• ' * 

Juist echter waar door deze omstandigheden 
het radiovraagstuk politiek vrijwel geblok

keerd. ligt, kan het zijn nut hebben, alle vra
gen die er aan dit vraagstuk vastzitten voor 
een ander forum dan dat onzer volksvertegen
woordiging te brengen en daarvoor lijkt ons 
het Gesprekcentrum het aangewezen lichaam. 
Wanneer een aantal politieke partijen zich 
dermate met .,gelijkgezinde" omroepvereni
gingen één weten, dat zlj zich op het punt van 
de radiowetgeving vrijwel uitsluitend laten 

l leiden door het ~làng van' "hun" omroep of 
door het belang dat hun partij bij die omroep .. 
heeft, is het goed dat het probleem ook eens 
openlijk en openhartig besproken wordt in 
een zo gevarieerd gezelschap als het Gesprek
centrum bijeen vermag te brengen. Dit Cen
trum kan dan meer dan een discussie-centrum 
worden, n.l. een instantie die enerzijds er ons 
volk aan herinnert dat er hier toch wel een 
"probleem" ligt en andererzijds een milieu 
waarin de publieke opinie onafhankelijker en 
onpartijdiger tot uitdrukking komt dan bij 
die parlementariers die, helaas, ook 't cultuur
probleem bij uitnemendheid dat de radio nu 
eenmaal is, alleen door hun politiek gekleurde 
bril kunnen bezien. Het Gesprekcentrum, ten 
slotte, kan ook door alzijdige belichting van 
het radioprobleem bijdragen tot misschien 
langzame kentering van de publieke opinie 

die tot dusverre ook op cUt punt maar al te 
veel door eenzijdige politieke voorlichting is 
beïnvloed. 

* * * 

Blijkens de verslagen, welke wij in de dag
bladen lazen, bewogen zich de discussies 

op een hoog peil en kwam er toch wel heel 
wat critiek op· het huidige radiobestel tot 

• uiting. Critiek, die fundamenteel genoemd mag 
worden, gelijk wij opmaken uit hetgeen wij 
hierover in De Nieuwe Eeuw, het r.k. week· 
blad, lazen. · 
"Zijn de omroepverenigingen nog wel demo
crat~sch ?", zo luidde bijvoorbeeld een, vra
genderwijs gestelde, opmerking. Zij zijn on
getwijfeld op democratische wijze ontstaan, 
maar het feit, dat men tegenwoordig de 
mensen dwingt tot ingaan - door het abon
nem.~t .op eea radioblad wordt men immel'S 
automatisch als lid ingelijfd - kan moeilijk 
meer democratisch genoemd worden". 
Onze ruimte laat niet toe dat wij De Nieuwe 
Eeuw verder citeren; wij volstaan met een 
extract uit wat het blad de "Klachtenlijst'' 
noemt: de o~roepverenigingen praten teveel 
voor eigen parochie, zij zijn uit op het ver
sterken van de eigen machtspositie en niets is 
zo dodelijk voor de cultuur als macht. Zij 
doen - de omroepverenigingen -- geen recht 
aan minderheden en er is een gebrek aan echt 
nationale saamhorigheid, die meer is dan een 
optelsom der stromingen. 

* * * 
neze dingen zijn onzerzijds reeds duizend• 

maal. gezegd. 
Het is goed dat zij nu ook door het interme
diair van· het Gesprekcentrum tot ons volk 
doordringen. 
Wij zeggen dit niet in de eerste plaat~ omdat 
wij als liberalen behoren tot die minderheden, 
waaraan geen recht gedaan wordt, hoe erger
lijk dit voor ons gevoél zij en hoe krachtig 
wij daartegen bij voortduring zullen proteste
ren. Want het is en blijft een schandaal en 
een nationale schande, dat men de liberale 
partij in Nederland de zendtijd onthoudt, die 
men aan de P.v.d.A. zo kwistig schenkt. 
Maar wij juichen het feit dat het Ned. Ge
sprekcentrum thans het .radioprobl~m aan 
het Nederlandse volk inderdaad als een on
opgelost probleem voorlegt, vooral Hierom 
toe: bij het huidige radiobestel krijgt de Ne
derlander zowel als het buitenland een toch 
wel zeer vertekend beeld van de cultuur, die 
het erfgoed ~n het gemeenschappelijk bezit 
van alle Nederlanders is. 

de R. 
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Belangwekkende beschouwingen van ·ile heer 
Den Hartog bij de interpellatie-Droesen 

over de melkprijs 
De agrarische deskundige van de K.V.P.-fractie, dr Droesen, heeft met zijn 

motie, gesteld na de door hem gehoudin int~rpellatie over de melkprijs, weinig 
•ucces gehad. 

Die interpellatie, de vorige week in de Tweede Kamer gehoUden, liep over' 
"de laatstelijk door de Regering genomen maatregelen ten aanzien van de melk
prijs, zowel de producenten- als de consumentenprijs". 

Die laatste tweeledige toevoeging was wel nuttig, want inderdaad gaat het 
In de melkkwestie, welke enerzijds de consumenten, anderzijds de boeren zozeer 
heeft beroerd, om twee dingen: om de uiteindelijke, door het publiek te betalen 
melkprijs. welke (doordat tegelijk met de stijging van de kostprijs voor de.. 
boeren, een verlaging van het consumentensubsidie werd doorgevoerd) met 
S à <l cent per liter werd verhoogd, è n om de hoogte van de van overheidswege 
aan de veehouders te waarborgen z.g. "garantieprijs". 

Deze kwestie heeft _.:. wij herhalen het - veel beroering gewekt en oaze 
agrarische woordvoerder, de heer De n H a r to g, was er van overtuigd, dat 
er ·althans van de zijde der consumenten veel minder stof zou zijn opgejaagd, 
Indien de minister de persconferentie, waarin hij het standpunt van de Regering 
Dader heeft uiteengezet, had gebouden vóórdat de genomen beslissingen werden 
gepubliceerd in stede van, zoals is geschied, pa.S enige tijd daarna. 

Naar de overtlJiging van de heer Den llartog, heeft gebrek aan inzicht en 
begrip aan de zaak - vooral aan de "boerenzaak" - veel kwaad gedaan. DEN HARTOG 

Het zal, zo meende onze agrarische 
geestverw.ant, veel tijd en moeite kosten 
om de onjuiste meni~en, die hebben 
postgevat, te verdringen en voor beter 
inzicht te doen plaats maken. 

·Intussen, hoezeer wij mogen betreuren, 
dat de door hem bedoelde fout is ge
maakt, de heer Den Hartog was reëel 
genoeg te erkennen, dat wij de zaak niet 
kunnen terugdraaien en dat wij de feiten 
e~nder het oog hebben te zien, zoals die 
zich thans aan ons voordoen. 

Men zou, zo zei onze woordvoerder, 
hetgeen de afgelopen weken allemaal 
e~ver dit onderwerp is gepubliceerd, kuf\
nen samenvatten onder de titel: "Teleur-
8tellingen". 

Immers het staat vast, dat vrijwel 
iedereen· is teleurgesteld. De werkgevers 
zijn teleurgesteld, de werknemers zijn 
het in niet mindere mate; de consumen
ten en de producenten zfln het; het Land
bouwschap is het en op zijn beurt zal 
ongetwijfeld ook minister Mansholt wel 
zijn teleurgesteld over. . . . al die teleur-
8telling! 

Maar de teleurstellingsmaat was nog 
lliet vol, want de heer Den Hartog moest 
wel verklaren, zelf óók al teleurgesteld 
te zijn. 

Hij had, naar hij zei, zo gehoopt, dat 
In de loop van de laatste jaren bij ons 
volk meer waardering zou zijn ontstaan 
voor de landbouw en dat beter inzicht 
zou zijn gegroeid ten aanzien van de po
sitie, welke het agrarische volksdeel in 
ons maatschappelijk bestel inneemt. 

Die hoop, zo meende hij, is helaas ijdel 
gebleken en het had hem pijnlijk getrof
fen. dit te moeten constateren. 

De oorlogsjaren hadden nog weer eens 
duidelijk aangetoond, wat de landbouw 
voor ons volk kan betekenen en na de 
bevrijding is dat niet minder duidelijk 
aan het licht getreden. 

Er is een beroep gedaan op onze agra
riërs om _zich in te zetten voor opvoering 
van de productie. Ons land had deviezen 
nodig, spoedig en veel. 

Er is aan de oproep gehoor gegeven. 
En boel De heer Den Hartog gaf daar-· 
over werkelijk verbluffende cijfers. 

Die cijfers leren, dat in de Friese wei
degebieden de melkproductie per ha. in 
het ·zevenjarig tijdvak van 1946/47 tot 
1953/54 steeg van 3447 kg op 4650 kg of 
met 35 pct. 

In het Zuidhollandse consumptiemelk
gebied steeg de productie van 4550 kg tot 
6259 kg. of met 37,5 pct. Het vetgehalte 
liep in de genoemde gebieden resp. op 
van 3,84 pct tot 3,95 pct en v<;~n 3,37 pct 
tot 3,54 pct. 

Ieder, ciie ook maar enigermate op de 
hoogte is met de veehouderij en veefok
kerij, zal moeten toegeven, dat deze cij
fers respect afdwingen (aldus de heer 
Den Hartog) en dat zij, die deze produc
tieverbeteringen hebben weten te be
werkstelligen. zeker niet met de armen 
over elkaar hebben gezeten. 

Deze vergelijking heeft echter ook 
doen zien, dat de netto-kosten per ha in 
de Friese weidegebieden stegen met f 249 
per ha of 43 pct, terwijl deze stijging in 
het Zuidhollandse consumptiemelkgebied 
beliep f 423 per ha of 55 pct. 

In beide gebieden is de kostenstijging 
voor' een belangrijk deel veroorzp.akt 
door de post arbeidskosten, namelijk 
resp. f 170 en f 135 per ha, en in het con
sumptiemelkgebied mede door de post 
veevoeder, t.w .. f 279 per ha. 

Ondanks de toch sterke productiever
hoging liep de kostprijs van de melk in 
beide., gebieden op, en wel in de Friese 
weidegebieden van f 15,30 tot f 15,80 en 
in het Zuidhollandse consumptiemelk
gebied van J 17,50 tot f 18,80. 

Geen uitzonderingspositie 

E n om nu nog eens op dat beroep op 
de boeren na het einde van de oor~ 

log terug te komen: de productieprijzen 
werden afgestemd op de nationale moge
lijkheden en op een niveau, dat stukken 
lag beneden dat van de wereldmarkt. 

Niemand, zo zei de heer Den Hartog, 
heeft daar een kwaad woord over g& 
zegd, behalve dan in 1947, toen de vee
houders dreigden te bezwijken onde•: de 
last, welke hun ten bate van de natie 
was opgelegd. 

De nationale armoede moest worden 
verdeeld en agrarisch Nederland heeft 
zonder een woord van protest aan die 
verdeling medegewerkt en daarvoor zijn 
bijdrage geleverd. 

De landbouw heeft toen niet gevraagd 
om een uitzonderingspositie te zijnen 
gunste in te nemen. Thans, nu de om
standigheden gelukkig beter zijn' gewor
den en wij kunnen spreken over de ver
deling van de nationale w e 1 v a a r t, 

verbluffende cijfers 

wenst de landbouw evenmin in een uit
zonderingspositie te zijnen on g u n st e 
te worden geplaatst, maar in de gestegen 
WPlvaart aandeel te hebben. 

Is dat, zo vroeg de heer Den Hartog, 
een onredelijk verlangen? Hij dacht van 
niet. 

Men mene nu niet, dat onze geestver
want een man is met een eenzijdige kijk, 
zoals deze in alle beroepen en bedrijfs
takken wel voorkomt. Het tegendeel is 
het geval. . . · 

Zo iemand de realiteit zelve is, dan ze
ker de heer Den Hartog. Nadat hij op 
het belang van de landbouw had gewe
zen, haastte hij zich dan ook, daaraan 
toe te voegen: "Hiermede wil niet gezegd 
zijn, dat de landbouw alléén belangrijk 
is. · 

Het is verre van mij, het belang van 
industrie en handel te onderschatten. De 
sterke ontwikkeling van onze industrie 
mag voor de landbouw bepaalde moei
lijkheden en onaangenaamheden mede
brengen, maar dat kan niet verhinderen, 
die ontwikkeling van harte toe te jui
chen. Zonder deze toch zou het er in ons 
laQd niet best uitzien"'. 

De garantieprijs 

A Is de landbouw meent, bepaalde 
!"echten te hebben, dan zal bij -

zoals onze geestverwant vervolgens uit
eenzette - die opvatting ontlenen: le. 
aan de historie, zoals deze zich in ons 
land in en na de laatste wereldoorlog 
heeft voltrokken, en 2e. aan de uitden-

DE-ZE BURGER 
v;ndt het hier ook maar nix. 

Ik vind het in Frankrijk veel leuker en veel romantischer. Dáár daagt een 
minister een journalist uil op het scherp van het zwaard. Dáár durft men nog 
te duelleren. 

En hier? 
Hier dienen wij klachten in wegens beledigirJg, keu;ig net,--té;;· parkette. 

Zonder romafltiek. Zonder hartstocht. · 
Goed, generaal Hasselman heeft ernstig bezwaar tegen een opmerking 

van het Algemeen Dagblad. Dan lezen wij in alle kranten, dat de generaal 
overweegt een klacht in te dienen tegen de hoofdredacteur van die krant, 
die hem beledigd heeft. Wij zeggen even: "Chut, chut, die generaal. ... wat 
ioopt die hard van stapel ...... ",. maar tien minuten later zijn wij het weer 
vergeten. Zitten wij weer met onze gedachten op Formosa of in het Kremlin. 

Als wij Frankrijk waren, zou het veel spannender zijn. 
Kwam de generaar op een mooi peerd naar Rotterdam gedraafd en zou 

hiJ daar de heer hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, met gevelde lans 
gaan staan uitdagen. Doctor Ratté, óók geen kleine jongen, zou zijn slag
zwaard uit de paraplubak trekken en de straat op lopen en "kom maar op!" 
roepen en dan zouden wij in de Witte de Withstraat.of op de Blaak tenminste 
nog eens iets b e I even. 

Wij zouden het risico lopen één opperbevelhebber of!en één hoofdredacteur 
te verliezen, maar daar zou het genot van een mooi, krijgshaftig tafereel 
tegenover staan. 

Nee, hier is nou nooit eens iets leuks. 
In Frankrijk wèl. 
Daar gaat het dan tenslotte óók niet door, maar daar geven ze je tenminste 

de vóórpret. 
En voorpret is altijd leuker dan een gewoon beledigingszaakje met hele

máál geen ]il(et, vindt 
DEZE BURGER. 

treure door de Regering, bij monde en 
bij schrifte van de minister van Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziening·, 
herha!tldelijk gedane toezegging, dat het · 
beleid erop gericht zou blijven, "de wer
kers op het goed geleide en sociaal en 
economisch verantwoorde bedrijf een re
delijk be-;,taan te verzekeren". • 

En de tweede oorzaak van de teleur
stelling, waarvan de heer Den Hartog in 
het begin van zijn rede bij deze interpel
latie had gewaagd, was gelegen in het"' 
feit, dat de wijze, waarop de Regering 
meent, de gedane toezeggingen te m~ 
ten honoreren,, zijns inziens niet bepaald 
bevredigend kan worden genoemd. 

In het oog vattend, op welke hoogte de 
garantie-melkprijs voor 1954-1955 is vast
gesteld, kon hij zich niet onttrekken aan 
de sterke indruk, dat de Regering bezig 
is zich van de geda!le toezeggingen op 
voorzichtige en tactische wijze te distan
ciëren. 

Hij had ook het gevoel, dat er nogal 
wat meningsverschil in het Kabinet op 
dit punt heerste, waarin hij versterkt 
werd, wanneer hij recente redevoering",tt 
van de ministers van Landbouw en van 
Economische Zal{en · naast elkander 
legde. 

Minister Mansholt was nu gekoc.len 
tot een garantieprijs -,an 22 cent per 
liter, met een toeslag van 1,7 cent V(){)l" 

de zandgronden. 
Een ernstig bezwaar van onze geest

verwant was hierbij in de eerste plaats, 
dat, zoals hij uitvoerig aantoonde, in 
de loop der na-oorlogse jaren telkena 
van systeem bij de prijsvaststelling is 
veranderd. 

Hij kon zich zeer goed voorstellen,. 
dat veranderde omstandigheden wijzi
ging van de uitvoeringsmaatregelen no
dig maken, maar !lij kor. niet inzien, 
dat het nodig zou zijn, het systeem 
van (garantie-) prijsvaststelling van 
jaar tot jpr te herzien. 

Op hem maakte het de indn1k, dat, 
nu er een redelijke kans is, dat het 
geven van garantie geld gaat kosten, 
~ebt wordt naar de goedkoopste op
lossing, zonder daarbij de vraag onder 
het oeg te zien, of die regeling ooit bil
lijk is. 

En nu wilde het hem toeschijnen, dat 
bij de vaststelling van de garantieprijl! 
voor het melkjaar 1954/55 de billijkheid 
wel zeer uit het oog was verloren. 

De toestand ·in de veehouderij sector, 
zo zei hij, is bepaald reeds veel minder 
gunstig dan velen menen en wanneer 
het nu zo wordt, dat in vele gebieden 
van ondernemerswinst geen sprake 
meer zal zijn, en in sommige gebieden 
zelfs de .verrichte handenarbeid niet eens 
meer wordt betaald, zal het met de ge
ringe financiële reserve, waarover deze 
veehouders nog beschikken, spoedig ge
daan zijn.· 

Van het inhalen van achterstand op 
het gezied van boerderijenbouw e-n ver
betering van bedrijfsoutillage zal wel 
niet veel meer terecht komen, hoe bit
ter nodig dit alles ook is. Men zal alleen 
nog steeds verder achterop raken en 
van gestegen welvaart zal men in vee
houderskringen niet veel merken. 

Onze geestverwant- was dus van me
ning, dat de genomen beslissing weinig 
gelukkig moet worden genoemd, vooral 
ook 9mdat is afgeweken van de tot 
heden gevolgde gedragslijn om één ga
rantie-melkprijs voor het gehele land 
vast te stellen en omdat d·e vastgestelde 
garantieprijzen niet in overeenstemming 
zijn met de toezegging, dat de "wer
kers op het goed geleid·e en sociaal en 
economisch verantwoorde bedrijf een 
redelijk bestaan zullen kunnen verwer
ven". 

Nu evenwel de Regering toch met het 
tot heden gevolgde systeem heeft ge
broken, was het hem niet duidelijk, 
waarom met de positie van de bedrijven 
in de duurstwerkende gebieden zo wei
nig rekening was gehouden als het g~ 
val blijkt te zijn of, met andere woor
den, waarom de toeslag voor die gebie
den niet op hoger niveau is gcstE'ld. 

Overigens is daar nog de grote on
billijkheid, dat de overigens te geringe 
toeslag van f 1.70 (per 100 kg.) alleen 

<Vervolg op pag. 4) 



* ~·wEEK tot WEEK * 
" Het communisme in ons land 

op zijn retour? 
Het ledental van de Partij ging echter 

" niet alleen in 1953, maar ook in 1954 
verder achteruit. 

De Waarheid verloor in 1953 vijftien per
cent van haar abonné's en in 1954 opnieuw 
elf percent. 

In Twente werden tijdens de beroering in de 
textiel (October 1954) slechts twee nieuwe 
leden gewonnen. 

De inwendige stilstand en passiviteit van 
de partij-organisatie wordt nog verergerd door 
het systematisch vormen van tussenschakels 
in een aantal districten. 

Op het ogenblik is er een vrij ·groot aantal 
afdelingen, die geen besturen hebben". 

Het bovenstaande staat te lezen in de zo
genaamde "discussiegrondslag" van het ko
mende congres van de Communistische Partij 
Nederland aldus weet Het Vrije Volk te mel
den. Deze discussiegrondslag heeft 't Partijbe
stuur van de C.P.N. op 22 en 23 Januari j.l. 
goedgekeurd. . . 

Het is weer een typ1sch staaltJe van com
munistische voorlichting, dat zowel over het 
juiste aantal leden van de Partij, als over het 
juiste aantal abonn~'s op De Waarheid, angst-

. vallig gezwegen wordt. 
Alleen de teruggang wordt vermeld. Totale 

cijfez:s worden evenwel verzwegen .. 
Niet alleen verzwegen voor de bmtenstaan

del', maar ook voor het ·Partij-lid van de 
C.P.N. 

Over de minder gunstige gang van zaken 
met betrekking tot het communistische dag
blad wordt in de "discussiegrondslag" o.m. 
het volgende klaaglied aangeheven: 

Er bestaat in de Partij een ernstige onder
schatting van de noodzaak om voor het . Ï!l
standhouden en uitbreiden van de communis
tische pers bij voortduring öp de bres te 
staan. Dit komt tot uiting in het zeer onregel
niátig bèwerken' vart d~ bedan~te abonné's, in 
de in vele afdelingen verminderde colportage 
en. zwakke werving van nieuwe abonné's". 

Nog meer cijfers over de C.P.N. 
{)ok met de ledenwerving schijnt het er bij 

de C.P.N. niet bijster gunstig vo'?r te 
staan. 

Op blz. 30 van de "discussiegrondslag" kan 
men hieromtrent het navolgende aantreffen: 

"Het ledental van. de Partij ging echter niet 
alleen in 1953, maar ook in 1954 verder 
achteruit. Op enkele districten na, stond 
tegenover het verloren gaan van leden geen 
of uiterst onvoldoende werving . .Aplsterdam 
won 318 nieuwe leden in 1954, doch verloor er 
evenveel. Drente won niet meer dan 9 nieuwe 
leden doch verloor er 35". 

Ook het Vrouwenwerk wordt zeer onbevre
digend genoemd. Het werk van de commu
nistische vrouwen en de Nederlandse Vrou
wen Beweging wordt te weinig op de massa 
der vrouwen afgestemd geacht. De richtlijne~, 
die het Partijbestuur in Mei 1954 gaf om dit 
werk te verbeteren, zijn practisch niet uitge-
voerd. · 

Voorts wordt geklaagd over het werk van 
de z.g. bedrijfsafdelingen in de industrieën. 

Kortom, het gaat in de C.P.N. niet al te 
rooskleurig. Wij meenden er goed aan. te do~n 
de voornaamste punten van deze "discussie
grondslag" aan onze lezers niet te onthouden. 

Uiteraard moet men met deze door de com
munisten zelf gepubliceerde cijfers voorzichtig 
zijn. Men dient de gang ~an zaken dan ?.?k 
r.eer zeker nuchter te bekiJken. Maar het lgkt 
ons niet voorbarig op grond van deze feiten 
te kunnen concluderen; dat het georganiseer
de communisme in ons land op zijn retour is. 

Of en in hoeverre deze ontwikkeling haar 
invloed zal hebben op de houding van de niet 
aangesloten communistische kiezers, zal vol
gend jaar bij de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer wel duidelijk worden. Mogelijk zal ook 
daar de terugslag merkbaar zijn. 

Bikker keert niet meer terug 
zeer velen zullen met ons met grote ver

ontwaardiging kennis hebben genomen 

van het bericht, dat op grond van de "Himm
ler Erlass"-wet door het gerechtshof in 
Hamm de Nederlandse oorlogsmisdadiger Bik
ker, die destijds uit de gevangenis uit Breda 
ontsnapte, tot Duitser is verklaard. 

Hierdoor is het definitief onmogelijk ge
worden, dat Bikker aan ons land wordt uit
geleverd .. 

Hiermee is onder een zeer onverkwikkelijke 
geschiedenis een streep gezet, die het Neder
landse rechtsgevoel maar weinig kan bevre
digen. Allengs werd het wel zeer duidelijk, dat 
de wil van de West-Duitse autoriteiten om 
Nederland in deze terwille te zijn absoluut 
ontbrak. 

Terecht schrijft Het Vrije Volk in een des-. 
betreffend commentaar, dat het opnemen van 
de Nederlandse oorlogsmisdadigers in de 
Duitse gemeenschap wel zeer scperp afsteekt 
bij de verontwaardiging, die heerst over de 
door de Russen vrijgelaten en teruggestuurde 
Duitse generaal Schörner, . die berucht was 
om zijn wreedheden jegens de Duitse soldaten. 

Volimmen kunnen wij eveneens het com
mentaar van de N.R.C. onderschrijven, dat er 
op wijst, dat men van West-Duitse zijde ~teeds 
weer aandringt op gratie voor de Duitsers, 
die zich nog in Nederlandse gevangenschap 
bevinden. · 

Men kan daar· te lande, aldus het blad, ech
ter niet verwachten, dat onze bereidheid tot 
clementie tegenover deze gevangenen er op 
vooruit zal gaan, wanneer ten gevolge van 
gehandhaafde nazi-wetgeving, lieden, .die .~ier 
te lande zeer ernstige commune misdnJven 
hebben begaan, tot Duits staatsburger wor
den verklaard en dan hun gerechte straf 
dreigen te ontlopen, omdat de ~uitse regering 
klaarblijkelijk geen redenen vmdt, te bevor
deren, dat deze misdadigers ter :z;ake van 
deze commune strafbare feiten worden ver
volgd, althans de verwachting in Duitsland 
is, dat Touseul, een andere nog aldaar va~t
gehouden Bredase ontvluchte gevangene, bm- . 
nenkort reeds op vrije voeten zal worden ge-

ste6!k wij vinden de houding va~ W~s~-~i~
land in deze onbegrijpelijk en moeilijk ver
teerbaar. 

Hoe zit dát? (I)· 

Blijkens een aan de N.R.C. toegezonden 
stuk heeft de militaire politie zeer on

langs twee liftende jonge mensen in burger 
gearresteerd, die op de rijksweg Utrecht
Arnhem een lift van een dame kregen. 

Tezelfder tijd passeerde een wagen van de 
M.P. die de automobiliste tot stoppen dwong: 
~ lifters werd verzocht hun militair legi

timatiebewijs te tonen, dat zij uiteraard niet 
in hun bezit hadden. Ondanks de door de 
lifters geuite protesten moes~~n zij . uit de 
auto stappen, die hun gastvriJ de hft had 
geboden. . 

De oudste lifter slaagde er tenslotte m een 
groot-verlofpas te tonen, waaruit bleek,_ dat 
hij reeds een jaar geleden was afgezwaaid. 

De andere lifter kon door middel van zijn 
rijbe\\rijs aannemelijk maken, dat hij nog niet 
de leeftijd bereikt had om in actieve dienst 
te kunnen worden opgeroepen. 

Wij vragen ons af, hoe zit dat? · 
Heeft de militaire politie inderdaad het 

recht burgers, die niet in actieve dienst zijn, 
het liften te beletten ? 

Wij kunnen ons dit nauwelijk~. voors~ellen. 
En mocht dit wel het geval ZIJn, geliJk de 
N.R.C., zij het heel voorzichtig, formeel. m?
gelijk acht, dan is een dergelijk optreden m 
hoge mate ontactisch en zeer ongewenst. 

Het liftverbod heeft al veel te veel gemoe
deren in beroering gebracht. Het is psycho
logisch wel zeer onjuist aangevoeld om de 
opgeroepen spanningen nog onnodig te ver
groten, zelfs al zou dit formeel toelaatbaar 
zijn, hetgeen wij vooralsnog menen te moeten 
betwijfelen. 

Hoe zit dat? (11) 
H

et bovenstaande uit de N.R.C. ontleende 
bericht werd ook in Het Vrije Volk ge

publiceerd, dat het sterk verkort en zonder 
nader commentaar opnam. 

• 
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Het viel ons daarbij op, dat Het Vrije Volk 
verzuimde de bron te vermelden, waaruit het 
dit nieuws hàd geput. 

Er werd slechts gesproken van "één van 
de landelijke dagbladen". 

Waarom dit nodig is, is ons niet geheel 
duidelijk. Waarom niet meteen de naam van 
de N.R.C. genoemd. Dit is toch één van de 
eerste normen behorend tot het journalistieke 
fatsoen, waarmee men het helaas in het al
gemeen kennelijk sedert de bevrijding niet 
meer zo ·nauw schijnt te nemen, hetgeen zeer 
zeker te betreuren is. 

Bureaucratius brengt 
crediteuren tot wanhoop 

nezer dagen stond een ambtenaar van het 
ministerie van Oorlog voor de recht

bank te Den Haag terecht, die er van be
schuldigd was, steekpenningen te hebben aan· 
genomen. 

Voorts stondelf terecht twee garagehouders 
en een sergeant. · 

Tijdens de zitting merkte een der getuigen · 
op, dat garagehouders, die voor aan het mi· 
nisterie verleende diensten rekeningen indien
den, op deze declaraties 1 procent worden 
gekort, wanneer zij een snelle afwerking 
wensen. 

Velen accepteren dit, omdat het toch al 
zeer moeilijk is volgens de richtlijnen van het 
departement rekeningen op te stellen en in 
te dienen. 

Eén der garagehouders verklaarde geregeld 
rekeningen terug te krijgen, omdat deze ·niet 
in orde waren. Soms, zo verklaarde hij, had 
hij anderhalve dag nodig om een rekening 
van f 1000.- klaar te maken. . 

De ambtenaar had ·daarop hem en· een, 
andere garagehouder geassisteerd bij het op
maken der declaraties, die hij echter zelf ten 
departement controleerde. . 

De garagehouders hadden voor deze ass1s• • 
tentie wel wat over en ZQdoende kwam de2'.e ·' 
zaak voor de rechtbank. . ; 
· De officier van Justitie noemde het admi-, 

nistratiesysteem op de departementen wel·• 
zeer ingewikkeld. . . _ . . ·. • 

Op deze mariier, aldus de officier, kunnen, 
garagehouders. en andere indieners van reke-
.ningen gemakkelijk tot wanhoop worde~ . g~ ., 
bracht. Vooral als het om grote bedràgen. 
gaat en de rekeningen voortduren? worden :· 
terugbezorgd. · · · - · · • · · : 

Tot zover de officier vail Justitie. ' 
Welnu, wij menen te mogen opmerken, da:t' 

het hier gaat om wel zeer ongewenste toe
standen die niet alleen remmend werken voor · 
de bonafide handel, maar die ook geheel node
loos ambtenaren in de verleiding brengen om 
dingen te doen, die verboden zijn. 

In dit geval kan men . terecht zeggen, dat 
de gelegenheid de dief maakt en men kan 
zich dan ook voorstellen hoe gemakkelijk er 
een nader contact" ontstaat tussen ambte-. " . naar en leverancier. 

De strijd tegen Bureaucratius verloopt w~l · 
uiterst moeizaam. Het bovenaangehaalde IS 
hiervoor wel een overduidelijk bewijs. 

Meten met twee maten 
Tijdens de opening van de bedrijfsauto- · 

tentoonstelling in d,e R.A.I., die de VQ<e 

rige week te Amsterdam plaats ':ond, gaf 
de heer Eriksson, algemeen voorzitter van 
de R.A.I., een typisch voorbeeld van een het 
rechtsgevoel niet bevredigende wijze van be
lastingheffing. 

Hij doelde hier met name op de h~udi?g 
van de fiscus tegenover de z.g. combmabe
wagen. 

V oor de omzetbelasting wordt dit, over
wegend voor goederenvervoer gebezigde voer
tuig als weeldè-artikel beschouwd en belast 
met 15 procent. 

Is het eenmaal op de weg, dan beschouwt 
de fiscus het nu eens als personenauto, dan 
weer als vrachtwagen, naar gelang het de 
fiscus zelf het voordeligst en de belasting
betaler het slechtst uitkomt. 

Dit is wel een duidelijk staaltje van het 
meten met twee maten, waaraan o.i. zo spoe
dig mogelijk een einde m~t komen. . 

Men ziet, er gebeuren m ons landJe nogal 
wat rare dingen. 
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VBLJ11E1B EN DEMOORATIE 

CULTUUR EN POLITIEK 
Û ver dit on~werp heeft in 

GOUDA mevr. mr E. Veder 
--Bmit gesproken, lid van de· Utrecht
se Provinciale Staten. 

De massa-vorming door industriali
satie, de trek naar de grote stad en 
de veorminderde aantrekkingskracht 
van de kerk, met aUe nadelen, moet 
bestreden worden en dat wil men 
door cultuurspreiding. 

Beter is: overdracht, verbreiding 
van cultuur. 

CultUur omschreef zij als het gees
telijk bezit der. gemeenschap, b.v. 
godsdlienst, wetenschap, kunst. De be
langstelling er voor is in alle tijden 
wisSelend geweect. 

Op allerlei wijzen probeert men nu 
de cultuur te :erbreiden. Na de oor
log zijn op dit gebied allerlei nieuwe 
initiatieven genomen. 

Genoemd weTden o.a. Zonnebloem
werk, Humanitas, rijdende jeuffd
bibliotheken, het boekenschip, ama-

teurtoneel met Natu-adlvi.seurs, volks
concerten en -voorstellin~en, enz. enz. 
Te veel om hier allemaal te vermei
~. 

Spr, constatee;rde, dat het standpunt 
van d:e V.V.D. hier zeer positief is, 
want dit alles werkt mede de per
soonlijkheid te ontplooien. 

Iets van levensbeschouwing is er 
wel mee verbonden; maar dat hindert 
niet. Voorts wake men tegen overorga. 
niseren en het scheppen van eenvor
migheid. Verband met politiek mag 
er echter niet zijn. 

Toch speelt deze een rol en wel 
door de financiering. 
· Juist die.e;enen, die door hun beroep 
(onderwijsmensen, predikanten en ze 
vele anderen) belangstelling. hebben 
voor cultuur en in de gele~enheid zijn 
die over te dra~n. zijn in koopkracht 
sterk gedaald, 20 tot 40%. 

Uit een enquête, doo:r het Prins 
Bernhardfonds onder de bee1dende 

kunstenaars gehouden, bl~k. dat 85% 
van de beeldhouwers en 54% van de 
schilders een inkomen hebben bene
den f 2000.-. Deze kunstenaars krij
gen voor 70% hun opdrachten van 
particulieren. 

Particuliere financiering staat voor 
de V.V.D. bovenaan: de taak van de 
overheid is een guns~ klimaat te 
scheppen. De overheid moet de parti
culiere financiering mo~elijk maken. 

Het V.V.D. Tweede Kame.rlid, Van 
Leeuwen, bepleitte bij de inkomsten
belasting een ~otere aftrek voor gif
ten aan culturele instellingen. Beter 
zou een algemene belastingverlaging 
werken. Schrijvers, orkesten en to
neelgezelschappen zouden de, gunstige 

. invloed er van ondervinden. 

Daarnaast n:an de overheid alge
meen erkende landelijke en provincia
le instellin~en steunen, maar ~een be
paalde uitvoeringen. Dat moeten par-
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Copie voOT deze rubriek te 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, 
Alexanderstraat ltl, Haarlem. 

ticulieren doen en zij moeten dat 
kunnen doen. 

* .... 
C ulturele belangstelling had men 

ook in DRIEBERGEl•L Men wil 
daar een excursie maken naar het 
museum Boymans in Rotterdam. 

·Ter voorbereidin~ hield dr Heiligers 
uit Rotterdam, een causerie met licht
beelden. 

De pauze gaf gelegenheid aan de 
politiek te herinneren. 

J. H.S. 

-~------------------------------------------------------------------------
<Vervola van pag. 2) 

zal worden gegeven voor de zandgebie
den. en niet voór andere duurwerkende 
gebieden als bijv .. de Alblasserwaard en 
de Vijfherenlanden en de Komgrondge
bieden. 

De consumptiemelkprijs 
V oor wat betreft de verhogil).g van 

de consumptiemelkprijs (dus de 
prijs, die het publiek moet betalen), 
meende de heer Den· Ha.rtog, dat het 
ogenblik, waarop deze heeft plaats ~e

. had, niet erg gelukkig was. 
· Naar zijn mening had tegelijkertijd 
met de doorvoering vàn de loonsverho
ging van Januari 1954 per 1 Mei 1954 
een verhoging van de prijs moeten 
plaats hebben. 

Een geleidelijke vemoging, zoals toch 
blijkens -de Regeringsnota, waarover 
ook de interpéllant had gesproken, in 
het voornemen lag, zou zijns inziens de 

· voorkeur hebben verdiend boven de toch 
grote sprong ineens, die thans is ge
maakt. 

Anderzijds was hij' tref met de minis
t·er wei eens~. dat . de tónsument er op 
den duur aan zal moéten wennen om de 
kostprijs van de eerste levensbehoeften 
te betalen, zogoed als -hlJ deze betaalt 
voor andere zaken, die hij nodig heeft 
of meent nodig te hebben. 

Hij bleef echter wel bij zijn mening, 
dat de zaak in dit geval wat hard was 
aangepalü. · 

Melk, zo zei hij terecht, is nu eenmaal 
een belangrijk volksvoedsel en daarom 
had de Regering er zijns inziens voor
lopig wat voor over moeten hebben om 
de consumptie mveel mogelijk ·op peil 
te houden. · 
· HOewel- dit geenszins maatgevend be

hoeft te zijn voor het beloop van zaken 
in de toekomst, 'Eegt het ook. naar zijn 
oordeel toch wel wat, dat het verbruik 
in de eerste week na de inwerkingtre
ding van de prijsverhoging met or.·ge
veer 10 pct. is gedaald. 

Wellicht zou dit verbruik wel weer 
oplopen, maar het leek hem vooralsnog 
toch niet kwaad, wanneer de Regering 
dit zou stimuleren door het subsidie 
voorlopig althans enigermate op te 
voeren. 
~, Tenslotte stelde de heer Den Hartog 

·-~et · nadruk vasf, dat de Regeririg in 
1eder geval de schoolmelkvoorziening zou 
moeten veilig stellen en hij vroeg de 
l'hinister, welke maatregelen waren ge-

. troffen om hier de prijsverhoging voors
hands op ~e vangen. 

·Dupliek en moties 
Wat het laatste door de heer Den 

Hartog ter sprake gebrachte punt 
betreft, kon minister Mansholt tot zijn 
genoegen mededelen, dat het Bedrijf
sohap voor Zuivel bereid was gevonden 
f 100.000 m.:!er te voteren uit zijn budget 
voor extra-subsidiëring van de school
melk, zodat daarmede tot het voorjaar 
een prijsstijging dier melk is voorko
men, terwijl in sommige delen van het 
land reeds plaats gehad hebbende stij
gingen van de prijs der schoolmelk dus 
teniet gedaan kunnen worden. Er zijn 
bovendien reeds besprekingen gaande 
om onder het oog te zien wat daavna 
za! dienen toe gebeuren. 

Op het pleidooi van onze geestver~ 
want, om ook gebieden a1s de Kom
gronden, de Alblasserwaard en de Vijf
herenlanden onder de extra-garantie 
van 1.7 ct. voor de zandgronden te 
brengen heeft minister Mansholt geant
woord met de toezegging, dat daarover 
met het Landbouwschap nog overleg 
zou worden gepleegd; de mogelijk!heid 
zou ook kunnen bestaan, dat, naar ge• 
lang van de omstandigheden, dergelijke 
gebieden voor een d e e 1 van deze ex
tra~garantie in aanmerking zouden wor
den gebracht. 

DR DROESEN 
verworpen moties 

Over deze beide mededelingen of toe~ 
zeggingen kon de heer Den Havtog te
vreden zijn. Minder succes echter had 
de interpellant zelf, die - ook naar het 
oordeel van sommige R.K. bladen -
deze zaak niet erg tactisch heeft aan
gepakt en in ieder geval met een vrij 
ongelukkige, zeer samengestelde motie 
kwam. 

Deze motie luidde woordelijk: 
"De Kamer, overwegende, dat het 

jongste melkprijsbeleid der Regering 
bedenkingen ontmoet; nodigt de Rege
ring uit: 

1e. tot omstreeks 1 Juli a.s. de jong
ste subsidieverlaging op de consumptie
melk ad 0,65 ct. per liter·terug te ne
men en dit bedrag naar boven af te 
ronden tot 1 ct. per liter; 

2e. voor de door de resterende prijs
verhoging onevenredig getroffen con
sumenten, met name de kind·errijke ge
zinnen en de bejaarden, maat.regelcn te 
treffen ter tegemoètlroming rn ·.de lien 
onevenredig zwaar drultkende last: 

3e. er voor ·te waken, dat op de min
der productieve gronden inderdaad een 
toeslag van 1,7 ct per 'kg. wordt uitbe
taald, voor zover de garantieprijs van 
22 ct niet wordt overschreden: 

4e. alsnog overleg te plegen met het 
Landbouwschap over het thans gekozen 
garantiesysteem voor de door de boeren 
afgeleverde melk, zulks reeds met het 
oog op de aan dè uitvoering van dit 
systeem verbonden grote moeilijkheden; 

en gaat over tot de orde van de dag", 

Minister Mansholt wees de punten 1 
en 2, waarin resp. dus een gedeeltelijke 
intrekking van de subsidieverlaging werd 
gevraagd, waardoor de melkprijsverho
ging 1 ct zou dalen en compenserende 
mv.atregelen voor de dan nog resterende 
verhoging ten behoeve van kinderrijke 
gezinnen (hogere kinderbijslag dus) eJl 
bejaarden (iets hogere ouderdomsuitke
ring) werd gevraagd, als te incidentele 

maatregelen voor de prijsstijging van 
één bepaald product van de hand. Bo
vendien wenste h\i toch oolk niet meer 
op de subsidieverla~ing terug te komen .. 

De heer Den Hartog, die aanvankelijk, 
naar hij toegaf, zelf wel een suggestie 
had gedaan, die min of meer ging in de 
richting van punt 1 van de motie-Droe
sen, zag na de uiteenzetting van de mi
nister toch geen aanleiding meer, zich 
achter het standpunt te stellen, in dat 
punt van de motie neergelegd. 

H\i had begrip voor de moeilijkheden, 
die zouden ontstaan, wanneer het sub
sidie, dat kort geleden is verlaagd, nu 
weer incidenteel zou worden verhoogd. 

Punt 2 van de motie achtte hij, even
als de heren Biewenga <A.R.> en Von
dèling (Arb.), een punt, dat bij de be
handeling van dit onderwerp nauwelijks 
ter sprake kon komen. En er is hier
toe te minder aanleiding, nu er nog een 
algemeèn debat mag worden verwacht 
over het loon- en prij!;lbeleid. 

Het derde punt van de motie, dat ge
heel overbodig bleek, werd door de in
terpellant zelf ingetrokken. Het vierde 
(nu derde geworden) bleef gehand
haafd, maar de minister noemde het 
overbodig, omdat hij zelf reeds had me
degedeeld, dat juist de volgende dag het 
overleg met het Landbouwschap zou 
beginnen. 

Alleen zou dat overleg dan (uiteraard) 
niet (meer) lopen over het s y 1s t e e m 
van de garantieprijzen, doch over de 
uitvoering. De interpellant gaf boven
dien de verzeikering, dat d j t ook zijn 
bedoeling was. 

De woordvoerders uit de meeste an, 
dere fracties dachten er ongeveer ,gelijk 
over als de heer Den Hartog en ook een 
nogal verwarrende en weinig elegante 
splitsing van de motie in drie moties 
(hetgeen door de Kamervoorzitter, dr 
Kortenhorst. tot veler verrassing op het 
laatste ogenblik werd gesuggereerd) 
bracht geen uitkomst. Het enige ver
schil was, dat nu niet één motie-Droesen 
werd verworpen, maar drie. 

De eerste motie-Droesen <punt 1 dus) 
sneuvelde met 50 tegen 30 stemmen. Met 
de K.V.P. stemden nog slechts vóór de 
staatk. geref. en de communisten. 

MINISTER MANSHOLT 
.... eJttro sl!lbsldlëring Vaft de .schoolmelt ·-

.. 

De tweede en derde motie werden elk 
met 52 tegen 28 stemmen verworpen. 
Bij de tweede gingen met de K.V.P. al" 
leen de communisten mee; met de derde· 
motie de beide K.N.P.-ers en de beide 
staatk.-gereformeerden. 

Een t\]dens· de debatten ook nog door 
de heer Reuter <Comm.) ingediende mo
tie, waarin ter compensatie. van· de 
melkprijsverhoging voor de consument, 
bij wijze van compensatie werd gevraagd, 
een verplichte loonsverhoging van · 1.
per week voor alle werknemers, bene
vens verhoging met eenzelfde bedrag van 
de ouderdomsuitkeringen en die volgens 
(andere) sociale en pensioenwetten, ver
ikreeg alleen de stemmen· van de com
munisten zelf. 

Z\i werd verworpen met 75 ter;en 5 
stemmen. Eigenlijk stemde ook mr Van 
den Heuvel (K.V.P.) voor, maar dat 
was een vergissing, waarvan deze aan
tekening in de. Handelingen verzocht. 

Diverse ontwerpen 
E nkele voorstellen, waarin hetzij kort 

vóór, hetzij na het Kerstrecès, een 
beslissing is genomen, willen wij nog 
kort vermelden. 

Daartoe behoort dan in de eerste 
plaats de aankoop door de Regering van 
het Amerikaanse voormalige troepen
transportschip .,AmericaB", ten behoe
ve van het emigrantenvervoer. De aan
koop kostte f 6.520.000, waarna het schip ' 
op Nederlandse werven door verbou
wing nog voor zijn bestemming geschikt 
gemaakt zou moeten worden, hetgeen 
een bedrag van f 14.800.000 zou 'kosten. 

Mr van Leeuwen in de Tweede Ka
mer. mr De Vos van Steenwijk in de 
Eerste Kamer. hebben zich ais V.V.D.
woordvoerders principieel verklaard te
gen iedere vorm van staatsexploitatie 
van schepen en in beide Kamers hebben 
onze fracties dan ook tegengestemd. 

In de Tweede Kamer kreeg het goed
keuringsantwerp nog een grote meer
derheid: 59 tegen 15 stemmen, doordat 
met de P.v.d.A. de K.V.P. onverdeeld 
voorstemde. benevens de A. R. (met uit
zondering van prof. Gerbrandy) en 4 
C.H.-leden. 

In de Eerste Kamer echter werd het 
een dubbeltje op zijn kant. Hier werd 
het ontwerp aanvaard met de min of 
ll,}El~r tQ~vaJJ\~~-!P~er~eJ.:h~Ja y~~-JJ! tè7, 
gen 17 stemmen. Met orize V.V.D.-fractie 
stemden hier tegen: de C.H., de commu
nisten en de grote meerderheld van de 
K.V.P.-fractie. 

Het ontwerp wijziging van de Wet be
treffende verplichte deelneming in een 
bedrijfspensioenfonds werd in de Eerste 
Kamer zonder debat en z.h.s. aanvaard. 

Over het ontwerp Wijziging van de 
Wet betreffende de financil!le verhou
ding tussen het Rijk en de gemeenten 
werd ook in de Eerste Kamer nog een 
vrij uitgebreid debat gevoerd (voor ons _ 
sprak mr De Vos van Steenwijk), waar
na het z.h.s. werd aanvaard, met aan
tèkening echter, dat de heer Van Lies
hout <K.V.P.) geacht wilde worden te 
hebben tegengestemd. 

Het gelUk daarmede behandelde wets
ontwerp Financil!le verhouding tussen 
het Rijlk en de gemeenten voor de ja
ren 1953 tot en met 1957, ging er zonder 
de aantekening van enige tegenstem 
dom· 

A • 
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Nieuws uit Afdelingen en Centrales 

Vrouwengroep afdeling Den 
Haag hield Jaarvergadering 

De Vrouwengroep van de Haagse af
deling van onze partij heeft op Vrijdag. 
avond 21 Januari onder voorzitsterschap 
van mevrouw mr. N. M. W. Dettmeijer
Labberton haar jaarvergadering gehou
den in restaurant Boschlust. 

De aftredende secretaresse mevr. mr. 
E. de Roock-Beddingh werd herkozen. 
De. jaarstukken werden goedgekeurd. 

Na afloop van het huishoudelijk ge
deelte heeft mej. M. H. Hardeme.n een 
uiteenzetting gegeven over de taak en 
werkzaamheden van de Bescherming 
Bevolking, waarbij tevens een maquet
te-oefening werd gehouden. 

Afdeling Den Haag 
vergader4e 

In 1954 een ledenwinst van 9'% 

De afdeling Den Haag van onze par
tij heeft op Vrijdag 28 Januari onder 
voorzitterschap van mr. H. van Riel 
een goed bezochte ledenvergadering ge
houden in restaurant Den Hout. 

Het jaarverslag van de secretaris, de 
heer J. C. Manssen, waaruit bleek, dat 
het ledental van de afdeling in 1954 
met 9% was gestegen, werd goedge
keurd. 

De aftredende leden van het Hoofd
bestuur werden opnieuw candidaat ge
steld. 

In de plaats van mr. Van Riel werd 
tot lid van de Kascommissie van de af
deling Den Haag benoemd de heer E. 
Scholte Ubing. 

De voorzitter wijdde enige vriendel\ike 
woorden aan de heer A. M. Pino, die 
met ingang van 1 Maart zijn functie als 
administrateur van de afdeling zal neer
leggen. In zijn plaats heeft het bestuur 
met ingang van dezelfde datum de heer 
H. de Iongh benoemd. 

Na de rondvraag, waarbij nog enige 
opwekkende woorden werden gesproken 
voor de V.V.D.-dag op Zaterdag 17 Sept. 
a.s., sloot de voorûtter omstreeks tien 
uur de. vergadering. 

Mevr. Stoffels-Van Haaften 
en drs Korthals spraken 

te Boskoop 
Twee prominente figuren uit de V. V.D.

wereld hebben Woensdagavond 2 Fe
bruari j.l. in hotel "Neuf" gesproken 
voor de afdeling Boskoop van de Volks
partij voor Vrijheid en Democratie, te 
weten mevrouw mr J. M. Stoffels-van 
Haaften en drs H. A. Korthals. 

Voorzitter J. C. Bulk heette beiden 
welkom en . gaf het woord meteen aan 
mevrouw Stoffels, die sprak over "Partij 
en Partij-verhoudingen". Zij wilde het 
zuivere socialisme niet met hèt zuivere 
commuriisme vergelijken, hoewel uitein
delUk beide streven naar hetzelfde doel, 
met klassestrijd e.d. 

Spreekster vroeg zich af waarom uit 
P.v.d.A.-kringen zèlf nooit een stem is 
opgegaan om verandering van het radio
beleid. De V.V.D. immers krijgt maar 
één uur zendtijd· per jaar! Dit stelsel is 
in strijd met elke vorm van democratie. 

Spreekster sprak ook over het onder
wijs. Het onderwijzerstekort had men 6 
jaar geleden kunnep voorzien. 

,,Het is een ongeiukkige bepaling, dat 
vrouwen bij haar huwelijk uit 'het ender
wijs moeten verdwijnen". Er zijn, aldus 
!!pl'ee)(ster, dit jaar geen verkiezingen. 
W'è moèten cUt 'Jaàr gebruiken oin onze 
pàrtij innerlijk te versterken. "Hopelijk 
zullen we in 1956 bij de Tweede Kamer 
verkiezingen dan kunnen merken, dat de 
liberale gedachte 11ich opnieuw uitge
breid bèeft". 

Vervolgens was het woord aan drs 
K.erthals, die sprak over "Politiek in bin
nen- en buitenland". Hij begon met op te 
merken, dat in 1945 het stemmental van 
de V.V.D. in Boskoop direct hoog lag, 
dat het sindsdien constant gebleven is en 
zelfs een kleine groei vertoont. Boskoop 
steekt met zijn gemiddelde ver boven 
het land uit. 

Bij de jongste verkiezingen werden er 
van de 458'7 geldende stemmen 668 op de 
V.V.D. uitgejJracht, zijnde 14-15%. Dat 
is 4-5% méér dan het gemiddelde van 
het land. 

Spreker bracht hiervoor zijn compli
ment aan het bestuur. We hebben steeds 
meer het vertrouwen van de kiezer, ge
tuige de toename van het aantal zetels 

van 6 in 1946 via 8 tot 9 op het ogenblik. 
Dit is bepaald niet gebeurd zonder veel 
werk. We moesten van de grond af op-
bouwen. · 

De economische politiek die de V.V.D. 
voorstond is er gekomen en de defensie 
is ook versterkt. In 1952 werd de V.V.D. 
om al deze dingen uit het kabinet gehou
den. Was dit misschien juist omdat aller
lei maatregelen genomen moesten wor
den die precies in onze lijn lagen .... ? 
De heer Korthals pleitte voor een eco
nomische eenheid in NAVO-verband, 
wat voor Nederland van groot belang 
zal zijn. "Er is revolutie in de wereld, 
nieuwe vormen worden gezocht. Daarom 
moeten we ook de blik werpen buiten 
onze grenzen en mogen we niet stilstaan 
bij eigen noden. Nodig is het dat de vol
keren van Europa elkaar leren verstaan. 
Alles wat wij hier doen zou vergeefs 
zijn, als er opnieuw een oorlog over ons 
zou komen. 

Vrouwen in de V .V.D. te 
Heerenveen hielden 

geslaagde bijeenkomst 

Maandag 31 Jan., waren de Vrouwen 
in de V.V.D. in vergadering bijeen. 

Als gast Waf! aanwezig de nieuwe Pro
vinciale vertegenwoordigster mej. Pol. 
dervaart uit Harlingen, die een gezellige 
beschrUving gaf van haar reis naar 
India. 

De vergadering welke gepresideerd 
werd door mevr. vVierda-Haanstra droeg, 
een zeer prettig karakter en er werden 
talrlike onderwerpen behandeld. 

Besloten werd iedere eerste Maandag 
in de maand bUeen te komen. 

I 
Niet de eerste 

Veertien dagen geleden hebben wij in 
ons weekblad ~lding gemaakt van het 
feit, dl!t ons V.V.D.-gemeenteraadsl,ld, 
mevr. Kuyper-Struyck te Rotterdam de 
eerste vrouw in ons land zou zijn, die 
benoemd was tot hoofdingeland-plaats
vervanger. 

Dat is niet juist, want voordat men 
tot deze benoeming bij · Schièland over
ging, was reeds ongeveer eèn jaar ge
leden in Delfland mej. mr. A. C. Stas, 
Hoofd van de afdeling Openba~è Werken 

. ter Gemeentèsecretari.e van 's Graven
hage, benoemd tot hoofdingeland-plaats
vervanger. 

Mevr. Kuyper is dus wel een van de. 
eersten onder de vrouwen, die tot deze 
functie benoemd zijn, maar niet de 
eerste. 

J.O.V.D.-afd. te Heerenveen 
opgericht 

Op Dinsdagavond 1 Februari werd in 
Restaurant Kuil)er onder leiding van het 
bestuur van de V.V.D. een bijeenkomst 
gehouden met het. doel tot oprichting van 
een J.O.V.,D.-afdeling te komen. 

De spreker Mr R. P. v. d. Veen uit 
Leeuwarden. Statenlid van onze Partij, 
gaf een duidel\jke uiteenzetting over de 
gedachte die in deze organisatie leeft en 
de wijze wanrop zij werkt. 

' Spreker stelde voorop dat Vrijheid, 
Verdraagzaamheid en Verantwoordelijk. 
heid, de grondbeginselen vormen waarop 
de organisatie steunt. 

Het resultaat van deze boeiende en ge
documenteerde rede was, dat met groot 
enthousiasme besloten werd tót oprich
ting van een afdeling van de J.O.V.D. 
over te ·gaan. 

Een gebeurte!'is wáarop Reereaveen 
met recht trots mag zijn. 

Middagbijeenkomst van 
Vrouwen in de V.V.D. 

te Groningen op 
21 Febr. a.s. 

De Provinciale Commissie van de 
"Vrouwen in de V.V.D." belegt op Maan
dagmiddag 21 Februari a.s. een middag
bijeenkomst om 14.30 u. in Frigge, Here
straat te Groningen. 

De spreeksters zijn mejuffrouw mr J. 
Hefting, gemeenteraadslid· te Utreeht 
over: Waarom moet de vrouw deelnemen 
aan het openbare leven? en mejuffrouw 
J. L. M. Toxopeus Pott, gemeenteraads
lid te Delfzijl over Onze beginselen. 

A. j. Turion t 
Op Zaterdag 29 Januari j.l. is te 

Voorschoten ove.rleden, de heer A. 
.J. Turion, oud-directeur van de 
Gemeentelijke Dienst van Open
bare Werken en bestuurslid van 
de afdelir.g Voorschoten van de 
V.V.D. De heer Turion bereikte de 
leeftijd van 72 jaar. ' 

Met het heengaan van de heer 
Turion, heeft Voorschoten een 
groot verlies geleden. Ta1rijke or
ganisaties heeft hij· oo velerlei wij
ze gesteund en in vele had hij een 
belangrijk aandeel in de leiding. 
Wij noemE!n slechts, dat hij secre
taris van de Coöpe,ratieve Boeren
leenbank was en secretaris-pen
ningmeester van de Ambachts
avondtekenschool, een instelling 
aan welke veel ambachtslieden te 
Voorschoten hun opleiding dan
ken. 

Voorts heeft hij veel gedaan 
voor de bevordering van het cul
turele leven (muziek en zang); 
ook was hij lid van het bestuur 
van het Nut van het Algemeen. 
Zeer belangrijk was zijn plaats in 
het kerkdijk leven. Zo is hij o.m. 
tientallen jnren secretaris-pen
ningmeester van de kerkvoogdij 
der Ned. Herv. Kerk geweest. 

.vd'or de verbreiding der liberale 
beginselen heeft hij ook zeer grote 
verdiensten ):(ehad. Van 1919 tot 
1940 is hij de stuwende kracht ge
weest in· de liberale partij te Voor
schoten. Tezamen met de heer W. 
Jansen (penningmeester) en wijlen 
de he.er J. G. Slothouwi!i' <als 
secretaris), heeft de heer Turion te 
Voorschoten de liberale vaan hoog 
gehouden. 1 ,j was voorzitter van 
de Liberale Staatspartij tot 1940 en 
tevens was hij bestuurslid van de 
Centrale-Leiden. In 1946 behoorde 
hij tot de oprichters van de plaat
selijke afdeling van de Partij van 
de Vrijheid. Tot zijn overlijden was 
hij. bestuurslid van de V. V.D. 

Aan zijn begrafenis op 2 Febr. is 
een diepe indruk makende rouw
dienst· in · 'de. Ned. Hery,,' Kerk 
voorafgegaan, welke werd" geleid 
door ~·S E. Saraher Jr. Honderden 
mensen vulden het kerkgebouw. 
Ook de plaatselijke afdeling der 
V.V.D. was vertegenwoordigd. Voor 
haar waren J;lljf..deze · plee.ll,ti:gheid 
aanwe~~ig:: .. fuevr.- M .. C: Korlhals
Hamming en dé he,fen· w: Jansen, 
A. Oosterbaan .. voor-zittèt, eil G. A. 
Alers, s'ecretatis~ . Voorts was aan
wezig . drs. H: A; . Korthals, lid van 
de Tw~"Ifamer~ der· ,S~n-Ge-
neraal. · .. · 

De laatste tevens in zijn functie 
van voorzitter der A vondambachts
tekenschool. In die kwaliteit had 
de heer Korthals twee dagen tevo. 
ren in een speciaal daartoe beleg
de bijeenkomst, de heer Turion 
ook herdacht en diens grote ve.r
diensten gedurende zijn 35-jarig 
bestuurslidmaatschap geschetst. 

Na de. rouwdienst trok een lange 
stoet achter de baar door het dorp 
naar de begraafplaats. 

Voorschoten heeft op indruk
wekkende wijze afscheid genomen 
van een man, die zeer vee.l voor de 
gemeenschap en voor zijn mede
mensen heeft gedaan, het laatste 
vooral in stilte 

Kalender' N.V. Vereenigde 
Touwfabrieken 

Van de .N.V. Vereeni.;de T.ouvdabrielken 
te Rotterdam ontvingen wij een zeer 
fraai uit~evoerde kalender voor het jaar 
1955, die in artistiek opzicht zeer ge
slaagd mag heten. 

In twaalf fraai uitgevoerde platen, die 
in verschillende kleuren zijn uitgevoerd, 
zUn diverse belangrijke feiten, die in het 
historische ontwitkkelingsproces van de 
vervaardiging van het touw een belang
rijke rol hebben gespeeld, afgebeeld. 

Kortom.een l'alendcr, ·die ongetwijfeld 
even fraai als origineel kan worden ge
noemd. 

De kalender werd ontworpen door het 
Reclamebureau Actvisa te Amsterdam, 
dat zich ongetwijfeld op een bijzondere 
wijze van z\in taak heeft gekweten. 

Inlichtingen betreffende het lidmaat
schap der Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie zijn te verkrijgen bij de 
plaatselijke afdelingen en bij het Alge
meen Secretariaat: Koninginnegracht 61, 
's-Gravenhage (telefoon 111768). 
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,,; 1 7 September-
Nog acht maanden scheiden ons van 

de- 17e September, de dag waarop in 
Den Haag en Scheveningen de V.V.D.• 
dag gehouden zal worden, waarop, in· 
dien de geestverwanten de responsie 
geven, welke wij verwachten op dit 
initia~ief, naar buiten toe zal blijlten, 
hoe velen in ons land metterdaád mee
leven met de liberale gedachte en met 
hen, die deze gedachten in de politiek 
tot werkel~ikheid willen brengen . 

Voor het organiseren van deze dag, 
waarvan het secretariaat . gevestigd is in 
ons Partij-secretariaat Koninginnegracht 
61, Den Haag, is veel geld nodig. 

Voor elke gift, speciaal voor deze dag 
lll\in wij dankbaar en naast de correspon• 
deniie over deze dag verwachten wij 
ook aangeteltende brieven, postwissels 
en giro's met bedragen speciaal voor de. 
'lle dag. · 

De V. V.D.-dag zal en moet slagen! 

Activiteit ná reeds 
noodzakelijk 

U denkt, en dat is in zekere zin &e
recht, dat het nog- wel erg- vroeg- is, om 
nu reeds aankondigingen te doen voor 
een bijeenkomst in September van dit 
jaar. 

Maar de tijd g-aat snel en voor U bet 
weet, is het 1'7 September. En dat bete
kent, dat op die dag-, als er uit het ge
hele land leden van onze pa:rtij en geest
verwanten naar Den Haag en Scheve
ningen komen, dan alles in orde moet 
zijn om deze dag te doen slagen. 

Deze dag, die een liberale manifestatie 
in de beste zin van het woord zal wor• 
den, kan alleen slag-en, als twee voor
waarden vervuld zijn. 

De eerste Is, dat de orraliisatie zo gcied 
mogelijk voorbereid is. Daarvoor trach• 
ten wij te zorgen. 

De tweede voorwaarde is, dat er velen 
naar deze V.V.D.-dag komen. En daar
voor moet U zorgen. 

Hebt_ U vragen, hebt U wenken, wilt 
· U celd. zenden, alles worcJt aanvaard op 
het Secretariaat van de v.v.D.-dag, 
Koninglnnegracht 61. Den Haar. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 
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Betaling van het 
abonnement 

Van degenen, die het abonne" 
mentsgeld voor het jaar 1955 nog 
niet voldeden, ontvingen Ne het 
gaarne vóór 15 .Februari a.s. op 
onze giro-rekening (dit geldt niet 
voor de collectieve abonné's van 
de afd. Amersfoort, Bloemendaal. 
Breukelen, Enkhuizen, Haarlem. 
Rotterdam en Wassenaar. die het 
abonnementsgeld tezamen met de 
contributie dienen over te maken 
aan de penningmeester van hun af
deling). 

Mocht het abonnementsgeld or 
15 Februari niet in ons bezit zijn. 
dan zal er een kwitantie \'v3r 

worden aangeboden, verhoogd mt"t 
incasso-kosten. 

Ons gironummer is 245103, ten 
name van de penningmeester van 
de Stichting Vrijheid en Demo
eratiP te Amersfoort 

Indien men wil gireren, be
spaart men zèlf de incasso-kosten 
en men vereenvoudigt onze admi
nistratie! 

Administratie 

"Vrijheid en Democratie'' 
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U PaBUABI 1.115 - P&G. 4J 

HOE STAAT HET MET HET PRESTATIEVERMOGEN VAN ONZE JEUGD~ 
Enke.le beschouwingen naar aanleiding t'an een interessant onderzoek tn Duitsland 

In de Frankfurter Allgemeine is onlaO«s gewag gemaakt van eea •nderzoek, 
dat ook ten onzent belangstelling verdient. 

Sinds jaren regent het in Duitsland klachten over de achteruitgang van het prestatie
venwtren c1er jeugd. De Duitse jongeren reven bij de intl-ede in het ber•epsleven 
JJiijk, dat ze niet zijn opgewassen tegen de eisen, die het werk sten. 

Bij de eindexamens Is het aantal afgewezenen zeer rroot. Op het . terreia van de 
Intellectuele prestatles valt een opmerkelijk'e daling te constateren. 

Bet ceaeentratievermogen is bedenkelijk dalende, terwUI het met de accuratesse in 
vete gevallen dreef gesteld is. Al deze klachten vertenen sterke •vereenk-t met 
die, welke in de laatste jaren in ons land werden gehoord. 

Overi&'ens: niet allee& in Nederland en Duitsland hoort men deze en soortgelijke 
.uaclas-. Oek In Jle4ië. Frankrijk en Engeland gewaagt oaen van dit euveL 

Nu moet men ten aanzien van deze klachten wel de uiterste voorzichtiglaeid be
trachten! 

Er u altijd door ouderen over de jeugd cttklaagd. 
Veer .D. liet een notulenboek van een be~ende oude enderwijsinstellinc. We lezen 

._.., ep ~~elaler elke bladzijde, dat er tijdens de penoneelsverraderingen geklaagd werd 
per de terw.clopende onderwijsresultaten, het verminderen van het verantwoordelijk
laeidsbesef en het toenemen van de achteloosheid, nonchalance en de afleidbaarheld 
~ leerlingen. 

Het is wel eens goed, dat men derge
lijke notulen doorleest. Ze hebben het 
voordeel, dat men 'de moeilijkheden, 
waarvoor men zich telkens weer in de 
omgang met de jeugd geplaatst ziet, van 
een ander standpunt uit gaat be;lien. 

Ze brengen ons tot nadenken over een 
probleem, dat eJ.!ke generatie steeds maar 
weer bezig houdt, nl. de vorming van de 
jongeren tot mensen met verantwoorde
ttfi..heidsbesef, arbeidslust en zin voor de 
ióerbetering van het maatschappelijk 
leven. 

Doch keren we terug tot het onder
Jioeok in Duitsland. 

In een korte beschouwing, die een re
clacteur van het Algemeen Handelsblad 
aan dit onderzoek wijdde, lezen we, dat 
o. m. de volgende conclusies werden ge~ 
trokken: vermindering van het concen
tratieveTmogen met 12%, van het intel
lectuele vermogen met 26 %, van de 
accuratesse met 2!;1 %, het rijpingsproces 
set bij het meisje buitengewoon vroeg 
in, de puberteit begint bij de ~ongehs 
vroeger dan voorheen het geval was, na 
cle eerste wereldoorlog is er een be~ 
f{>oediging v~n de groeiontwikkeling der 
Jeugd, 

Deze is bi.i de stadsjeugd groter dan 
bij die van het platteland; na de tweede 
Wereldoorlog nem de intensiteit van dit 
proces af; meisjes worden in hun ont
Wikkeling door invloeden van buiten. 
minder gestoord dan jongens. 

Er bestaat een positieve correlatie 
tussen het beroep (niet het inkomen) 
van de vader en de ontwikkelingsvaria
tie; bli kinderen van geschoolde arbei-· 
ders is het duidelijker geaccentueerd dan 
bij die van ongeschoolde arbeiders en 
werklozen. · 

De inwendige ontbinding van de fa
inilie heeft . vertraging van het groei
proces tengevolge. Het zelfde is ·het ge
val ten gevolge yan het ontbreken van 
apeelruimte en tUd. 

Meisjes vroeger volwassen 
Wanneer we deze conclusies wat na

der beschouwen, valt het op, dat enkele 
niets nieuws aan de' dag brengen. Dat 
de meisjes tegenwoordig vroeger vol
wassen zijn, is bekend. In Amerika heeft 
men daaromtrent al jaren geleden merk
waardige cijfers gepubliceerd. 

Baldwin verkondigde in 1921 reeds, 
dat de gemiddelde rijpingsleeftijd van het 
meisje in Amerika 13 jaar, dat van de 
jongen 14 jaar was. In 1935 gaf Koch 
reeds aan, dat in Noord-Duitsland de 
èerste menstruatie steeds vroeger is op
getreden, zodat in 1934 de gemiddelde 
leeftijd, waarop de eerste menstruatie 
~ptrad, bij de meisjes van een volks
school te Leipzig 13 jaar was. 
. In het jaar· 1906 bedroeg die voor de 
kinderen in Berlijn 15% jaar. In 1914 
vond men 14% jaar en in 1930 te Keulen 
13% jaar. Men ziet dus, dat de rijping 
in de loop van ongeveer een halve eeuw 
belangrijk vervroegde. 

Een vervroegde rijping gaat gepaard 
met een sneller groeitempo en een vroe
gere afsluiting van de groei. Of hier 
sprake is van een werkzaamheid van de 
zon op het lichaam - door de sport
beoefening en de verandering in de kle
~ing krijgt de zon meer invloed op het 
bchaam - of van een beïnvloeding ten 
~~volge van het drukkere maatschappe
lijke leven - dus van de doorwerking 
van psychologische factoren - valt 
moeilijk na te gaan. 

Er worden op dit terrein verschillende 
meningen gehuldigd en het onderzoek is 
DOg steeds niet afgesloten. Maar dat er 
sprake is van een psychophysische wissel-

werking kan wel als vaststaan3 worden 
aangenomen. 

Wat de klachten over het toenemende 
aantal afgewezenen bij de eindexamens 
betreft: ook dat is voor ons Nederlanders 
geen nieuws. Ook wij kennen dit ver
schijnsel, evenals bijv. in België. Maar 
de oorZ'äken kennen we ook! Althans 
een aantal ervan. 

De grotere kansen om voortgezet 
onderwijs te volgen - betere sociale 
verzorging, grotere spreiding van scho
len, etc. - hebben ertoe geleid, dat de 
toeloop .tot deze inrichtingen belangrijk 
is toegenomen. 

In onmiddelllik verband hiermee moet 
worden gewezen op het feit, dat de be
langstelling voor de intellectuele beroe
pen snel is gestegen en daardoor velen, 
die vroeger voor hun kinderen een be
roep !rozen, waarbij het op handvaardig
heid aan1lnvam. thans hun kroost op een 
ULO, H.B,S. of Gymnasium of Lyceum 
proberen te krijgen. 

Het toolaiingse:tamen . 
In het algemèen is de situatie. zo, dat 

voor toelating tot het eerste leerjaar 
dier instellingen de eisen niet zo zijn, 
dat een mislukking in de volgende ja
ren vooruif va-lt 'te coastateren . .Met bij-li 
lessen en veel hulp lukt het vele kinde
ren het vereiste toelatingsexamen• te 
volbrengen. doch in de loop der jaren. 
beginnen de moeilijkheden. 

Over deze zaak is echter al zoveel ge
publiceerd, dat we volstaan kunnen met 
er terloops de aandacht op te vestigen. 
Een andere kwestie, die uiterst moeilijk 
is en daarenboven zeer licht aanleiding 
kan geven tot misverstand, i;; deze: Aan 
de opbouw van onze samenleving nemen 
de groepen, waarin hoge intelligentie be
trekkelijk in geringe mate voorkomt, 
het krachtigst deel. 

Met andere woorden in relatieve zin 
neemt de intelligentie-hoeveelheid af. 
Maar we zeiden het al: dit is een uiterst 
teer vraagstuk! Men is zo gauw geneigd 
tot het maken van verkeerde gevolg
trekkingen als men op dit terrein iets 
zegt. · ' 

Overigens: wanneer we het over de 
opbouw van de bevolking hebben en 
daarb\i letten op de intelligentie, dan 
staan er. onmiddellijk mensen klaar met 
de bewering, dat niet alleen de erfelijk
heid maar ook het milieu een grote rol 
speelt. En we zitten dan midden in de 
discussie over de vraag; in welk opzicht 
het milieu met de levensomstandigheden 
en in· welk opzicht de erfelijkheid een 
benalende rol speelt. 

Maar afgezien van deze kwestie kan 
als vaststaand worden opgemerkt, dat er 
inderdaad in de laatste jaren een toe
name is van het aantal afgewezenen bij 
de eindexamens en dat die toename, aan 
welke oorzaken zU -odk te wijten is, een 
nader onderzoek eist. 

Ten aanzien van de vermindering ván 
het concentratie-vermogen zijn de klach
ten overal de zelfde. Doch met deze 
klachten komen we niet verder. We zul
len ons moeten gaan bezinnen op de 
oorzaken van het euvel. 

Van belang is, dat hierbij voor cgen 
wordt gehouden, dat afleidbaarbeid altijd 
voorkwam. Ook vroeger kende men het 
verschijn~. De vraag, of zij onder in
vloed van de oorlog, de vertechnisering, 
etc. is toegenomen, is minder gemakke
lij•k te beantwoorden dan vele menen. 

Het is heel gemakkelijk alles op reke
ning te plaatsen van de tijdsomstandig
heden, doch wetenschappelijk is het 
a11erminst. Vast staat, dat een belang-

rijk aantal gevallen van afleidbaarbeid 
berust op opvoedingsfouten, gemaakt in 
het gezin of bij het onderwijs. 

Voorzichtigheid geboden 
Wat dè daling van het prestatievermo

gen betreft: ook ten aanzie:Q. daarvan zij 
voorzichtigheid geboden. Wànt wat toch 
is het geval? Men trekt vergelijkingen 
tussen gegevens, die zo verschillend zijn, 
dat in feite elke vergelijking bij voor
baat is uitgesloten. De prestaties van een 
jongen van 14 jaar uit.. laat ons zeggen 
1930, kunnen onmogelijk vergeleken 
worden met die van een jongen om
streeks 1954, omdat de omstandigheden 
sindsdien enorm zijn gewijzigd. 
Nem~n we alleen maar het vraagstuk 

van de voorbereiding en de training. Er 
zijn tegenwoordig ongetwijfeld jongelui 
die tot hogere ·prestaties komen, dan ze 
misschien ooit zouden hebben bereikt &ls 
ze in 1930 hadden geleefd. De verbeterde 
trainingsmetboden zijn daar niet vreemd 
aan! 

Men kan de vraag al~meen stellen en 
vragen: Hoe zijn gemiddè'ld genomen de 
prestaties op sportgebied van de jeugd 
van thans en die van een halve eeuw ge
leden? Maar ook dan is het antwoord 
heel moeilijk te geven, omdat we ten 
slotte geen zuivere maatstaven hebben 
en bovendien: welk nut heeft het? 

De gemiddelde mens bestaat niet, is 
een- abstractie. De bewering, dat de pres
taties achteruitgaan, is niet juist. Het is 
veeleer zo: de prestaties kunnen ver
moedeHik door doelmatige maatregelen 
belangrijk worden vergroot, omdat ze 
niet overeenstemmen met wat op grond 
van de geboden mogelijkheden verwacht 
mag worden. 

Vergelijkingen met vroeger en zelfs 
met die van werkers .. in andere landen, 
~!.ebben geen of weinig zin en kunnen 
in belangrijke mate misleidend zijn. Het 
gaat thans om de prestaties - en de 
mogelijkheden daartoe -, van de enk~
l~ng in onze ti.id. 

Men zal op goede gro•nden moeten aan
tonen, dat velen beneden hun mogelijk
heden bl\iven. Wanneer dat inderdaad 
zO is, zal men langs wetenschappelijke 
weg moeten nagaan, wat daarvan de
oorzaken zi.in. 

.: Liggen die op het terrein van de phY-

sische, de· psychische gesteldheid van de 
betrolaken arbeider, op sociaal terrein; 
zijn ze een gevolg van slechte vooroplei
ding of verkeerde opvoeding; enz.? Dat 
men daarbij elk geval afzonderlijk zal 
moeten bestuderen, is wel duidelijk. 

Men moet ongetwijfeld waarde hech
ten aan de toenemende zorg, die in be
drijven en fabrieken wordt besteed aan 
de wat we zouden kunnen noemen de 
veraangenaming van de arbeidaomstan
digheden, doch daarmee is men er lang 
niet. 

Zorg voor de enkeling 
Men zal in steeds grotere mate -'Zorg 

moeten wliden aan de \!nkeling, die, bij 
alle zorgen ,.or allen, helaas meer en :: 
meer in de verdrukking komt . 

In school en gezin, in werkplaatsen en 
bedrijven, op kantoren en ateliers gaat 
men steeds meer maatregelen treffen, 
die voor de groep gelden en ongetwijfeld 
aan allen ten goede lwmen, doch men 
ziet over het hoofd, dat juist in de Ne- : 
derlandse samenleving het individu altijd 
een sterke positie heeft ingenomen en de 
Nederlander in wezen individualistisch is. , 

De persoonlijke aanmoediging, de per- · 
soonlijke waardering, ~e belangstelling 
voor wat de enkeling presteert, kortom 
zo heel veel dingen, die rechtstreeks ge-

. richt worden tot de enkeling, dragen 
meer bij tot verhoging van de prestaties 
dan de goed bedoelde preken en uiteen- · 
zettingen tot de groep. Het ,,recht op de 
man af", behoudt in onze samenleving · 
zijn grootste betekenis. 

Dat dit onder invloed van buiten
landse opvattingen, waar de mentaliteit 
dikwijls geheel anders is, in onze tijd 
wel eens op de achtergrond dreigt te ra
ken, 'kan een ieder, die oren en ogen de 
kost geeft, herhaaldelijk constateren. 

Ook op het gebied van de verhoging 
d.er prestaties is het nodig, dat we ons 
doordrongen weten van de betekenis van 
de rol, die de individualiteit speelt. 

De toenemende belangstelling voor de 
differentiatie bij onderwijs en opvoeding 
is heC duidelijkste bewijs, dat men meer 
en meer gaat inzien, dat verhoging van 

_ het levensgeluk en vergroting der pres
. tilties niet in de eerste plaats een zaak 

is van goed onderwijs aan allen, maar 
van goed en aangepast onderwijs ·aan 
ieder afzonderlijk, v. M. 

DE V.P.R.O. EN DE· -poLITIEK 
(Ingezonden) 

In mijn hoedanigheid van voorzitter 
der afdeling Utrecht van de V.V.D. en 
tevens van consul van de V.P.R.O. heb 
ik de laatste tijd een aantal keren de 
vraag moeten beantv:oorden, hoe ik 
het wel vond, dat dr Spe}berg, direc
teur van de V.P.R.O. in De Telegraaf 
had verklaard, dat hij een overtuigd 
lid was van de P. v. d. A. Diverse lie
den stonden blijkbaar op het punt hun 
lidmaatschap van de V.P.R.O. en hun 
abonnement op Vrije Geluiden op te 
zeggen. 

Daar ik De Telegraaf niet lees en het 
nummer, waarin deze bekentenis van 
dr Spelberg was opgenomen, niet meer 
kon bemachtigen, heb ik in eerste in
stantie volstaan met naar voren te 
brengen: 

a. dat de V.P.R.O. uitgaat van., de 
waarden van het Vrijzinnig Protestan
tisme en dat deze waarden door politiek 
verschillend gekleurde personen wor
den voorgestaan; 

b. dat van een overheersing van ·een 
bepaalde politieke groep noch in het 
bestuur, noch in het consulapparaat, 
noch in de samenstelling der medewer
kers sprake is; 

c. dat, wanneer men mocht menen, 
dat een bepaalde politieke • groep te 
weinig aan het woord kwam - waar
voor tegenover mij overigens geen ar
gumenten werden aangevoerd dit 
stellig niet kan zijn veroorzaakt door 
politieke overwegingen, aangezien - · 
zó ken ik de V.P.R.O. reeds sedert ja
ren - uitsluitend de capaciteiten be
slissend zijn. 

Intussen moest ik inwendig wel er
kennen, dat dr Spelberg heel wat dei
ning zou hebben voorkomen, indien hij 
niet zo spontaan in De Telegraaf zijn 
overtuigd lidmaatschap van de P.v.d.A. 
had beleden. Vanwaar, zo dacht ik, een 
dergelijke ongevraagde verklaring, die 
in een land als het onze maar al te 
gauw de gemoederen in beweging 
brengt, dit tot nadeel van de V.P.R.O., 

voor wier belangen ik als consul heb te 
waken? 

Een nader ondetzoek heeft mij echter 
de juiste toedracht van zaken geopen- ' 
baard. Dr Spelberg heeft, naar aanlei- : 
ding van een door iemand geuite bewe
ring, dat de V.P.R.O. in het schuitje 
van het socialisme •·oer, geantwoord dat ; 
hij, hoewel zelf overtuigd P. v. d. A.- . 
man, iedereen tartte om bewijzen bij te 
brengen voor een dergelijk standpunt! 

Het is betreurenswaardig, neen zeer 
bedenkelijlr, dat sommige bladen, o.a. 
ook de Haagsche Post het verband, 
waarin dr Spelberg zijn verklaring. heeft 
afgelegd, hebben geïgnoreerd en vol
staan hebben met de opzienbarende(!) 
mededeling: Dr Spelberg noemt zich 
een overtuigd lid van de P. v. d. A. en 
wat daaruit dan verder werd geconclu
deerd! 

Deze wijze van handelen heeft de . 
V.P.R.O., die in geen enkel opzicht als 
een mantelorganisatie van welke poli
tieke partij dan ook mag worden be
schouwd, politiek in opspraak ~bracht, ·. 
ai zal deze storm in een g'laa""water wel ; 
gauw luwen. Laten wij dankbaar zijn, 
dat in ons verzuilde Nederland er nog 
ontmoetingsterreinen zijn voor in poli· 
ticis verschillend geschakeerde mensen 
en laten ·de V.V.D.-ers, die, door het 
tendentieuze geschrijf misleid, uittre• 
ding uit· de V.P.R.O. mochten overwe- · 
gen, wèl bedenken, dat zij aldus niet 
slechts het behoUd van het vrijzinnig ge
luid in de aether in gevaar zouden bren
gen, doch tevens het liberale element in 
de V.P.R.O. zouden verzwakken. Zij zou
den aldus m~ewerken aan een nog V&· · 

de re verzuiling van ons Nederland, iets, 
waartegen, naar ik meen, iede.re rechtge
aard V.V.D.-er zich ten felste moet ver
zetten. 
Utrecht. J. SCHUTTEV AER. 

[Terwille van de zuiverheid in poll- · 
tieke zeden en verhoudingen plaatsen 

· wij dit stuk van de voorzitter onzer. 
Utrechtse partij-afdeling gaarne. Het 
moge veel misverstand wegnemen! -
Red. V.V.D.] 
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'"Maak V. V.D. sterk''!! 

Een Rondvaart door de Rotterdamse Havens S'PIDO 

BEURS CAFE- RESTAURANT' 
COOLSINGEL 48 ROTTERDAM 

Tel. 21795 
21796 
22001 

* 
VERZORGING VAN GROTE EN KLEINE 
GEZELSCHAPPEN. 

PRIMA KEUKEN EN WIJNKELDER 

W. Dalkmann 

VOOR UW WAS 

NAAK 

BORGH -
Tevens Uw adres voor Çbemisch Reinigen 

* 
N.V. Stoom- en Chemische Wasserij 

v/h C. D. BORGH & Zn. 

Bellevoysstraat 75 - Rotterdam - Telefoon 32631-36235 

Hier is het gezellig. 

Het eten is er best en niet duur. 

Thans nog Roebussenstraat 2i 

Telefoon 20379 

Rotterdam 

INTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEU~ 

e Verhuizingen en transporten onder volle garantie 
• V erp~kkingen voor zeetransporten naar alle werelddelen 
• Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels 

Let op het j u i s t e adres! 

INSULINDESTRAAT 260-291 (hoek Bergweg) 
Rotterdam-C. Telefoon 16021 

Willemsplein 

ROTTER DAM 

een betere toekomst met de V.V.D. 

een betere KIJK op die toekomst met 

EEN GROENEVELD-BRIL 

GROENEVELD-BRILLEN 
Oostzeedijk 286 - Rotterdam 

Tel. K 1800-26777 

WILTON-FIJENOORD 
ROnERDAM 

~epabouw 

Machinebou"' 

SCHIEDAM 

Reporatie 

Drijvende dokken von 4500 

tot 46000 ton hefvermogen 

W. F. - Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

CAPT AlN A. DE JONGE 
Gecontroleerde Particuliere Dag. en Nacht Bewàldngsdienst. 

Bewaking .van Schepen, Kaden, Loodsen, Wagons en opgeslagen goederen. 
Vakkundig en Technisch personeel voor verhalen van schepen, 
openen en schoonmaken van ruimen, binnen- en buitenboord 
verven, ketel en tank reinigen, aflos donkeyman, matrozen, 

Sb VAN ~OLLENHO;;~;;RAAT, ROTTERDAM 
Telefoon dag en nacht 23578 

C. van der Giessen & Zonents 

I Scheepswerven N.V.I 
Krimpen aan den IJssel 
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VBLJIIEID EN DEMOURATIE 

BETONPAAL 
FUNDERINGEN 
,.SYSTEEM Dlil' WAAL''-

Ruim 40 jaar ervaring • 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 ton. 

Voor veraterldng en nieuwbouw. 

Ook IN fabrieken · kerken • 
scholen huizen. 

· Door het gehele land. 

DE W AAL'S INDUSTRIE N. V., 

A'dam, Tel, 81810, Gen. Vetterstr, 58 
R'DAM, Tel. 8~%1!J, Thorledewee 5. 

Gelaste steleR ·.,ui_,. ven 
6-11 4 m.m ... lank getrokken 

e 
Gelaste stalen vlampijp 

• 
Gas- en Waterlel.ng .,_,,,, 

zwart en 
gegalva'llaeerd tot 4" 

N.V. RIJNSTAAL 
v/hJ. W. OONK & Co 
ARNHEM TEL. 24941 . 

+ 
Steunt. het Nederlandse Rode Kruis ! 

~
~· 

OpgenQnt 
1887 

BEGRAFENIS 

TRANSPORT 

CREMATl:E 

W. j. INNEMEE & zN: N.V. 
DEN HAAG, 

Denneweg 71, 
Tel. 115940 

N.V. 

HAARLEM, 
Oranjekade 1, 

Tel. 10441 

DELFT, LEIDEN, 
Vlamingstr. 46, Hogewoerd 82, 

Tel. 26808 Tel. 30505, 
b.g.g. 23490. 

W. A. HOEK's 
MACHINE. EN .ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek 
te Schiedam. 

Compressors voor alle gassen en iederen druk. 
·Installaties voor de bereiding van zuurstof, stikstof enz. 

N. V. Staaldraadkabel· en Herculestouwfabriek · 

yoorheea 

}. C. DEN HAAN 
I GORINCHEM I 

r 

1~ FEBBUA&I ltlil- PAG. I 

een oobE naam vooo C4QEÖE WIJn 

<!> ~· !:...2N~E~ A!J ... l!-~.2.~G~ 
Ankersmit' s Texlielfábrieken 

Spinnen 
DEVEN1'ER 

Verven 
Weven 

Bleken 

N.Y. • 

Drukken 

N I E U W B 0 U W EN R E P A R A T I I 

VAN 

Z E E- EN B I N N E N S C H E P E N 

WERF DE NOORD n.v. 
A L B L A S S E R D A M HOLLAND 

TEL.: ROTTERDAM 72619-72599 • ALBLASSERDAM 451 -452 

D.P. Gelderman & Zonen N.V. 
OLDENZA.RL 

fabrikanten van 

ruwe- gevertde-, gebleekte- en bedrukte· 
katoenen·. rayon- en rayonvezel manu.tacturen 

N.V. MACHINEFABRIEK 
v.h. H. J. KOOPMAN 

Dordrecht Tel. K 1850 - 5041 en 5042 

SCHEEPSBOUW· MACHINEFABRIEK· KETELMAKEJU,J 

NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

SUPERCOPS 
in Uw weetspoelen 

WEEFSPOELSPECIALISTEN 
sinds 1870 

OMBOUW VAN GETOUWEN 

Fa. Wed. J. Nijhuls C. V. 
OLDENZAALSESTRAAT 84-86 

ENSCHEDE 

N.V. BOELE'S 
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ ROTTERDAM) 

REPARATIE EN NIEUWBOUW 
l'ELEFOON 1J888 ROTTERDAM TELEG& BOELE-BOLNE8 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRAtiE 

KWADE DAG VOOR 
DE VRIJHEID 

Het thans door de Tweede Kam~r aangeno~ 
men wetsontwerp tot wijziging van de 

Begrafeniswet~ 1869 is een . misbaksel als. men al~ 
leen uit de legislatieve keuken van een ,.rechts" 
kabinet~oude stijl had kunnen verwac"hten. De 
crematiegedachte ..- zo zou· zulk een kabinet ge~ 
redeneerd kunnen hebben ..- heeft nu eenmaal 
hand over hand veld gewonnen. Welnu, laat ons 
dan wat oogluikend toegestaan werd nu maar 
legaliseren. Maar van gelijkheid of vrijheid kan 
hier naar onze opvatting geen sprake zijn. Inte~ 
gendeel, we zullen het de voorstanders van ere~ 
rnatie zo lastig en zo pijnlijk mogelijk ~aken en 
we gaan zeker geen stap verder dan waartoe de 
historische ontwikkeling der dingen zelf ons strik~ 
telijk noopt. 

Zo zou een rechts kabinet~oude stijl hebben 
kunnen redeneren. .. .. .. 

• 
Het huTdige kabinet is er echter niet een van 

rechtse signatuur, het is er een waarin 
de Partij van de Arbeid een sterke positiè in~ 
neemt. Een wat geestelijke structuur betréft g-e~ 
mengd rechts~links kabinet dqs. :f:en kabinet, 
dat op het compromis is aangewezen, (ook) wan~ 
neer het vraagstukken ter hand wil nemen, waar~ 
bij geestelijke beginselen aan de orde komen. 

_ Hoever men dan met beginselen wil transigeren 
blijft voor ieders persoonlijke verantwoordelijk~ 
heid. Wij noemen het met onze partijleider pro(. 
Oud een erbarmelijk compromis, waartoe in dit 
geval de twee socialistische ministers, de heren 
Do"nker en Suurhoff, die de Memorie van Ant~ 
woord mede~ondertekend hebben, zich lieten ver~ 
leiden. 

oe heer Scheps, die voor de P.v.d.A. bij de 
openbare behandeling van het wetsont~ 

werp als officieel woordvoerder optrad, verdedig~ 
de het op de wijze als men van een socialist van 
rechtsen huize meer begrijpelijk kan achten dan 
van de woordvoerder van een partij, die nog bij 
de Mandementskwestie had laten weten, dat zij 
eventueel samenwerking met ,.conservatieven" die 
de geestelijke vrijheid voorstaan wel eens zou 
kunnen prefereren boven een samenwerking met 
wie de geestelijke vrijheid belagen. Uit zijn be:
toog werd het duidelijk dat de structuur van de 
P.v.d.A. in kwesties als deze leidt tot een politiek 
van compromis in het kwadraat . 

.. .. .. 
Bedenkeiijk als dit op zichzelf reeds moge 

zijn, ernstiger was het toekomstbeeld dat 
voor ons oprees uit het betoog van de socialisti~ 
sche fractieleider, Mr. Burger, toen deze zich 
door de zeer principiële critiek van de heer Oud 
genoopt zag aan de discussies deel te nemen. Im~ 
mers zijn betoog was een pleidooi voor dezelfde 
,.tolerantie", die de rechterzijde ten aanzien van 
de voorstanders der crematie wel wilden betrach~ 
ten, die ook volgens mr Burger wel dienen te he~ 
seffen dat ze .,maar" een minderheid zijn. 

+ .. * 

Welk toekomstbeeld voor ons volk uit mr 
Burgers betoog voor ons volk oprees? 

Wij kunnen dit niet raker schetsen dan de 
.. N.R.C." het in haar hoofdartikel van 10 dezer 

' onder het opschrift ,.Om de vrijheid" deed. Onze 
plaatsruimte laat niet toe, er grote stukken uit 
over te nemen, maar wij kunnen niet nalaten 
onze lezers althans het slot van deze zeer prin~ 
cipiële beschouwing voor te leggen. 

De .. N.R.C." dan concludeert: 
.. Teleurstellend en beklemmend is deze hou~ 

ding van de socialisten vooral hierom, omdat zij 
blijkbaar niet inzien, dat zij a 11 e democratische 

(cZie vervc>lg .pag. 4~ 

EEN LEIDER VALT AF 

De troep jaagt verder 
De eeuwen door hing er om Rusland iets vaf!. een rijk breidde het land zijn macht onder communistisch. 

mysterie, voor het zo anders geaarde Westen ondoor- bewind nog steeds verder uit. Het IJzeren Gordijn ont;.l 
grondelijk. De grote schrijvers die het land in de laatste trok het radicaal aan onze Westerse ogen. Nu kunnt"l\ 
honderdvijftig jaar voortbracht mogen ons iets van dt" we slechts gissen wat er omgaat en nog slPchts vage. 
Russische ziel - een raadsel op zichzelf! - hebben lijki>r gissen naar zin en bedoeling van wat er omgaat. 
onthuld, in wezen bleef zij ons vreemd. Buitenlandse Het commî'misme heeft er zich g·enesteld in een to
auteurs, die beweren Rusland en de Russen te .kennen, talitair regime. Elke spectaculaire. wijziging· die er zich 
komen tot de meest uiteenlopende beoordelingen. in voltri>kt, is voor ons Westen een ·raadsel te meer, 

En zoals de ziel van de individuele Rus ons een vt"r- waarvoor ht"t enigmatisch land bij uitstek dat Rusland 
borgenbeid bleef, zo is het de eeuwen door ook met de 
Russische staatkunde. Ook daar die mengeling van 
primitief-aandoende mystiek en glashard realisme. Rus
lands ges~hiedenis weet van verlichte despoten difl ty
rannen, van "Vadertjt"s" die beulen waren. Het laml 
is geregeerd door vrouwen, die in wreedheid voor de 
mannelijke heersers niet onderdeden, de troon der 
tsaren is bezet geweest door barbaren die zich in weel
de baadden. Er waren ·tsaren, die wereldvrede-dromen 
koesterden en ze hielpen wereldoorlogen ontketenen. 
Woei er soms een liberale geest, de reactie stak tt" fel
ler op. Maar "moedertje Rusland" werd onder dat alles 
.dQor, hèt onmetelijke rijk dat zich uitstrekte van de 
Oostzee tot de Gele Zee en van het Poolgebietl tot over 
(l.e Kaukasus. Na de ineenstorting van het oude Tsaren-

heet, ons plaatst. 
Is het een teken van aarzeling en zwakheid, wanneer 

een totalitair reg·ime zich ontdoet van de man wie het 
kort geleden het hoogste gezag toekende? 

Of is het een teken van machtsbewustzijn en kracht'? 
Wij hier in het Westen horen alleen, dat een "leidN'" 

uit zijn ambt ontzet is, neen, vrijwillig heengt"gaan op 
een conferentie, welker beklemmende dramatiek dáárin 
gelegen was dat zij van alle dramatiek gespeend 
scheen. 

En we wéten aUeen, dat het regime voortgaat. Even 
enigmatisch als bet sinds 1917 voortgegaan is. 

De Westerse wereld ziet toe: onderschat zij de bete
kenis van Malenkofs heengaan of overschat zij die? 

deB. 
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* * 
Prof. Oud verdedigde de beginselen van vrijheid 

• en verdraagzaamheid in grote stijl 
Ontwerp van Wet op de Lijkbezorging de • tn Tweede Kamer 

Het KAmerdebat over het ontwerp van Wet op de Lijkbezorgïn&" is tot een groot 
·pri~leel cJé1Jai p-rden · over de geestelijke vrijheid ~n de verdraagzaamheid, 
waarbij onze fractievoorzitter, prof. 0 u d, een strijd heeft gevoerd, welke appelleert 
aan de beste tradities van ons volk. 

Strijd met Conventie 
van Rome 

En nu was er dan dit wetsontwerp, 
dat onze fractievoorzitter in lijn

rechte strijd achtte met die Conventie. 
T-n de heer Oud ep dit punt telkenmale gehinderd werd door de bestrijding van 

de zijde der socialistische woordvoerders, de heren Scheps en Burger, riep hij op een 

gegeven ogenblik uit: ",k weet, dat het geluid, dat ik hier laat horen, dat van een 
roepende in de woestijn is, maar dat geluid vindt in het land meer weerklank daa 

4e heer Burger delikt". 

Hij dacht daarbij met name aan de 
bepalingen van dit wetsontwerp, waar
bij zekere bele:mmeringen worden in de 
weg gelegd aan de oprichting van cre
matoria, op grond van bezwaren, die 
ontleend worden aan de opvattingen 
omtrent de godsdienst van mensen, die 
in de omgeving van het .)p te richten 
crematorium wonen. 

Hoezeer hij hiermede de spijker ep de kop sloeg, blijkt wel uit het artikel daags na 
:het einde van dit debat in het onafhankelijk socialistische dagblad ,.Het Parool" ver
:schenen, dat hemender de titf!l: "Eresaluut" grote hulde bracht; zijn betoog ,,libera
'isme in de beste en diepste zin van het woord" noenide en het betreurde, dat hij o.a. 
aan socialistische kant niet meer bijval had gevonden. Is dit in overeenstemming met hd

geen wij bijvoorbeeld in het boven reeds 
aangehaalde artikel 9, al. 1 van de 
Conventie plechtig hebben aangeno
men? 

Het blijkt óók uit het telegram, dat niet alleen namens het hoofdbestuur van de 
Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding, maar ook door de Vereniging voor 
(lrematle A.V.L.L. (een arbeiders-erematievereniging) werd gezonden aan de leden 
van de Kamerfractie der P.v.d.A., waarin deze "ter wiUe van de gewetensvrijheid" 
aandrongen op wijûging van de door de P.v.d.A. ingediende amendementen, dan wel 
te stemmen vóór de amendementen van de heren Oud--Ritmeester. 

Het is begrijpelijk, dat enkele buiten
staanders, die de tekst van het ontwerp 
dat volledig heet: "Wet bepalingen met 
betrekking tot de verbranding, de bal
S>eming en de schonwing van lijken") 
niet kenden, aanvankelijk geneigd zijn 
geweest te redeneren: Tot nu toe was 
de erernatie toch eigenlijk formeel in 
strijd met de Begrafeniswet; nu komt 
~r een nieuwe wet, die de crematie 
"legaliseert"; ·dat if dus in ieder geval 
een verbetering. 
· Zo ïs het echter beslist' niet en 'Iet 
is de grote verdienste van de heer 
Oud, dit zo glashelder te hebben aange-
toond. · 

De praktijk van veertig ja::tr was, 
dat de crematie geen strobreed in de 
weg werd gelegd, maar na aanvaarding 
van dit ontwerp zal er een wet zUn, 
welke een duidelijke discriminatie ten 
aanzien van de voorstanders der lijk
verbranding in.wudt en welke de cre
matie aan allerlei belemmerende b8pa
lingen onder,verpt. 

Er bestaan - zo kon prof. Oud al 
direct mededelen - ~ mijn politieke 
vrienden en mij tegen verschillende be
palingen van dit wetsontwerp zeer ern-

. stige bezwaren en ten dele zijn die be
zwaren van een zeer principiële aard, 
omdat er in het wetsontwerp een aan
tal bepalingen is, die in strijd zijn met 
het begin~el van de geestelijke vrijheid, 
dat tot de "rechten van de mens" be
hoort. 

Wij staan hier voor een materie, 
waarin de gewone wetgever geen vol
strekte vrijheid van regelen heeft, om
dat hij gebonden is aan hogere wette
]ijke voorschriften; omdat hij getonden 
is aan de voorschriften van de Grond
wet, · maar óók aan voorschx:iften, die 
behoren tot het internationale recht. 

Wij zijn verplicht, dit wetsontwerp 
in de allereerste plaats te toetsen aan 
internationale regelen, die in de laatste 
jaren op het stuk van de rechten van 
tie mens zijn gesteld. 

De heer Oud kwam dan eerst tot de 
Universele Verklaring van de Rechten 
Ya.n de Mens, die op 10 December 1948 
tloor de Derde Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties is aangeno
men. Uit die verklaring gaf de heer 
Oud uitvoerige citaten. 

Wij halen hier alleen aan, dat dege
nen, die zich daar achter hebben ge
steld, verklaren ,,er ,naar te zullen stre
ven, door onderwijs en opvoeding de 
eerbied voor deze rechten en vrijheden 
te bevorderen, en door vooruitstreven
de maatregelen, op nationaal en inter
nationaal terrein, deze rechten alge
meen en daadwerkelijk te doen erken
nen en toepassen". 

Nu wist prof. Oud natuurlijlt wel, 
dat deze Universele Verlriaring nog 
niet meer is dan inderdaad: een Ver
klaring. Wij hebben ons alleen verbon
den, bij ons beleid deze regeling, deze 
richtlijn, in acht. te nemen. 

Maar in ons land zijn wij nog een 
stap verder gegaan. Wij hebb~n ons 
aangesloten verleden jaar is het 
;-oedkeuringsontwerp behandeld - bij 

de Conventie van Rome, en die gaat 
verder. 

In artikel 9, lid 1, van deze Conventie 
kan men lezen: "De vrijheid van gods
dienst of overtuiging te belijàèn kan 
aan geen andere beperking onderwor
pen zijn dan die bij de wet zijn voor
zien en die" - en daar komt het op 
aan - "in een demoçratische samen
leving nodig zijn voor de openbare 
orde, gezondheid of zedelijkheid of de 
bescherming van de rechten en vrijheden 
van anderen". 

Prof. Oûd bracht nog eens in herin
nering, dat er bij de behandeling. van 
het goedkeuringsontwerp een gedach
tenwisseling in de Kamer was gevoerd 
over het individuele klachtrecht. 

Van de zijde der Regering is toen als 
een van de argumenten, dat dit recht 
hier niet nodig was, gebezigd, dat hier 
op dat punt alles toch zo goed in orde 
is; dat de rechten van de mens hier, in 
ons land, zozeer worden geëerbiedigd, 
dat het helemaal niet nodig is, dat indi
vidUele klachtrecht hier te introduceren. 

Toen· al had de heer Oud twijfel uit
gesproken, of Y.'ij wel zoveel reden 
hadden, ons op de borst te slaan en te 
zeggen: Het is bij ons zo voortreffelijk 
in orde. 

Hij had toen ten aanzien van een 
aantal regelingen, die hier gelden, al 
zijn twijfel uitgesproken of die wel in 
overeenstemming zijn met de Conventie 
van Rome. 

PROF. OUD 
pleidooi voo~ de geestelijke vrijheid ... 

De Regering, zo betoogde de heer 
Oud, zou dan ook wel eens met een 
wetsontwerp kunnen komen, waarbij 
het bouwen van kerlren van de toe
stemming van de Kroon afhanltelijk 
zou worden gemaakt en waarbij die 
toestemming zou worde:' afhankelijk 
gemaakt van de vraag, of er in de ge
meente van oprichting of haar naaste 
omgeving daartegen overheersende be
zwaren bestaan, ontleend aan opvattin
gen omtrent de godsdienst. 

In een in meerderheid staatkundig-ge-

DEZE BURGER 
was er nog fierder dan anders op liberaal te zijn toen hij van Ouds "grote 
crematie-rede" kennis nam. Deze trotse rede aanhorende op een bescheiden 
plaatsje op de publieke tribune in de Tweede Kamer, doorstroomde mij -
- en dit is geen pathetische "journalistieke" constatering - een warm ge
voel. Ge gevoelt bij zo'n rede, die in wezen niet slechts een beginselverkla
ring, doen de weer- en neerslag van een diepe levensbeschouwing is, dat ge 
.. erbij behoort" en dat h ie r de dingen worden gezegd, die de waarden be
palen waaruit en waarvóór ge 1 e eI t. Niet minder. 

Om een gewaagd beeld te gebruiken: dit ging hoog boven het hoogst· 
denkbare crematorium uit. Dit werd gezegd naar aanleiding van een actuele 
aangelegenheid, doch het omvatte een ganse denkwereld. 

De lol die het socialistische PAROOL aan Oud en dus aan de kern der 
liberale geloofsbelijdenis bracht, was hierom onthullend: niet omdat het blad 
de liberale woordvoerder voor één keer en in é~n geval gelijk gal, doch 
omdat het socialistische blad ermee bewees, dat de liberale levensbeschou
wing niet alleen onsterlelijk is, omdat de zin-der-vrijheid onsterfelijk is, doch 
ook omdat in iedere vrije mens, dat is: in iedere mens die de menselijke waar
:ligheid erkent, een ononderdrukbaar stuk liberalisme ]eelt, al is dat dan 
op :s harten bodem. 

Rechter Leamed Hand, de grote Amerikaanse jurist, heeft in een rede die 
hij, in 1930, in de Universiteit van Pennsylvanië uitgesproken heeft, de poli
tieke vrijheid gedefinieerd als "die mate van vrijheid welke de sterken den 
zwakken verkiezen te laten". 

Aan dát, voor de kwasi-democraten en hun "democratische" waan, zo' be
schamende woord, dacht ·ik toen ik tenslotte Oud met de onzen en met te 
weinige anderen, het onderspit zag delven_ 

Het onderspit delven, maar niet: de strijd verliezen_ 
Er was t6ch een overwinning_ "Slechts" van den geest 
Dat was méér dan voldoende voor DEZE BURGER. 

reformeerd dorp Oli de Veluwe bijvoor
beeld zou dan geen R.K. kerk kunnen 
worden opgericht, want de Heidelberg
se Catechismus noemt immers de mis, 
die in zulk een kerk wordt gecele
breerd, "een vervloekte afgoderij". 

Discriminatie 
H oofd~ezwaar van de heer Oud te-

gen het ontwerp was, dat de 
voorstandeJ;S van crematie, degenen, 
die van oordeel zijn, dat hun stoffelijk 
overschot gecremeerd zal moeten wor
den, geplaatst wo~den in de positie, dat 
de wet de crematie discrimineert. 

Het karalüer van dit wetsontwerp is 
niet, dat begraven en cremeren worden 
gelijkgesteld. Het beginsel van de rech
ten van de mens vordert echter, dat er 
gelijkstelling is, dat er geen onder
scheid wordt gemaakt op grond van 
persoonlijke opvattingen - de een is 
voor lijkverbranding, de ander is er te
gen -, dus: dat er geen discriminatie 
plaats heeft. 

En terecht stelde de heer Oud de 
vraag: waarom zijn al deac voorschrif
ten nodig? 

Er wordt in Nederland al 40 jaar 
lang gecremeerd en dat gebeurde zon
der dat er behoefde te zijn een uit
drukkelijke uiterste wilsbeschikking en 
zonder dat er een speciale bepaling in 
de wel stond, wie er besliste protrent 
de crematie van minderjarigen. En 
moeilijkheden hebben zich nimme'· voor
gedaan. 

De Regering eist van degenen, die 
begraven willen worden, niet, d!:t zij 
dit vastleggen, maar vr...n degen"n, die 
gecremeerd willen worden, eist zij dat 
wel. En wat, als iemand plotseling 
overlijdt, geen testamentaire bepaling 
of codicil heeft gemaakt, doch zijn na
bestaanden uit talrijke persoonlijke uit
latingen ervan overtuigd zijn, dat hij 
gecremeerd wenste te worden? 

Men stelle het zich eens voor: het is 
de wens van vader of moeder geweest, 
gecremeerd te worden, maar het was 
(nog) niet schriftelijk vastgelegd. Het 
ls een van de eerste plichten, tegen
over vader en moeder piëteitvol te zijn 
en te doen, wat hun wens is . 

Neen, zegt de Nederlandse wetgever 
met de strafrechter erachter, gij moogt 
niet doen· waartoe gij u in uw geweten 
verplicht voelt; ik zal u dat beletten en 
als gij probeert, het toch te doen, komt 
gij met d·e strafrechter ( ! ) in aan
raking. 

Nog erger bijna is het met de min
derjarigen. Om te beginnen Is het· zo, 
dat iedere minderjarige van 18 jaar of 
•mder een testament of codicil moet 
maken, wanneer hij gecremeerd wil 
worden. Welke minderjarige doet dat? 
Ook al past crematie geheel in de sfeer 
van het gezin, de minderjarige mag 
nochtans niet gecremeerd worden, 
wanneer hij de wens da:1rtoe niet in 
testament of codicil heeft opgenomen. 

Het allerergste is - terecht zei de 
beer Oud: ik vind dit een van de af
!llobuwelijkste voorschriften van het ge
hele wetsontwerp -, dat men een ouder 
het recht ontneemt een kind te :.~.•.ea 
eremeren, wanneer dit kind is opgevoed 
ln een omgeving, waarin men - om het 
koft te zeggen - tegen de cremati~ is. 

Zouden de ouders het kind dan toch 
willen doen cremeren, dan kan de op
voeder hen dagv2.arden. Men stelle het 
zich eens voor: ouders, die In diepe 
rouw zijn over het overlijden van hun 
kind, krijgen een dagvaarding thuis. 

Ik acht - zo verklaarde de heer Oud 
- deze dingen zozeer in strijd met wat 
tk primaire rechten van de mens noem, 
dat, indien deze bepaling in het wets
ontwerp zou blijven gehandhaafd, dit 
wetsontwerp reeds op deze grond niet 
tot wet mag worden verheven. 

Er bestaat voorts ook een discrimi
natie ten aanzien van de publiekrech
telijke lichamen. Moeten wij werkelijk 
verbieden, dat bijv. een gemeente een 
erematoriu,n opricht'? 

<Vervol& op pa&. 4) 
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* ~ WEEK to.t WEEK * 
Luistert naar Uw collega, 
Excelkntie! 

B ij de behandeling van de begroting van 
Buitenlandse Zaken in de Tweede Ka

mer, vlak vóór .Kerstmis, heeft de woordvoerder 
der V.V.DAractie, drs Korthals. gepleit voor een 
uitbouw van de Noord~Atlantische Verdrags• 
organisatie. De heer Korthals wees op het sterke 
militaire karakter van de N.A.V.O ... Reeds enige 
jaren lang," zo zeide hij letterlijk, .,heb ik uiteen• 
gezet te betreuren, dat de N.A.V.O. is geworden 
tot een vrijwel zuiver militair geheel." Onze 
woo~dvoerder drong er op aan, dat de Regering 
initiatief zou ontplooien om de economische, so• 
ciale es culturele samenwerking tussen de landen 

-van de Atlantische Gemeenschap te bevorderen. 
In het bijzonder de economische samenwerking in 
het Atlantische kader werd door de heer Kort~ 
hals bepleit, omdat daardoor de economische · 
kracht der Westerse wereld zou worden versterkt 
waarbij de heer Korthals er op wees, dat artikel 
2 van het Noord~Atlantisch. Verdrag de econo~ 
mische samenwerking ook vordert. 

Onze woordvoerder herinnerde er terloops aan, 
dat mr Stikker destijds als minister van Buiten
landse Zaken ook een poging gedaan heeft om 
het economische, .sociale en culturele in het At
lantisch verband wat meer op de voorgrond te 
krijgen. 

Wij willen over het antwoord van minister 
Beyen op de suggesties va~ de woordvoerder der 
V.V.D.~fractie niet veel zeggen. Minister Beyen 
zei, dat hij het er mee eens was, dat de N.A.V,O. 
niet uitsluitend een militair orgaan moest zijn, 
maar hij zag toch niet wat onze Regering nu voor 
initiatief kon nemen om in het_N.A.V.O.~verband 
ook het economische naar voren te brengen. 

Erg bemoedigend was dit voor onze woord
voerder dus niet, maar de heer Korthals zal wel 
weer opgeknapt zijn, toen hij nog geen anderhal
ve maand later kennis nam van de rede, die mi~ 
nister Zijlstra heeft gehouden voor de Buiten• 
landse Persvereniging. 

Boven het verslag dezer rede in de .,Nieuwe 
Rotterdamse Courant" had de redactie geplaatst: 
Minister Zijlstra pleit voor: ,.Een economische 
N.A.V.O." En verder citeren wij uit dat verslag 
de volgende passage: 

.,De continuïteit van de militaire inspannin
gen, die de vrije landen zich daarvoor moeten 
getroosten, kan échter alleen worden gewaar~ 
borgd, indien achter deze inspanningen een 
machtig economisch· potentieel staat. De con
sequentie hiervan kan volgens spréker géen 
andere zijn dan een uitbouw van de samen• 
werking in Noord~Atlantisch verband. Deze 
samenwerking cliënt derhalve zijn te eenzijdig 
militair karakter te verliezen; zij dient zich 
tevens bezig te houden met de regeling van 
de economische vraagstukken''. 

Ziet, dit door minister Zijlstra gesprokene lijkt 
wel heel veel op het door de heer Korthals he~ 
pleite, maar door minister Beyen afgewezene. Nu 
gaat het ons alleen om de zaak. Wij zouden daar~ 
om minister Beyen willen adviseren om wat hij 
tegenover onze V.V.D.~woordvoerder in de Ka~ 
mer afwees nog eens te bespreken met zijn col~ 
lega Zijh~tra. Hij komt dan misschien tot andere, 
betere, inzichten. Het is overigens niet onverma~ 
keiijk om te zien, dat wat in de ene maand door 
een minister wordt afgewezen, in de volgende 
maand door zijn collega~minister wordt aanbevo
len. Wij zouden alle ministers willen aanbevelen: 
.. Luistert naar Uw collega, Excellentie". 

Het maakt namelijk niet zo een goede indruk 
als twee ministers uit één Kabinet zo tegengestel• 
de opvattingen :verkondigen! 

Eindelijk scherper 
verkeerscontrole 

Nadat van verschillende zijden dringende 
wensen zijn geuit om de controle op ver

keersovertredingen te verscherpen - ook wij 
mochten in deze kolommen bij voortduring op dit 
aambeeld hameren - heeft de minister van J usti
tie, mr Donker, alle gemeentelijke en rijkspolitie
autoriteiten de instructie gezonden om binnenkort 
over te gaan tot een verscherpte controle. 

Met een waarschuwing zal in het vervolg niet 
meer worden volstaan. Bij het constateren van 
verkeersovertredingen zal aanstonds proces~ver
baal worden opgemaakt. 

· Voorwaar, een harde, maar een noodzakelijke 
maatregel, waardoor niet de behoorlijke en he-

- schaafde weggebruiker behoeft te worden getrof
fen, maar juist de wegpiraat, die mede het leven 
van de behoorlijke weggebruikers in de waag
schaal stelt. 

Wij kunnen in dit verband de verzuchting sla
ken: eindelijk. Het is wel merkwaardig, dat deze 
maatregelen vrijwel onmiddellijk bekend zijn ge
maakt na de treffende radio~rede van Prinses 
Wilhelmin a. 

Naar .. De Telegraaf" weet te melden, zou mi
nister Donker de amötenaren van het Openbaar 
Ministerie opdracht hebben gegeven strengere 
straffen te eisen tegen verkeersdelinquenten. 

Tot zover kunnen wij ons volkomen met de 
door de minister in het vooruitzicht gestelde 
maatregelen verenigen. 

Toch hebben wij enige bedenkingen in verband 
met het navolgende: 

Gebleken is, dat de politie in het bijzonder zal 
letten op de verlichting van alle rijdend verkeer. 
Speciale aandacht zal de politie daarbij wijden 
aan de voor- en achterverlichting, aan de stand 
van de koplampen, aan de stoplichten en reflec~ 
toren en of bij het voeren van gedimde koplichten 
beide lampen gedimd worden. 

Dit is een zeer belangrijke maatregel. Alleen is 
het ons, niet duidelijk, waarom de controle op die 
verlichting- een zekere voorrang heeft boven het 
controleren van verkeershandelingen, die tot de 
overtredingen behoren. 

Immers, bij het constateren van een verkeerde 
verkeershandeling is de schuldvraag meteen aan~ 
toon~ en oplosbaar. Bij het niet juist functionne~ 
ren van de verlichting is dit niet altijd het geval. 

Het kan b.v. voorkomen, dat het lampje van 
een stoplicht het onder het rijden plotseling he~ 
geeft zonder dat de bestuurder daar enige erg in 
heeft. 

Wij vragen ons af, .of het nu niet te drastisch 
is, bij het constateren daarvan onmiddellijk pro~ 
èes-verbaal op te maken. Iets anders is het van
zelfsprekend als kan worden geconstateerd. dat 
het niet goed functionneren van de verlichting het 
gevolg is van een nalatigheid, die reeds weken 
lang heeft geduurd. 

Wij vragen ons daarom af. of het niet beter 
zou zijn bij kleine defecten, die plotseling onder 
het rijden zijn opgekomen en door de bestuurder 
niet konden worden geconstateerd, in dergelijke 
gevallen te volstaan met een waarschuwing be
nevens een meldingsplicht om de volgende dag de 
politie te tonen, dat het euvel inmiddels is ver
holpen. 

Wellicht ware in dit geval nog beter, het door~ 
rijden te beletten en voor te schrijven onmiddellijk 
garagehulp in te roepen. · · 

Het onmiddellijk beboeten van elke ondeugde~ 
lijke verlichting, die de bestuurder van een motor
rijtuig niet heeft kunnen constateren, lijkt ons 
toch wel al te kras. 

Nogmaals, laat men dit strenge optreden voor
namelijk beperken tot de verkeersfouten, waaraan 
de bestuurder zich schuldig maakt. 

Communist Brandenburg 
was nog niet "bij de tijd" 

oe parlementaire verslaggever van .. De 
Volkskrant" vermeldt het navolgende 

niet onvermakelijke incident, dat zich afspeelde 
tijdens de jongste begrotingsdebatten in de Eerste 
Kamer: 

.. De economische toestand in Nederland is niet 
gezond. zei de communist Brandenburg in de 
Eerste Kamer, want de economie is gebasee,.-d op 
de wapenproductie. 
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AGENDA 

Van de Jaarlijkse Alg~mene Vergadering van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie; te 

· houden op Zaterdag 26 Februari a.s. in Hotel 
Wittebrug, Badhuisweg te 's-Gravenhage. 

Ochtendvergadering, aanvang 11 uur: 
1. Opening door de voorzitter. 
!. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ver-

caderlog van 20 Februari 1954. 
S. Jaarverslag van de secretaresse. 
4. Jaarverslag van de penningmeesteresse, 
ö. Verslag van de Kascommissie over het jaar 

1954. 
I. Benoeming van de Kascommissie voor bet 

jaar 1955, 
"1. Verkiezing van bestuursleden. 

Aan de beurt van periodieke aftreding zijn: 
D. W. Dettmeljer te 's-Gravenhage (voorz.): 
Mevrouw J. van Nispen-van Wely te Heem
stede; 
S. Breebaart, te Mlddenmeer; 
W. D. Janzen te Harlingen. . 
Mevrouw · I. van Nispen-van Wely stelt 
zich niet herkieSbaar; de andere aftreden::!. 
den zijn bereid een nieuwe benoeming te 
aanvaarden. 

8. Rondvraag. 

Middagvergadering, aanvang 2 uur: 
t. INLEIDING OVER HET POLITIIl-

VRAAGSTUK, te houden door: Prof. mr p, 
J. Oud, voorzitter van de V.V.D,, en mr D. 
J. van Gilse, procureur-generaal bU. het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage. 
N.B. Introductie op beperkte schaal van 

· leden der Partij is toegestaan. ~vragen 
dienen schriftelijk te worden gericht aaa 
bet Algemeen Secretariaat van de V.V.D., 

- Koninginnegracht 61 te 's-Gravenbage. 
lt. Sluiting. 

Hij had kennelijk de jongste veranderingen in 
zijn Moskouse hoofdkwartier nog niet volledig 
verwerkt. 

Minister-president Drees maakte daar - me,t 
een smalend glimlachje - handig gebruik van: 
,.Mag ik de heer Brandenburg de raad geven om 
tijdig de heer Boelganin te waarschuwen?" zei hij. 
,.Anders wordt ook die wegens onervarenheid 
ontslagen". (De nieuwe Sovjetregering legt meer 

·dan de "onervaren" Malenkof de nadruk op de 
wapenproductie.) 

Bureaucratius doet opnieuw 
van zich horen 

0 ver de gang van zaken bij onze rijksinstel... 
lingen zijn weer nieuwe klachten. 

Thans werden deze geuit door de heer Weege~ 
reef. voorzitter van de Vereniging Technische 
Ambtenaren van het Kadaster. 

De technische ambtenaren van het Kadaster 
zijn onvoldaan over de situatie van heden, omdat 
men de consequenties van de gewijzigde perso~ 
neelsverhoudingen, de taakverdeling en de ach.,. 
terstand van het ·werk in zeer onvoldoende mate 
heeft aanvaard, aldus de heer Wegereef tijdens 
het de vorige week te Jtrecht gehouden congre~ 
van middelbaar landmeetkundigen van rijk, pro-:
vincie, gemeente en particuliere instellingen. 

Over deze gang van zaken aldus spr. heerst 
grote ontevredenheid en die is goed merkbaar als 
men weet, dat na 1942 honderdvijftien en na 1 
Januari 1954 vijf~en~dertig personen het Kadas~ 
ter hebben verlaten. 

Bij de ~ijksinstellingen in het algemeen en bij 
het Kadaster in het bijzonder, aldus de heer We~ 
gereef. wordt niet voldoende gepoogd efficiency 
te betrachten; waardoor een economische ont ... 
plooiing van de arbeidskrachten wordt belem~ 
merd. 

Niettegenstaande een grote uitbreiding van het 
middelbaar personeel is er een belangrijke ach-
terstand in het werk, dat nog steeds toeneemt. 
groeien in verband met de geschatte bevolkings-

Verwacht wordt, dat de omvang van het land~ 
meetkundig werk de komende jaren zal blijven: 
groeien in verband met de geschatte bevolkings~ 
aanwas van 231 millioen gedurende de eerstko .. 
mende 25 jaar. 

Deze klachten gevoegd bij die welke wij de 
vorige week publiceerden met betrekking tot de 
gang van zaken bij het ministerie van Oorlog, wij~ 
zen er wel op, dat Bureaucratius bij de rijksinstel~ 
Jingen vast in het zadel zit. 

Het \rordt tijd om aan deze zadelvastheid snel 
Jtl afdoend een definitief· einde te maken. 
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(Vervolg van pag. 2) 

Wanneer men eens ziet naar het bui~ 
tenland, blijlü, dat daar tal ~an gemeen
tebesturen, in het bijzonder van de gro
tere gemeenten, zich de oprichting van 
een crematorium tot plicht hebben ge
rekend omdat er in hun gemeenten een 
groot ~antal personen is, dat op lijk
verbranding prijs stelt. 

Dit mag in Nederland niet. In Neder
land mag geen enkele gemeente direct 
noch indirect aan de oprichting van een 
crematorium deelnemen. 

Prof. Oud was van mening, dat een 
der1l'elijke houding de overheid, die ge
lijkheid moet betrachten tegenover alle 
burgers, niet past. Het gehele streven 
is er op gericht, de crematie moeilijk te 
maken en te zorgen, dat er zo min mo
gelijk wordt gecremeerd. 

Men wil bereiken, dat een zo. groot 
mogelijk aantal mensen, dat op crema
tie prijs stelt, in de pralttijk toch niet 

· in de gelegenheid Zal zijn te doen wat 
door hen juist wordt geacht. 

Erbarmelijk compromis 

H et wetsontwerp, zo is gezegd, is 
een compromis. Ook de heer 

Scheps beriep zich. daarop voortdurend. 
Dè heer Oud antwoordde hierop: dan is 

" het een e r b a r m e I ij k compromis. 
Het was hem dan ook onbegrijpelijk, 

hoe destijds een man als mr Joekes de 
· memorie van toelichting mede had kun
, nen ondertekenen en dat thans de mi

nisters Donker en . Suurhoff hun hand~ 
'tekening onder de memorie van ant· 
woord , hadden kunnen plaatsen. 
' Geen van beide ministers zat naast 
minister Beel tijdens de behandeling yan 

, pet ontwerp. Voor de heer Suurhoff was 
.er een verklaring; hij verbleef op dat 
ogenblik nog in Australië. Maar ook ten 

, aanzien van minister Donker kon de 
heer Oud het wel begrijpen dat hij maar 

. liever wegbleef: ,hij laat dit varkentje 
liever wassen door zijn ambtgenoot van 
Binnenlandse Zaken". 

1 De heer Oud had een ogenblik zelfs 
overwogen of hij gebruik zou maken van 

· de bevoegdheid, aan de Kamer een voor
stel te doen. waarbij de minister van 
. Justitie zou worden uitgenodigd deze 
beraadslaging bij te wonen, omdat hij 

· enkele algemene opmerkingen had te 
maken, die de minister van Justitie ten 

· minste evenzeer raken als de minister 
·. van Binnenlandse Zaken. 

Dit gemengde Kabinet had deze zaak 
moeten laten rusten. Blijkens een adres 

'van de Verenigingen voor Lijkverbran
. ding wilden deze wel bepaalde verbete
. ringen in het ontwerp, maar het com-
promis meenden zij te moeten aanvaar

, den, omdat een legale gelegenheid tot 
crematie werd geschapen. 

De heer Oud achtte dat een onbegrij
pelijke uitlating, gevolg van een zich 
onvoldoende verdiepen in het probleem 
van de verhouding tussen wet en recht. 
Het is volstrekt niet zo, dat alleen recht 
zou zijn in Nederland wat in de wet 

.. staat. Er is . veel meer rechtsvorming 
dan de rechtsvorming alleen bij de wet. 

Rechtsvorming 
De overheid heeft natuurlijk een 

belangrijke taak bij de rechtsvor
ming, maar, wanneer men ervan uit zou 

gaan, dat h~t alleen de overheid zou zijn, 
die beslist wat recht is, gaat men naar 
de mening van onze fractievoorzitter uit 
van een volstrekt verwerpelijk beginsel. 

Wat wij - zo betoogde hij met na
druk - als overheid, als wetgever, heb
ben te doen, is inderdaad, dat wij ons 
best doen, onze wetgeving zoveel moge
lijk aan te passen bij de rechtsontwikke
ling. 

Uitvoerig zette spreker hierna uiteen, 
hoe het nu gesteld was met onze van 
1869 daterende Begrafeniswet. Velen we
ten het wellieht, maar wij willen het 
hier in enkele regels samenvatten. 

In die wet van 1869 was het b e g r a -
v e n geregeld, omdat er destijds in het 
geheel geen behoefte aan regeling van 
crematie bestond. Omstreeks 1913 - in 
dat jaar was 't crematorium Westerveld 
gereed - is men begonnen met creme
ren. 

MINISTER BEEL 
.. .... dreigement~ ..... 

De vraag is toen voor de rechter ge
komen of wat in Westerveld gebeurde 
in strijd met de wet of strafbaar was . 
En toen hebben we gekregen, . dat be
kende arrest van de Hoge Raad, waarbij 
kortweg werd gezegd: Er is een plicht 
tot begraven, maar als men die plicht 
niet nakQmt, is dat niet strafbaar. 

Wij hebben inmiddels een ontwikke
ling van 40 jaar gehad. gedurende welke 
die lijkverbranding rustig is doorge
gaan. Waarom? Niet omdat de overheid 
geen middel had om de lijkverbranding 
te beletten. 

Het is waar: zij was niet strafbaar, 
maar het middel van politiedwang stond 
de overheid volledig ten dienste. Het 
liberale Kabinet Cort van der Linden 
was er zich volledig van bewust, dat 
het maar een paar politiemensen naar 
W esterveld had te sturen en te zeggen: 
het is in strijd met de wet; het wordt be
let. Daarover heeft de Regering echter 
niet gedacht en ook niet de gehele reeks 
rechtse Regeringen (Ruys de Beeren
brouck, e.a.) die wij daarna gekregen 
hebben. 

Minister Ort heeft enkele weken na
dat genoemd arrest was verschenen, aan 

het hoofdbestuur van de Vereen. voor 
Facultatieve Lijkverbranding zelfs schrif
telijk medegedeeld, dat uit justitieel oog
punt tegen het toel;;tten van lijkverbran
ding in de oven dier vereniging onder 
nauwkeurige handhaving van de door 
het bestuur omschreven waarborgen 
geen bezwaar bestond en dat het voors
hands niet in de bedoeling der Regering 
lag, de politie tegen de lijkverbranding 
vanwege de vereniging te doen optreden. 

Nu ging de heer Oud er terecht van 
uit, dat een Nederlandse Regering nog 
altijd wel zoveel eerbied voor · de wet 
heeft, dat, a~s zij dit doet, zij het doet 
uit de overtuiging: die wet. mag aldus 
geluid hebben, maar wat in die wet 
stond is niet meer in overeenstemming 
met het recht-

Dat, zo kon de heer Oud in herinne
ring brengen, hebben we meer gehad. 
Wij hebben dat ook gehad bij de oude 
Zondagswet van 1815. Deze werd óók 
niet g(lhandhaafd, omdat men zei: deze 
wet is niet meer in overeenstemming 
met de heersende rechtsovertuiging. Op 
die grond is dat optreden van die Rege
ring en van de volgende Regeringen ge
rechtvaardigd. 

Kort en goed was dus de conclusie 
van de heer Oud, dat de crematie in 
Nederland door de rechtsontwikkeling in 
deze 40 jaar recht is geworden en wel 
onder de omstandigheden en op de voor
waarden, die op het ogenblik in de prak
tijk worden toegepast. 

De taak van de overheid en met name 
van dè wetgever is in dit gevai dan, dat 
wij, als we wat gaan doen, de wet aan
passen aan het recht. En dan gaan we 
geen wet maken, die ten opzichte van 
het recht, dat zich in de maatschappij in 
die veertig jaar heeft gevormd, een zeer 
belangrijke terugtred betekent. 

Er wordt, zo merkte de heer Oud spits 
op, in deze Kamer nog weleens gaarne 
het woord .,progressief" gebezigd. Het 
ligt mij niet zo dikwijls in de mond be
storven, maar in dit geval wil ik het 
woord progressief wel gebruiken en wil 
ik zeggen, dat deze wet niet p r o g r e s
s i e f is, maar r e g r e s s i e f is. 

Deze wet gaat teruggrijpen op een ont
wikkeling, die wij dóór zijn, en daardoor 
zal deze wet niet zijn in overeenstem
ming met het rechtsbewustzijn van een 
groot deel van het Nederlandse· volk. 

Dat betreft volstrekt niet alleen de 
voorstanders van crematie; daar zijn tal
lozen onder, die voor zichzelf geen be
hoefte· aan crematie hebben, doch die 
zeggen: Ik wens, dat mijn medeburgers, 
die er wel vóór zijn, dezelfde rechten 
krijgen als anderen. Nu gaan. wij tegen 
die ontwikkeling in. 

Onze woordvoerder wilde minister 
Beel op dit punt nadrukkelijk waarschu
wen. De minister heeft een heel goede 
les gehad met de Zondagswet. Heeft de 
minister .aan één Zondagswet niet ge
noeg? De minister· is nu precies in bot
sing gekomen met zijn eigen geestver
wanten in Limburg! 

Er is niets gevaarlijker dan wetten te 
maken die ingaan tegen de rechtsover
tuiging van een belangrijk deel van het 
volk. Zonder de medewerking van dè 
P.v.d.A. was de nieuwe Zondagswet er 
niet gekomen. 

Ik weet, zo kon de heer Oud op dat 
ogenblik nog zeggen, niet, hoe het met 
dit wetsontwerp zal gaan. Hij kon ech-

1'9 FEBRUARI 1955 - PAG. 4 

MINISTER DONKER 
...... afwezig ...... 

ter w e 1 zeggen: Ik weet, dat er in de 
P.v.d.A. zijn, die in deze zaak -op precies 
hetzelfde standpunt staan als mijn poli• 
tieke vrienden en ik, en ik heb de over
tuiging, dat er velen in de P.v.d.A. zijn, 
bij wie dat woord, dat ik nu heb gespro
ken, weerklank vindt. 

T .!1 draagzaamheid 

A an 't einde van zijn met grote gloed 
uitgesproken rede herinnerde prof. 

Oud aan een grondregel uit de oude 
Staatsregeling . van 1798, ongeveer aldus 
luidend: .,Doe een ander in de maat
schappij niet, wat gij niet wilt, dat u 
wordt gedaan en doe een ander te allen 
tijde zoveel goeds als gij onder gelijke 
omstandigheden van hem zoudt willen 
ontvangen". 

Dat is een adagium van verdraagzaam
heid en op dit adagium wilde hij aan 
h-et slot van zijn rede een beroep doen. 

Voorlopige conclusie 

I n een conclusie samenvattend het
geen de houding van de V.V.D.

fractie tegenover het wetsontwerp zou 
zijn, kon de heer . Oud opmerken, dat 
zijn fractie zich op het standpunt had 
kunnen stellen, dat zij bij de Zondagswet 
hád ingenomen. Het standpunt n.l., dat 
dit een stuk wetgeving was, dat zó ver
werpelijk was, dat zij er zelfs niet aan 
wilde dokteren en het eenvoudig af
stemde. 

Wij menen echter, zo zei de heer Oud 
thans, dit h i e i: niet te moeten doen. 
Dit wetsontwerp is van dieper ingrijpen
de aard dan de Zondagswet. Bovendien 
was het naar zijn mening mogelijk om 
de ergste giftanden uit het ontwerp te 
trekken. 

Dat zullen wij, zo kondigde hij aan, 
dan ook proberen: Vandaar dat hij, met 
zijn fractiegenoten als mede-onderteke
naars, een aantal amendementen had in
gediend. Een aantal artikelen, waa1·op 
geen ámendementen konden worden in
gediend, zou in dit verband in zijn ge
heel moeten worden afgestemd. 

Onze houding ten opzichte van dit 
ontwerp - zo eindigde hij - zal af
hangen van hetgeen er met deze amen
dementen en met de amendementen, die 
van andere zijde zullen komen, gebeurt. 
Bij de eindstemming zullen. wij dan zien, 
hoe het ontwerp er d a n zal uitzien en 
aan de hand daarvan zullen wij bepalen, 
of wij menen onze stem al dan niet aan 
het ontwerp te kunnen geven. 

In een afzonderlijk overzicht, elders in 
dit blad, kan men vinden, hoe het ver
der is gelopen. A. 

(Vervolg van pag. 1) 

vrijheden hebben helpen ondergraven. De rede~ 
. nering, dat een minderheid soms moet beseffen 

oplossing kon brengen - die liberale vrijheid 
bleek in het crematiedebat schrikwekkend onder~ 
mijnd." 

discussies over de crematie prof. Oud de woord~ . 
voerder bleek te zijn." 

een minderheid te zijn ontneemt hun bijv. het 
re~;:ht om zich nog ooit te heklagen over .,zaal~ 
afdrijving" in het r.k. Zuiden; Het mandement 

·immers heeft de principiële verwerping van het 
. socialisme nog weer eens in de sfeer van de r.k. 
godsdienstige opvattingen getrokken; als een so~ 
cialistische vergadering in een r.k. streek _de meer~ 
derbeid aldaar wegens ,.opvattingen omtrent de 

·godsdienst" een doorn in het oog is, heeft men 
zich daar voortaan in te schikken. Een eventueel 
beroep op de grondwettelijke vrijheid van verga~ 

· dering hebben de ·socialisten zelf ontkracht, nu zij 
er aan hebhen meegewerkt met het gezag van de 
w e t de geestelijke vrijheid uit te hollen. Voor de 
schotel linzenmoes van het politieke compromis 
hebben de d e m o c r a t i s c h e socialisten, zoals 
zij zich na de oorlog noemen, het eersfgeboorte

' recht op verdediging van de vrijheid, dat zij zo 
gaarne voor zich opeisen, verspeeld. 

In de discussie rondom het mandement· der r.k. 
bisschoppen is wederzijds door liberalen en so·~ 
cialisten wel gezegd: hier, waar het te doen is om 

:de vrijheid, vinden wij elkaar. De parlementaire 
. discussie rondom de crematie wekt helaas andere 
gedachten. De liberale vrijheid ~ die minister 
Beel gisteren "erbarmelijk" durfde noemen, maar 
-die in 1853 herstel van de bisschoppelijke hiërar~ 
ebi~ mogelijk maakte en die de schoolstrijd tot 

* * * 
oat de P.v.d.A. bij de behandeling van deze 

.,crematie~wet" een wel zeer slechte beurt 
gemaakt heeft, bleek te allen overvloede ook uit 
het ,.Eresaluut", door het socialistische dagblad 
.. Het Parool" aan prof. Oud gebracht. Anders 
dan het officiële socialistische partijblad .. Het 
Vrije Volk" verklaart ,.Het Parool" ronduit te 
betreuren, dat "prof. Oud niet meer bondgenoten 
vond waar hij ze had mogen verwachten. Bij de 
socialisten, maar ook bij diegenen van Protestants 
Christelijke huize, die zich .,geroepen weten tot 
de vrijheid". Het blad noemt prof. Ouds uiteen~ 
zettingen over de geestelijke vrijheid gelijk hij die 
bij dit debat heeft geformuleerd .,liberalisme in de 
be.ste en diepste zin van het woord" en het denkt 
daarbij aan die stroming die de eeuwen door haar 
geestesmerk heeft gedrukt op het Nederlandse 
volk en in menig opzicht haar edelste vertegen~ 
woordiger vond in de grondlegger van onze staat, 
·Prins Willem. De latere ontwikkeling van de Re~ 
publiek - aldus .,Het Parool" - mag ons niet 
blind m'aken voor het feit, dat zijn denkbeelden 
juist op het gebied der godsdienstige verdraag~ 
zaamheid eerst eeuwen later verwezenlijkt zijn, 
o.a. dank zij Thorbecke. Het is deze geest, die 
aan Nederland bijv. ook de emancipatie van onze 
katholieke landgenoten bracht, waarvan bij de 

.. .. .. 
W ij mogen voor de discussies over het on~ 

derhavige wetsontwerp, welks aanne~ 
ming wij betreuren, verwijzen naar de "Flitsen" 
van onze parlementaire medewerker. Wat prof. 
Oud ook bij deze gelegenheid weer gezegd heeft 
verdient niet alleen de aandacht van al onze 
geestverwanten, het worde door hen ook gebruikt 
om het. aan anderen duidelijk te maken, dat hier 
inderdaad alleen de liberale Kamerfractie gestre~ 
den heeft-. voor het grote goed der geestelijke 
vrijheid, een goed dat naar thans ten duidelijkste 
bleek niet veilig is bij een compromis-politiek als 
waartoe de P.v.d.A. zich liet verleiden. 

Niet dat de P.v.d.A. bij 't jongste Kamerdebat 
een slechte beurt maakte is het belangrijkste, doch 
dit: het gaat er voor de geestelijke vrijheid in 
Nederland kwaad uitzien, wanneer .. rechts" en 
rood elkaar vinden in een compromis dat, om nog 
eens de woorden van de .. N.R.C." tot de onze te 
maken, de liberale vrijheid schrikwekkend onder~ 
mijnt. 

De liberale vrijheid ...... 
Dat is het geestelijk fundament waarop ons 

staàtsbestel tot nu toe rustte. 
Dat het Nederlandse volk dit begrijpel 

de~. 

.. 
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Parlementaire Flitsen (liJ 

REPLIEKEN EN AMENDEMENTEN .OP 
. ~ ., HET CREMA1IE-ONTWERP_ 

Minister Beel 
" 

dreigde" twee maal met intrekking 
De Kamermeerderheid heeft er niet toe mede willen werken, het ontwerp van 

Wet op de Lijkbezorging te ontdoen van hetgeen prof. Oud de "erg-Mie giftanden" 
noemde. De lOifi&Che eonsequentie ·was, dat onze fractie haar stem dus aan het INlt
werp heeft onthouden. 

Het "compromis" tussen de rechtenijdeen de P.v.d.A. zorgde echter voor een grote 
meerderheid. Een compromis, dat de heer Oud bij de replieken, nadat zo~l minister 

· Beel als de heren Scheps en Burger zich daar weder op hadden beroep(ln, nog eens 
· &Cherp &"ehekeld heeft. 

Een compromis, zo kunnen wij zijn repliek . op ·dit punt samenvatten, ka.n me~ ten 
aanzien van veel dingen sluiten, waarin mell het niet met elkancler eens is. 

Maar een compromis is niet mogelijk én niet &"eoorloofd ten IWWIZien van onze 
vrijheidsrechten. Daar Is een compromis eenvoudi&" INlbestaanbaar, omdat men d1Ul 

een compromis gaàt sluiten - dus een terugstap gaat doen - met betrekking tot 
iets, dat als grondrecht reeds gewaarborgd was. 

Wij leven hier in Nederland in een land, waar vrijheid van godsdiell8t, vrijheid 
van overtuiging bestaat. Als dat zo iB, hebben Regeri~W en w~ever niet anders te 
doen, dan regelingen op dit pun\ zo ie maken, dat er ge I ij k he i d zal zijn voor de 
aanhangers van de verschUlende overtuigingen. · 

Vlijmend scherp en met een verwar
mende hartstocht, zoals men die alleen 
kan opbrengen wanneer het een zo groot 
goed als de geestelijke vrijheid in Ne-

. derland betreft, richtte onze partij- en 
fractievoorzitter zich vooral teg-en de 
socialistische fractie-voorzitter mr Bur
ger, die de beperkende bepalingen voor 
de crematie o.a. meende te kunnen ver
dedigen door er zich op te beroepen, dat 

. verdraagzaamheid medebrengt, dat men 
anderen ook niet mag ergeren en :9ie het 
na allerlei kronkelwegen zo wist voor 
te stellen, dat de heer Oud eigenlijk..o n-
v e r d r a a g z a a m was. -

Ongetwijfeld, zo zei de heer Oud in 
antwoord hierop, zullen anderen zich 
weleens ergeren. Ik heb zo'n idee, dat de 
beren Zandt en Van Dis er zich ook wel 
aan ergeren, dat de mis, die voor hen' 
een vervloekte afgoderij is, wordt gece
lebreerd. 
Maa~ is dat een reden om te zeggen: 

De mis mag niet meer gecelebreerd wor
den in een omgeving, waar de bevolking 
in overgrote meerderheid de richting van 
de heer Zandt is toegedaan? Zou iemand 
in de Kamer dat voor zijn verantwoor
ding durven nemen? 

Het liberale beginsel van de geestelij
ke vrijheid - zo riep de heer Oud in 
een vurige peroratie, die zelfs zijn te
genstanders tQch boeide, uit - zoals ik 
het verdedig, is het liberale beginsel in 
zijn algemene en grote betekenis geno
men. Niet in de zin van het beginsel van 
een bepaalde politieke partij, die zich 
liberaal noemt; niet het beginsel, waar
van ik het monopolie opeis voor mijn po
litieke vrienden en mij. 

Het is het algemene liberale beginsel 
van de geestelijke vrijheid, dat doorge
werkt heeft ook in tal van partijen, die 
zich overigens niet liberaal noemen en 
die op andere punten volkomen met mij 
van mening verschillen. 

Het is het geestelijke beginsel, dat 
vroeger altijd geleefd heeft aan de ge
hele linkerzijde onder de oude sociaal
democratische partij. 

Wanneer wij dit debat zouden ·hebben 
gehad vóór 1940, toen aan die kant be
halve de revolutionnairen ook zaten de 
liiJeralen, vrijzinnig-dt:mocraten en so
ciaal-democraten, dan zou de gehele lin
kerzijde één lijn hebben getrokken, om
dat die linkerzijde zich bij alle onder
linge geschillen één ·voelde in het alge
mene liberale beginsel van de geestelij
.ke vrijheid; 

Sprekend in een verder deel van zijn 
repliek, welke wij- helaas niet volledig 

. kunnen weergeven, over de Grondwet, 
zei de heer Oud nog: Dat onze Grondwet 
liberaal is, is een gevolg van de kracht 
van het liberaal beginsel, ten aanzien 
waarvan de heren, hoezeer het politiek 
liberalisme in de minderheid is gekomen, 
er bij alle Grondwetsherzieningen, die 
wij sedert 1848 hebben gehad, niet in zijn 
geslaagd, dit beginsel van de Grondwet 
te veranderen. 

Het is hetzelfde beginsel, dat ligt in de 
Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens, het is hetzelfde beginsel, 
dat ligt in de conventie van Rome. 

Als de heer Bruina Slot (A.R.) de li
berale Grondwet door een anti-revolu
tionnaire vervangen· wil zieri, dan moet 
bij trachten, in Nederland een dergelijke 
Grondwetsherziening tot stand te bren
gen. 

V. JI.D. en P.v.d.A. 

B!langwekkend was ook hetgeen de 
heer Oud als zijn visie gaf op het 

beginsel der partijformatie . 
Als iemand zich bij de V.V.D. wil aan

sluiten, zo zei hij, omdat hij onze begin
selen onderschrijft, vragen wij niet, van 
welke confessie hij is, omdat wij de over
tuiging hebben, dat onze beginselen met 
allerlei godsdienstige confessies verenig
baar zijn. 

Er is een tijd geweest, dat er onder de 
rooms-katholieken een sterke liberale 
stroming was. Wij zijn ervan overtuigd 
- in zoverre is er overeenstemming met · 
de P.v.d.A. - dat er bij ons plaats is 
voor mensen van verschillende overtui
ging. Zo hebben wij ze ook in ons mid
den. 

Onze beginselen van geestelijke vrij
heid onderschrijven zij allen. leder voor 
zich moet naar zijn eigen inzicht beslis
sen, of de godsdienstige. beginselen, wel
ke hij beleidt, in overeenstemming .zijn 
met de beginselen van onze partij. 

Als die overeenstemming aanwezig is, 
zal hij kunnen toetreden, anders niet. Wij 
gaan bij ons nooit compromissen sluiten 
ten aanzien van die geestelijke overtui
gingen. 

Als ik het goed zie - zo vervolgde hij 
- is dit de ·grote moeilijkheid, waarin 
de P.v.d.A. verkeert. De structuur van 
de partij is zo, dat men zegt: Bij ons 
werken samen mensen van verschillende 
geestelijke overtuiging: Humanistische 
Werkgroep, Katholieke Werkgroep, Pro
testants-christelijke Werkgroep. 

En nu gaan wij daarom in die partij 
naar het compromis zoeken tussen die 
verschillende werkgroepen, hetzelfde 
compromis, dat gezocht wordt in het ge
mengde Kabinet. Dat compromis in het 
gemengde Kabinet kan ik begrijpen, al 
heb ik gezegd, dat d i t geen materie 
daarvoor is. 

Maar een politieke partiJ, die zich door 
haar constructie heeft geplaàtst in deze 
positie, dat zij- over deze grote geestelijke 
vragen niet één geluid kan laten ·horen. 
dat weerklank vindt bij alle leden van 
de partij, een dergelijke politieke partij 
verkeert naar mijn overtuiging in een 
buitengewoon moeilijke en bedenkelijke 
positie. 

Tot nu toe was het altijd zo, dat het 
beginsel van het liberalisme in geeste
lijke zin, bij ons, aan de gehele linkerzij
de, dus ook in de oude S.D.A.P., leefde. 
Dit liberalisme kan in de Partij van de 
Arbeid niet meer leven. 

Dat tnoet ertoe leiden - ik heb enkele 
symptomen daarvan gezien - dat bij de
genen, die de geestelijke vrijheid ver
staan, zoals mijn politieke, vrienden en 
ik die verstaan, toch de vraag zal moeten 
opkomen: als wij een partijconstructie 
malren op de manier van de constructie 
van de P.v.d.A., zal dan die grote geeste
lijke vrijheid bij die partij als zodanig 
nog wel veilig zijn? 

Dit vind ik voor onze politieke toe
komst de L :angrijkste uitkomst van dit 
debat. 

Het is, zo voegde de heer Oud daaraan 
toe, nu niet de tijd, hierop nader in te 
gaan. Wij zullen elkander bij de algeme
ne beschouwingen in het najaar nog eena 
weer kunnen vindeo. 

Amendementen 

W ij zullen het, wat de meer algeme
ne beschouwingen betreft, hier 

thans bij laten. Wie geabonneerd zijn op 
de,, l!)Sb,~~!fi.is:~. . verza19~i.PJ..g , v~ . deze 
overzichten, willen wiJ aanraden, vooral 
d n gedeelte goed in het ~g; te· ióuden. 
Wàt onze' partij.: en fraétie•vobrzitter 
hier heeft gezegd; is een voortreffelijke 
plaatsbepaling van het liberl!,li,Sme, óók 
tegenover het socialisme, zoals dat thans 
in de Partij van de Arbeid is georgani
seerd. 

Thans zuilen wij moèten overgaan tot 
de vermelding van het lot der -onder
scheidene ingediende amendementen. Ook 
daarbij werd somstijds nog felle princi
piële discussie gevoerd. 

Zij grèep echter steeds terug op het 
parlementaire tournooi, zoals dat daar
vóór was gevoerd en ook ter wille van 
de .zelfs voor zulk een hoogst gewichtig 
Kamerdebat toch niet onbeperkte ruimte 
in· ons blad, zullen wij· ons thans verder 
vrijwel tot de feiten moeten l)èpäJen. 

Reeds direct op· het eerste artikel van 
het -Ontwerp waren enige amendementen 
ingediend. . : 

Het eerste .· gedeelte van dit -artikel 
luidde: 

"Het lijk van een overleden persoon 
of doodgeboren kind wordt in een ge-. 
sloten kist begraven op een begraafplaats, 
overeenkomstig deze wet aangelegd of 
volgens de overgangsbepalingen dezer 
wet toegelaten. Het kan worden ver
brand in een crematorium, overeenkoms
tig deze wet ingericht of volgens de 
overgangsbepalingen dezer wet toegela
ten, doch slechts in de volgende geval
len: 

a. indien de overledene bij uiterste wil 
of bij een akte, als omschreven is in ar
tikel 982 van bet Burgerlijk Wetboek, de 
wens te kennen heeft gegeven, "dat zijn 
lijk verbrand worde; 

b. indien van een overledene, wegens 
jeugdige leeftijd onbekwaam. om bij 
uiterste wil te beschikken, de ouders, zo 
hij onder hun macht stond, of de voogd 

·schriftelijk de wens te kennen geven, 
dat zijn lijk verbrand worde, tenzij de 
verbranding niet zou stroken met de 
geest, waarin de ouders of de voogd hem 
gedurende het laatstverlopen jaar heb
ben laten opvoeden of verzorgen". 

Er kwamen nog meer alinea's, maar 
die doen thans niet terzake. 

De heer Oud had hierop twee amende
menten ingediend. Het eerste wilde sub 
a. lezen: "indien de overledene lid was 
van een door Ons erkende vereniging, 
die crematie voorstaat". 
· Het tweede amendement wilde boven
di enhet onder b, voorkomende na het 
woord "worde'' doen vervallen. 

De strekking van beide amendementen 
was duidelijk. Het eerste beoogde, het 
aantal gevallen, waarin crematie is toe
gestaan, uit te breiden met de gevallen, 
waarin de overledene lid was van een 
crematievereniging. Het tweede wilde de 
volstrekte inbreuk op de regel betref
fende de ouderlijke macht en voogdij te
niet doen. Die regel is immers, dat de 
ouders beslissen voor de minderjarigen. 

Ce4reigd met intrekken 

M inister Beel liet maar meteen 
geen twijfel bestaan. Van het 

eerste amendement vreesde hij allerlei 
nodeloze complicaties, zodat hij meende, 
dit ernstig te moeten ontraden en het 
tweede achtte hij blijkbaar zulk een 
ernstige inbreuk op het befaamde com
promis, . dat hij liet weten, dat hij bij 
aanvaarding van dit amendement het 
wetsontwerp zou intrekken. 

Prof. Oud antwoordde hierop, onder 
grote vrolijkheid in de Kamer, laconiek: 
,,Ik denk niet, dat de minister dit heeft 
gezegd, om mij te bewegen, dit amende
ment in te trekken. Want terugneming 
van het wetsontwerp zou de grootste 
dienst zijn, die de minister mij zou kun-. 
nen bewijzen". 

En wat die complicaties betreft, toonde 
de heer Krol (C.H.), die het op dit punt 
met de heer Oud eens was, nog eens aan, 
voor welke complicaties en gewetenscon
flicten juist in het systeem van de minis
ter de ambtenaren van de Burgerlijke 
Stand zullen worden geplaatst. 

De heer Oud heeft trouwens aange
toond, hoe op schier alle punten van dit 
ontwerp kwesties en geschillen zullen rij-

zen. Zijn amendementen - hij gat dat 
grif toe - konden dat zeker niet geheel 
voorkomen. Zij zouden, bij aanvaarding, 
de zaak alleen iets vereenvoudigen. 

Het lot van zijn amendementen stond 
echter vast. Het is evenwel uitermate be
langwekkend, dat, ondanks· de felle be
strijding door de heren Scheps en Bur
ger, bijna ateeds nog een aantal leden 
van de P.v.d.A.-fractie achter' de heer 
Oud . bleek te staan. En soms óók nog 
enkele anderen. 

Beide amendementen werden verwor
pen met 66 tegen 18 stemmen. De 18 
voorstemmers waren echter niet beide 
keren van gelijke samenstelling. Vóór het 
eerste amendement stemden de V.V.D., de 
C.P.N., de C.H.-leden Krol, Schmal ea 
Van der Feltz, de P.v.d.A.-leden Vaa 
Sleen, Van der Goes van Naters en Goed
hart en tenslotte: prof. Gerbrandy (A.R.). 

Vóór het tweede amendement stemdell 
met onze V.V.D.-fractie en de C.P.N. T 
leden van de P.v.d.A.-fractle: de darnee 
Ploeg-Ploeg en Heroma-Meilink en de 
heren Nederhorst, Goedhart, Roemers, 
Van Sleen, Vondeling. 

Ook de heer Scheps had op dit artikel 
een amendement ingediend. Het hield 
een kleine verbetering in, op grond 
waarvan onze fractie haar steni daar 
dan ook, na de verwerping van de _amen
dementen-Oud, aan heeft gegeven. Zij 
was echter van zo beperkte aard, dat mi
nister Beel de beslissing volledig aan de 
Kamer overliet. 

Het laatste gedeelte van het sub b, op
genomene wilde het amendement-Scbeps 
·doen luiden: "tenzij de verbranding niet 
zou stroken met de geest van de inrich
ting of van het huisgezin, waarin de 
ouders of de voogd hem gedurende het 
laatstverlopen jaar hebben laten opvoe
den en verzorgen". 

Door de invoeging van de woOrden 
"van de inrichting" en "of van het huis
gezin" was het de opzet, duidelijk te doen 
uitkomen, dat hier bedoeld was de alge
hele verzorging en opvoeding van de 
jeugdige. 

Dit amendement-Scheps werd aangeno
men met 4,5 tegen 28 stemmen. Vóór 
stemden de P.v.d.A., de V.V.D., de C.P.N., 
4, C.H.-Ieden en 2 A.R.-leden. 

De rechter 
L..,el trok prof. Oud nog eens van leer 
I' tegen het artikel van het ontwerp, 

waarin zelfs de president van de recht
bank wordt ingeschakeld om eventueel 
in kort geding de crematie van een jeug
dige overledene te beletten, in strijd met 
het verlangen van de ouders. 

Over dit artikel werd (nadat het door 
een amendement van de heer Scheps iets 
was gewijzigd, zonder dat de wezenlijke 
inhoud veranderde), op verzoek van de 
heer Oud hoofdelijk gestemd. 

Het werd aangenomen met 61 tegen 20 
stemmen. Tegen het artikel stemden onze 
V.V.D.-fractie, de C.P.N. en 8 leden van 
de P.v.d.A.-fractie: de dames Ploeg
Ploeg en Heroma-Meilink en 4e herell 
Goedhart, Vermeer, Roemers, Van Sleea. 
Vondeling en Van der Goes vaR Nater11. 

Ook bier viel de P.v.d.A.-fractie dus uit
een en schaarde een minderheid zich, on
danks de heren Scheps en Burger, achter 
het verzet van onze fractievoorzitter en 
de zijnen. 

Nogmaals: intrekking 

V oor de tweede maal "dreigde" mi
nister Beel met intrekking van het 

ontwerp, n.l. toen een amendement van 
dr Bruins Slot (A.R.) aan de orde kwam, 
om bet verlenen van verlof tot oprich,. 
ting van een crematorium niet ·(bij wijze 
van uitvoering van de wet) bij Konink
lijk Beslult te doen geschieden, maar bij 
de wet. 

Men begrijpt de opzet: hier zou eell 
rechtse meerderheid. zo zij dat wilde, la
ter nog ledere verdere oprichting van 
een crematorium kunnen tegenhouden. 

Ook tegen deze "rechtse" afwijking liet 
minister Beel nu zijn bedreiging horen. 

Prof. Oud verwekte opnieuw v_rolijk
heid toen hij zei: De minister brengt mij 
wel ~rg in verzoeking. Gesteld, zo zei hij, 
dat dit amendement nu eens zou worden 
verworpen dank zij de stem van niij en 
mijn politieke vrienden, die natuurlijk in
der<Jaad t e g e n dit amendement zijll, 

(Zie TervoJc op pag. i)• 



\1RI.JBEID EN DEMOCRATIE 

17 September a.s. 
De druppel en de steen 

Er is een spreekwoonl, dat de druppel 
4ie steen uitholt. · 

Nu willen wij ons niet vergelijken met 
een druppel en 1J niet met een steen. 
Maar de bedoeling van dat spreekwoord 
Is voor ieder van ons duidelijk. 

Het herhalen van een bepaald iets 
heeft tot gevolg, dat elp den duur ieder
een er althà.us iets van afweet. 

En daarom herhalen wij hier nog weer, 
da.t op Zatenlag 17 September in Den 
Haag en Scheveningen de V.V.D.-dag ge
houden wordt. 

Dat vereist een omvangrijke organisa
tie en die zijn we bezig op te bouwen. 
Maar als die organisatie er is, dan mag 
deze niet vpor niets zijn en wij verwach
ten ook vele bezoekers. 

Bezoekers, die zullen bijdragen om deze 
V.V.D.-dag op Zaterdag 17 September te 
maken tot een Oberale manifestatie. 

Wij verwachten velen, maar wij ver
wachten vooral ook U, die dit leest. 

Noteert het in uw agenda; reserveert 
deze dag, opdat deze eerste V.V.D.-dag 
Inderdaad zal slagen. 

Brieven met klachten 
We organiseren een V.V.D.-dag. Dat be

tekent een omvangrijk werk, dat bete
kent een grote organisatie, dat kost veel 
tijd, . dat kost veel geld. Maar hoeveel 
moeite er ook aan besteed wordt, hoe
veel tijd er aan gegeven wordt, het blijft 
mell!J6nwerk en er kunnen en er zullen 
dus ·wel foutjes voorkomen. En dat be
tt-kent brieven met klachten. 

Klachten over een pilaar, die het ge
zicht op iets belemmerde, klachten, dat 
men bij de. vestiaire één minuut langer 
heeft moeten wachten, welke een eeuwig
heid leek, klachten over de muziek, die 
te hard of te zacht was, enz., enz. 

En tóch organiseren we deze dag, we
ten!}, dat er na die 17de September brie
ven met klachten zullen komen. Want 
voor· alles willen we, dat deze V. V.D.-dag 
gehouden wordt. 

We zullen trachten het zo goed moge
lijk te doen en als er dan een brief komt, 
dan vinden wij dat jammer, als de klacht 
gerechtvaardigd zou zijn, maar dan ho
pen wij, dat we als troost tot elkaar kun
nen zeggen: maar tóch was de V.V.D.-dag 
geslaagd, dank zij de duizenden bezoe
kers! 

<Vervolg van pag. 5) 

dan zouden wij aldus. toch een pracht 
kans verspelen, om het ontwerp inge
trokken te krijgen. 

Niettemin, zo verklaarde de heer Oud, 
zullen wij toch tegen het amendement 
stemmen. Wij achten het hele wetsont
werp principieel fout, maar dit amende
ment achten wij , een nog groter princi
piële fout. 

Tot een stemming kwam het echter 
niet, want toen ook pater Stokman, na 
de ministeriële bedreiging, de tegenstem 
van hem en zijn fractie kwam aankon
digen, trok dr Bruins Slot zijn voorstel 
maar in. 

Een vrij uitvoerig principieel debat ont
spon .zich nog weer bij het amendement
Oud, om niet alleen crematieverenigin
&l'en, maar ook gemeenten het recht toe 
te kennen, crematoria op te richten. 

De heer Scheps (Arb.) kwam weer met 
het compromis; Eigenlijk was dit amen
dement wel juist, maar er lag nu eenmaal 
een stimularit' in voor de crematie, en 
daar wilde hij - gezien het compromis -
niet aan medewerken, 

Het werd bij zitten en opstaan verwor
pen, waarbij wederom enï.ge. P.v.d.A.-le
den het niet met de heer Scheps, en wel 
met de heer Oud eens bleken te zijn. 

Aan enkele weinig betekenende amen
dementen van de heer Scheps, die hetzij 
~:.h.s. werden aanvaard, hetzij door de 
minister werden overgenomen, kunnen 
Wij voorbijgaan. , 

De laatste beslissing van enig belang, 
vóórdat de eindstemming werd gehou
den, was die over het betrekkelijk kort 
geleden te Dieren (gemeente Rheden) op
gerichte (tweede) crematorium. 

In het wetsontwerp was bepaald, dat 
het bestaande crematorium te Velsen ge
acht zou ·worden met Koninklijke goed
keuring te zijn opgericht. 

Zowel de heer Oud als de. heer Scheps 
badden daarop een amendement inge
diend, om daarvan te maken: .,de be

•etaande crematoria te Velsen en te Rhe-

Openingsrede 
Prof. Oud· wordt door 

Hilversum I 
uitgezonden 

De rede waarmee prof. mr. 

Oud de Jaarlijkse. Algemene 

Vergadering van onze Partij te 

Haarlem zal openen, wordt op 

Vrijdagavond 22 April a.s. ·om 

8 uur des avonds uitgezonden 

over Hilversum I, golflengte 

402 m. 

AFDELINGSNIEUWS 

Nieuwe afdeling te Tholen 
opgericht 

Donderdag, 10 Februari j.l., kwam een 
aantal geestverwanten onzer Partij in 
Hotel·"Van Boven" te Tholen bijeen om 
in een ongedwongen samenzijn te spre
ken over ·de steeds verder voortgaande 
nivelleringspolitièk der huidige regering 
en de komende Tweede Kamerverkie
zingen. 

Nadat het woord was gevoerd door ir 
M. J. Stoel Feuerstein, Hoofdbestuurslid 
en secretaris van de Kamercentrale Mid
delburg en de organisator-propagandist 
der Partij, de heer . L. van Vlaardingen, 
werd besloten over te gaan tot oprich
ting van een afdeling, waarbij alle aan-
wezigen als lid toetraden. . 

Het bestuur dezer nieuwe afdeling be
staat uit: 

Voorzitter: J. H. Bal; 
Secretaresse: Mevrouw M. G. P. Looy

sen-IJff; 
Penningmeester: J. Quist. 
Wij hopen, dat. deze nieuwe afdeling op 

het eiland Tholen voor ons ·in de provin
cie Zeeland eeh be_langrijk steunpunt 
worden mag. 

Ons Kamerlid Ritmeester sprak 
in Zeeland 

Vrijdag, 4 Februari j.l., bezocht de heer 
G. Ritmeester, lid van de Tweede Ka
merfractie vergezeld van de organisator
propagandist der Partij, de heer L. van 
Vlaardingên, de provincie Zeeland, waar 
hij een tweetal spreekbeurten vervulde. 

Allereerst was er om 12.30 uur een bij
eenkomst in Middelburg, waar een. groot 
aantal partijgenoten aan een koffiemaal
tijd was verenigd. Na afloop van deze 
maaltijd hield de heer Ritmeester een 
beschouwing over het politieke beeld 

den". De heer Scheps had zijn amende
ment echter weer afgezwakt door een 
tweede alinea: .,Ten aanzien van het cre
matorium te Rheden kunnen wij alsnog 
eisen stellen, als bedoeld in artikel 29d." 

Dit betrof dan weer de bezwaren van 
godsdienstige aard of eisen omtrent de 
inrichting van het crematorium. 

Deze zijn in de artikelen 29c (2e al.) 
en 29d aldus geformuleerd: .,Het verlof 
wordt aan een dusdanige vereniging al
leen geweigerd, indien blijkt, dat in de 
gemeente van oprichting en haar naaste 
omgeving · daartegen overheersende be
zwaren bestaan, ontleend aan opvattin
gen omtrent de godsdienst" (art. 29c). -
.,Ter tegemoetkoming aan bezwaren, ont
leend aan opvattingen omtrent de gods
dienst, kunnen Wij bij het verlof eisen 
stellen omtrent de inrichting van het 
crematorium, alsmede omtrent hetgeen 
in het crematorium en op zijn erf in acht 
moet Worden genomen" (art. 29d). 

Minister Beel liet het oordeel over bei
de amendementen aan de Kamer over, 
maar sprak toch - natuurlijk - zijn 
voorkeur uit voor het amendement
Scheps. 

Het gevolg was, dat ook dit amende
ment-Oud bij zitten en opstaan werd ver
worpen. Dat van de heer Scheps werd 
op dezelfde wijze aanvaard. 

En toen ·kon dan de eindstemming vol
. gea. 

Het ontwerp in zijn geheel werd aan
genomen met 68 tegen 11 stemmen. Te
gen stemden de V.V.D.-fractie, de beide 
Staatkundig-Gereformeerden en de aan
wezige C.P.N.-leden. 

Bij de eindstemming hebben alle aan
wezige P.v.d.A.-leden zich dus bij het 
.,compromis" neergelegd. Het viel alleen 
op, dat de heer Goedhart, die. het gehele 
debat had bijgewoond, zich op het laatste 
ogenblik, vóór de eindstemming, uit de 
zaal bleek te hebben verwijderd. Hetzelf
de geldt voor mr Schmal (C.H.); of ook 
dááraan principiële betekenis moet wor
den gehecht, weten wij echter niet. 

A. 

van deze dagen, waarna hem een groot 
aantal vragen over verschillende belang
rijke onderwerpen werd gesteld. 

Verheugend was het, dat zelfs uit 
Zeeuws-Vlaanderen . talloze partijleden 
de verre en lastige reis naar Middelburg 
hadden ondernomen om de bijeenkomst 
te kunnen bijwonen. 

Des avonds om 8 uur sprak de heer 
Ritmeester voor de afdeling Goes over 
de wederopbouwproblemen speciaal in 
de provincie Zeeland.. . 

Ook hier was de opkomst zeer verheu
gend en werden verschillende problemen 
onder de loupe genomen. 

Zowel te Middelburg, waar de verga. 
dering onder leiding stond van de voor
zitter der Kamercentrale Middelburg, de 
heer L. A. Schenk, als te Goes, waar ir 
M. J. Stoel Feuerstein de vergadering 
leidde, sprak men er zijn vreugde over 
uit, dat de activiteiten val:l onze partij in 
de provincie Zeeland een sterk stijgende 
lijn vertonen. 

Afdeling Ede hield 
jaarvergadering 

Op Maa~.dag 7 Februari hield de af
deling Ede haar jaarvergadoring. De 
voorzitter memoreerde in zijn openings
woord de goede geest, die in de afde
ling heerst. 

Vervolgens besprak hij enkele aange
legenheden van plaatselijk politiek be
lang, zoals de wijze, waarop het Pr. Chr. 
Streekziekenhuis tot stand is gekomen, 
de practijken, die het gemeentebestuur 
toepast b\i het gebrubk maken van zijn 
vorderingsbevoegdheid en de deelneming 
van de gemeente in particuliere bedrij
ven. 

Uit het-verslag van de secretaris'bleêk, 
dat in 1954 8 ledenvergaderingen waren 
gehouden, die door gemiddeld 22 leden 
waren bezocht. 

De afdeling Ede bleek verder gezond 
te z\in, ook financieel. Naast een behom·-
1\jk kassaldo beschikt de afdeling ook 
nog over een propagandafonds, bestemd 
voor de a.s. verkiezingen. 

De aftredende bestuursleden, de heren 
v. d. Brandhof en Den Hartog werden bij 
acclamatie herkozen. 

Na de vergadering bleef men nog 
enige tijd gezellig bijeen, zoals dat in 
Ede gebruikelijk is. Een verloting ten 
bate van het propagandafonds bracht 
/25.- op. 

B\i de aanvang van d~ ··ergadering 
was het de voorzitter een bijzonder ge
noegen te kunnen verweFkomen de heer 
van Vlaardingen, organisator-propagan
dist van de V.V.D., die de wens te ken
nen had gegeven de jaarvergadering in 
Ede bU te wonen. 

Sprankelende activiteit in de 
Haagse afdeling 

Er is op het ogenblik weer een grote 
activiteit in de Haagse afdeling van onze 
partij. 

Enige wijken hielden op Vrijdagavond 
11 Februari een druk bezochte bijeen
komst in het Paviljoen van het Gemeen
temuseum onder voorzitterschap van ir 
W. M. Veen, waar de heer M. J. Harde
man sprak over de Woonruimtewet en 
daarbij tevens verschillende huisvestings
problemen behandelde. 

Op Maandagavond 14 Februari kwam 
de Debatingsclub van de afdeling bijeen 
in Pulchri Studio onder voorzitterschap 
van mr D. J. van Gilse, waar de heer 
D. W. Dettmeijer het onderwerp Grens
wijziging inleï,P.de. 

De Buitenlandse Studlekring kwam «>p 
Woensdagavond 16 Februari bijeen in het 
Parkhotel, waar generaal Mathon sprak 
over .,de militaire integratie van Euro
pa". 

Op het programma staat voorts een fo
rum-avond voor enige wijken op Vrijdag
avond 18 Februari en een ledenvergade
ring op Vrijdagavond 25 Februari en een 
bijeenkomst van de Staatkundige Kring 
op 1 Maart. 

Voorwaar een omvangrijk programma, 
dat vele leden bereikt. 

Afdeling 's-Gravenhage ·houdt 
op 25 Februari a.s. een 

Ledenvergadering 
De afdeling 's-Gravenhage van onze 

partij houdt op Vrijdag 25 Februari des 
avonds te acht uur in het Parkhotel aan 
de Molenstraat 51a een ledenvergadering. 

De agenda luidt als volgt: 
1. Goedkeuring notulen vergadering 

van 28 Januari j.l. ' 
2. Ingekomen stukken en mededelin

gen. 
3. Financieel jáarverslag van de pen

ningmeester.· 
4. Verslag van de Kascommissie met 

voorstel tot décharge-verlening. 
5. Benoeming nieuwe Kascommissie 

voor 1955-1956. 
Voorgesteld "Worden de heren H. Ch. E. 
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Copie voor deze rubriek n 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, 
Alexanderstraat 16, Haarlem. 

De Europese Eenwording 
~er de voortreffelijke leiding vaa 

haar voorzitster, mevrouw dr A. 
J. P. Wibaut-van Gastel, hield de 
Contactgroep voor Vrouwen der Euro
:pese Beweging enige tijd geleden in 
Esplanade te Utrecht haar halfjaarlijk
se bijeelllkomst. · 

HoofdSCihotel van deze vergadering 
was de lezing van een lid van de Tweede 
Kamer, over het onderwerp "De Europe
se eenwording na het verwerpen van de 
E.D.G:." 

Spr. begon zijn zeer duidelijke en 
boeiende causerie met een uiteeru!letting 
&ver de Europese situatie na de tweede 
wereldoorlog. Hij gaf een overzicht van 
de verschillende vormen van internatio
nale samenwerking en verkoos hierbij 
het principe van supranationale samen
werking boven dat van intergouverne
mentele samenwerking, om o.a. de vol
gende redenen:· 

1e. dit is de enige manier om de 
Frans-Duitse tegenstellingen te · ovet>
winll1m.; 

2e. op deze wijze kan. het Saarpro
bleem blijvend opgelost worden; 

3e. de K.S.A. kan anders niet blijven 
bestaan. 

Hij was van mening dat, ook al is de 
E.D.G. thans van de. baan, ·het uit
gangspunt van de Europese beweging 
moest blijven de bovennationale samen
werking. 

Desgevraagd gaf hij echter toe, dat 
het thans niet gewenst is, te trachten 
aan de West-Europese Unie een boven
nationaal karakter te geven, ten einde 
Engeland niet opnieuw van deelneming 
af te schrikken. 

E. V.-S. 

Thans is van deze causerie een zeer 
uitvoerig verslag verschenen, dat 

bij ondergetekende ter lezing kan w~n·
den aangevraagd. 

J. H.S. 

Actie Stichting 1940-1945 
Van de landeliJke Federatie voor 

Vrouwelijke Vrijwillige Hulpver
lening, waar wij thans bij aang~sloten 
zijn, kregen wij het verzoek, hoewel 
waarschijnlijk ten overvloede, Uw aan• 
dacht te vestigen op de actie die de 
Stichting 1940-1945 dit jaar gaat voe
ren en deze actie bij U aan te bevelen, 

. hetgeen wij hierbij gaarne doen. 

J, H.S. 

van Ede van de Pais, J. J. Vürthelm en 
E. Scholte Ubing. · 

6. Verkiezing van bestuursleden we
gens periodieke aftreding van ~ bestuurs
leden. 

Aan de beurt van aftreden zija mevr. 
E. M. Dolk-Nieuwenhuis en de heren J. 
C. Manssen, secretaris, dr ir A. W. G. 
Koppejan en mr H. R. Sicman. 

Tevens bestaat nog een vacature door 
het aftreden van de heer M. C. v. Keule. 

Mevr. Dolk stelt zich niet herkiesbaar. 
De andere periodiek aftredende bestuurs
Ieden stellen zich allen herkiesbaar. 

Voor de twee opengevallen plaatsen 
worden door het afdelingsbestuur candi
daat gesteld: mej. M. C. J. Pippel en de 
heer drs J. M. A. Hartman. 

7. Aanwijz.ing van afgevaardigden en 
plaatsvervangend afgevaardigden naar 
de Algemene Ledenvergadering der partij 
te Haarlem op 22 en 23 April a.s. 

8. Behandeling beschrijvingsbrief voor 
de algemene Ledenvergadering. 

9.. Mededelingen over voorstellen tot 
versterking van het verkiezlngsfonds. 

1~. Rondvraag en sluiting. 
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BESCHRIJVINGSBRIEF 
voor de Jaarlijli.se Algemene Vergadering van de 

Volli.spartij voor Vrijheid en Democratie 
te houden op Vrijdag 22 en Zaterdag 2S April a.s. in ltet Gemeentelijk Coneertgebouw te Haarlem 

De vergadering zal beginnen op: VRIJDAGAVOND te 8 uur; 
ZATERDAGMORGEN te 10 uur. 

AGENDA: 
Vrijdag 22 April des avonds 8 uur 

OPENBARE VERGADERING 
1. Opening door de voorzitter. 

De openingsrede van prof. mr P. J. Oud zal van 8.05-9 uur 
door de radio worden uitgezonden · over Hilversum I. Golf
lengte 402 meter. 
In verband met deze uitzending wordt men verzocht te 8 uur 
precies in de zaal aanwezig te zijn. 

2. Begroeting van de buitenlandse gasten. 

HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
3. Verslag van de Commissie voor de NGtulen van de Jaarlijkse 

Algemene Vergadering van 19 en 20 Maart 1954 te Arnhem. 
4. Benoeming van de Notulencommissie voor de vergadering 

van 22 en 23 April 1955. 
á. Jaarverslag van de secretaris. 

Dit jaarverslag wordt na 1 Maart 1955 aan de afdelingen en 
Centrales toegezonden. 

6. Rekening en Verantwoording en Jaarverslag van de penning
meester. 

7. Verslag van de commissie van voorlichting over de Rekening 
en Verantwoording van de penningmeester over het jaar 1954. 

8. Benoeming van e&n commissie van drie leden ter voorlichting 
van de Algemene Vergadering bij de behandeling van de 
Rekening en Verantwoording van de penningmeester over het 
jaar 1955. 

9. Bespreking van het beleid van het Hoofdbestuur. 
10. Rondvraag. 

Afgevaardigden. van afdelingen, die bij dit punt het woord · 
wensen te voeren, dienen hiervan vóór 16 April a.s. schrif
telijk mededeling te doen aan . het Algemeen Secretariaat, 
onder opgave van het ter sprake te brengen oRderwerp. 

11. Mededelingen inzake het Rapport van de Commissie ter be.;. 
studering van de Kinderbijslagregeling. 

12. Voorstel van de afdeling Heiloo. 
De afdeling Heiloo verzoekt het Hoofdbestuur zijn aandacht 
te schenken aan de moeilijke financiële positie, waarin de 
kleine afdelingen zich bevinden. 

Toelichting: 
Een afdeling met 40 leden heeft op zijn best een ontvangst 
van f 200,- per jaar aan contribu_tie. Hiervan gaat 50 % 
naar het Hoofdbestuur. Van het resterende moet nog afge
dragen worden aan Centrale en Onder-Centrale, zodat voor 
actie in de eigen afdeling een luttel bedrag overblijft. Een 
enkele circulaire of advertentie en de kas is leeg. Het behoeft 
ons dan ook niet te verwonderen, dat er in deze afdelingen 
niets gebeurt. Dit is in alle opzichten fnuikend voor de VN.D. 
We zijn er ons volkomen van bewust, dat we hier een moeilijk 
probleem aansnijden, doch het belang van de Partij eist, dat 
hieraan de nodige aa~dacht wordt besteed. 
Mogelijk is hier enige verbetering aan te brengen doo~ b.v. 
noodzakelijk drukwerk in een centraal punt verkrijgbaar te 
stellen. We denken o.a. aan de kwitanties voor de contributie. 

13. Behandeling van de voorstellen der Commissie tot herziening 

14. 

van Statuten en Reglementen. 
Toelichting: 
De Partijraad zal op :2 April a.s. vergaderen om zijn advies 
over de voorstellen en de eventueel ingekomen wijzigings
voorstellen uit te brengen. 
In verband hiermede kunnen de afdeling·en en Centrales tot 
uiterlijk 21 Maart 1955 bij het Algemeen Secretariaat wijzi~ 
gingsvoorstellen, vergezeld van een schriftelijke toelichting, 
indienen. 

-AGENDA: 
Zaterdag 23 April des morgens 10 uur 

HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
. Voortzetting van de behandeling van de voorstellen der 
Commissie tot herziening van Statuten en Reglementen. 
Benoeming van een onder-voorzitter. 

's-Gravenhage, Heemstede en ·Wieringermeer. . 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken kan deze benoeming 
overeenkomstig art. 68 van het Algemeen Reglement zonder 
schriftelijke stemming geschieden. 

15. Benoeming van drie leden van het Hoofdbestuur. 
Aan de beurt van periodieke aftreding als lid van het Hoofd· 
bestuur zijn: · 
Mevrouw S. ·A. Th. Goudswaard-Knipscheer te Leiden 
en de heren: 
R. Th. J. Ie Cavelier te Amsterdam, 
Prof. dr E. H. s'.Jacob te Groningen, 
die zich allen herkiesbaar hebben gesteld. 
Candidaat gesteld voor het lidmaatschap van het Hoofdbe
stuur . zijn: 
R. Th. J. Ie Cavelier te Amsterdam (aftredend), 1oor de af
delingen Almelo, Amsterdam, 's-Gravenhage, Groningen, 
Heemstede en Wieringermeer; 
Mevrouw S. A. Th. Goudswaard-Knipscheer te Leiden (af
tredend), door de afdelingen Almelo, 's-Gravenhage, Gro-
ningen, Heemstede en Wieringermeer; · 
Prof. dr E. H. s'Jacob te Groningen (aftredend), door de 
afdelingen Almelo, 's-Gravenhage, Groningen, Heemstede en 
Wieringermeer. 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken kan dezt: benoeming 
overeenkomstig art~ 68 van het Algemeen Reglement zonder 
schriftelijke stemming geschieden. 

OPENBARE VERGADERING 
pl.m. 2 uur. 

16. Bespreking van het beleid van de Kamerfracties. 
Het verdient aanbeveling, dat afgevaardigden van afdelingen, 
die bij dit punt speciale onderwerpen ter sprake willen bren
gen, hiervan vóór 16 April a.s. mededeling doen aan het Al
gemeen Secretariaat, zodat de Kamerleden de gelegenheid 
hebben zich hierop voor te bereiden. 

17. Sluiting door de voorzitter. · • 
Het Hoofdbestuur van de V.V.D. 
P. J. OUD, Voorzitter. 
D. W. DETTMEIJER, Wnd. Secretaris. 

Nadere gegevens over het gezellig saJnen-
- zijn, logies, koffiemaaltijd etc. 

1. Door de Centrale Haarlem wordt aan de leden van de V.V.D., 
die de Algemene Vergadering bezoeken, .na afloop van de 
vergadering op Vrijdagavond 22 April e~n gezellig samenzijn 
aangeboden in de Vleeshal te Haarlem. In verband met de be
schikbare plaatsruimte gelieven gegadigden zich vóór 1 April 
a.s. per briefkaart op te geven aan de heer M. D. Scheer, 
Mendelssohnlaan 4 te Heemstede. 

!. Aangezien Haarlem slechts weinig hotel-accommodatie bezit en 
bovendien het tijdstip der Algemene Vergadering samenvalt 
met het bloembollen-seizoen, zal de Centrale Haarlem trachten 
zoveel mogelijk afgevaardigden en leden bij de leden in Haar
lem en omstreken onder te brengen. Opga ven aan de heer J. 
K. Lanting, Rio Grandelaan 24, Overveen (tel. K 2500-23423). 

3. De vergadering op Zaterdag zal op een daartoe geschikt tijd
stip worden gesèhorst, teneinde de aanwezigen in de gelegen
heid te stellen de lunch te gebruiken. 
Er bestaat gelegenheid tot deelneming aan een gemeenschap
pelijke koffiemaaltijd tegen de prijs van f 3,- per persoon, 
excl. bediening, in het Concertgebouw te Haarlem. 
Indien men hieraan wenst deel te nemen, moet men zich 
uiterlijk 18 April a.s. bij het Algemeen Secretariaat opgeven. 
Een aanmeldingsformulier voor deelneming aan de koffiemaal
tijd treft U hieronder aan. 

Aanmeldin~sformulier 
Vóór 18 April 1955 inzenden aan het Algemeen Secretariaat van 
de V.V.D., Koninginnegracht 61 te Den Haag. 

Ondergetekende: ............................. , ............................................................................. . 

Adres: ............................................................................................................................. . 

Woonplaats: ....................................................................................................................... . 

zal tijdens de Algemene Vergadering op 23 April 1955 te Haar
lem in het Gemeentelijk Concertgebouw deelnemen aan de 
g·emeenschappelijke koffiemaaltijd ad f 3,- p.p. (excl. bediening). 

i 
' ' ~ 

' Wegens periodieke aftreding van de heer mr H. van Riel te 
's-Gravenhage, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet .in 
de vacature van het onder-voorzitterschap worden voorzien. 
Als enige candidaat is gesteld: 

i Handtekening: ' 

,....................................................................... f 
,,,,,,,,,,,,, ... ,, ... ,,,,,,,,,,,,,,_..,._,,,,, ___ ,, __ ,, ______ , ___ ,,,_, ___ ,_,_,_,_, __ .... _ ........... 

Mr H. van Riel te 's~Gravenhage door de afdelingen Almelo, 
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OorlOg'' over het cadeaustelsel "Dertigjarige 
voortgezet • 

lll de Tweede Kamer 
bijna alle fracties 

dele wettelijk geregeld: 
Jl erdPPldheid • ln -

werd ten 71 
Een ingewikkelde 

. . 
materle 

stemmen voor, 11 tege'' -
Het eindresultaat was bevredigend 

Het we41aont;werp tot beperking van het cadeaustelsel - dat, zoals men weet, alleen 
het aanbieden of verstrekken van branche-vreemde toegiftartikelen in de vorm van 

·goederen, behoudens bepaalde uitzonderillgen, vrijstel~ of ontheffing, wü verbie
den - heeft bij de openbare beraadslaging in de Tweede Kamer tot merkwaardige 
teg-enstellingen geleid. In vrijwel alle fracties bleken de mening-en zeer verdeeld. 

De O.B.-woordvoerder, mr Sc h ma I, g-ewaagde van een "30-jarige oorlog", welke 
,_de georganiseerde mlddenstand eendrachtig heeft gevoerd om het cadeaustelsel !Jit 
cle wereld te helpea, doch die nu, in de beslissende phase, tot verdeeldheid in eigen 
kring heeft geleld, waarbij kennelijk wordt gedoeld op de afzijdige houding van de 
levenamlddelenhandel. 

De algemene indruk in middeDStandskrlngen, dat dit ontwerp teleurstéllend is, kan 
spr. volkomen delen. 

Het uitgangspunt, bevordering van g-ezonde concurrentie met vermijding van ver
storing van een ordelijk economisch verkeer, ia niet alleen in het wetsontwerp, maar 

·ook als alg-emene g-rondslag van het economiach beleid aanvaardbaar en zelfs toe te 

juichen. 
De concrete uitwMking ~ een zo beperkte regeling ia evenwel onvoldoende gemo

tiveerd. De bewindslieden zijn maar met een mager beestje - men zou ook kunnen 
zeggen: een lelijk jong eendje - aan de markt gekomen. 

De eerste spreker voor de K.V.P., de heer Hooij, toonde meer waardering voor dit 
.eindresultaat van een 30-jarige actie. Hij wees er op, dat Oostenrijk, Duitsland en 
België ons reeds met een wettelijke regeling voor zijn. 

Hij schetste vervolgens de lijdensweg, 
welke hier te lande moest worden ge
volgd om tot dit ontwerp te komen, dat 
geen algeheel verbod, maar een regeling 

·beoogt. 
De taakverdeling ·tuseri centrale over

heid (branche-vreemde toegiftartikelen) 
en publiekrechtelijke bedrijfsorganen 
(branche-eigen geschenken) achtte hij 
juist. 

Met het weren van branche-vreemde 
cadeaux 'wordt het beginsel van de Ves

. tigingswet, welke zich eveneens richt te
gen beunhazerij en grasduinen op ander
mans zakenterrein, doorgetrokken. 

Terecht zijn in de gedachtengang van 
de samenstellers diensten niet in de re
geling betrokken; er is geen sprake van 
beunhazerij, want de service wordt of 
bij het verkocht goed verleend, of de 
dienst wordt in aanvulling door bevoeg
den verricht. 

Wel zag' de ·heer Hooij gevaar in het 
vrijlaten van wederverkopers. De uitzon
deringen dienen zo eng mogelijk te wor
den geïnterpreteerd. Wat is éonsumptie
verwant; 'n bierglas bij bier? Vaor het 
hanteren· van vrijstellings- en onthef
fingsbevoegdheden dienen richtlijnen ge
geven te worden ter voorkoming van on
gelijke behandeling. 

Dit wetsontwerp zal enkele uitwassen 
uitsnijden, maar het vraagstuk slechts 
ten dele oplossen. Het bedrijfsleven zelf 
zal zulks moeten voltooien. 

Voor de A.R.-fractie sprak eerst de 
heer V a n E ijs d e n, die wees op het 
element van navolging, waartoe de be
drijfsgenoten zakelijk gedwongen worden 
als eenmaal met het cadeaustelsel is be
gonnen. Tegen het geven van branche
vreemde toegiftartikelen heeft men prac
tisch geen verweer en daarom is een wet
telijke regeling nodig. 

Deze komt eigenlijk reeds te laat om
dat de toepassing al grote omvang heeft 
gekregen. l;tege~ng door het bedrijfsle
ven zelf zou de voorkeur verdienen, doch 

· de tot dus,·erre daarmede verkregen re
sultaten zijn niet bemoedigend. 

Ook de toepassing van het civiele recht 
· (onrechtmatige daad) biedt geen uit
komst en bij zoveel meningsverschil tus
sen industrie èn · h~el llan men van 
bedrijfsregelingen wem!g verwaèhten. 
Bovendien speelt I)Ok- het belang van de 
consument hier een rol. 

Met deze partiële regeling wil spr. ge
noegen nemen in afwachting van door
werking van de p.b.o. Hij stelde verschil
lende vragen: Wat is consumptiever
want? · Ligt in de daarop gebaseerde uit
zondering niet een mogelijkheid tot ont
duiking? Kan het reclamekenmerk op 
kleine toegiftartikelen vervallen? Zijn 
alle begrippen wel juridisch hanteer
baar? Wie is strafbàar: de labrikant, de 
handelaar of beiden? 

Als eerste woordvoerder voor de 
V. V.D.-fractie kwam de heer Co r n e-
1 i s s e n op het spreekgestoelte, die er 
op wees, dat in ruim dertig jaren gedu
rende welke de middenstands- en con
sumptie-organisaties op regeling aandron
gen, enderlinge f'e&'eling deor -1ndustrie 

en handel niet mogelijk is gebleken. 
Ook nu bestaan de tegenstellingen nog, 

zoals uit de talrijke adressen blijkt. Aan 
beide zijden zijn voor- en nadelen van het 
cadeaustelsel te constateren. De industrie 
heeft de neiging het vraagstuk alleen van 
de bedrijfseconomische zijde te benaderen 
en de sociaal-ethische bezwaren voor de 
consument te veronachtzamen. 

Jammer i,s, dat men zo lapg met een 
regeling gewacht heeft; in 1946-'47 zou 
deze lang niet die bezwaren hebben opge
roepen als thans het geval is, nu de toe
passing weer grote omvang heeft gekre
gen.· 

Waarom heeft de regering alles op één 
kaart gezet door zich te beroepen op de 
bevordering van een ordelijk economisch 
verkeer? 

De . algemeen maatschappelijk& en 
ethische motieven, zoals aangevoerd in 
het adres van de Nederlandse Huishoud
raad zijn nog klemmender, terwijl ook 
het misleidende gebruik van de bena
mingen .,cadeau",_ ,,geschenk" en "toe
gift" Ïf!. strijd is met de algemene en han
delsmoraal. .,Waarheid in reclame" is het 
internationaal aanvaardbare adagium. 

De middenstandsbedrijven ondervinden 
economisch nadeel, want hun belang en 
hun kracht liggen juist in het aanhouden 
van een zo ruim mogelijk assortiment en 
het voorrang geven aan prijswaàrdigheid 
en kwaliteit. 

Door het verstrekken van cadeau-arti
kelen buiten de eigen branche wordt het 
normale debiet in die artikelen aangetast 
en ondergaan deze in het oog van de 
consument een d.evaluatie. Vele midden
standers achten het cadeaustelsel een on
waarachtig concurrentiemiddel, een 
vorm van roofbouw in de detailhandel. 

De heer Cornelissèn kon 
niet ;uichen 

Toch kon spr. geen juichtoon aanhef
fen over dit lang verbeide wetsontwerp, 
omdat hij tegen de op2:et vele bezwaren 
heeft. Van een effectieve regeling, zoals 
het voorontwerp inhield, kan niet meer 
worden gesproken. 

De scheiding tussen branche-vreemde 
en branche-eigen toegiftartikelen lijkt 'n 
geniale vondst, maar zal bij practische 
toepassing als gevolg van de vaagheid 
dezer begrippen tot allerlei ontduikingen 
en tot eindeloze procedures leiden. 

Het grootbedrijf en de gemengde ·de
tailhandelsondernemingen zullen een 
voorsprong·krijgen. Het overlaten van de 
branche-eigen artikelen aan een regeling 
door publiekrechtelijke bedrijfslichamen 
ia in wezen voorshands een zinledig ge
baar, oindat die lichamen vrijwel ontbre
ken en voorlopig ook niet zullen worden 
ingesteld. 

Bij wijze van overgangsmaatregel zou 
de leemte kunnen worden aangevuld .door 
ook de branche-eigen toegiften onder de 
wet te brengen, totdat voor de betrokken 
bedrijfstak een verÖrdening van kracht 
wordt, zoals het voorontwerp wilde. 

Een ~varwegend bezwaar achtte de 

heer Cornelissen het buiten de regeling 
laten van het kortingstelsel; ·de bron van 
het cadeaustelselkwaad. Het zijn broertje 
en zusje! 

Ontneemt men de middenstandsonder
nemingen ten dele het verweer door mid
del van het cadeaustelsel, dan komen zij 
in een nog ongunstiger positie ten op
zichte van de kortinggevende grootbe
drijven. Alleen een geringe korting we
gens contante betaling is toelàatbaar; 
reële dividenduitkering van coöperaties 
is uiteraard geen korting. 

Tenslotte wees spr. op het toenemende 
euvel van bon- en zegel-systemen, in het 
bijzonder in de vorm van z.g. reisbonnen. 
Dat deze blijven toegestaan, is een ernsti
ge leemte in het ontwerp, dat bij de li
berale fracties op al deze gronden wei
nig sympathie ontmoet. 

De heer Welter (K.N.P.) toonde zich 
in een forse rede tegenstander van het 
wetsontwerp, waarvan de urgentie niet 
is aangètoond. 

Het schept een ongeoorloofde discrimi
natie bij de toepassing van reclamemid
delen en benadeelt vele industriële on
dernemingen, die dank zij het cadeau
stelsel tot grote omzetten en daardoor tot 
prijsverlaging weten te komen, waarvan 
de consument dus dubbel profiteert. Het 

GORNEUSSEN 
waarheid in reclame 

gaat verder dan het bestrijden van exces
sen, want het brengt een overbodig eco
nomisch perfectionisme. Daarom drong 
deze spreker aan op ingrijpende wijziging 
of terugneming. 

De heer Ankersmit, de tweede spreker 
namens de V.V.D., betwistte, dat er een 
misverstand bestaat. Wie moet er nu 
eigenlijk beschermd worden? De consu
ment? Deze is tegenwoordig heus wel in 
staat met oordeel des onderscheids een 
keuze te doen. Ware dat niet het geval, 
dan zouden het algemeen kiesrecht erf 
de keuze van een echtgenoot elke deug
d~lijke grondslag cmtvallen .. 

Ook de fabrikant heeft geen belang 
bij deze regeling, vooral niet die uit de 
middelgrote en kleine ondernemingen, 
die het cadeaustelsel met geringe offers 
kunnen hanteren tegenover de groot
scheepse campagne met andere middelen 
van de grootindustrie. 

Overigens bestaat er geen wezenlijk 
verschil tussen de onderscheiden recla
me- en verkoopmethode, zodat discrimi- ·. 
natie t.a.v. het cadeaustelsel onredelijk 
is. 

Onvoldoende cijfermateriaal 
Het wetsontwerp mist een deugdelijke 

fundering in exact cijfermateriaal over 
de omvang van het cadeaustelsel en de 
beweerde nadelige gevolgen. Voor spr. 
is het dan ook onaanvaardbaar. 

De tweede A.R.-woordvÓerder, prof. 
Ger<brandy, kreeg al spoedig de )a. 

chers op zijn hand, toen hij, gewapend 
met een groot boek en een pakje, de ka
theder besteeg en zijn principiële bezwa
ren tegen het ontwerp aldus formuleer-

. de; ,.Dit.-.wet.oatwerp stelt ab-&fbaal- lle 

méest Christelijke handeling en stempelt 
die tot een economiscb delict". 

Toen maakte hij het pakje open en 
haalde daaruit een .zilveren lepel. .,Als 'n 
margarinefabrikant deze Fries" geboorte. 
lepel (die de minister als Fries ongetwij
feld kent) in geval van gezinsvermeerde
ring aan zijn arbeiders aanbiedt, der
halve" in verband met het uitoefenen 
van een bedrijf" - kan hij tot f 10.000.
boete of 6 maanden hechtenis krijgen en 
zelfs naar Veenhuizen worden gestuu~; 
2:ijn bedrijf kan worden stilgelegd. 

Al zijn er dan nog rechters in Neder
land, toch bestaat die strafbedreiging te
gen een zo nobele daad", aldus ongeveer 
de heer Gerbrandy tot hilariteit van de 
toehoorders. 

Zou het fabrieksmerk op de lepel wor
den aangebracht dan is de strafbaarheid 
opgeheven, maar de lepel bedorven. Hoe 
zou men verder op de door een zeepfa
briek als toegift aangeboden duiven een 
reclamemerk kunnen zetten? 

Men kan verwijzen naar de mogelijk
heid van vrijstelling en ontheffing, maar 
dat is geen juiste methode van wetge
ving. Bovendien ontneemt men aan de 
kleine ondernemers dit reclamemiddel, 
doch laat de groten ongemoeid. 

Tenslotte betoogde spr, dat de jurispru
dentie op art. 1401 B.W. (onrechtmatige 
daad) voldoende mogelijkheden biedt om 
uitwassen in de privaatrechtelijke sfeer 
te bestrijden. 

Met een geestig voorval uit zijn stu
dententijd als slot (veel champagne drin
ken om een wijnkoeler te verdienen) be
toogde de heer Gerbrandy, dat hij tegen 
het ontwerp zal moeten stemmen. 

De communistische woordvoerder, de 
heer Haken, vond de Nederlandse Huis
houdraad niet representatief voor de 
huisvrouwen, die :tich trouwens niet bij 
de neus laten nemen. D.e consument be
hoeft niet bevoogd te worden. De menin
gen over dit wetsontwerp blijken in allé..· 
kringen verdeeld te zijn. 

De enige oplossing zou een radicaal 
verbod· zijn, want het stelsel brengt de 
verbruikers geen enkel voordeel. Dit 
wetsontwerp maakt evenwel aan die on
gewenste toestanden geen einde en belet 
de kleine ondernemers zelfs dit concur
rentiemiddel tegen het grootbedrijf te 
hanteren. 

Aan spaarzegels, bonsystemen en kor
tingen komt geen einde. Dit wetsontwerp 
zal de gezonde concurrentie niet bevor
deren, integendeel. Ook het mogen geven 
van toegiften aan wederverkopers be
voordeelt !Je grote ondernemers en strekt 
tot nadeel van kleine winkeliers, wier 
keuze bij de inkoop daardoor eenzijdig 
wordt beinvloed. 

Ook in andere opzichten treft deze 
ongelijke behandeling. Bovendien zal de
ze wet aanleiding geven tot veel ontdui
king en procedures; zij zal een dankbare 
kluif voor de advocaten worden. 

Hoe staat het met de standwerkers op 
de markt? 

Overlaten aan een P.B.O.-regeling zal 
tot nog meer belangentegenstellingen lei
den. Het ontwerp is geen bewijs voor 
actieve middenstandspolitiek, het helpt 

· de middenstand van de wal in de sloot, 
schept nog meer verdeeldheid en zal de 
oneerlijke concurrentie niet opheffen, 
zelfs niet beperken. 

&perkin~en rechtvaardig? 
De tweede katholieke spreker, de heer 

K o e r s e n, stelde de vraag, of de be
beperkin·gen, welke worden aangebracht, 
redelijk en rechtvaardig zijn. Er moet 
niet meer dan nodig worden gereglemen
teerd en er zal naar gelijke behandeling 
der betrokken groepen moeten worden 
gestreefd. 

Spr. kon zich over het algemeen bij 
het S.E.R.-.rapport aansluiten. Hij toetste 
het industriële aspect aan het ontwerp, 
dat terecht een deel van de regelingsbe
voegdheid aan de P.B.O. overlaat. 

Een be2:waar is, dat de geïntegreerde 
bedrijven, welke toch reeds door hun 
structuur een veel sterkere positie inne
men, bevoordeeld zullen worden boven 
de andere, die een veel beperkter cadea,u
keuze zullen hebbea. 
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ZUIVERING VAN AFVAl~ WA l~ER 
Burgemeester van Rappar cl 

De Vereniging van Staten- en Raadsleden van de V.V.D. heeft op 9 Februari j.l. te 
Meppel onder voorzitterschap van mr H. S. Siebers (Groningen) een goed bezochte 
bijeenkomst gehouden, in welke mr L. R. J. van Rappard, burgemeester van Gorin
chem, een uitvoerige iltleiding heeft gehouden over het onderwerp: de bestuurlijke 
ontwikkeling van het afvalwater-zuiveringsprobleem. 

Tijdens deze inleiding ontwikkelde de heer van Rappard de volgende stellingen: 

1. Het opnemen en afvoeren van afval
water is een natuurlijke functie van het 
open6aar water. 

2. Het .recht op lozing, dat een ieder 
moet kunnen doen gelden, blijve gebon

.den aan redelijke vergunningsvoorwaar
den van de waterbeheerder. 

· 3. Er bestaat bij de deskundigen nog . 
-geen con.munis opinie over de minimum 
·eisen, waaraan gezond water moet vol
doen. 

4. Pe omvang van de zelfreinigende 
•·werking van het openbaar -water, de zon 
·en de lucht, is nog niet voldoende be

kend. 

5. Pe maté van zelfreinigende werking· 
van openbaar water verschilt naar plaats 
en omstandigheden. 

6. Ook de gemeenten hebben een plicht 
om de verontrustende voortschrijding van 
de vervuiling van openbare -wateren 
,k,rachtdadig tegen te gaan. 

7. Als vervuilers zijn zij de eerst aan
gewezenen om zelf voor de zuivering van 
het afvalwater zorg te dragen. 

8. De waterbeheerders met name de 
waterschappen behoren zich van de ac
tieve zorg voor de zuivering te onthou
den; door het van ouds toegepaste stel
sel van geboden en verboden, kan van 
hun kant de bescherming van de hoeda-

(Vervolg van pag. 8) 

· Waarom zijn reclameplaatjes niet onder 
' de uitzonderingen opgenomen -en moet 
daarvoor vrijstelling of ontheffing wor
den gevraagd? Men zou ook kleine ge
schenken van op zichzelf geringe waar
de direct kunnen vrijgeven. Tenslotte be
pleitte spr. verlenging van de overgangs 
periode van zes maanden tot b.v. een 

·jaar. 
·De heer P es c har (P.v.d.A.l gewaag

de van een omstreden vraagstuk, waar
over de strijd nog tot in de Kamer voort
duurt. De talrijke adressen gaan over het 
algemeen mank aan het euvel van de wit

-zwart-methode. Afkomstig van belang
'hebbenden, stellen zij het probleem te 
eenzijdig. 

Het wetsontwerp is evenwel theore-· 
tisch ook niet sterk gefundeerd en men 
werkt te veel met algemeen- en vaag
heden, definities zonder motivering. Dien. 
'tengevolge is de toelichting niet bijster 
overtuigend. 

Aangezien in de argumentatie van de 
regering de omvang van de cadeaugeverij 
geen rol speelt, valt niet in te zien, waar
om het geven van toegiften aan weder
verkopers wordt vrijgelaten. 

- Ook het toestaan van consumptiever
'wante cadeaux, zelfs met reclamemerk, 
lijkt niet zonder bedenkingen. Verder zal 

· men een leemte moeten opheffen door ook 
het cadeaugeven van het gebruiksrecht 

- van goederen te regelen. 
Hoe zal het na inwerkingtreding dezer 

·wet gaan met bedrijfsregelingen (zoals 
b.v. van slagers en bakkers), welke een 
algeheel cadeauverbod inhouden? Zullen 
de branche-vreemde artikelen, welke de 
wet in beperkte mate vrijlaat, dan in de 

·betrokken branche toch weer cadeau ge
geven mogen worden? Dit ware een on
gewenste toestand, ook met het oog op 

·de toekomstige P.B.O.-verordeningen. 
Dit ontwerp, dat slechts ten dele aan 

de verlangens van de middenstand tege
moet komt en de belangen van de con
sument dient, kan de socialistische frac
tie wel steunen. 

Minister wenst eervolle 
vrede 

M in i st e r Z ij l s tr a wilde slechts en
kele opmerkingen vá'n algemene aard ma
ken, de verdere verdediging aan de 

. staatssec'retaris overlatend. 
Teneinde na een 30-jarig overleg tot 

een eervolle 'vrede te kunnen geraken, 
·heeft de regering gekozen voor een rege
iing in plaats van een algeheel verbod 
·vari het cadeaustelsel, dat alleen zou kun
nén' steunen op de bescherming van de 
consument tegen irrationeel denken, te
gen het ve~:krijgen van goederen, die hij 

nigheid van het onder hun toezicht 
staande openbaar water, mits op de meest 
evenwichtige wijze het beste worden be
hartigd. 

9. Het is veeleer ondoelmatig ·wanneer 
een waterschap zich met de actieve zui
-vering gaat inlaten. 

10. Bovendien maakt de vervulling van 
die oneigenlijke waterschapstaak ernsti
·ge belangenconflicten op het terrein van 
de gemeentelijke autonomie onvermijde
lijk. 

11. Centrale geconcentreerde zuivering 
over een groot rioleringsgebied is van
wege de dure transportkosten van het 
rioolwater noch efficiënt noch goedkoop. 

12. Samenwerking tussen gemeenten op 
dit gebied kan zolang geen grote afstan
den voor transport moeten worden afge
legd, aánbeveling verdienen. Deze sa
_menwerking dient mogelijk te worden ge
maakt door het openbreken van de wet 
gemeenschappelijke regeling. 

13. De reële behoefte aan deze vorm 
van publiekrechtelijke samenwerking is 
speciaal de laatste jaren overduidelijk ge
bleken en aangetoond. 

14. Het instèllen van wegschappen of 
zuiveringsschappen in de vorm van wa
terschappen bij enkel besluit van Pro
·vinciale Staten, waarbij naar den aard 

ANKERSMIT 
geen misverstand 

niet wenst, of tegen het verkrijgen van 
goederen van twijfelachtige kwaliteit enz. 

De regering heeft consumentenbescP,er
ming niet als uitgangspunt geko".en. Men 
moet niet een lage dunk van de intelli
gentie van de consument en in het bij
zonder van de huisvrouw hebben! Een 
algeheel verbod zou juist tot discrimina
tie tussen groot- en kleinbedrijf hebben 
geleiil. 

De regeling, welke is gekozen, laat 
zoveel mogelijk vrijheid aan de onder· 
nemer, mits zijn handelen niet leidt tot 
verstoring van een ordelijk economisch 
verkeer of tot prijsversluiering. 

Vandaar de scheiding tussen branche
vreemde en branche-eigen toegiftartike
len, welke laatstgenoemde een onderwerp 
van regeling door het bedrijfsleven zelf 
blijven. Dit standpnnt is wel overwogen 
ingenomen, omdat de centrale overheid 
alleen uitwassen dient te bestrijden, waar 
de bedrijfsgenoten zelf daartoe niet of 
niet afdoende in staat zijn. 

Ook de onereuze bemoeilijking van de 
concurrentiepositie van de middens:and 
als gevolg van de toepassing door fabri
kanten en groothandelaren heeft men 
willen voorkomen. Er is hier dus spmke 
van een "uitwassenwetgeving", welke 
niet onnodig diep in het bedrijfsleven in
grijpt. 

De minister bestreed de opvatting van 
de heer Gerbrandy, dat het privaatrecht 
hier uitkomst zou kunnen brengen. Dit 
is in de moderne economische politiek 
een ontoereikende grondslag. Het leven
dige betoog over àe geboortelepel berust 
helaas op een misverstand, want de fa-

schetst taak van gemeenten 
zuiver gemeentelijke taken aan de auto
nome sfeer der gemeenten dreigen te 
worden onttrokken, behoort met de groot
ste reserve door de Kroon te worden be
keken. 

15. In al deze gevallen' dienen de ge
meenten vooraf tijdig in de gelegenheid 
te worden gesteld hun gevoelens hier
over kenbaar te maken, terwijl uiteinde
lijk de goedkeuring door de Kroon niet 
behoort te worden verleend zonder een 
voorafgaande contradictoire behandeling 
voor . den Raad van State, afdeling con
tentieux, bij gebleken gemeentelijke be-
zwaren. 

16. De rioolwaterzuivering behoort tot 
de gemeentelijke verzorgingstaak en be
hoort dat te blijven. 

17. Geen gemeente noch industrie wor
de haar recht om het eigen afvalriool
water zelf en voor eigen rekening te zui
veren tegen haar wil ontnomen. 

18. Als vervuilers zijn de industrieën 
voor eigen zuivering aansprakelijk. Zij 
zijn voor wat de publiekrechtelijke taak 
ten deze betreft in geen enkel opzicht 
aan gemeenten of waterschappen gelijk 
_te stellen. 

19. Voor een eigen vertegenwoordigings. 
recht in een zuiveringsschap via de Ka

mers van Koophandel is onvoldoende 
aanleiding. 

20. Voor de gemeenten is het onaan
vaardbaar, dat een andere instantie op 
haar territoir bepalen zal waar een zui
veringsinstallatie zal komen, volgens 
welk systeem die zuivering zal geschie
den en in· welke mate deze zuivering zal 

plaats vinden. 

brikant behoudt onder deze wet de volle 
vrijheld om zijn arbeiders bij de geboor
te van een kind zo'n geschenk te geven. 

De · staatssecretaris van Economische 
Zaken, de heer Veldkamp, zeide wel te 
hebben verwacht, dat zich meningsver
schillen zouden openbaren. Dat heeft 
zich ook in andere landen voorgedaan. 
Niettemin zijn er toch in verschillende 
landen wettelijke regelingen tet stand 
gekomen. 

De talrijke adressen geven geen objec
tieve kijk op het probleem; zij zijn leer
zaam, maar eenzijdig. Beter is het als uit
gangspunt het S.E.R.-advies te · kiezen. 
Daarin is de taakverdeling tusser. cen
trale overheid en publiekrechte}ijke be
drijfsorganen voorgesteld, welke de re
gering bij nadere overweging heeft over
genomen. 

Hèt betrekken van het kortingstelsel 
in de wet is niet mogdijk, omàat hierbij 
van prijsversluiering geen sprake is. Dit 
onderwerp moet aan de P.B.O. worden 
ov~rgelaten. 

Consumentenbevoogding wordt niet 
beoogd. Deze maatregel van economi~che 
aard ~kan evenwel ook het consumenten
belang dienen. 

Het is niet mogelijk gebleken de om
vang van het stelsel in ons land in cij
fel's uit te c\rukkcn. Op het c<>dcaw.tclsel
congres in 1937 heeft prof. de Quay het 
stelsel uit ethische, mr dr Tekenbroek 
het uit economische overwegingen ver
worpen. 

Voor het betrekken van branche-. 
vreemde diensten in het ontwerp is geen 
aanleiding, omdat deze als regel ·worden 
verleend door degenen. die hiervan hun 
bedl'ijf maken. 

Tegemoetkomin~ van de 
staatssecreütri s 

Ter tegemoetkoming aan degenen. die 
van di>CI'iminatie spratcn. 7.eide de 
st<,.al&fecl ehri; be1·eid te zijn ook klei
night:den van geringe vv-au; de - zonder 
reclamekenmerk -- vrij te laten. Verder 
zal de con>umptieverwantsch~cp bcpct•kt 
bli.ivcn tot c!e verkochte artikelen. 

Spr. bei'treed, dat het ontwerp uit juri
disch oogpunt niet hanteerbaar zou 7~jn. 

Bedr~lf>rcgelingen en verordening('l1 van 
bcdi·ijfsoq::men zullen doo;· deze \\'et niet 
k1·achteloos worden gemaakt. 

Met betrekking tot de wedervet·kor,ers 
hceît de regering het advies vc.n de S.E. 
R. gevol~d. 

Fa brik8nt en detailhandelaar kq 11JH'll 

beiden strafbaar zijn; men moet dit ech
ter aan de rechterlijke macht ·overlaten. 

Het cadeaugeven van het gebrlil t<s
t·echt v-an een goed zal onder de regeling 
worden gebracht. Het begrip "consump
tieverwant" zal eng moeten worden ge-

21. De voorstellen van de studiecom
missie van Rijnland zijn voor de gemeen
telijke zelfstandigheid een groot gevaar. 

22. Het waterschap beperke zich als 
vanouds tot toezicht, controle en zo no
dig afweer, maar onthoude zich tot ver
der zelf handelen, behoudens het benut
tën van de middelen tot peilbeheersing 
van de boezem t.b.v. de verversing van 
het boezemwater. 

23. Gemee[!ten cq. vervuilers enerzijds 
en de beheerders van de boezem ander
zijds, hebben op het terrein van de be
scherming van de hóedimigheid van het 
openbaar water tegèngestelde belangen,"-.... 
welker harmonieuze behartiging door een 
eenzijdig opgelegcte gedwongen samen
werking via het hoogheidsrecht van Pro
vinciale Staten niet kan worden bewerk
stelligd. In eerste instantie komt slechts 
samenwerking op basrs van vrijwillig
heid in aanmerking. 

Na de inleiding van de heer van Rap
pard ontspon zich een uitgebreide 

discussie, waaraan negen aanwezigen 
deelnamen. 

De voorzitter betuigde de inleider gro
te dank voor zijn doorwrochte studie over 
het onderhavige onderwerp. Daarna voer
de de heer v. d. Noordaa (Zwolle) het 
woord, waarbij deze er . op wees, dat het 
geen gewoonte is, dat na het dankwoord 
.van de voorzitter nog gesproken wordt, 
doch in dit geval kwam het deze spre
ker voor, dat ook uit de vergadering op
rechte dank aan de heer van Rappard 
moest worden ge\Jracht . voor zijn uitvoe
rige en duidelijke voorlichting. 

interpreteerd. Albumplaatjes e.d. zullen 
g€heel vrij zijn. Warenhuizen en ge
mengde bedl'ij ven zullen niet in een be
voorrechte positie komen te verkeren. 

Naar de gewenste uniformiteit bij de 
uitvoering zal worden gestreefd. Tegen 
verlenging van de termijn van inwer
kingtreding heeft de regering bezwaar. 
In bepaalde gevallen kan met een ont
heffing worden tegemoetgekomen. 

Bij de replieken vroegen verscheidene 
sprekers naar een duidelijke omschrij
ving van het nieuwe begrip "kleinighe
den van gering waarde", doch de staats
secretaris wist deze puzzle ·ook niet be
vredigend te ontwarren. 

De heer Cornelissen zeide, dat de af
wijzing van· het betrekken van het kor
tingstelsel in het ontwerp hem zeer heeft 
telem·gesteld. Zijn fractie zou niet trach
ten het ontwerp door amendering te ver
beterPn; zij handhaaft haar overwegende 
be;~waren. 

- Overigens bleven ook de andere tegen
standers hun bedenkingen handhaven. 

Bij de artikelsgewijze behandeling ont
stond een uitvoerige discussie over het 
kernartikel 2 en de daarop ingediende 
amendementen, hetlleen aanleiding gaf tot 
nader overleg met de Commissie van 
Voorbereiding en indiening van een nota 
van wijzigingen. 

Bij de voortgezette behandeling werd 
een amendement-Welter, om te spreken 
van "aan te bieden en te verstrekken" 
verworpen met 6 tegen 75 stemmen; voor 
K.N.P. en' de heren Cornelissen, Zegering 
Hadders en Ritmeester (V.V.D.) en Ger
brandy (A.R.). 

Een amendement-Gerbrandy, om con
sumptieverwante geschenken ook zonder 
reclamemerk toe te staan. werd eveneens 
verworpen, ditmaal bij zitten en opstaan, 

Het wetsontwerp werd vervolgens aan
genomen met 7l tegen 11 stemmen. 

Tegen: C.P.N., K.N.P. en de heren Ze
gering Hadders, Ritmeester, Korthals en 
van Leeuwen (V.V.D.) en Gerbrandy 
(A.R.l. . 

Voor: P.v.d.A., K.V.P., C.H., A.R. en de 
heren Oud, Den Hartog en Mevrouw For
tanier-de Wit (V. V.D.). 

De heer Cornelissen stemde onder grote 
hilariteit bij vergissing voor; hij ver
ki·eeg aantekening, dat hij had willen te
genstemmen. 

Voor de eindstemming heeft prof. Oud 
een korte verklaring afgelegd, dat enkele 
leden van zijn fractie in dit wetsontwerp 
een eerste stap zagen op de weg naar 
beteugeling van ongewenste concurrentie
verhoudingen en op deze ·grond zouden 
vóór stemmen. 

Hiermede was de partiële regeling van 
het cadPaustelsel door de Tweede- Kamer 
aanvaard. .F. L. 
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Provinciaal beleid vraagt nogmaals 
de aandacht 

Fris liberaal de Staten • van o.m. 

mede 

geluid. 

het subsidie-vraagstuk 

Noord-Holland, waar 

aan de orde kwam 

In de onlangs gehouden vergadering van de Provinciale Staten van Noord 
Hollaod beeft de t:ractievoorzitter van de V.V.D., de beer W. Voortboysen o.m. 

het -volgende betoo•d. 
· Hoewel uè Biet voornemens ben al te diep in te gaan op de omstandigheden, die 

aanleiding hebben gegeven tot een verandering in de samenstelling van bet Col
lege vaa Gedeputeerde Staten, wil ik toch niet nalaten er mijn verheugenis over 
uit te spreken, dat ook in andere kringen dan de onze de bill\Jkheid werd erkew:l 
vaa het ter beschikking stellen van onze fractie va.n een zetel in het College van 
Gedeputeerde Staten. 

Waoneer men een vergelijking maakt tussen de taken, in .ons staatsbestel toe
gewezen aan Rijk, provincie en gemeente, dan wil het mij voorkomen, dat het 
accent bij provincie en gemeente - maar bij de provincie wel het allermeest 
voor een zeer groot gedeelte gelegd moet worden op het bestuurselement. 

Het is vooral uit dien hoofde ge
wenst, dat de samenstelling van het 
bestuur plaats vindt uit zoveel moge
lijk groeperingen van onze bevolking; 
voor een goed bestuursbeleid biedt een 
dergelijke samenstelling de beste waar
borg. 

Hoewel er natuurlijk met de getal
sterkte van de velrsohillende fracties 
rekening zal moeten worden gehouden, 
dient men er . an uit te gaan, dat zo 
mogelijk iedere fractie deelneemt aan 
het dagelijks bestuur en haar bijdrage 
levert aan het veel omvattende werk, 
dat van het bestuur wordt gevraagd, 
in aanmerking genomen de talrijke 
problemen, waarvoor het schier dage
lijks wordt gesteld. 

Nu hebben de verkiezingen, in 1954 
gehouden, geen grote verschuivingen 
teweeg g~bracht; de zetelwinst, die zo
wel de P. v. d. A. als de V.V.D. heeft 
gebo.ekt, lag enigszins in de lijn der 
verwachtingen, ge?ien de resultaten der 
verlriezingen van vorige jaren. Verhou
dingsgewijs is de vooruitgang voor de 
beide partijen even groot geweest. 

Of wij nu met een zetel meer of met 
hetzefde aantal zetels uit de bus waren 
gelwmen, dat zou ons standpunt ten 
aanzien van de samenstelling van het 
College niet hebben gewijzigd. 

V. V.D. niet buiten het 
College 

Wanneer echter deP. v. d. A. zich er 
op beroept, dat de huidige samenstel
ling geen rechtvaardiging vindt :n de 
uitslag van de verkiezingen en dat een 
winst v.an 3 zetels een gegrond motief 
was voor de Yerwachting, dat aan haar 
invloed op het College niet zou worden 
geton~d, dan moet ik er op wijz:m, dat 
dit tot gevolg zou hebben gehad, dat 
hoogstwaarschijnl:jk ooit nu weer de 
V.V.D. zou .zijn uitgeschakeld, tenzij 
één der door de beide confessionele par
tijen bezette zetels daaraan ten offer 
was gevallen. 

Dat dit laatste in het voornemen van 
de P. v. d. A. heeft gelegen, meen Ht te 
moeten betwijfelen. Immers, uit het 
feit, dat de heer De Roos als voorzitter 
van zijn fractie er zo moeilijk toe te be
wegen was een interfractionele bespre
king uit te lokken - een taak, :iie hem 
als vertegenwoordiger van de grootste 
fractie toch wel toekwam - mocl:t de 
conclUSie worden getrokken, dat hij een 
wijziging van de vroegere samenstelling 
van het College niet urgent achtte. 

Dat het initiatief door de heer Groen 
(K.V.P.) werd genomen en dat hij de 
fracties bijeenriep, was een logisch 'ge
volg van de omstandigheden. Wij moès
ten wel tot de conclusie komen, dat de 
heer De Roos het standpunt huldigde: 
,.Laat maar zitten wat er zit", met het 
r:sultaat, dat de V.V;D. weer zou zijn 
uitgeschakeld. Nu vragen wij ons af of 
hierin ni.et iets onbillijks had geschu'ild. 

Goed beschouwd .J.ad in de vorige zit
tingsperiode de P. v. d. A.-fractie o.i. 
wel een enig.szins te ruime vertegen
woordiging in het College en ik herin
ner mij no-g goed, dat ook de heer Baas 
destijds de mening was toegedaan, dat 
een verhouding 2 : 2 : 1 : 1 (2 P.v.d.A., 
2 K.V.P., 1 Chr., 1 V.V.D.) te verkiezen 
was boven die van 3 ~ 2 : 1 : 0, terwijl 
er, naar ons ter ore was gekomen, ook 
i,n de boezem van de K.V.P. stemmen 
waren opgegaan om ook aan ons te 
denk~a. 

Dat er van al deze voornemens toen
maals niets terecht is gekomen, was 
het gevolg van de door de P. v. d. A. 
a.."Ulgenomen houding, waarbij, zoals de 
heer Baas mededeelde, zijn fractie zich 
had neergelegd. Wekt het nu enige ver
wondering, dat wat destijds was mis
lukt, opnieuw werd geëntameerd? 

Hoewei wij geenszins op het stand
punt staan, dat de P. v. d. A. door het 
terugvallen van 3 op 2 zetels in het 
College een offer t,eeft moeten brengen 
- ten hoogste zou men kunnen zeggen, 
als men erg veel gevoelt voor ~en re
kensommetje, dat haar verminderde in
vloed van thans een compensatie vormt 
voor het te veel in de vorige zittings
periode - toch kunnen wij wel begrij
pen, dat een gang van zaken, zoals nu 
heeft plaats gehad, bij de P. v. d. A. 
teleurstelling heeft gewekt. 

In nevenstaande beschouwing 
vragen wij opnieuw de ·aandacht 
van onze lezers voor de vraag
stukken van het Provinciaal be
leid. 

Zij bevat de hoofdzaken van 
de rede, uitgesproken door de 
heer .w. Voorthuysen, fractie
voorzitter van de V.V.D. in de 
Provinciale Staten van Noord
Bolland, waarin o.m. met name 
enige aspecten van het zo be
langrijke subsidie-prob~eem na-

" der werden belicht. 

Wij mensen behouden, onverschillig 
wat het betreft, gaarne datgene wat 
wij eenmaal hebben verkregen of wat 
wij hebberi verworven. Een zekere mate 
van behoudzucht, een zekere mate van 
conservatisme, vindt men in ieder mens 
terug. 

Subsidie-politiek 
een probleem 

Vervolgens zou ik nog een ogenblilt 
aandacht willen vragen voor een pro
bleem, dat ons telkenjare bezig hnudt, 
en wel voor de subsidie-politiek. 

Wanneer men de lange lijst van de t-e 
verlenen subsidiën er op naslaat en de 
bedragen optelt, die worden verstrekt, 
wanneer men constateert, dat deze lijst 
telkenjare langer v10rdt e"n dat de be
dragen steeds groter wo_rden, komt er 
wel eens een moment, waarop men zich 
afvraagt: Waar moet dat heen? 

En dan is het ook wel te begrijpen, 
dat de Gedeputeerde, die met de porte
feuille van financiën belast is, zich 
daarover zorgen maakt. 

Laat ik beginnen met te zeggen, dat 
naar onze mening het verlenen van 
subsidies behoort tot de meest a~nge
name taken, die het lidmaatschap dezer 
Staten met zich brengen. Wanneer men 
ziet, hoe door vele vereJ).igingen, stich
tingen etc. zegenrijlt werk worjt ver
richt, komt men tot de conclusie, dat 
men hun een weldaad bewijst door het 
geven van een bijdrage, teneinde l:vm 
financiële .zorgen te verlichten. 

Aan de andere kant vraag ik mij ech
ter af of er geen reden is ons nader te 
beraden over de · subsidiën, welke wij 
toekennen aan de gemeenten en wel in 
het bijzonder over de subsidie, welke in 
de vorm van een reductie van de kost
prijs der verpleging van geesteszieken 
wordt uitgekeerd. 

Ik noem deze subsidie, omdat zij op
valt door haar grootte, maar het liefst 
zou ik de vraag ook uit principieel oog
punt willen bezien en de mening- van 
Gedeputeerde Staten willen vernemen 
over de vra.a.g of eigenlijk de zorg voor 
de gezondheid van de ingezetenen niet 
een taak is, welke de gemeenten op 
zich moeten nemen met alle consequen
ties, daaraan verbonden. 

Strookt het wel met de positie, welke 
de gemeente inneemt, met haar eer en 
haar waardigheid, in het algemeen met 
haar autonomie, dat zij voor verschil
lende takken van gezondheidszorg steeds 
maar blijft aanleunen tegen de provincie? 

Men spreekt zo vaak over gemeente
lijke autonomie en ook wij zijn van me
ning, dat deze <an niet te.onderschatten 
betekenis is, maa_r het grote voorrecht 
van zelfstandigheid moet toch gepaard 
gaan aan besef van verantwoordelijkheid. 

Zijn er tal van gemeenten, die te 
klein zijn om deze taak alleen te ver
richten, dan kan door same.nwerking 
datgene bereikt worden, waartoe die 
gemeenten alleen niet in staat zijn. 
Men zal mij toevoegen: Dat is een 
kwestie van geld .. 

Er zullen inderdaad gemeenten zijn, 
met name de kleine, die door toevallige 
omstandigheden de bijdragen van de pro
vincie moeilijk kunnen missen; daarvoor 
zou een regeling te treffen zijn. 

Maar ik ken ook grotere, die niet op 
de bodem van haar schLtkist zitten te 
kijken, wier reserves een veelvoud zijn 
van die van de provincie,. en die toch 
deze bijdragen ontvangen. En . boven
dien, is eigenlijk niet de ger.ondheiQs<. 
zorg een zaak, die meer ligt in het 
vlak der verhouding Rijk-gemeente dan 
in dat van provincie-gemeer;Je? 

Aan de andere kant, zou door een of 
andere omstandigheid toch nog een be
roep op de provincie moeten worden 
gedaan en zouden door deze subsidies 
moeten worden verleend, dan mu de 
tijdelijkheid' van een dergelijke bijdrage 
voorop moeten staan. 

Dit vraagstuk is door ons aan de orde 
gesteld mede uit overweging, dat wij 
ons rekenschap hebben te geven van de 
gevolgen, die de instelling van eeri cul
turele commissie met zich zal brengen. 
Wil ·zij wat ber~iken, dan zal zij de be
schikking moeten hebben over .enige. 
fondsen. 

Het De Vos van Ste~nwijk-fonds; 
daartoe speciaal ingesteld, zou wel geen 
lange levensduur hebben, indien het niet 
regelmatig werd aangevuld. Zou het 
geen aanbeveling verdienen, dit fonds -
door een dotatie b.v. uit doe reserve on
zer provincie - te brengen op een be
langrijk hoger peil ? 

Wat is cultuur? 
Toen deze z.g. Culturele Commissie 

werd ingesteld, en haar reglementen 
werden vastgesteld, heb ik een ogenblik 
het voornemen gekoesterd te vragen, 
een definitie te willen geven van het 
begrip "cultuur". 

Het zij mij yergund U in elle beschei
denheid deze vraag alsnog. in de volgen
de vorm voor te leggen: mag alles wat 
in ons vermogen ligt om de geestelijke 
armoede van de mens te verminder<m 
niet als "cultuur" worden aangeduid? 
Het is een niet te ontkennen feit, dat, 
ondanks de betrekkelijlte welvaart, 
waarin wij leven, ondanks de grotere 
mate van zekerheid, die wij hebben ver
kregen door de talrijke sociale maat
regelen, die in betrekkelijk korte tijd 
zijn ingesteld, ondanks de toenemende 
mate van overheidszorg, die waa!tt over 
onze gezondheid, de mens behoefte koes
tert aan geestelijke waarde. 
Om de kwaal der werkloosheid te eli
mineren, hoort men overal de kr~t om 
industrialisatie, maar men vergeet 
daarbij, dat de moderne gemechaniseer
de arbeid ook grote nadelen met zioh 
brengt, daarin bestaande, dat het 
"mens-zijn" dientengevolge in het ge
drang komt. 

Niet voor niets heeft wijlen prof. Hui
.zinga de teoluûek be8chrevea · &W eea 

gevaar van ongemene grootte· "9001' 
onze s~enleving, een gevaar, dat onze 
maatschappij dreigt te verschrompelen 
tot een dorre woestijn. 

Elke specialisatie - en welke moder
ne industrie is daarop niet gebouwd? -
moet gepaard gaan met gemis aan in
zicht in de samenhang van het geheel. 
Dat gemis kan door recreatie. alleen niet 
worden opgeheven. Er zal ook belang
stelling moeten worden gewekt voor al 
de voortbrengselen van de kunst, die 
ons voorgeslacht en de huidige genera
tie hebben voortgebracht. In dezen ill 
niet alleen een taak voor het Rijk weg
gelegd. Alle · overheidsorga..ten hebben 
hiermede te maken en wij moeten niet 
IIChromen, daarvoor belangrijke offers 
te brengen. 

De groei van onze bevolking, de wo
ningbouw, de gehele technische ontwik
keling op hèt gebied van gas, electrici• 
teit en water, de industriële vooruit
gang - dit zijn in het kort de vraag
stukken, waarvoor versohiliende ge
meenten zich zien gesteld en die om een 
oplossing vragen. Verschillende ge
meenten zijn zo eng begrensd, dat zij 
geen uitbreidingsmogelijkheden meer 
hebben, andere hebben nog ruimte in 
overvloed. 

Ten opzichte van gas, electriciteit of 
water kan door het treffen van gemeen
schappelijke regelingen of de oprichting 
van N.V.'s, het verzorgingsgebied wor
den uitgebreid. Mogelijkheden tot sa
menwerking zijn er genoeg, mogelijkhe
den tot wrijving eveneens. 

Moet de oplossing van deze proble
men worden gezocht in het vlak van 

·samenwerking of moet de centralisti
sche tendenz, die zich in allerlei vormen 
manifesteert, ' ·orden nagestreefd? Moet 
aan grenswijziging al of niet de voor
keur worden gegeven boven samenvoe
ging van gemeenten? En hebben G. S., 
in het bijzonder de Commissaris der 
Koningin, op dit gebied niet een mooie 
taak te vervullen, een taak, waarbij het 
bestuurselement tot zijn volle ont
plooiing kan komen? 

Rest mij nog, tot slot een woord van 
waardering tot het College te richten 
voor de wijze, waarop het i.s inljegaan 
op de talrijke vragen, die in het Alge
meen Verslag zijn gesteld. Ook al zijn 
enkele daarvan summier, wel eens te 
summier behandeld en ook al zijn wij 
het niet in alle opzichten met elkander 
eens, dit is geen beletsel voor onze frac
tie om te verklaren, dat het beleid van 
Uw Collegè ons· vertrouwen heeft en 
onze steun niet zal derven. 

VRIJBEID EN 
DEMOCIATil 

Weekblad Yan de Volkopar&U Y••r 
Vrijbeid en Demoeratie 

Voorzitter Redactie-cornm.: 
G. A. de Ridder. 

Redactie-secretaris: G. Stempher. 
Adres: Prinsengracht 1077, telefoon 
35343, Amsterdam. 

Administratie:• Postbus 43, Amers
foort, tel. 7144. 

Abonnementsprijs f 1.90 per kwar
tool, f 7.50 per )oor. 

Voor het zenden van abonnements
en advertentiegelden: Postgiro no. 
245103, ten name van de Penning
meester van de Stichting "Vrijheid 
en Democratie" te Amersfoort. 

Losse nummers 15 cent. 

Voor advertenties wende men zich 
tot de administratie. 



VBIJBEID EN DEMOCRATIE 19 FEBRUARI 1955 - PAG. t1 

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

Nieuwe gloed voor Uw goed_ 

STOMEN 

BLYDENSTEIN & Co. N.V. 
ENSCHEDE 

SPINNERIJ, WEVERIJ, BLEKERIJ & ~RVERIJ 

Fabrikanten van Katoenen & Rayon manufacturen 

HiU, 

I Hier is 
Uw bezit 

I 
I 
I 
I 
I 

I VEILIG 

I 
I 
I 

Waarom zoudt U risico's I 
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AFDELINGSSEVRETARISSEN: 
Onze a~inistratie . ,is gl!.ame 
bereid met ·U te spreken over 
de mogelijkheid van uitbrei
ding van onze lezerskring. 

Inlichtingen betreffende het 
lidmaatschap der Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie 
zijn te verkrijgen bij de plaat
selijke afdelingen en bij het 
Algemeen Secretariaat: Konin
ginnegracht 61, 's-Gravenha
ge (telefoon 111 768). 
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tn Overijssel 

(Zie pag. ö) 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

BEDENKELIJK VERSCHIJNSEL 
Een bedenkelijk verschijnsèl lijkt- ens de 

,.verklaring" door de heer Oosterhuis, 
~orzitter van het N.V.V. namens de hoofdhestu~ 
ren van de daarbij aangesloten organisaties afge~ · 
legd en in de pers gepubliceerd. 

De socialistische bladen maken er, begrijpelijk, 
met zekere ophef melding van. Maar h~t zou ons 
niet minder begrijpelijk voorkomen, wanneer zij er 
ook een beetje verlegen mee zaten ... Het Parool" 
b.v. begint een beschouwing, aan de verklaring 
onder het opschrift .. Geduld raakt uitgeput" met 
de uitspraak dat het N.V.V.~bestuur van zijn hart 
bepaald geen moordkuil heeft gemaakt - en dat 
kon als lof bedoeld zijn. Maar het zal toch wel 
met enige spijtigheid geweest zîjn dat het blad 
daarop moest laten volgen: ,.Zonder de regering 
onmiddellijk het vertrouwen op te zeggen heeft 
het hestuur toch met klem van redenen te kennen 
gegeven, dat het diep is verontrust over ~e fiscale 
en sociaal-economische politiek, zoals die de laat
ste tijd tot uitdrukking is gekomen in een aantal 
door de regering reeds getroffen, of ter hand ge~ 
nomen maatregelen". 

De regering! 
Dat is het kabinet, waarin socialistische kop

stukken als Mansholt, Van de Kieft en Suurhoff 
zitting en naar onze indruk nogal wat invloed en 
gezag hebben, het kabinet, dat geleid wordt door 
de heer Drees, voor wie de P.v.d.A. bij de laatste 
verkiezingen ons aller vertrouwen vroeg. · 

Aan dit kabinet heeft het N.V.V. nog wel niet 
direct het vertrouwen opgezegd, dat het drie jaar 
geleden in dr Drees en de zijnen ongetwijfeld wel 
had, maar het N.V.V. heeft toch wel met klem 
van redenen te kennen gegeven, dat het diep ver
ontrust is over de fiscale en sociaal-economische 
politiek van dit kabinet. 

Nietwaar, dat moet de vreugde van de socialis
tische pers over het krachtige geluid dat het 
N.V.V. liet horen toch wel·vergallen. 

* * * 

Wij achten de critiek welke het N.V.V. op 
het kabinet uitoefent evenmin juist als 

wij wat het daar aan positieve eisen tegenover 
stelt doeltreffend achten. Integendeel! Met zijn 
critiek komt het te laat en zijn eisen staan in he~ 
langrijkheid en actualiteit in geen verhouding tot 
de zwaarwichtigheid waarmede het N.V.V. zich 
tot volk, volksvertegenwoordiging en regering 
richt, nu het zijn .,verklaring" door de pers we~ 
reldkundig maakte. 

( LOGEERGELEGENHEID l 
Jaarlijkse Algemene Vergadering 

Meldt U vooral tijdig 

Met het oog op de indeling bij p!rticu.:. 
lieren, wordt de afgevaardigden en leden, 
die de Jaarlijkse Algemene Vergadering 
op Vrijdagavond, 22 April a.s. in Haarlem 
zullen bijwonen en nog g e e n logies heb
ben gevonden, verzocht dit uiterlijk 31 
l\laart a.s. op te willen geven aan de heer 
J. K. Lanting, voorzitter van de Logeer
commissie, Rio Grandelaan 24, Overveen. 

De aandacht wordt er nogmaals op ge
vestigd, dat Haarlem slechts weinig hotel
accommodatie bezit, bovendien zijn er, 
vanwege het bloembollenseizoen reeds zeer 
veel plaatsen in de hotels voor buitenlan
ders gereserveerd, zodat voor de datum 
van 22 April in de hotels in Haarlem geen 
plaats meer kan worden verkregen. 

Ging het alieen om die critiek, we zouden er 
slechts op w9zen, dat er toch wel zoiets als een 
klove schijnt te zijn ontstaan tussen de socialisti
sche partij en de vakbeweging, waarmede zij wel
iswaar na de bevrijding geen officiële verbinding 
meer heeft, maar waar ze voor een belangrijk deel 
toch op drijft. En ging het alleen om de deside~ 
rata die het N.V.V. nu stelt: langer vacanties, 
gratificaties waar geen vacantietoeslag wordt ge~ 
geven en verkorting van de werktijd met bestude~ 
ring van de mogelijkheid ener vijfdaagse werk
week, we zouden er stunts in zien, die zowel de 
socialistische partij als de vakbeweging best ge~ 
bruiken kan, óók om ze beide weer wat meer op 
één spoor te brengen. 

Bedenkelijk noemen wij de verklaring echter 
omdat het N.V.V. zich hiermede op een 

pad begeeft dat wij uit politiek~democratisch oog~ 
punt uiterst gevaarlijk achten. Het N.V.V. im
mers verliest de grenzen uit het oog, die de vak~ 
beweging behoort in acht te nemen tegenover de 

politiek, die nu eenmaal niet háár terrein is. -Ge
heel afgezien dus van de vraag, of de critiek die 
het N.V.V. ep 't regeringsbeleid heeft, juist is of 
niet, het N.V.V. ontwikkelt in zijn verklaring een 
soort regeringsprogramma en dat t,ehoort de vak~ 
beweging in een democratische staat aan de poli
tieke leiders over te laten, zoals het ook de prac
tijk van het regeringsbeleid heeft over te laten 
aan het kabinet dat aan de volksvertegenwoordi~ 
ging - en aan haar alleen - verantwoording 
schuldig is. Het N.V.V. dat de Regering - de 
socialistische ministers incluis! - er van beticht 
dat zij in haar beleid gecapituleerd heeft voor 
reactionnaire druk, poogt met haar verklaring d~ 
regering en de politieke partijen onder druk van 
de vakbeweging te zetten. En dit is te bedenke~ 
lijker, waar het "neutrale" N.V.V. - naar .,Het 
Vaderland" het zeer juist uitdrukte - zijn kracht 
en zijn geld gebruikt om te streven naar een 
maatschappij, waarin het particuliere initiatief, 
ook van de arbeiders, zo dicht mogelijk bij het 
absolute nulpunt ligt! 

deR. 
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Kamer 
Beperkte Kameruitbreiding? - Jl. Jl. D. let op Uw saeck! 

Bd KabiDet heeft op dit OA'enblik cedurende twee en een half jaar zitting. In die 
tus&elltijd hebbelt wij wel gelegenbeid cebad ons een indruk te vormen over zijn 
•-tellende delen ea zijn inhoud. 

verklaarde, moeilijk thans reeds te bepa
len, nu wij het betreffende ontwerp van 
wet tot partiële wijziging van de Grond
wet niet kennen. 

Wat de samenstelling betreft ken prof. M o Ie naar, onze fractie-voorzitter in de 
Eerste Kamer, bij de algemene politieke beschouwingen in deze Kamer vaststellen, 
dat de indruk, welke de beer Oud kort na bet optreden van bet Kabinet daarvan gal, 
bewaarheid is geworden. Deze zei toen namelijk, dat het socialistische deel van het 
Kabinet weleens de sterkste ploeg zou kunnen blijken te zijn. 

Tegen uitbreiding van het ledental van 
de Tweede Kamer had onze Eerste-Ka
merfractie destijds geen bezwaar. Zij er
kent, dat deelneming aan internationale 
conferenties en vergaderingen het_ wense
lijk maakt, over voldoende persoonlijkhe
den te beschikken, die zich van de daar 
te vervullen taak naar behoren kunnen 
kwijten. 

Met name de vertegenwoordigers van de K.V.P. in dit Kabinet zullen bij de zwakke 
ploec moeten wo-.Jen ingedeeld. 

En dan zijn er nog enkele bewindslieden, behorend tot wat prof. Molenaar noemde 
de. ,,kleine Entente". 

Voor de Eerste Kamer geldt hetzelfde 
en daarom is van doorslaggevend belang 
te weten of dit doel zal worden bereikt. Tereebt kon onze geestverwant verklaren: Van hen bevalt bet beleid van minister 

.Zijlstra ons bet meest; bet enige bezwaar, dat wij tegen hem hebben, is, dat hij ver
stoord is, als wij onze sympathie voor hem aan bet liberale karakter van de door 
hem nagestreefde politiek toeschrijven. 

Hierop is van invloed de vraag tot 
welk aantal het ledental van de Eerste 
Kamer zal worden verhoogd zowel als de 
·vraag, hoe het vergrote ledental over de 
verschillende provinciegroepen zal wor
den verdeeld. De houding 

het liftverbod, 
volgens, heeft 
goed gedaan. 

van minister Staf inzake 
zo zei prof. Molenaar ver
diens positie beslist geen 

De minister heeft de psychologie van 
het Nederlandse volk tegenover zijn mi
litairen misverstaan en met hem deed 
dit de K.V.P. in de Tweede Kamer door 
de rede van haar woordvoerder, de heer 
Fens. 

Er zijn nu concessies gedaan, maar de 
eenmaal gemaakte fout kan. de bewinds
man niet meer herstellen en het gezag, 
dat hij hoog wilde houden, is er niet 
door versterkt. 

Het is moeilijk te voorzien - zo voeg
de prof. Molenaar daaraan toe - hoe in 
de komende weken de verhouding tussen 
Parlement en minister zich zal ontwik
kelen, maar ik heb zo de indruk, dat h1j 
bij de behandeling van het wetsontwerp 
betreffende de herhalingsoefeningen nog 
weleens voor hete vuren zou kunnen ko
men te staan. 

Wat de ministers, die uit de K.V.P. zijn. 
voortgekomen, betreft, begon onze woord~ 
voerder met de opmerking, dat de over

. bodigheid van de drie n i e u w e minis
teFszetels, althans zeker wat twee hun
ner aangaat, wel duidelijk was gebleken. 

Ten aanzien van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie - en dit is volkomen 
in overeenstemming met de Wet op de 
P.B.O. - doet minister De Bruyn niet 
veel meer dan adviezen van de S.E.R. 
in wetsvorm aan de Kamers voorleggen. 

En wie gehoopt had, dat het in de 
laatste twee jaren op het gebied van de 
bezitsvorming tot daden zou zijn geko
men, is eveneens teleurgesteld. Het blijft 
maar wachten op het werk van de be
trokken commissie en zelfs van enig in-
cidenteel initiatief is geen spmke. · 

Dat de minister van Maatschappelijk 
Werk tot de zwakke figuren in dit mi
nisterie behoort, za:l, z9 m.eende prof. 
Molenaar, wel niemand mij tegenspreken. 

Op tal van onderwerpen, die tot 's mi"' 
nisters zorg behoren, worden wetsont
werpen "voorbereid", zoals de Armen
wet, de Collectewet en het woonwagen
vraagstuk, maar enig belangrijk wets
voorstel is door minister Van Thiel nog 
niet in het parlement verdedigd. 

Met betrekking tot de repatriëring van 
Nederlanders uit Indonesië heeft de mi
nister een standpunt ingenomen, waa_r
door niet allen, die Indonesië zouden wil
len verlaten - en niet zelf de overtocht 
kunnen betalen- naar Nederland of èl
ders kunnen vertrekken. 

Prof. Molenaar wees nu in dit verband 
op de vreemde situatie (zij is ook bij de 
replieken niet geheel uit de doeken ge
komen), dat nu onlangs tegenstanders 
van 's ministers beleid op dit punt (de 
heer Colijn, de voorzitter van de oude 
stichting, · prof. Lemaire, de voorsteller ' 
van de motie in de Tweede Kamer"'"en 
het Kamerlid mr Van Rijckevorsel), die 
aanvankelijk in de stichting "Repatri
eringsfonds" zitting hadden, plaats geno
men hebben in het bestuur van een nieu
we stichting "Voor onze mensen in In
donesië". Voorzitter daarvan is dr L. G. 
Kortenhorst, die destijds tegen de mo
tie-Lemaire stemde. 

BetekeQt dit, zo vroeg prof. Molenaar, 
dat de stichting in de richting van de 
motie-Lemaire werkzaam zal zijn? Zo 
ja, dan richt het bestuur zich tegen 's mi
nisters beleid. Zo neen, dan vreesde hij, 
dat er met de belangen van de Neder
landers in Indonesië een politiek spel 
wordt gespeeld. 

.. 

Voor de werkkracht van minister 
Be el - een der andere r .k. ministers -
verklaarde prof. Molenaar de grootste 
waardering te hebben. Het was geen ge
ring offer, dat hij zich bereid verklaarde, 
de portefeuille van Onderwijs, K. en W. 
waar te nemen. · 

De Grondwetsherziening 
Toch kon onze woordvoerder over 

minister Beels beleid niet spreken 
zonder terug te denken aan de afschu
welijke mislukking, waarop de Grond
wetsherziening van 1952 is uitgelopen. 

Dit fiasco heeft z.i. de houding van het 
Kabinet tegenover de aanvankelijk ge
projecteerde algemene Grondwetsherzie
ning bepaald. Het is mede op deze grond, 
dat de Regering van een algehele Grond
wetsherziening heeft afgezien en nu 
slechts met een zeer beperkte zal komen. 

Nadrukkelijk heeft prof. Molenaar ver
zekerd, dat hij persoonlijk helemaal niet 
zo gebrand was op zulk een algehele 
herziening, maar het is begrijpelijk, dat 
hij, als lid van de Staatscommissie, welke 
van de Regering het verzoek had gekre
gen, om een algehele herziening te ont
werpen (naar men weet, is haar uitvoe
rige rapport ook reeds verschenen), zei: 
ik betreur het toch wel, dat de tijd, die 
daaraan Is besteed, nu tevergeefs is ge
weest. 

Prof. Molenaar bracht bovendien onder 
de aandacht van de Regering, dat er één 
onderwerp is, waarover toch wel alge
mene overeenstemming bestaat. Het is de 
noodzaak om de "voogdijbepalingen" van 
de Provinciale Wet, die thans algemeen 
als verouderd worden beschouwd, daar 
uit weg te nemen, mede door wijzigingen 
in de Grondwet. 

Ons standpunt met betrekking tot het 
ledental van de beide Kamers der Sta
ten-Generaal is, naar prof. Molenaar 

PROF. MOLENAAR 
...... zwakke K.V .P. ploeg ...... 

Onze geestverwant hield nu een tech
nische uiteenzetting, waaruit bleek, dat 
bij de huidige provincie-combinatie niet 
meer voldaan zou kunnen worden aan het 
voorschrift van artikel 101 van de Grond
wet, dat de helft van het aantal lèden 
om de drie jaar moet aftreden. 

In het geval het nieuwe ledental van 
de Eerste Kamer 60 zou worden (naar 
me.n uit persberichten weet, zou overwo
gen worden, de uitbreiding van de Ka
mers aldus te beperken, dat de Tweede 
Kamer uit 120 en de Eerste Kamer uit 60 
leden zou komen te bestaan) zou het in 
het ene geval 28 en 32 en in het andere 
geval 29 en 31 worden. 

DEZE BURGER 
geniet, zo gulzig als een gelukzalige en onbekommerde flierefluiter maar 
genieten kan, van alle werkgemeenschappen, doorbraakselen en splinters-in
het-vlees, die de vreugde en de opwinding in ons politieke leven brengen. 

Zonder de Wolf en Willeros ~u het maar een saaie, routineuze bedoening 
in het tafereel der vaderlqndse politiek zijn; maar het zijn - zoals altijd -
de ondeugènderds, de nonconformisfen, de ontevredenen en opstandigen_, die 
kraak en smaak aan de precies volgens recept bereide, dagelijkse spijze ge
ven. Het zijn de doornen in het vlees, die het vlees zich ervan bewust ma
ken, dat het nog niet dood, gediepvriesd en ingeblikt is. En het zijn de jon
gens-van·tegen-de-keer-in, die de tegenstanders tot scherpe commentaar prik
kelen en hun hart feller doen slaan in de hope op bijlslagen en splinters in 
het andere kamp. 

Vroeger brachten individuele en alleenstaande insurgenten de jeuigheid 
van hun alleen zaligmakend gelijk in de arena der landspolitiek en ik geloof 
dat hun aanwezigheid-hier-op-aarde aardiger en pikanter was, dan die van 
de jongens die hun afwijkend gelijk uitleven "in groter verband" en toch nog 
altijd binnen de net-aangeharkte perken der partij-discipline. Ik heb niet zo'n 
bewondering voor opstandigheid-in-het-nette. . 

Maar ik heb geleerd tevreden te zijn met het bereikbare minimum en niet 
te talen naar het iiiusoire maximum. 

Den heren de Wolf en Willeros zij alle bevrediging van de uitleving hunner 
hartstochten, zo min ·mogelijk verhoogde bloeddruk en geen zenuwslopend 
ongeduld toegewenst door 

DEZE BURGER. 

Intussen is ook een andere mogelijk
hei.d aanwezig. Men zou zie!~ op h_. 
standpunt kunnen stellen, dat 17 leden 
voor het zuiden zeer 9terk verschilt van· 
15 leden voor het oosten en 14 leden voor 
de andere groepen. Dat zou verholpen 
kunnen worden, door bij het verkiezings
proces voor de Eerste Kamer Zeeland bij 
Zuidholland te voegen, waardoor Zuid
holland 16 leden krijgt en de zuidelijke 
en oostelijke groep 15. Daarmede zou aan 
artikel 101 van de Grondwet kunnen wor. 
den voldaan. 

Prof. Molenaar had echter aan de hand 
van de uitslag van de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten van het vorige 
jaar nagegaan, waartoe dit, wat de sa
menstelling van de Eerste Kamer betreft, 
zal leiden. En vooral de laatste Oplossing 
- wanneer men Zeeland bij Zuidholland 
voegt - zou er toe leiden, dat de drie 
middengroepen er geen enkele zetel bij 
krijgen en dat de K.V.P. en P.v.d.A. als 
grote slokoppen zouden fungeren. 

Ik geloof, zo waarschuwde prof. Mo
lenaar terecht, dat ik niet behoef te zeg
gen, dat een dergelijke oplossing voor 
ons onaanvaardbaar is. Wij hebben toe
vallig vier leden, terwijl dat aantal tus
sen de vier en vijf leden kan fluctueren. 

Dat is natuurlijk altijd mogelijk, maar 
wanneer onze fractie in de Tweede Ka
mer 11 leden zou krijgen en de V.V.D.
fractie in de Eerste Kamer uit vier Ie
den zou blijven bestaan, is dat toch het 
bewijs, dat er iets fout is. 

De heer Kropman (K.V.P.) had er bij 
de replieken aanmerking op gema;.kt, 
dat men, zo redenerend, teveel kijkt naar 
het belang van één fractie. 

Het antwoord van prof. Molenaar daar. 
op was wel zeer juist: dat is meer schijn 
dan wezen. Men wil toch, dat alle frac
ties hun werk beter kunnen verrichten. 

Welnu, het is duidelijk, dat, als een 
fractie door de uitbreiding niet versterkt . 
wordt, er van een betere verrichting van 
het werk en van het deelnemen aan bui
tenlandse vergaderingen en congressen 
geen sprake kan zijn. 
Het wilde hem dus voorkomen, dat een 
zodanige herziening van de Grondwet, 
welke tot dit absurde resultaat zou lei
den in het algemeen ook voor de andere 
partijen niet aanvaardbaar moet zijn, om
dat het doel gedeeltelijk niet wordt be
reikt, omdat de partijen, die het groo_tste 
zijn, er wel leden bijkrijgen en de kleme
re niet. 

Wij geloven, dat prof. Molenaar er goed 
aan heeft gedaan, deze kwestie ook van 
die kant eens aan te snijden en zouden 
willen zeggen: V.V.D. let - bij het ont
werpen ener Kameruitbreiding (waar wij 
op zichzelf wel voor zijn) - op Uw 
saeck! 

Nogmaals: de Ministen 

N a. deze zijdelingse uitweiding naar 
de komende Grondwetsherziening 

kwam prof. Molenaar weer op zijn be
oordeling van de ministers terug. 

Over de socialistische ministers be
hoefde hij in het door hem bedoelde ver
band niet veel te zeggen. Het kan niet 
worden ontkend: de P.v.d.A.-ploeg in het 
Kabinet heeft zich beter dan die van de 
K.V .P. door de politieke stormen weten 
heen te slaan. 

Misschien komt dat ook daardoor, dat 
zij bijna allen over parlementaire erva
ring beschikten vóór zij hun hoge ambt 
aanvaardden. Zo achtte prof. Molenaar 
minister Van de Kieft een levend voor
beeld van een minister, die over "poli
tieke flair" beschikt. 

Buitenlandse Zaken onder de loupe 
nemend, merkte onze geestverwant op, 
dat de critiek, die hij met betrekking tot 
de Nederlandse vorderingen op de Cus
todian of Enemy Property in Bombay 
had, niet als een op zichzelf staand feit 
moest worden beschouwd. 

Inzake die India-vorderingen was niet 
alleen een beleidsfout gemaakt, maar de 
organisatie op het Ministerie van Buiten
landse Zaken liet een steek vallen. De 
ministers kunnen niet onvoorwaardelijk 
op dat apparaat vertrouwen. 

Dat was nu ook weer gebleken in ver
band met de sterkte van de Russische 
ambassade te Den Haag. Deze zaak was 
een blamage voor het Departement. 

(Zie vervolg pag. 4) 
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* ~ WEEK to.t WEEK * 
Sociaal-Democratisch 
Centrum dient zich aan (I) 

H et vorige weekeind is te Amsterdam de op~ 
richtingsvergadering gehouden van het 

Sociaal~Democratisch Centruin (S.D.C.) van Ie~ 
den van de Partij van de Arbeid. Dus toch, zou~ 
den wij er meteen aan willen toe voegen. 

Immers, in Juli van het vorige jaar verscheen 
in de dagbladen een bericht, dat een dergelijke 
groep zou worden opgericht. Dit gebeurde blijk~ 
baar, naar achteraf bleek, zonder voorkennis van 
het Partijhestuur van de Partij van de Arbeid ~n 
de (ontijdige) publicatie werd later dan ook m 
het openhaar door .de initiatiefnemers "betreurd". 

Men kreeg toen zo ongeveer de indruk, dat 
hiermede het gehele initiatief van de haan was. 
Doch dit blijkt thans geenszins het geval te zijn. 

Wat wil nu dit Sociaal~Democratisch Centrum 
binnen de Partij van de Arbeid? De voorzitter van 
het initiatief~comité, de heer Sam de Wolff. heeft 
tijdens de oprichtingsvergadering een zeer woord~ 
rijke verklaring afgelegd, die ondanks zijn woor~ 
denrijkdom nogal vaag en in de ruimte blijft. 

Duidelijk was hij echter toen hij zeide, dat de 
initiatiefnemers van oordeel zijn, dat zij zich, door 
zich te baseren op het beginselprogram van de 
P.v.d.A., hebben te keren tegen dezulken in de 
Partij, die dat beginselprogram in feit~ ~e?ben 
laten vallen en in plaats van een socialistische 
partij in werkelijkheid de wederopstanding v~n. de 
Nederlandse Volksbeweging van na de bevnjdmg 
willen. 

Voorts keerde de heer De Wolff zich tegen de 
denkbeelden van prof. Banning, neergelegd in 
diens brochure getiteld .. Ons socialisme". 

Het socialisme van de heer Banning kan nooit 
.,ons" socialisme zijn, aldus de heer De Wolff. 

Welnu aan deze uitspraken hebben wij enig 
houvast en zij wijzen er op, dat het Sociaal De~ 
mocratisch Centrum de oude liefde voor de vroe~ 
gere S.D.A.P. niet kan vergeten. Men wil kenn;; 
lijk terug naar de ,.oude vormen en gedachten , 

h 1 · · •"A~~ 1 naar het romantisc ~revo.utJom:1a1re "-Ij;,op<-l'K,.· 
waarin de oude S.D.A.P. voor velen aantrekke ... 
lijk was. 

M.a.w. deze groep wenst de klok terug te zet~ 
ten en idealiseert het verleden. 

Soci.aal-Democratisch 
Centrum dient zich aan (11) 

Banning en de zijnen zijn een andere me~ 
ning toegedaan. In ZIJn brochure ,.Ons 

Socialisme" zegt hij ergens, dat ,.de vroegere 
klassenstrijdmy\!le met al wat daaraan als ge
voelsinhoud, hoop en verwachting verbonden 
was door de nie11we maatschappelijke ontwikke
ling haar voedingsbodem heeft verloren". 

Dit ligt Sam de Wolffen zijn mannen niet. Zij 
willen in zekere zin terug naar de leerstellingen 
van het orthodoxe Marxisme, getuige o.m. zijn 
uitspraak, hoezeer naar zijn mening door het von~ 
nis van de Rotterdamse rechter in het geval van 
de staking bij de firma Hensen, .. de rechterlijke 
macht gaat fungeren als instrument in de klas~ 
senstrijd". 

Welnu, datis de taal, die men een dertig jaten 
geleden eveneens uit de mond vernam van de lei
ders van de oude S.D.A.P. 

Ook wat de buitenlandse politiek betreft blijft 
er volgens de leden van het Sociaal~Democratisch 
Centrum van het door de Partij van de Arbeid 
gehuldigde standpunt weinig over. 

Sam de Wolff en zijn aanhangers zijn tegen 
de herbewapening van Duitsland en overigens, 
wat de buitenlandse politiek betreft willen zij een 
eigen socialistische weg, d.w.z. een derde weg. 

De houding van deze nieuwe groep in de 
P.v.d.A. komt in vele opzichten overeen met die 
van Bevan en zijn volgelingen, die in de Engelse 
Labourpartij op de meest felle wijze een meer 
linkse koers verdedigen. 

Sociaal-Democratisch 
Centrum dient zich aan (lil) 

oe oprichting van dit Soci~~l~Democratis~h 
Centrum is voor de PartiJ van de Arbeid 

allerminst aangenaam. 

Het Partijbestuur heeft inmiddels duidelijk 
doen weten, dat het aan de nieuwe groep de sta .. 
tus van ,.werkgemeenschap" niet wenst toe te 
staan, maar tevens, dat het de formatie van de 
groep niet verbiedt. 

Dat deze nieuwe groep · ; ontstaan is echter 
geen volkomen verrassing, hetgeen wij reeds va~ 
ker in deze kolommen hebben betoogd. 

Immers, de Partij van de Arbeid is er voor een 
groot deel zelf schuld aan, omdat zij in haar 
tactiek steeds op twee gedachten is blijven hin .. 
ken. In de· practische politiek, en vooral in de 
voorlichting, doorkruisen het oude en het nieuwe 
socialisme elkaar hij herhaling. 

Veel te vaak worden de oude, romantische 
stokpaardjes uit de tijd van de vroegere S.D.A.P. 
van stal gehaald en wordt - nogmaals, vooral in 
de voorlichting - moedwillig voortgeborduurd op 
de klassetegenstellingen. Dit prikkelt enerzijds 
hen, die de doorbraakgedachte voorstaan en geeft 
anderzijds voedsel aan de oude groepen, die de 
romantiek van het verleden maar niet kunnen 
vergeten. 

V oor al wat de Middenstandspolitiek betreft, 
treedt de halfslachtigheid steeds duidelijk aan de 
dag, waarhij men o.m. maar geen weg weet met 
de oude in vroeger tijden zo fel gepropageerde 
coöperatieve gedachte. 

Hier is dan ook minder sprake van een "werk~ 
gemeenschap" tn de Partij van de Arbeid dan wel 
van een min of meer gecamoufleerde oppositie~ 
groep. 

Of en in hoeverre de Partij van de Arbeid het 
voortbestaan van dit Sociaal~Democratisch Cen~ 
trum zal tolereren, dient inmiddels te worden af~ 
gewacht. 

In elk geval is de "doorbraakgedachte" met 
deze ontwikkeling weinig gediend en is opnieuw 
bewezen, dat de Partij van de Arbeid met het zo 
groots lanceren hiervan wel heel erg voorzichtig 
·moet zijn. · 

Tènzij ...... men het begrip "doobraak" gaat 
zien in een andere taalkundige betekenis. 

Vadertje Stad 

I n de ,.Handels~ & Transportcourant" lazen 
wij van de hand van G. H. K(nap) het na~ 

volgende: 

De strijdroep: ,.van de wieg tot het graf" is, 
wat Amsterdam betreft al weer verouderd. Te~ 
genwoordig, bij alle praenatale zorg en humanis~ 
tische zielszorg kon men beter spreken over: 
,.Van de conçeptie tot en met de eeuwigheid". 
Het is alleen maar jammer dat in deze onvolmaak~ 
te wereld alle goede dingen ook hun duidelijke 
kwade zijden. hebben. En het is misschien nog 
meer jammer dat de mens, behalve aan kiespijn 
en aan niersteenkoliek, aan alle dingen, ook en 
vooral aan de minder goede dingen went. 

Reden waarom het goed is de aandacht te ves~ 
tigen op een verdere uitbreiding van het Amster~ -
damse systeem van overheidszorg die zulke merk~ 
waardige consequenties inhoudt dat men de toe~ 
komst met enige angst tegemoet ziet. 

Het Girokantoor der gemeente Amsterdam, 
dat zoals alle overheidsinstellingen met zijn tijd 
meegaat, heeft het wenselijk gevonden een sy~ 
stéem van spoedopdrachten in te voeren. In het 
particuliere bankwezen en bij het Staatsbedrijf 
der Posterijen is het usance dat voor spoedbehan~ 
delingen van chèques e.d. de daarop vallende 
extra kosten door de cliënt worden betaald. Niet 
aldus het Amsterdamse girokantoor, dat, als over~ 
heidsdienst deze service gratis en voor niets wil 
geven: .. Voor de uitvoering van dergelijke spoed~ 
opdrachten zullen door het girokantoor geen ex
tra kosten (onderstreept) in rekening worden ge
bracht".· 
. De Amsterdamse· giroklant zou zeer dicht tot 
de heilstaat genaderd zijn indien niet in een latere 
alinea van de oekase waarmee het girokantoor 
den volke kond doet van zijn nobele houding het 
volgende te lezen stond: 

,.De behandeling van dergelijke spoedopdrach~ 
ten wijkt uiteraard sterk af van die der gewone 
opdrachten. Daarom moet het girokantoor zich 
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wel het recht voorbehouden om zelf te beoorde~ 
len of de ingediende opdrachten ook inderdaad 
een zodanig dringend karakter hebben, dat zij 
voor een spoedbehandeling in aanmerking ko~ 
men" (Sic!) 

U wilt f 100 met spoed overmaken aan een 
bank. Maar als de heer Smies, directeur van het 
gemeente girokantoor, vindt dat die bank geld 
.genoeg heeft en best een paar dagen op dief 100 
kan wachten komt er van een spoedbehandeling 
niets. En of uw zoon die paar extra tientjes waar~ 
mee u hem uit de nood wilt helpen werkelijk mor~ 
gen nodig heeft? De heer Smies zal het beslissen, 
Maar daarom, wanneer de directeur van het giro
kantoor het wél nodig vindt dat er wat haast ach
ter gezet wordt, kost dit extra werk u dan ook 
niets. 

Het wachten is nu op een rondschrijven van 
de nieuwe directeur van het Gemeentelijk V er~ 
voerbedrijf dat de tram voortaan geen kosten voor 
vervoer in rekening zal brengen maar dat het dan 
ook aan het oordeel van de conducteur wordt 
overgelaten of het wel nodig is dat u van .de 
Utrechtsestraat naar de Dam rijdt. En de prijs~ 
vedaging voor electrische energie zal eerstdaags 
tot het nulpunt worden voortgezet onder beding 
dat ir. Vos dan van geval tot geval zal mogen 
beoordelen of u nog jong genoeg bent om 
's avonds met uw vrouw in het donker te .. ver
blijven" of dat het voor het welzijn van Amster
dam beter is dat er een lampje bij u brandt. 

Wat het girokantoor betreft: het is maar ge~ 
lukkig dat er nog een postgiro is waar zelfs de 
Amsterdammer voor 20 cent per spoedbehande"'~ 
ling zijn vrijheid kan kopen! 

Teleurstellend gedrag . 

D e Amslerdamse jeugd heeft van de sneeuw~ 
val de vorige maand wel op eer. zeer 

merkwaardige wijze ,.geprofiteerd". 
Op 20 Januari alleen reeds moest de hoofd

stedelijke gemeente liefst 1050 lampen in de stad 
vernieuwen. 

In het geheel zijn gedurende de periode van de 
sneeuwval 3200 lampen gesneuveld met een ge .. 
middelde van 400 per dag. 

Hoewel niet onmiddellijk in het politieke vlak 
liggend, moet ons toch wel van het hart, dat. een 
dergelijke mentaliteit wel diep teleurstelle~d IS. • 

Het wijst op een bedenkelijk beschavmgspetl 
en een weinig ontwikkeld verantwoordelijkheids~ 
gevoel.. 

Hier ligt een belangrijke taak voor school en 
huis. 
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De rechtspositie van de gehuwde vrouw op de helling 
Interessante lezing van mevrouw mr Stoffels-van Haaften 

V oor de V.V.D.-vr?uwen, gr~p 
Kennemerland-Zmd, sprak m 

restaurant "Dreefzicht" het statenlidi 
mevr. mr J. M. Stoffels-Van Haaf
ten. Alvorens tot haar onderwerp te 
komen: "De voorgestelde veranderin
gen in de rechtspositie van de ge
huwde vrouw", gaf zij een kort over
zicht van de positie van de vrouw in 
de loop der eeuwen. 

Zo stond bij de Germanen het jon
ge meisje. eerst onder voogdij van 
haar vader of broer, na haar huwelijk 
onder die van haar man. 

Pas in de laatste UlO jaren zijn de 
ontwikkelingsmOgelijkheden van de 
vrouw verbeterd. Trouwt de vrouw, 
en dat zijn er per jaar in ons land ± 
70.000 à 80.000, dan wordt haar posi
tie, juridisclÎ gezien, slechter. 

De rechten zijn nog geheel aan de 
kant van de man. Hij is het hoo:l)d 
van het gezin aan wie de vrouw ge
hoorzaamheid verschuldigd is. 

Bij iedere rechtshandeling van de 
vrouw moet de man zijn toestemming 
geven. Het huis, dat het echtpaar be
woont, wor>dt te zijn geacht de woon
plaats van de man, bij wie de vrouw 
huisvesting geniet. Loopt zij kwaad 
weg dan behoeft de man haar niet 
meer te ondersteunen. 

Bij de aankoop van huishoudelijke 
voorwerpen wordt de vrouw geacht 

(Vervolg van pag. 2) 

Het zal, zo zei de heer Molenaar, naar 
hij hoopte de ministers wel duidelijk 
zijn, dat zij de bezem ter hand dienden 
te nemen. Een derde misstap zou een der 
ministers van Buitenlandse Zaken wel
eens het ministeriële leven kunnen kos
ten! 

Prof. Molenaar sloot ondertussen niet 
de ogen voor het.goede werk, dat minis
ter Luns ten aanzien van het Nederland
se standpunt inzake Nieuw-Guinea heeft 
verricht. 

MINISTER VAN DE KIEPT 
..... . politieke flair. ..... 

Onze woordvoerder zag er een bevesti
ging in van de juistheid van de politiek, 
welke met name onze Tweede Kamer
fractie in 1951 tegenover het vorige Mi
nisterie had ingenomen. Hoewel de mo
tie van de heer Oud destijds werd ver
worpen, kan niet worden ontkend, dat 
het daarin neergelegde standpunt tenslot
te heeft gezegevierd, aldus prof. Möle
naar. 

Volstrekt onvoldoende achtte prof. Mo
lenaar tot nu toe het beleid van minister 
Cals, over wiens herstel hij zich persoon
lijk uiteraard verheugde. 

Onze bezwaren, zo zei de voorzitt~r 
van onze Eerste-Kamerfractie hier o.a., 
richten zich tegen de organisatie van het 
Departement; tegen het feit, dat het la
ger onderwijs beslist onvoldoende is en 
tegen het tekort aan onderwijskrachten 
in verschillende delen van het onder
wijs. 

Dat minister Cals op zijn post blijft 
gehandhaafd, is mede voor de verant
woordelijkheid van het Kabinet en daar
in ligt - zo verklaarde hij - voor ons 
de reden waarom wij te dezer zaken het 
Kabinetsbeleid afkeuren. 

Het euvel der conunissies 
De minister van Financiën kondigde 

in 1953 in de millioenennota een 
conjuncturele begratingspolitiek aan. 
Maar het Kabinetsbeleid is daarmede 
niet in overeenstemming. 

de machtiging van de man daarvoor 
te hebben. Het is in principe de taak 
van de man die goederen van zijn 
vrouw te beheren. 

95 % van het aantal huwelijken 
wordt in Nederland gesloten in ge
meenschap van goederen, d.w.z. de 
bezittingen en schulden van man en 
vrovw worden samen.gevoegd in één 
pot. De man beheert dleze pot. 

Oefent de vrouw een beroep of be
drijf uit, dan komt haar verdienste in 
die door de man beheerde pot. Wel 
kan tijdens het huwelijk scheiding 
van goederen aangevraagd worden, 
maar dan moeten er wel zeer bi~n
dere redenen zijn. 

Reeds voor de oorlog zijn er vele 
pogingen gedaan om de handelings
oubevoegdheid van de gehuwde 
vrouw ongedaan te maken, maar 
geen van. deze pogingen heeft het 
ooit "gehaald". Nog steeds staat de 
gehuwde vrouw gelijk met een min
derjarige of een onder curatele ge
stelde. 

In 1949 is een wetsontwerp inge
diend om de positie van de gehuwde 
vrouw te verbeteren. Dit wetsont
werp belandde in de ijskast en lange 
tijd hoorde men er niets van. 

In Augustus 1954 heeft de Vaste 
Commir-;sie voor Privaat en Strafrecht 
haar voorlopig verslag uitgebracht, 

De loonsverhoging van 1954 heeft de 
reeds bestaande inflatie in de hand ge
werkt. De lang verbeide belastingverla
ging werd eerst tegen 1 Januari 1956 in 
uitzicht gesteld, maar als van katholieke 
zijde in de Tweede Kamer die termijn te 
laat wordt genoemd, is het Kabinet di
rect bereid, die termijn te vervroegen. 

Een ander teken van de weifelende 
houding van het Kabinet kan men zien in 
de politiek ten aanzien van de vrijere 
loonvorming. · 

Prof. Romme had hier het vorige jaar 
de leiding genomen:· En wanneer dan 
thans, een jaar later, de Eerste Kamer 
vraagt naar het Regeringsbeleid terzake, 
schrijft de Regering in haar M.v.A., dat 
het Kabinet hier nog geen beslissing heeft 
genomen; zij zouden dat prematuur ach
ten, omdat men nog in afwachting is 
van het advies van de S.E.R. over het rap
port van de Stichting van de Arbeid be
treffende de toekomstige loonpolitiek. 

Maar, zo vroeg prof. Molenaar, heeft 
het Kabinet op dit punt dan helemaal 
geen eigen mening? Een allesbeheersen
de vraag was z.i. toch of, uitgaande van 
de gevolgde politiek van fullemployment, 
een grotere invloed van werkgevers en 
arbeiders op de vaststelling van de lo
nen mogelijk is. 

Kan of wil de Regering ten aanzien 
van dit punt geen oordeel uitspreken? 
Wordt het "prematuur" zijn van dit 
vraagstuk nu eenvoudig opgehangen aan 
de tijd, die de S.E.R. nodig heeft om een 
advies of rapport uit te brengen? 

Het toont ten overvloede aan, hoe de 
Regeerkracht na de oorlog wel zeer erns
tig wordt belemmerd door het in onge
kende omvang toenemen van het vragen 
van adviezen aan commissies en raden. 

De Regering heeft erkend, dat men in 
bepaalde gevallen kan afzien van het 
vragen van een algemeen advies en een 
concreet wetsontwerp áan de S.E.R. kan 
voorleggen, maar - zo vroeg de heer 
Molenaar - waarom doet zij dit dan niet? 
Het gebeurt veel te weinig. 

Prof. Molenaar >~esiigde bovendien de 
aandacht op een derde methode. Dat is 
de methode, die minister Huysinans in
dertijd toepaste, toen hij zich tot de Stich
ting van de Arbeid wendde: hij vroeg 
toen om een advies over de bedrijfsorga
nisatie, maar legde tegelijk een nota over, 
waarin hij zijn aanvankelijke mening in 
de vorm van enige richtlijnen had neer
gelegit 

Ook op deze wijze kan de Regering 
althans enige leiding bij het uitbrengen. 
van· advies geven. 

Zoals het nu gaat is het onvermijdelijk, 
dat de Regering herhaaldelijk de leiding 
ontglipt, zoals ook ten aanzien van de 
oudedagsvoorZiening het geval is. 

Het huur-compromis 
E rustige critiek had prof. Molenaar 

ook op het door het Kabinet ge
voerde huurbeleid. Sedert Vrijdag 28 
Januari staan de couranten vol over een 
compromis, dat in de boezem van het 
Kabinet zou zijn gesloten. 

dat in October j.l. gevolgd is door de 
Memorie van Antwoord en een ge
wijzigd ontwerp, 

Inmiddels is het ontwerp voor een 
Nieuw Burgerlijk Wetboek van wij
len prof. Meyers, verschenen. Het ge
wijzigd wetsontwerp tot opheffing 
van de handelingsonbekwaamheid 
gaat nu in vele opzichten dezelfde 
richting uit als het nieuwe ontwerp 
B.W. 

W1elke veranderingen zijn er O:P til? 
De vrouw krijgt haar eigen domicili. 
De gehoorzaamheid van de vróuw 
aan de man wordt opgeheven. De 
vrouw wordt handelingsbevoe~d, 

Is zij buiten gemeenschap van goe
deren getrouwd dan wordt haar posi
tie inderdaad een gelijkwaardige. Is 
zij in gemeenschap getrouwd, dan 
blijft de man de beheerder van de 
pot, maar hij heeft wel een verant
woordingsplicht. 

Wel heeft prof. Meyers de moge
lijkheid voorgesteld om tijdens het hu
welijk tot scheiding van goederen 
enz. te kO!IIlen. 

Ook ·d~ verschillende redenen tot 
ontbinding van het huwelijk werden 
door mevrouw Stoffels besproken. 
Hoewel prof. Meyers de ongeneeslijke 
krankzinnigheid niet noemt, is het te 
hopen, dat deze in de toekomst als 
reden tot echtscheiding wordt opge
nomen. 

Prof. Molenaar betreurde het, dat ken
nelijk door ambtelijke achteloze dan wel 
opzettelijke loslippigheid dergelijke be
richten voordat de Regering officieel had 
gesproken in de couranten hadden kun
nen komen. Bovendien echter achtte hij 
het van weinig deferentie tegenover de 
Kamer getuigen, dat in de M.v.A. noch
tans iedere mededeling was achterwege 
gebleven. 

Pas toen de commissie van rapporteurs 
op nadere inlichtingen had aangedrongen, 
omdat anders een algemeen politiek de
bat eenvoudig onmogelijk zou zijn, had 
de Regering- medegooeélct; waar het 
"compromis" in hoofdzaak op neerkwam. 

Het compromis zelf (10 pct gelimiteerd 
tot de hogere huren) noemde de heer 
Molenaar een bedroevend staaltje van 
regeren. Terwijl wij gehoopt hadden, me
dio dit jaar een huurverhoging tot 25 pct 
te krijgen, is die nu weer teruggebracht 
tot 10 pct en dan nog maar beperkt tot 
een deel van de huren. 

Begrijpelijkerwijs verklaarde prof. Mo
lenaar, dit toch een zeer onbevredigende 
oplossing van het vraagstuk te vinden en 
naarmate de tijd voortschrijdt, wordt de 
oplossing van dit vraa~stuk, in politieke 
zin, steeds moeilijker. 

Spreker beschouwde het als een schra
le troost, dat van de voorgenomen huur
belasting nu niets zou komen. Ieder, die 
een huis bezit of exploiteert, wacht nog 
steeds op een redelijke basis voor die 
exploitatie. 

Onze woordvoerder zag in dit "com
promis" een manifestatie van onmacht. 
Zulke compromissen zijn ook niet in 
staat, de positie van de Regering te ver
sterken. 

Wat hier gebeurt, is, dat een dringend 
geboden hervorming, een aanpassing, 
wordt geofferd op het altaar van de po
litiek. Het bijeenblijven van het Kabinet 
acht men ·van hogere waarde dan dat een 
oplossing wordt gevonden voor dit bran
dende vraagstuk. 

Het mandement 

Zeer uitvoerig tel).slotte heeft prof. 
Molenaar nogmaals de liberale vi

sie gegeven op de kwestie van het bis
schoppelijk mandement. Wij zullen daar 
hier nu voor het ogenblik niet diep meer 
op ingaan. Niet, omdat wij dit niet be
langrijk (meer) achten. Het tegendeel is 
het geval en men kan dit ook weten. 

Vanzelfsprekend, zouden wij zeggen, 
week de uiteenzetting van prof. Molenaar 
niet af van hetgeen men vrijwel alge
meen als de liberale visie op deze ge
beurtenis mag beschouwen. 

Scherp en helder stelde onze geestver
want, mede in antwoord op het deswege 
door mr Kropman (K.V.P.) naar voren 
gebrachte, nog eens in het licht, dat dit 
mandement niet alléén onze rooms-ka
tholieke medeburgers raakt, omdat de 
bisschoppen zich hier hebben begeven op 
het terrein van de staatkunde en omdat 
hier, met de dwangmiddelen van de R.K. 
kerk op de achtergrond, getracht is, de 
staatkundige vrijheid van een'belangrijke 
groep van medeburgers te beperken. 

Copie voor deze rubriek te 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, 
Alexanderstraat 16. Haarlem. 

Uitvoerig stond spreekster stil bij 
de gehuwde ambtenares. De . Rijks
ambtenares wordt sinds 1934 de dag 
na haar huwelijk ontslagen; evenzo 
de provinciale of gemeente,lijke amb
tenares. Wel kan ze weer in dienst 
komen, maar dan op arbeidscontract. 

Een Rijkscorrumissij, ter bestudering 
van het "vraagstuk'' kwam met het 
volgende voorstel: de ambtenares van 
30 jaar en ouder kan blijven, als ze 
trouwt; evenals zij, die de rang van 
commies behaald hebben of reeds 10 
jaar in dienst zijn. Dit zgn. rappert
Ubink is nog niet verder behandeld. 

Spreekster besloot haar interessan
te lezinr; met er op te wijzen, dat 
sinds 1954, in Haarlem, de ambtenares 
in gemeente-dienst, ook na haar hu
Welijk haar taak kan voortzetten. 

I. B.-V. 

De "derde macht" 
Wel willen wij hier nog melding ma-

ken van een belang3tellende 
vraag van mr Kolff <C.H.) over de des
tijds door prof. Oud gelanceerde gedach
te van de "derde macht". 

Hoe staat het daar nu eigenlijk mee, 
zo had de heer Kolff gevraagd, die zich 
destijds niet geheel onwelwillend over 
deze gedachte had uitgelaten. 

Waarom horen wij daarover zo weinig 
of nièts meer van de heer Oud en zit dat 
misschien vooral in de jongeren in de 
V. V.D.,, ,àie zich. .l,-OOI'al ,JUl het .. maJlde· 
ment, liever meer willen oriënteren op 
de P.v.d.A., dan op de protestants-chns
telijke partijen? 

MR. KOLFF 
...... hoe staat het met de derde macht? ...... 

Prof. Molenaar zei. dat jongeren in een 
partij inderdaad wel eens een "lastig ele
ment" zijn en dat h\1 dus wel kon begrij
pen, dat de geachte afgevaardigde be
langstelling heeft voor de activiteit van 
de jongeren in de V.V.D. 

Hij kon echter ook verklaren, dat hem 
van een meningsverschil op het gebied 
van de sociaal-economische politiek tus
sen de partijleiding en de jongeren niets 
beikend was. 

En wat nu de verdere opmerkingen 
van de heer Kolff betreft, geloofde prof. 
Molenaar, dat deze de positie van de libe
rale part\i in ons land verkeerd ziet. Wij 
strijden op twee fronten. WU strijden 
voor vrijheid, voor zover die op econo
misch gebied mogelijk is. 

Daarnevens staat onze str(id voor de 
geestelijke vrijheid, die ons heilig is. 
Als wij zien. wat er met betrekking tot 
het maNdement van de bisschoppen is 
gebeurd en gezegd, wensen wij onze me
ning daarover openhartig te zeggen. 

De gedachte aan een derde macht is 
b\i ons zeker niet verloren gegaan, maar 
prof. Molenaar kon de heer Kolff te
recht vragen: Is u niet gebleken, dat be
halve dan in- de Eerste Kamer in de 
eigen kring van de heer Kolff zelf, de 
sympathie voor deze derde macht niet 
gebleken is en dat zij nog minder tot 
uiting is gelkomen in de kring van de 
A.R.? Daarom heeft de heer Oud terecht 
gezegd: "Wij zullen het denkbeeld maar 
wat laten rusten. Gli moet niet denken, 
dat ik nu zo dolgraag met de beide pro
testants-christelijke partijen samenwerk; 
ik dring m\i niet op." A. 
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17 September a.s. 

Liberale Manifestatie 
De V.V.D.-dag op Zaterdag 17 Sep

tember moet een liberale manifestatie 
worden: Dat hebben we in het Comité 
met elkaar afgesproken. 

Hoe kan dat? Dat kan, als ieder lid 
'Van de V.V-D. mee getuigt van zijn wil 
om de iiberale ged;whten uit te dragen. 
En dat uitdragen geschiedt op Zaterdag 
17 September in Scheveningen en Den 
Haag. 

Mooi of lelijk weer? 
Zal het mooi of lelijk weer zijn op Za

terdag 17 September, als in Den Haag en 
Scheveningen de V.V.D.-dag gehouden 
wordt, zo vraagt ons een lezer van "V. 
enD." 

Dat kunnen we heus niet zeggen. In 
onze Succes-agenda staat, dat het op 17 
September normaal weer zal zijn, maar 
wat boetekent dat in ons land. 

J\laar hoe het weer ook zal zijn, in de 
zalen moet het mooi weer zijn, omdat er 
zovelen opgekomen zijn. 

Bent U ook van plan om te gaan? .••• 

Regionale 
voorbereidingscommissies 
Uit Rotterdam, Den Haag en de provin

cie Friesland bereikten ons deze week 
berichten, dat men reeds druk bezig is 
met het vormen van regionale voorbe
reidingscommissies voor onze V.V.D.-Dag. 

Wij hopen zo spoedig mogelijk de sa
menstelling van deze commissies te kun
nen bekend maken en hopen, dat het sti-

, mulerend werk, dat de7..e commissies 
voornemens zijn te gaan doen, tot uit
drukking. zal komen in een massaal be
zoek op 17 S'-'pt .. mber a.s. te Schevenin
gen. 

Uitbreiding 
Landel~jke Commissie 

De Landelijke Voorbereidingscommissie 
voor de V.V.D.-Dag is uitgebreid met een 
lid, die namens de Centrale Leiden aan 
de werkzaamheden zal gaan deelnemen. 

Vanzelfsprekend verwachten wij uit 't 
gebied van deze Kamercentrale een zeer 
groot aantal bezoekers, mede daarom is 
het prettig, dat drs F. J. Hooftman, se
cretaris der Kamercentrale, zich bereid 
heeft verklaard aan de WCI'kzaamheden 
van de Landelijke Commissie deel te ne
men. 

IN MEMORIAM M. GAUTIER 
Op 7 Februari 1.1. is op 60-jarige 

leeftijd overleden de heer M. Gautier, 
burgemeester en secretaris van Ber
kenwoude. 

Gedurende bijna 35 jaren heeft hij 
deze ambten bekleed. Een ernstige, 
langdurige ziekte heeft hem tenslotte 
uit zijn gezin en gemeent·e weggeno
men. 

Marius Gautier, gelijk hij in de Lek
en IJsselstreek algemeen genoemd 
werd, zag men weinig op vergaderin
gen onzer partij, doch voor zover zijn 
ambt van burgemeester het toeliet, 
heeft hij de liberale beginselen - ook 
naar buiten - trouw beleden. 

Zijn hulpbetoon voor zijn medemensen 
was groot en honderden "goede" Ne· 
derlanders . hebb(;n daarvan genoten in 
de moeilijke jaren van de bezetting. 

Voor onze partij betekent het heen
gaan van de heer Gautier het verlies 
van een goed lid in de Krimpenerwnard. 

Vele V.V.D.-ers zullen aan burge
meester Gautier een aangename herin
nering blijven bèhouden~ 

Dagelijks Bestuur en 
Hoofdbestuur vergaderden 

Het Dagel\jks Bestuur van onze Partij 
heeft op Zaterdag 12 Februari j.l. in de 
Industriële Club te Amsterdam verga
derd ter bespreking van verschillende 
huishoudel\jke vraagstukken. 

Ook het Hoofdbestuur van onze Partij 
kwam op dezelfde datum in vergadering 
bijeen ter gelegenheid waarvan o.m. de 
punten, we~ke op· de vergadering van de 
Partijraad van 2 April ter sprake zullen 
komen, werden vastgesteld. 

Nieuws uit Afdelingen en Centráles 

Nieuws uit de Centrale 
Den Helder 

Onze geestverwant, de heer G. Sleutel 
te Callantsoog is tot wethouder gekozen. 
Zijn voorganger was lid van de Partij 
van de Arbeid. 

De afdelingen Anna Paulowna, Barsin
gerhorn, Schagen, Wieringermeer en 
Wieringerwaard beleggen op Maandag 
14 Maart een avond in cafê De Fortuin 
te Barsingerhorn, aanvang 8 uur. Spre
ker is de heer Zegering Hadders uit Em
men. Leden en geestverwanten buiten 
deze afdelingen zijn natuurlijk ook van 
harte welkom. 

De afdeling Wieringermeer houdt ·op 
13 April haar jaarvergadering. Een der 
agendapunten bevat de voorlopige candi
daatstelling voor leden der Tweede Ka
mer. 

Het bestuur van de Centrale Den Hel
der zal op 5 Maart vergaderen. De Alge
mene Vergadering van de Centrale zal 
vermoedeHik 26 Maart plaats vinden. 

Afdelingen of individuele leden, die be
paalde punten voor deze vergaderingen 
hebben, wordt verzocht dit op te geven 
aan de heer S. Breebaart, Waardweg 7 
te Middenmeer. 

Driebergen hield geslaagde 
jaarvergadering 

Op Woensdag 16 Febr. hield de afde
ling Driebergen haar jaarlijkse algemene 
vergadering. 

De aftredende bestuursleden. mevrouw 
Humme-Ammerlaen, mej. Van Oorde en 
de heer Meunega werden bij acclamatie 
herkozen. 

Uit het verslag van de secretaris bleek, 
dat het aantal leden zich in het afgelo
pen jaar gehandhaafd heeft. 

Na de vergadering hield mevr,. E~ P. 
Wallis de Vries-Bijleveld een causerie 
over het partijprogram van de P.v.d.A. 

De goed voorbereide voordracht viel 
blijlcens het app~aus aan het slot zeer in 
de smaak van de talr\ike· aanwezigen~ 

Den Haag hield 
forum-avond 

Onder leiding van enige wijken van de 
afdeling 's-Gravenhage, had op Vrijdag
avond 18 Februari in hotel St. Regis een 
goed bezochte Forum-avond plaats, waar 
mej. dr J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, 
dr G. L. Mens Fiers Smeding, leden van 
de gemeenteraad, en de heren M. C. van 
Keule en F. L. van der Leeuw op vele 
vragen antwoord gaven. 

Verheugende activiteiten 
in Overi_jssel 

Olst, Almelo, Noord-Oost Polder en 
Borne melden gunstig nieuws 

Waar actieve besturen zijn, vinden 
deze ook wel nieuwe terreinen om die 
activiteit te ontplooien. 

Een voorbeeld hiervan is de afdeling 
Olst. Olst gaat decentraliseren: nR een 
openbare bUeenkomst in Olst zelf op 26 
Januari, zal op 23 Februari een vergade
ring worden gehouden in Welsum. Spre
ker cle heer W. J~ Leyds, directeur van 
het Propaganda- en Documentatiebureau 
van de V.V.D. in Over\issel. Hij zal spre
ken over: Politieke PartUen en Land
bouwbelangen. 

Op een nader te bepalen datum vclgt 
een b\ieenkomst te Wesepe, ( Welsurn is 
een gehucht op de westelijke oever van 
de !Jssel en Wesepe ligt ten Oosten van 
Olst). Wellicht. dat met een avond in 
Duur, een buurtschap ten Noorden van 
Olst, wordt besloten. 

De afdeling Almelo is één der eer
sten, zo niet de eerste, die gebruik maakt 
van het aanbod van Hoofdbestuur en de 
Landelijke Middenstands-commissie om 
een middenstandsforum te houden en wel 
op Dinsdag 1 Maart onder voorzitter
schap van ons Kamerlid Ankersmit. 

De Noord-Oost-Polder telt thans HO 
leden. De afdeling viert dit feit met een 
feestavond op 10 Maart in Het Voorhuys 
te Emmeloord, waar eerst mevrouw Ele
ma-Bakker een rede zal houden en ver
volgens een toneeluitvoering gegeven 
wordt door "Thalia" uit Harde:'berg en 
waar men met een bal zal b·,sluiten. 

In Borne hield men een b\ieenkomst 
ter bespreking van de gemeente-politiek. 
Op 10 Maart is er een openbare verga
dering waàr de heer Leyds een uiteen
zetting zal geven van de "Indische kwes
tie" (Zaal Van der Laan). 

Door de Kamercentrale (welke de ,rro
vincie omvat) zijn de Algemene Beschou
wingen van de V.V.D.-fractie en een ver-

slag van de discussies in de Prov. Staten 
aan alle V.V.D.-leden in Over\issel toe
gezonden, met het advies aan de afde
lingsbesturen om naar aanleiding van 
deze verslagen b\ieenkomsten te beleg
gen, waarbij het provinciaal bestuur en 
de in de Prov. Staten behandelde onder
werpen nader onder de loupe worden ge
nomen~ 

Exemplaren dezer stukken, ook dien
stig voor de propaganda in Overijssel, 
zijn verkrijgbaar b\i de eerder genoemde 
directeur, WesterstraRt 9, Almelo. telef. 
K 5490-2360. 

Drs Korthals sprak te 
Groningen 

Op 18 Februari heeft de afd. Gronin
gen een openbare bijeenkomst georgani
seerd in een der zalen van .,Het Tehuis", 
waar als spreker optrad, ons kamerlid 
Drs H. A. Korthals, met als onderwerp, 
.,Het politieke toneel in binnen- en blli· 
tenland". 

Een ·goed gevulde zaal heeft genoten 
van de wijze, waarop de diverse pro
blemen behandeld werden. Ook was het 
een verheugend verschijnsel te bemer
ken, hoeveel jongeren vooral gekomen 
waren, waaruit weer duidelijk blijkt, dat 
onze beginselen de jongere generatie 
iets zegt. 

Na de pauze heeft de spreker nog 
een zeer groot aantal vragen moeten be
antwoorden en het is wel interessant en 
ook kenmerkend, dat uit een ontstane 
discussie met enige, zich in de zaal be
vindende leden van de "Nieuwe Koers" 
Heek, dat deze socialistische jongeren 
het in het geheel niet eens bleken te 
zijn met het door de P.v.d.A.-fractie ge
voerde beleid in de Kamer (speciaal in 
verband met de crematiewet). 
-Met het overl:-,;.-•digen van de traditio

nele Groninger koek, sloot de voorzitter 
tegen elf uur, deze in alle opzichten ge
slaagde avond. 

De afdeling Leiden stelt een 
middenstands- en een 
onderwijscommissie in 

Prof. dr R. A. J. van Lier sprak over het 
10-jarenplan voor Suriname 

De afdeling Leiden heeft in haar op 17 
Februari gehouden ledenvergadering een 
middenstandscommissie ingesteld. Hoe
wel het contact tussen de raadsfractie, 
het bestuur en de middenstand zeer be
vredigend is, leek het toch gewenst deze 
officieuze samenwerking een meer offi
ciële tint te geven. 

De heren Zwart, Van der Kloot en De 
·Wilde traden tot de commissie toe. 

Voorts bleek in de practijk. behoefte te 
bestaan aan een onderwijscommissie ter 
voorlichting van het bestuur en de raads
fractie en ter vergroting van de V.V.D.
aanhang in onderwijskringen. 

De afgetreden gemeentelijk inspecteur 
de neer Vriend, verklaarde zich bereid 't 
voorzitterschap op zich te nemen, terwijl 
voorts toetraden mej. Van Doorn, onder
wijzeres, mej. Van der VliPt, directrice 
van de Meisjes H.B.S., de heer A. B. 
Hermsen, hoofdinspecteur van het minis
terie van Financiën en de heer P. A. 
Wisse, hoofd ener openbare school. 

De zeer grote opkomst op deze verga-

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 

dering - ook het Tweede Kamer-lid de 
heer Korthals en mevr. Smits-Witvliet, 
voorzitster van de Centrale Leiden, wa
ren aanwezig - vond zijn verklaring in 
de zeer belangwekkende lezing welke 
prof. dr R. A. J. van Lier heeft gehouden 
over het onderwerp "Suriname aan het 
begin van een nieuwe tijd". 

Prof. Van Lier is voorzitter van de 
commissie van het Surinaamse 10-jaren
plan, zodat hij dus de aanwezigen zeer 
vele tot nu toe niet bekende bijzonderhe
den kon vertellen. 

Het heeft weinig zin op deze plaats een 
uiterst onvolledige samenvatting van het 
betoog te geven. Volstaan mag worden 
met de verzekering, dat de spreker er in 
slaagde op een verrassend boeiende wijze 
de aandacht van zijn gehoor gedurende 
een uur gespannen te houden met een 
lezing, waarin een bijkans volledig over
zicht werd gegeven van verleden, heden 
en toekomst van dit onderdeel van ons 
Koninkrijk. 

Na de pauze lichtte prof. Van Lier zijn 
hetoog met enkele films toe. De avond 
was een groot succes, zodat andere afde
lingen kan worden aangeraden dit Leidse 
voorbeeld eens na te volgen. 

De voorzitter deed nog een belangrijke 
mededeling: op 31 Maart zal mevr. For
tanier-De Wit om 8 uur in de foyer van 
de Stadsgehoorzaal het woord voeren in 
een openbare vergadering. 

De voorzitter wekte de leden op in 
eigen kring aan deze belangrijke gebeur~ 
tenis bekemlhPid te g·even. 

Delft kondigt· haar 
jaarvergadering aan 

De afdeling Delft houdt op Woensdag 
2 Maart a.s. om 8 uur in Ons Gebouw, 
Koornmarkt 75 haar jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. 

Er is een zeer belangrijke agenda, ter
wijl ir. A~ C. Kolff, oud-hoofdingenieur 
van Delfland een causerie zal houden 
over "Delfland en Deltaplannen". 

Mr Van Riel spreekt te 
Dalen voor V.V.D. 

en J.O.V.D. 
Op Zaterdag 12 Maart a.s. organiseert 

de V.V~D. in Drenthe en de J.O.V.D. in 
Z.O~ Drenthe een openbare bijeenkomst, 
die zal ~orden gehouden in hotel R. Bos 
t" Dal~. 

Het woord zal worden g·evoerd door de 
landelijke vice-voorzitter van de V.V.D., 
mr H. van Riel. 

Na de pauze zal een cabaretprogramma 
worden gebracht, uit te voeren door le
den van de J.O.V.D. 

Aanvang 8 uur. 

N.V. BOELE'S 
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNI<~S (BIJ ROTTERDAM) 

REPARATIE EN NIEUWBOUW 
rELEFOON 7tX6l! ROT'n<:UUAM TELEGR. BOELE-BOLNE~ 

NIEUWBOUW EN REPARATIE 

VAN 

Z E E- EN B I N "'4 E N S C H E P E N 

WERF DE NOORD n.v. 
ALBLASSERDAM 

TEL. : ROTTERDAM 7 2619-72599 

HOLLAND 

ALBLASSERDAM 451 -452 
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voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de 
Voll~spartij voor Vrijheid en Demoeratie 

te houden op Vrijdag 22 en Zaterdag 23 April a.s. in het Gemeentelijk Concertgebouw te Haarlem 

De vergadering zal beginnen op: VRIJDAGAVOND te 8 uur; 
ZATERD.~GMORGEN te 10 uur. 

AGENDA: 
Vrijdag 22 April des avonds 8 uur 

OPENBARE VERGADERING 
1. Opening door de voorzitter. 

De openingsrede van prof. mr P.J. Oud zal van 8.05-9 uur 
door de radio worden uitgezonden over Hilversum I. Golf
lengte 402 meter. 
In verband met deze uitzending wordt men verzocht te 8 uur 
precies in de zaal aanwezig te zijn. 

2. Begroeting van de buitenlandse gasten. 

HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
3. Verslag van de Commissie voor de Notulen van de Jaarlijkse 

Algemene Vergadering van 19 en 20 Maart 1954 te Arnhem. 
4. Benoeming van de Notulencommissie voor de vergadering 

van 22 en 23 April 1955. 
5. Jaarverslag van de secretaris. 

Dit jaarverslag wordt na 1 Maart 1955 aan de afdelingen en 
Centrales toegezonden. 

6. Rekening en Verantwoording en Jaarverslag van de penning
meester. 

7. Verslag van de commissie van voorlichting over de Rekening 
en Verantwoording van de penningmeester over het jaar 1951:. 

8. Benoeming van een commissie van drie leden ter voorlichting 
van de Algemene Vergadering bij de behandeling van de 
Rekening en Verantwoording van de penningmeester over het 
jaar 1955. 

9. Bespreking_van het beleid van het Hoofdbestuur. 
10. Rondvraag. . 

Afgevaardigden van afdelingen, die bij dit punt het woord 
wensen te voeren, dienen hiervan vóór 16 April a.s. schrif
telijk mededeling te doen aan het Algemeen Secretariaat, 
onder opgave van het ter sprake te brengen onderwerp. 

11. Mededelingen inzake het Rapport van de Commissie ter be
studering van de Kinderbijslagregeling. 

12. Voorstel van de afdeling Heiloo. · 
De afdeling Heiloo verzoekt het Hoofdbestuur zijn aandacht 
te schenken aan de moeilijke financiële positie, waarin de 
kleine afdelingen zich bevinden. 

Toelichting: 
Een afdeling met 40 leden heeft op zijn best een ontvangst 
van f 200,- per jaar aan contributie. Hiervan gaat 50 % 
naar het Hoofdbel6uur. Van het resterende moet nog afge
dragen worden aan Centrale en Onder-Centrale, zodat voor 
actie in de eigen afdeling een luttel bedrag overblijft. Een 
enkele circulaire of advertentie en de kas is leeg. Het behoeft 
ons dan ook niet te verwonderen, dat er in deze afdelingen 
niets gebeurt. Dit is in alle opzichten fnuikend voor de V.V.D. 
We zijn er ons volkomen van bewust, dat we hier een. moeilijk 
probleem aansnijden, doch het belang van de Partij eist, dat 
hieraan de nodige aandacht wordt besteed. 
Mogelijk i~ hier enige verbetering aan te brengen door b.v. 
noodzakelijk drukwerk in een centraal punt verkrijgbaar te 
stellen. We denken o.a. aan de kwitanties voor de contributie. 

13. Behandeling van de voorstellen der Commissie tot herziening 
van Statuten en Reglementen. 

14. 

Toelichting: . 
De Partijraad zal op 2 April a.s. vergaderen om zijn advies 
over de voorstellen en de eventueel ingekomen wijzigings
voorstellen uit te brengen. 
In verband hiermede kunnen de afdelingen en Centrales tot 
uiterlijk 21 Maart 1955 bij het Algemeen Secretariaat wijzi
gingsvoorstellen, vergezeld van een schriftelijke toelichting, 
indienen. 

AGENDA: 
Zaterdag 23 April des morgens 10 uur 

HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
Voortzetting van de behandeling van de voorstellen der 
Commissie tot herziening van Statuten en Reglementen. 
Benoeming van een onder-voorzitter. 
Wegens periodieke aftreding van de heer mr H. van Riel te 
's-Gravenhage, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in 
de vacature van het onder-voorzitterschap woftlen voorzien,. 
Als enige candidaat is gesteld: 
Mr H. van Riel te 's-Gravenhage door de afdelingen Almelo, 

's-Gravenhage, Heemstede en Wieringermeer. 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken kan deze benoeming 
overeenkomstig art. 68 van het Algemeen Reglement zonder 
schriftelijke stemming geschieden. 

15. Benoeming van drie leden van het Hoofdbestuur. 
Aan de beurt van periodieke aftreding als lid van het Hoofd
bestuur zijn: 
Mevrouw S. A. Th. Goudswaard-Knipscheer te LeideR 
en de heren: 
R. Th. J. Ie Cavelier te Amsterdam, 
Prof. dr E. H. s' Jacob te Groningen, 
die zich allen herkiesbaar hebben gesteld. 
Candidaat gesteld voor het lidmaatschap van het Hoofdbe
stuur zijn: 
R. Th. J. Ie Cavelier te Amsterdam (aftredend), 1oor de af. 
delingen Almelo, Amsterdam, 's-Gravenhage, Groningen, 
Heemstede en Wieringermeer; 
Mevrouw S. A. Th. Goudswaard-Knipscheer te Leiden (af
tredend), door de afdelingen Almelo, 's-Gravenhage, Gro
ningen, Heemstede en Wieringermeer; 
Prof. dr E. H. s' Jacob te Groningen (aftredend), door de 
afdelingen Almelo, 's-Gravenhage, Groningen, Heemstede en 
Wieringermeer. 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken kan deze benoeming 
overeenkomstig art. 68 van het Algemeen Reglement zonder 
schriftelijke stemming geschieden. 

OPENBARE VERGADERING 
pl.m. 2 uur. 

16. Bespreking van het beleid van de Kamerfracties. 
Het verdient aanbeveling,. dat afgevaardigden van afdelingen, 
die bij dit p,unt speciale onderwerpen ter sprake willen bren
gen, hiervan vóór 16 April a.s. mededeling doen aan het Al
gemeen Secretariaat, zodat de Kamerleden de gelegenheid 
hebben zich hierop voor te bereiden. . . 

17. Sluiting door de voorzitter. 
Het Hoofdbestuur van de V.V.D. 
P. J. OUD, Voorzitter. 
D. W. DETTMEIJER, Wnd. Secretaris. 

Nadere gegevens over het gezellig samen
zijn, logies, koffiemaaltijd etc. 

1. Door de Centrale Haarlem wordt aan de leden van de V.V.D., 
die de Algemene Vergadering bezoeken, na afloop van de 
vergadering op Vrijdagavond 22 April een gezellig samenzijn 
aangeboden in de Vleeshal te Haarlem. In verband met de be
schikbare plaatsruimte gelieven gegadigden zich vóór 1 April 
a.s. per briefkaart op te geven aan de heer M. D. Scheer, 
Mendelssohnlaan 4 te Heemstede. 

2. Aangezien Haarlem slechts weinig hotel-accommodatie bezit en 
bovendien het tijdstip der Algemene Vergadering samenvalt 
met het bloembollen-seizoen, zal de Centrale Haarlem trachten 
zoveel mogelijk afgevaardigden en leden bij de leden in Haar
lem en omstreken onder te brengen. Opgaven aan de heer J. 
K. Lanting, Rio Grandelaan 24, Overveen (tel. K 2500-23423). 

3. De vergadering op Zaterdag zal op een daartoe geschikt tijd
stip worden geschorst, teneinde de aanwezigen in de gelegen
heid te stellen de lunch te gebruiken. 
Er bestaat gelegenheid tot deelneming aan een gemeenschap
pelijke koffiemaaltijd tegen de prijs van f 3,- per persoon, 
excl. bediening, in het Concertgebouw te Haarlem. 
Indien men hieraan wenst deel te nemen, moet men zich 
uiterlijk 18 April a.s.- bij het Algemeen .Secretariaat opgeven. 
Een aanmeldingsformulier voor deelneming aan de koffiemaal-
tijd treft U hieronder aan. · 

Aanmeldingsformulier 
Vóór 18 April 1955 inzenden aan het Algemeen Secretariaat van 
de V.V.D., Koninginnegracht 61 te Den Haag. 

Ondergetekende: _, ...................................................................................................... _ 

Adres : .............................................. - ............................................................................ . 

Woonplaats: .................................................................................. - ................................ ~ 

zal tijdens de Alg~mene Vergadering op 23 April 1955 te Haar
lem in het Gemeentelijk Concertgebouw deelnemen aan de 
gemeenschappelijke koffiemaaltijd ad f 3,- p.p. (excl. bediening). 

Handtekening: 



,~Maak de V. V.D. sterk''!! 
TELEVISIE RADIO 

WILLEM DE JONG 
Voorheen PASSAGE 

Specialisten sinds 1906 

(;iRAMO 

KORTE HOOGSTRAAT 16 

Telefooa 117641 (3 lijnen) 

Tussen Gerzon en V .. &: D. 

TAPE~Rl:!CORDERS 

Firma Willem Kleijkamp 
Lijnbaan 66 

ROTTERDAM 

• 
ROTAN MEUBELEN 

Wasmanden 
Bloementafels 
Rotan Plantenrekken 

LEDERWAREN REISARTIKELEN 

Lijnbaan 59 

Nieuwe Binnenweg 245 

Noordmolenstraat 7 

-

Nieuwe Binnenweg 349 
Beijerlandselaan 190 
Hoogstraat 80 (Schiedam) 
Telefoon kantoor 21122 

BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 

VERSIERINGEN VOOR RECEPTIES 

BRUIDSBOUQUETTEN ENZ. E~Z.' 

lffiMIOK DE LAnGE 
v/h J.C. DE LANGE'S Koninklijke Tuinbouwinrichting 

Hofleverancier van H.M. de Koningin I MEENT 125 - ROTTERDAM - TELEFOON 27977-22303-20999 

.N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM, WESTZEEDIJK 52, TEL. 111520 

FABRIKANTE VAN: 

' NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETERS, TACHOMETERS, 

Agenten voor Zeekoorten en 
Nautische boeken. 

REPARATIES OP KORTSTE TERMIJN. 

"Vulcan" Oliën en Vetten 
VOOR SCHEEPVAART EN 1NDUSTRIE 

"KAMO" 
Technis~he Handelsvennootschap 

OOSTERKADE 45, ROTTERDAM (C.) 
TELEFOON 22173-23577 

C. van der Giessen & Zonen,s 

I Scheepswerven N.V., 

Krimpen aan den IJssel 

Hiêr is het gezellig. 

Het eten is er best en niet duur. 

Thans nog Roebussenstraat 2i 

Telefoon 20379 

Tot in de perfec#el 

Dames en Herenkleding 
KUSTERS & FRANK 

1e Mlddellandstreat 7 
Rotterdem, Tel. 51932 

J'J.\~1 SCI-IU .. r 

Rotterdam 

Voor Chemisch 
Reinigen met 

FIX-COUPE 
NABEHANDELING 
<waardoor de coupe 
van ieder kledingstuk 
onberispelijk hersteld 
en de textielvezel ver
jongd wordt): 

Chemisch Reinigings edrijf 

Van Alphen 
ROTTERDAM: 
HOOFDKANTOOR: 
Oostzeedijk 206-208, 
telet. 28026, 26669, 

11 1733 12 lijnen) 
Dordtseloon 11 0, 

tel. 77494 
Burgem. Hoftmonpl. 2, 

tel. 25867 
Crooswijkseweg 47, 

tel. 116952 
Ie Pij nockerstroot 132, 

tel. 83990 

INTERN. MEUBEL TRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

• Verhuizingen en transporten onder vollegarantie 
• Verpakkingen voor zeetransporten naar alle werelddelen 
• Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels · 

Let op het j u i s t e adres! 

INSULINDESTRAAT 260-291 (hoek Bergweg) 
Rotterdam~C. Telefoon 46021 

N.V. MACHINEFABRIEK EN REPARATIEBEDRIJF 

J H KELLER Rotterdam~O. 
• • S c h a a r d ij k 8 1 

Rijdbare kraan van 13 ton. 
Levering, inbouw, reparatie en onderhoud van dieselmotoren 
Aanleg, onderhoud en reparatie van electrische licht- en 
krachtinstallaties voor schepen. 
Onderdelen, scheepsschroeven, zoetwaterkoelers, enz. 
Levering en montage van mechanische installaties voor de 
zuivering van afvalwater. 

Briefadres: Rotterdam-0. 
Telegram-adres: Keimotor RIJtterdam 
Telefoon: Rotterdam ....................... 112980 

Na 17 uur: Onderdirecteur 112981 
Portier 112982 

BETONPAAL 
FUNDERINGEN 
"SYSTEEM DE WAAL" 

·--·--················· 
~i i i i~~~ i i i~~~~ I~~~~~~~~~~~ 

Ruim 40 ~aar ervaring - 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 ton. 

Voor versterking en nieuwbouw. 

Ook IN fabrieken . kerken • 
scholen huizen. 
Door het gehele land. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N.V., 

A' dam, Tel. 81810, Gen. Vetterstr. 58 
R'DAM, Tel. 65219, Thorledeweg 5 

Gelaste stalen buizen ven 
6-11 4 m.m. blank getrokken 

• 
Gelaste sta1,en vlampijp 

• 
Gas- en Waterléll;tng buis, 

zwart en 
gegalvaniseerd tot 4" 

N. V. RIJNSTAAL 
v/hJ.W.OONK&Co 
ARNHEM TEL 24941 



,.Maak de V. V.D. sterk''!! 

J oor schepen: V oor scheepsverven: 

DE NEDERI A~DSE 

SLHE.EP~BUlJ W .ERS 
PIETER SCHOEN & ZOON N.V. 
ROTTERDAM 

WfLTON-FIJENOORD 
ROTTERDAM SCHIEDAM 

~cheepsbouw 

Machinebouw 
Reparatie 

Drijvende dokken van 4500 

tot 46000 ton hetvermogen 

W. F.- Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

. 

SNIKKERS' HANDEL MIJ. N.V. 
fEL. 41052 OVERSCHIE 82477 K 1800 

* 
DRAAD - DUNW ANDIG VLAMPIJPEN 

FITTINGS FLENZEN LASBOCHTEN 

FABRIEKSKACHELS 

• 

·. ~ zeilmakerij 

BINGHAM &CO. vlaggen

tabriek 

RINGHAM & CO. 
schiedam 

• Postbus 10 3 7 • St. Jobsweg 30 

e 
A. VAN H()8()KEN & Co. 

ANNO 1774 

DEVIEZENBANK 

* 
PARKLAAN 82-84, TEL. 110820 ('r tUnen), TELEX Ul'rO 

HUTTERDAM 

VAN DER VORM's 
AANNEMINGSBEDRIJF N.V. 

ROTIERDAM 

Kantoor: COOLSINGEL 75 • Telefoon 27700 

N.V. Vereenigde Touwfabrieken 
GEVESTIGD TE ROTTERDAM 

's-GRA VENWEG 264, TEL. 11.40.60 

... 

fabrikanten van: 

ST AALDRAADKABELS 
HERCULESTOUW-PYTHONTOUW 
SISAL- EN MANILLATOUWWERK 

... 

En van de welbekende VERTO-PRODUCTElf: 

JABO 
VELVETO 
UNIRO en 
COC OS 
voor vloerbedekking. 



VRIJHEID IN 
DEMOCRATIE 

Zaterdag.5 Maart 1955- No. 341 

Deze Burger en 
de burgemeesters 

<Zie pag. 2l 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

HEER IN 'T VERKEER 
In een ons van bevriendè zijde toegezonden 

exemplaar van de .. Drachtster Courant" 
Vonden wij het verslag van een .,recrutendag" in 
de .gereformeerde Noorderkerk aldaar gehouden. 
Wij hadden over hetgeen daar gesproken is al 
het een en ander gelezen en willen er nu gaarne 
ook onzerzijds iets over zeggen. 

De eerste spreker, kapitein J. de Jonge uit de 
legerplaats Steenwijkerwold, wekte zijn toehoor~ 
ders op, ook in het militaire leven gereformeerd 
te blijven.· .,Bid en dank voor je eten, kniel voor 
je naar bed gaat. Je kamergenoten zullen het in je 
respecteren," aldus de kapitein. 

Wij zijn het hiermede volledig eens. We moe.
ten echter wel heel ernstig bezwaar maken tegen 
een andere uitlating van deze spreker en wel over 
hetgeen hij - volgens het verslag althans - ge
zegd heeft omtrent de gehoorzaamheid, die een 
ieder krachtens het vijfde gebod(?) verschuldigd 
is aan de overheid. In dit verband zei hij n.l., dat 
het juist de orthodox-protestanten zijn. waarvan 
men het in het leger moet hebben, omdat zij we
ten wat gehoorzaamheid is. 

Dit nu lijkt ons nogal kras, ook al voegde de 
kapitein er aan toe, dat hij daarmee overigens niet 
wilde zeggen, dat andersdenkenden geen goede 
soldaten zouden zijn. 

"Het zijn de orthodox-protestanten, waarvan 
men het in het leger moet hebben, omdat zij we~ 
ten wat gehoorzaamheid is"! 

Laat ons aannemen, dat een kwart, misschien 
een derde deel van het leger orthodox-protestant 
is. Dan zou driekwart of tweederde niet weten 
wat gehoorzaamheid is. De rooms-katholieken 
niet, de vrijzinnige protestanten niet, de humanis~ 
ten niet, de niet nader te kwalificeren rest even
min. 

Wij vragen: is het toelaatbaar, dat een officier 
in de kring zijner geestverwanten zo laatdunkefld 
spreekt over de "andersdenkenden" met wie de 
gereformeerde recruten in het leger hebben samen 
te werken ter eventuele verdediging van hun ge
meen~chappelijke vaderland? In zulk een uitlating 
ligt een discriminatie, die dunkt ons ook in de 
ogen van de gereformeerde reeroten allesbehalve 
gerechtvaardigd is en voor de goede verstand
houding in de troep allerminst gewenst: 

* * * 

Bedenkeiijker nog komt ons voor wat een 
volgende spreker op deze samenkomst 

voor recruten zeide. Dat was de legerpredikant 
ds D. Broer uit Haulerwijk. Hij begon met een 
klacht, die ook de gereformeerde jongelingen 
zelf het een en ander te denken moet hebben ge
geven. Na de commandant, zo betoogde hij, is de 
veldprediker de meest eenzame figuur in de troep. 
En daarom: .,schitte~ bij dagsluitingen niet door 
afwezigheid. Onze gereformeerde jongens laten 
zich in deze niet altijd van de beste kant zien, he
laas. Dat is ronduit desertie tegenover Koning 
Jezus Christus". 

Het schijnt dus ook onder de recruten van ge
reformeerden huize met de .,gehoorzaamheid" 
niet zo gunstig gestelä te zijn als kapitein De 
Jonge aannam. 

Het ergste moest nog komen! 
· · · Op een door een der aanwezige predikan-

ten gestelde vraag, hoe het met de geestelijke 
verzorging vari. gereformeerde jongelui door vrij
zinnige predikanten zou .gaan, antwoordde. ds 
Broer, dat slechts een van de tachtig legerpredi
kanten vrijzinnig is . .,Er waren," zo zei hij, .,niet 
genoeg orthodoxe dominees beschikbaar, zodat de 
hoofdlegerpredikant in arren moede een vrijzin
nige veldprediker moest aanstellen. Je kunt het 
dus ongelukkig treffen·. Zend echter nimmer on
controleerbare klachten de wereld in, maar schrijf 
dan aan de hoofdlegerpredikant". 

Bij het lezen hiervan rezen ons de haren ten 
berge. 

HET CREMATORIUM 

In de eerste plaats om de nuchtere constatering, 
dat er op de tachtig legerpredikanten slechts één 
vrijzinnige is. Dit lijkt nergens naar, gezien de ge
talsverhoudingen tussen vrijzinnige en orthodoxe 
protestanten in ons land. Wil de legerleiding, dat 
er ten aanzien van de geestelijke verzorging onzer 
soldaten recht gedaan wordt aan •de behoeften 
der vrijzinnigen - wat toch niet meer dan billijk 
is en terwille van de geestelijke verzorging van 
het geheel noodzakelijk - dan zal zij er op heb
b!'!n toe te zien, dat de getalsverhoudingen zo veel 
mogelijk in acht genomen worden. Het komt ons 
voor, dat dit bij de hoofdlegerpredikant niet in 

(Zie vervolg op pag. 3, kolom 1) 

-

Terwille van de doorbraak hebben zq haar weggebracht 
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Raming en· opbrengst der helastingen 
Terugbrengen van de Staatsschuld nodig en gewenst 

Conclusies trekken uit de cijfers van 's Rijks financiën is een ietwat hachelijk 
werk. De door het Rijk in 1954 geiinde belastingen behaalden een nieuw opbrengst
record en brachten 980 millioen gulden meer op dan oorspronkelijk in de begro
ting aan belastingopbrengst over 1954 was geraamd. 

Maar de vergelijking mag niet zo maar worden gemaakt en tot gevolgtrekkin
gen omtrent mogelijke omvang van belastingverlaging leiden. 

Ten eerste omdat de begroting 1954 was opgemaakt zonder rekening te houden 
met algemene loonronden, die zowel de inkomsten als de uitgaven beïnvloeden. 
Maar ook wegens de onvergelijkbaarbeid der cijfers van begroting en ontvangsten. 

Het is nu eenmaal zo, dat inkomsten begrepen in de raming der begroting 1952, 
op oohter kunnen worden gebracht in 1954, verantwoord worden in de Rijks
rekening 1958 en in 's Rijks kas vloeien in 1955. 

In 1954 is b.v. 431 millioen gulden aan 
inkomstenbelasting op cohier gebracht, 
betrekking hebbend op inkomen in 1952 
genoten (waarop de raming voor 1952 is 
gebaseerd), welk bedrag als behorende 
tot het boekingstijdvak 1953/54, in de 
Rekening van 1953 komt, terwijl de be. 
taling in 1954 en 1955 geschiedt. 

Naarmate d~ aanslagregeling meer 
"bîj" komt verminderen baten welke op 
vervlogen jaren betrekking,hebben; doch 
inmiddels wordt het eigenlijke inkoms
tenbeeld geflatteerd. 

Voor de inkomstenbelasting mogen de 
volgende cijfers een indruk der verschil
len geven: 

In millioenen guldens 

Oorspronk. êohierbedr. Opbrengst 
raming a. h. jaar in kalen-

toe te rekenen derjaar 

1950 740 1047 892 
1951 620 1016 1049 
1952. 940 1075 1378 
1953 875 ? 1268 
1954 940 ? 1241 

Wil men na afloop van een jaar een 
voorlopig globaal inzicht hebben 

in de positie van de Staatsfinanciën, dan 
geef ik de voorkeur aan een vergelijking 
van de schuldpositie van het Rijk. 

Ook dit inzicht is niet meer dan glo
baal, o.m. omdat ook min of meer inci
dentele inkomsten uit anderen hoofde van 
belastingen van invloed zijn, Deze verge
lijking leert voor 1954 het volgende: 

In millioenen guldens: 

De netto vlottende schuld daalde 
met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1830 

De Herstelschadeschuld daalde 
met ca. 270' 

De Buitenlandse schuld daalde met 
ca. 500 

Daling 2600 

De geconsolideerde Binnenlandse 
schuld steeg met ca. . ............ . 1500 

De netto daling v. d. totale Staats-
schuld bedroeg dus ca. ·········· 1100 

Als bijzondere invloeden deden zich 
onder meer voor: 

Boekingen uit de z.g. tegenwaarde-
rekening naar 's Rijks kas ....... . 370 

Aan Watersnoodschade werd be-
taald ca. . ................... . 300 

Voorts valt te noteren, dat de achter
stallige uitgaven, dit zijn uitgaven wel 
gevoteerd in vorige begrotingen, doch 
niet gedaan en overgebracht naar volgen
de jaren, met rond· 250 millioen gulden 
zijn verminderd. Alle z.g. kapitaalsultga
ven werden uit lopende inkomsten ge
dekt. 

Deze cijfers geven wel een voorlopige 
indruk, dat er ruimte is ;voor belasting
verlaging; ook als men bedenkt, dat de 
invloed van inhaal van belastingacbter
stand in deze resultaten tot uitdrukking 
komt. 

Zeker is in het stadium waarin wij 
verkeren terugbrengen van de .Staats
schuld nog nodig en gewenst; en wel in 
het bijzonder door het afdoen der Her
stelschadeschuld en ook door het terug
brengen van de buitenlandse schuld; doch 
een belastingopbrengst van een paar 
honderd millioen gulden minder zou aan 
het aspect van het geheel der financiën 
geen schade hebben gedaan. 

Mr. H. F. VAN LEEUWEN 

Op het systeem der ramingen is door 
mij nogal critiek geoefend, daarbij be- · 
pleitende ook de werkelijke inkomsten 
te ramen. Echter moet met het geldende 
systeem nu eenmaal rekening worden 
gehouden. Onvermijdelijk komen er ech
ter verwarringen uit voort. 

Aan deze verwarring is m.i. de ont
werper van een affiche van onze afdeling 
Amsterdam niet ontkomen. 

Maar ik vraag mij af, geeft dit aan Het 
Vrije Volk het recht om hier het grote 
woord "laster" in de pen te nemen? 

De ramingen der cohierbelastingen 
kunnen dus helemaal niet tegenover de 
opbrenglilt worden gesteld, ook niet te
genover de later in 's Rijks rekening ver
antwoorde bedragen, maar alleen gecon
fronteerd worden met per belastingjaar 
opgelegde bedragen, die tegenwoordig 
door het Ministerie van Financiën gepu
bliceerd worden in het -perscommuniqué, 
dat met de staat der opbrengst der Rijks
middelen wordt uitgegeven. Uiteraard 
kan de confrontatie pas veel later plaats 
vinden. 

Over het begrip ,,liberaal" in 
historische ontwikkeling 

• • 
ZlJll 

Verslag Jaarlijkse Algemene 
Vergadering van Staten- en 

Raadsleden van de V.V.O. 
Boor bijzondere omstandigheden zijn 

wij heiaas niet in staat in. dit num
mer een verslag te publiceren van de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 
de Vereniging van Staten- en Raads
leden van de V.V.D., die op Zaterdag 
28 Februari j.l. te 's-Gravenbage werd 
gehouden. 

Wij stellen· ons voor dit verslag in 
ons eerstvolgend nummer op te ne
men. 

17 September a.s. 

Jl oorbereidingscommiSsie 
afdeling Den Haag ingesteld 

Onze actieve afdeling Den Haag, die 
er vanzelfsprekend trots op is, dat de 
eerste grote V.V.D.-dag in de gemeente 
Den Haag wordt gehouden, heeft een uit
gebreide voorbereidingscommissie inge
steld onder voorzitterschap van de heer 
J. C. Manssen, secretaris der afdeling. 

Er bestaan plannen voor een intensie
ve bewerking van alle Partijleden en 
geestverwanten, die men wil aansporen 
tot een bezoek aan onze grote liberale 
manifestatie. Van de Commissie maken 
verder deel uit: 

Mr. A. J. Dankelman; Mr. H. R. Sic
man; Dr. J. D. de Roock; H. Ch. E. van 
Ede van der Pais; Ir. W. M. Veen; P. W. 
de Koning; Mejuffrouw A. H. Annokkee; 
Mr. J. H. ter Spill; J. Dieleman; E. Pol
man; Mevrouw A. W. L. Ebell; Mr. L. de 
Groot; Mevrouw A. M. Schade van Wes
trum-van 't Oever; N. J. Gerharz; K. J. 
Affourtit; E. Scholte Ubing; Mejuffrouw 
F. J. Vernède en Mevrouw A. R. A. Bak
ker-Zuyderhoff. 

van dr Elzin_ga 
"Economie" 

Belangwekkende beschouwing 
maandschrift 

het 

In het maandschrift "Economie" van 
November 1954 heeft ons lid dr S. Elzin
ga te Haarlem een interessant artikel ge
schreven over problematiek en termino
logie in de economische wetenschap, Col
bertisme en Liberalisme. 

Dit zeer goed gefundeerde artikel ver
dient ongetwijfeld · bijzondere aandacht. 
Het is waard algemeen en juist ook door 
andersdenkenden gelezen te worden. 

De schrijver vestigt er onder meer de 
aandacht op, dat Colbert een politicus en 
geen economisch denker is geweest. Zijn 
politiek had wel economische gevolgen. 
Ten onrechte is men naar het oordeel 
van dr Elzinga in de 19de eeuw over Col
bertisme gaan spreken. 

Belangrijker i& nog de opvatting van 
de heer E.lzinga over 't woord "liberaal". 
Reeds in de mi~eleeuwen is het woord 
uit het Frans in verschillende talen over
gènomen. 

In het begin van de 19de eeuw kreeg 
bet . woord liberaal een veel scherpere 

omlijsting, omdat het op staatkundig pO
litiek gebied trad. In 1810 werd het waar
schijnlijk voor het eerst in die zin ge
bruikt en wel in Spanje. 

"Liberalisme" was het staatkundig-po
litiek streven naar verlossing van het 
absolutisme en tegenstelling van het "ser
vilismo". Liberaal werd in die betekenis 
een erenaam, maar deze gevoelswaarde 
bleef niet bewaard. 

De fout, die zeer veel gemaakt wordt, 
is, dat men bij het woord liberaal aan een 
economisch streven d:mkt. Een behoorlijk 
omgrensd liberaal beginsel op economisch 
terrein was er in het begin van de 19de 
eeuw niet. 

Een liberale beginselverklaring, die op 
de leuze "laissez faire et laissez passer" 
wijst, is er in deze periode niet. 

Voor zover er van een liberale politieke 
richting sprake was, lag deze op zuiver 
staatkundig gebied, als tegenstelling van 
de conservatieve richting, die de toen nog 

• 

DEZE BURGER 
heeft alle mooie verslagen in de lcranten gelezen over de .,instructieve bij
eenkomsten" die het Nationaal Comité Viering Bevrijdingsdag voor h.h. bur
gemeesters heeft belegd. 

Alleen reeds de koppen die de kranten boven hun verslagen hadden ge
plaatst waren leuk genoeg om dezen burgers hart in de borst te doen om
draaien: 
HET VRIJE VOLK: .,Burgervaders uitgelaten in jolig balspelietje" - "Lesje in 
leestvieren in de Dierentuin", 

DE NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT: .,Dansende burgemeesters in de 
Haagse Dierentuin". 

HET ALGEMEEN HANDHLSBLAD: .,Klap. eens in je handjes, klap, klap, 
klap". 

HET ALGEMEEN HANDELSBLAD: "Burgemeesters leren (onbeschroomd) 
feestvieren". 

Er waren, ter opluistering, ook wat zielige plaatjes te bewonderen van heren 
met kale koppetjes en weinig elegante posturen, die van een meneer en eel! 
vriendelijk lachende juffrouw lesjes in leut kregen. 

En geláchen dat WE/ hebben ! 
En leuke spelletjes dat we hebben gedaan ! 
En echte volkse volksspelen dat wij hebben leren kennen 
En spontaan dat onze feestjes op 5 Mei zullen worden ......• 
Ik heb de verslagen met enige verbijstering gelezen en ik heb de plaatjes 

met enig medelijden bekeken. 
Er komen in het leven overigens niet zo héél belangwekkende momenten 

voor, dat je je geneert voor de zieligheid van een ander. Dat je, met een rood 
hoofd van schaamte om iemand die voor schut stàat, zoudt willen wegkruipen 
achter moeders wijde rokken. 

Bij het zien van deze plaatjes kwamen blosjes van zulke verlegenheid op 
de konen van DEZE BURGER 

bestaande monarchale 
handhaven. 

reehtea wilde' 

De afzijdigheid van staatsbemoeienis 
met het economisch leven is iD de eerste 
helft der 19de eeuw niet speelflek libe
raal,- doch vrij algemeen. Ook de eonser
vatieven dachten er zo over. -

Van een gelijkstelling van de überale 
richting met de economische politiek der 
"kliLSSieke school" kan dan CNik ~een 
sprake zijn. Het is dan ook zeer eenzijdig 
juist de liberalen te verwijten, dat zij na
gelaten hebben zich aan sociale wetge
ving te wijden. 

De leuze "laissez faire et laissez passer" 
was al veel ouder dan de 19de eeuw. In 
de 18de eeuw werd deze gebruikt om 
uiting te geven aan de wens tot oprui
ming van alle barrières, die de volkswel
vaart van Frankrijk bedreigden. Bij de 
liberale schrijvers in het begin der 19de 
eeuw zoals Riccardo en Smith vindt men 
gemelde woorden niet. 

Er is dan ook geen enkele reden de 
slechte sociale toestanden in het begin 
der vorige eeuw· aan de liberalen toe te 
schrijven. Ook Marx, die juist in deze 
tijd leefde, deed dit niet. 

Hij spreekt van kapitàlisten en verwijt 
de slechte toestanden aan de fabrikanten 
en niet aan de staatkundig liberalen. 

Ook de staatkundige politiek van Thor
becke laat allerminst een weerspiegeling 
zien van de economische politiek der 
Klassieke School. Hij was geen tegen
stander van staatsbemoeienis met het 
sociale leven. Zijn staathuishoudkunde 
was niet van het beruchte "laissez faire, 
laissez passer". 

Thorbecke was in de eerste plaats 
staatsman en geen economisch politiek 
denker. 

Ten onrechte heeft het nageslacht de 
bittere critiek, die gericht is tegen de 
economische politiek van de klassieke 
school overgebracht op bet staatkundig• 
politiek liberalisme, nu de term liberaal 
in de economische literatuur niet duide
lijk wordt onderscheiden. 

Met deze korte aanbeveling hoop ik vol
doende op het goede artikel van dr El
zinga te hebben gewezen. 

Het is ongetwijfeld onder meer een 
taak van de liberalen zich te verdedigen 
tegt)n een onjuiste voorstelling van het 
liberalisme in het verleden en wel spe
ciaal als dit op een onderdeel is, dat ons 
veel kwaad heeft gedaan. 

J.G.BETTINK 
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*' U-an WEEK to.t WEEK * 
Mr Burger kaatste en kreeg 
de bal 

Het congres, dat de Partij van de Arbeid de 
vorige week te Leiden hield, heeft nogal 

wat meningsverschillen opgeleverd. Wij willen 
hierop te dezer plaatse niet al te diep ingaan, 
doch 't heeft ongetwijfeld zijn nut te memoreren, 
dat het de leider van de Tweede Kamerfractie 
van de Partij van de Arbeid, mr Burger, lang niet 
makkelijk werd gemaakt toen verschillende afge
vaardigden hem aanvielen in verband met de door 
zijn fractie aangenomen houding met betrekking 
tot het wetsontwerp op de crematie. 

Zo was o.m. de afdeling Zwoll~ in dit verband 
diep teleurgesteld en gaf als zijn oordeel te ken
nen, dat godsdienstige bezwaren hier als voor
wendsél hadden gediend om een minderheid haar 
recht te onthouden. 

. Amsterdam~Zuid betreurde eveneens, dat in 
de Kamer geen enkel lid van de Partij van de 
Arbeid zich voorstander van crematie had he~ 
toond. 

Den Haag I drukte zieh nog scherper uit toen 
zij bezwaar maakte tegen de wijze waarop mr 
Burger bij de behandeling van het ontwerp~cre~ 
matie~wet jegens prof. Oud had gesproken van 
.. liberale onverdraagzaamheid". 

Dit achtte de afdeling onjuist van mr Burger 
en bovendien, aldus werd gezegd, ,.zijn wij op 
deze manier met bestrijding van tegenstanders 
niet op de goede weg". 

De uiterst zwakke verdediging van mr Burger 

(Vervolg van pag. 1) 

veilige handen is, vooral niet, nu openlijk gezegd 
wordt, dat deze functionaris niet dan in arren 
moede een vrijzinnige veldprediker heeft .,moe
ten" aanstellen, eenvoudig omdat er niet genoeg 
(I) orthodoxe dominees beschikbaar waren. · 

* * * 

Ook de toon echter, ;,aarop de gereformeer
de ds Broer over deze dingen sprak, lijkt 

oq&. lf.lleqn~nst juist. Wij nemen aan, dat de veld
predikers een nuttig werk doen in het belang van 
de geestelijke gesteldheid in heel het leger. Dat 
één hunner over zijn - enkele - vrijzinnige col
lega spreekt gelijk ds Broer het zich hier veroor
loofde te· doen, raakt ten slotte geheel het insti
tuut van de geestelijke verzorging zelf. Het haalt 
niet alleen het werk van die ene vrijzinnige veld
prediker in de ogen der gereformeerde recruten 
naar beneden, het verscherpt ook de tegenstellin
gen die er op geloofsgebied nu eenmaal onder ons 
volk bestaan en die in het leger zeker niet toe
gespitst mogen worden. Niet alleen terwille al
weer van de samenwerking, die in het leger tus
sen allen die er in dienen moet bestaan, maar ook 
omdat men door toespitsing dier tegenstellingen 
- en dan nog wel in zo discriminerende, laat
dunkende geest! - het vertrouwen van de mili
tair in de geestelijke verzorging als zodanig 
ondermijnt. 

Het zou - om het maar eens heel duidelijk te 
stellen - mogelijk zijn dat in oorlogstoestand een 
zwaargewonde gereformeerde soldaat voor gees
telijke bijstand aangewezen bleek op een dan toe
vallig aanwezige rooms~katholieke of vrijzinnige 
veldprediker, onzentwege op een humanistisch 
geestelijk verzorger. Moet die gereformeerde re
cruut dan bij voorbaat geïnfecteerd zijn door de 
gedachte, dat die .,andersdenkende" hem geen 
geestelijke bijstand verlenen kan? O.i. zou men 
hem - en ·alle recruten - van meet af aan moe
ten doordringen· van het besef, dat ook voor het 
leger de gelijkenis van de Barmhartige Samari
taan geldt! 

* * * 

Wat~ tenslotte te zeggen van het'geen de voor
zitter van de Generaal Deputaten, ds W. 

E. Gerritsma uit Zoetermeer in de Drachtster ver
gadering ten beste gaf? Deze heer achtte het "ge
vaar niet uitgesloten, dat er dit jaar nog meer 
vrijzinnige legerpredikanten bij komen". 

Artn vaderland, waar zelfs de recruten in het 
leger. opgevoed worden in zulk een, van alle eer
bied voor ;,andersdenkenden" gespeende . geest! 

* * * 

Minister Staf die zich zovee! zorg voor het 
liften onzer militairen heeft getroost, mo

ge thans zijn aandacht wijden aan het ,.wees een 
heer in het geestelijk verkeer" dat in onze ogen 
voor ons leger nog belangrijker is dan het lift
probleem. 

deR. 

op deze aanvallen zal de critici geenszins hebben 
overtuigd. 

Zeer duidelijk en op de meest overtuigende 
wijze is wel komen vast te staan, dat prof. Oud 
volkomen gelijk had toen hij tijdens het Kamer
debat over het Ontwerp van Wet op de Lijkbe
zorging uitriep: .. Ik weet, dat het geluid, dat ik 
hier laat horen, dat van een roepende in de woes
tijn is, maar dat geluid vindt in het land meer 
weerklank dan de heer Burger denkt". 

Nogmaals: crematie 
Hoezeer de houding van de Partij van de 

Arbeid en de voorlichting van .. Het Vrije 
Volk" met betrekking tot het wetsontwerp op de 
crematie door sommigen in socialistische kring 
wordt veroordeeld, moge tenslotte blijken uit een 
ingezonden stuk, dat dezer dagen van de hand 
van de heer J. Tromp Jbz. te Purmerend in "Het 
Vrije Volk" werd opgenomen. 

De inhoud van dit ingezonden stuk luidt als 
volgt: 

.. De houding van de P.v.d.AAractie in de 
Tweede Kamer bij de behandeling van de wet op 
de lijkbezorging kan allerminst mijn goedkeuring 
wegdragen. 

De heer Scheps (zelf geen voorstander) 
spreekt discriminerend over de· (slechts) 3 % der 
Nederlandse bevolking, die voor crematie zou 
zijn. Deze we.t schijnt er op gemaakt te zijn, de 
groei van dit percentage tegen te gaan. 

Waarom het gros van de 97 % tegen is? 
Eenvoudig omdat ze moeten en verkeerd voor

gelicht worden. Er is immers vrijheid van gods
dienst, d.w.z. vrijheid om anderen te verhinderen 
vrij te zijn. 

Maar waarom moet er van uw zijde aan deze 
verkeerde voorlichting worden meegedaan? 

Waarom wordt in uw blad van Maandag 7 
Februari gesuggereerd, dat wijlen minister Hed
toft van Denem.arken begraven zou zijn? 

Mogen de lezers niet weten, dat in Kopenha~ 
gen het mereendeel der sterfgevallen gevolgd 
wordt door een crematie? Mogen zij niet op de 
-gedachte komen, dat het in steden als Amsterdam 
en Rotterdam met hun groeiende bevolking hoog 
nodig. tijd ,;wordt voor de stichting van een cre
matonum? 

.,Het Vrije Volk" plaatste hierbij het navol
gende onderschrift: 

(Naar onze mening heeft de heer Scheps in 
het geheel niet discriminerend gesproken over 
voorstanders van de crematie. Hij sprak overi
gens namens de fractie waarin zowel voorstan
ders van begraven als van cremeren zitten. 

.,Het Vrije Volk" maakt geen onderscheid tus
sen begrafenissen en crematies, zoals elke lezer 
bekend is. Het woord begrafenis in het bericht 
over de uitvaart van Hedtoft is zonder enige op
zet gebruikt.) 

Tot zover .,Het Vrije Volk". 

Erg overtuigend is dit verweer niet. Het gaat 
volkomen langs de critiek van de inzender heen. 
En overigens waaruit bleek zo duidelijk, dat in de 
socialistische fractie zowel voorstanders van be
graven als van cremeren zitten? 

Bij de eindstemming immers stemde de gehele 
aanwezige socialistische fractie unaniem voor het 
wetsontwerp. 

·Merkwaardige redevoering (I) 
Dezer dagen heeft minister Suurhoff het 

woord gevoerd voor de groep werkgevers 
van de Partij van de Arbeid. 

Blijkens de verslagen in de dagbladen heeft de 
minister zich o.m. weinig enthousiast getoond 
over het ,,dagje uit", dat vele ondernemingen ten 
behoeve van hun personeel organiseren. 

Een arbeider, die daarna, aldus de minister, 
eens met zijn gezin op stap gaat, wil het even 
royaal doen en dat kan hij nu eenmaal niet. 

Helemaal erg vond de minister het, als de on
dernemingen met hun royaliteit reclame maken 
door spandoeken op de bussen, waarin het per
soneel zijn uitje viert. 

Wij hebben ons over de verklaring van de mi
nister niet weinig verbaasd. 

Wij begrijpen eigenlijk niet goed waar hij zijn 
bezwaren op baseert. 

Of is de minister er soms tegen, dat er een 
sterke band groeit tussen werkgevers en werkne~ 

5 MAART ·liiSI - PAO. S 

mers individueel? Moet alles zich dan soms in het 
bedrijf afspelen tussen vakvereniging en onder~ 
nemingsraad? 

Wij vinden zijn critiek dan ook wel ver ge~ 
zocht. Dat dergelijke uitstapjes zo royaal zouden 
zijn,_ dat de arbeiders zoiets in privé niet zouden 
kunnen herhalen, is wel een erg zwak en gezocht 
motief. 

In de eerste plaats zijn die uitstapjes niet in die 
mate kostbaar, dat zij voor elke deelnemer per
soonlijk zulk een grote weelde en genoegen zou~ 
den verschaffen, dat hij die zelf niet zou kunnen 
betalen. 

En mocht dit wel het geval zijn, moet men dan 
iemand iets onthouden, wat· hij zelf niet zou kun~ 
nen bekostigen? Een wel zeer. vreemde redene~ 
ring. . 

En wat die spandoeken op de bussen betreft, 
zouden wij bijna zeggen, dat de ministers spijkers 
op laag water gaat zoeken. 

Is er enig verschil tussen een spandoek van 
een onderneming en dat van een arbeiderszang~ 
vereniging of muziekvereniging, die eveneens 
met spandoeken gewapend des zomers reisjes or~ 
ganiseren? 

Wat wil de minister eigenlijk? Wil hij met zijn 
oordeel de persoonlijke vrijheid aantasten? Acht 
hij een nauwere band, die vooral op reisjes en 
uitstapjes zo uitstekend kan groeien tussen alle 
mensen, dus ook tussen werkgevers en werkne~ 
mers, uit den boze? 

Wij weten het niet. Maar daarom vinden wij 
, zijn uitlatingen even merkwaardig als onbegrij

pelijk. 

Merkwaardige redevoering (11) 
Blijkens de krantenverslagen waarschuwde 

minister Suurhoff op de bijeenkomst van 
de groep werkgevers in de Partij van de Arbeid 
eveneens tegen de verklaarbare neiging - zeker 
in een tijd van schaarste aan arbeidskrachten -
om de arbeiders aan de onderneming te binden 
en evenzeer tegen te veel bemoeiingen van de 
onderneming met het gezin van de arbeider. 

Weer zo'n vreemdsoortige uitlating. Moet de. 
ondernemer dan de boeman uithangen, diezelfde 
boeman, die door 's minister's partijgenoten zo'n, 
dertig jaren geleden werd afgeschilderd met hoge· 
hoed, die met rijksdaalders was gegarneerd? 
· Hoe hebben wij het nu eigenlijk, Excellentie? 

Vroeger- en vaak nu nog - was de onderne~ 
mer in de ogen van de socialisten de boeman, die 
niets . maar dan ook niets voor zijn werknemers 
over had. 

Nu deze toestanden (gelukkig) zijn veranderd 
waarschuwt een socialistische minister de werk
gevers de arbeiders niet te veel aan hun bedrijf te 
binden. 

Verder moet de ondernemer zich maar niet al 
te veel met het gezin van de werknemer bemoeien. 

Wil de minister dan soms de menselijke factor 
in het bedrijfsleven uitschakelen? Spreekt de mi
nister zich hier niet tegen, omdat hij el<;iers in zijri 
rede terecht opmerkt, dat de mens meer telt dan 
productiviteit? 

Nogmaals, dit alles is even onbegrijpelijk als 
merkwaardig. 

Niet meer van de wieg tot 
het graf? 

De bovengenoemde rede van minister Suur~ 
hoff is om nog meer redenen merkwaar

dig te noemen. Hij heeft n.l. ook dingen gezegd, 
waarmede wij het roerend eens kunnen zijn. Din~ 
gen, die uit de mond van een socialistisch minis
ter werkelijk verheugend klinken. 

Zo zeide minister Suurhoff o.m. dat wat de 
sociale voorzieningen betrof het gevoel voor· de 
individuele bestaaasverantwoordelijkheid niet ge
dood mag worden. 

Hij verklaarde zich tegenstander van een so
ciale zekerheid, die alle risico's wegneemt en 
voorstander van een systeem van verzekering 
boven voorziening uit de staatskas. 

Welnu, dat is andere taal, die meer naar ons 
hart spreekt en wij zouden wensen, dat vele 
partijgenoten van de minister deze woorden eens 
terdege in zich opnamen. 

ONZE PARLEMENTAIRE FiJTSEN 
In verband met ziekte van onze parlementaire 

redacteur, konden wij zijn vee.igelezen rubriek 
.,Parlementaire Flitsen" deze week helaas niet 
opnemen. 

Wij hopen, dat zijn gezondheidstoestand het 
spoedig toelaat, dat hij zijn werkzaalllheden kan 
hervatten. 

\... .J 
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BESCHRIJVINGSBRffiF 
-voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de 

V oll~spartij voor Vrijheid en Demoeratie 
te houden óp Vrijdag 22 en Zaterdag 23 April a.s. in het Gemeentelijk Coneertgebouw te Haarlem 

De vergadering zal beginnen op: VRIJDAGAVOND te 8 uur; 
ZATERDAGMORGEN te 10 uur. 

AGENDA: 
Vrijdag 22 April des avonds 8 U,ur 

OPENBARE VERGADERING 
1. Opening door de voorzitter. 

De openingsrede van prof. mr P. J. Oud zal van 8.05-9 uur 
door de radio worden uitgezonden -over Hilversum I. Golf. 
lengte 402 meter. · 
In verband met deze uitzending wordt men verzocht te 8 uur 
precies in de J~aal aanwezig te zijn. 

2. Begroeting van de buitenlandse gasten. 

HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
3. Verslag van de Commissie voor de Notulen van de Jaarlijkse 

Algemene Vergadering van 19 en 20 Maart 1954 te Arnhem. 
4. Benoeming van de Notulencommissie voor de vergadering 

van 22 en 23 April 1955. 
5. Jaarverslag van de secretaris. 

Dit jaarverslag wordt na 1 Maart :1955 aan de afdelingen en 
Centrales toegezonden: 

6. Rekening en Verantwoording en Jaarverslag van de penning
meester. 

7. Verslag van de commissie van voorlichting over de Rekening 
en Verantwoording van de penningmeester over het jaat: .195i:. 

8. Benoeming van een commissie van drie ledèn ter voorlichting 
van de Algemene Vergadering bij' de--behandeling van· de 
Rekening en Verantwoording ván de. penningmeester over. het . 
jaar 1955. · 

~. Bespreking van het beleid van het Hoofdbestuur. 
10. Rondvraag. . . . 

Afgevaardigden van afdelingen, die bij dit punt het woon;I 
wensen te voeren, dienen hiervan vóór 16 April a.s. schrif· 
telijk mededeling te doen aan het Algemeen Secretariaat, 
onder opgave van het ter sprake te brengen onderwerp. · 

11. Mededelingen inzake het Rapport van de Commissie ter be· 
studering van de Kinderbijslagregeling. 

12. V oorstel van de afdeling Heiloo. 
De afdeling Heiloo verzoekt het Hoofdbestuur zijn aandacht 
te schenken aan de moeiU;jke financiële positie, waarin de 
kleine afdelingen zich bevinden. 
Toelichting: 
Een afdeling met 40 leden heeft op zijn best een ontvangst 
v:an f 200,- per jaar aan contributie. Hiervan gaat 50 % 
naar het Hoofdbestuur. Van het resterende moet nog afge
dragen worden aan Centrale en Onder-Centrale, zodat voor 
actie in de eigen afdeling . een luttel bedrag overblijft. Een 
enkele circulaire of advertentie én de kas is leeg. Het _behoeft 
ons dan ook niet te verwonderen, dat er in deze afdelingen 
niets gebeurt. Dit is in alle opzichten fnuikend voor de V.V.D. 
We zijn er ons volkomen van bewust, dat we hier een moeilijk 
probleem aansnijden, doch het belang van de Partij eist, dat 
hieraan de nodige aandacht wordt besteed. 
Mogelijk is hier enige verbetering aan te brengen door b.v. 
noodzakelijk drukwerk in een centraal punt verkrijgbaar te 
stellen. We denken o.a. aan de kwitanties voor de contributie. 

13. Behandeling van de voorstellen der Commissie tot herziening 
· van Statuten en Reglementen. 

Toelichting: · 
De. Partijraad zal op 2 April a.s. vergaderen om zijn advies 
over de voorstellen en de eventueel ingekomen wijzigings
voorstellen uit te brengen. 
In verband hiermede kunnen de afdelingen en Centrales tot 
uiterlijk 21 Maart 1955 bij het Algemeen Secretariaat wijzi~ 
gingsvoorstellen, vergezeld van een schriftelijke toelichting, 
indienen. 

AGENDA: 
Zaterdag 23 April des morgens I 0 uur 

HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
Voortzetting van de behandeling van de voorstellen del' 
Commissie tot herziening van Statuten en Reglementen. 

14. Benoeming van een onder-voorzitter. 
Wegens periodieke aftreding van de heer mr H. van Riel te 
's-Gravenhage, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet .in 
de vacature van het onder-voorzitterschap worden voorzien. 
Als enige candidaat is gesteld: 
Mr H. van Riel te 's-Gravenhage door de afdelingen Almelo, 

's-Gravenhage, Heemstede en Wieringermeer. 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken kan deze benoeming 
overeenkomstig art. 68 van het Algemeen Reglement zonder 
schriftelijke stemming geschieden. 

15. Benoeming van drie leden van het Hoofdbestuur. . 
Aan de beurt van periodieke aftreding als lid van het Hoofd
bestuur zijn: 
Mevrouw S. A. Th, Goudswaard-Knipscheer te Leiden 
en de heren: 
R. Th .. J. Ie Cavelier te Amsterdam, 
Prof. dr E. :a. s' Jacob te Groningen, 
die zich allen herkiesbaar hebben gesteld. 
Candidaat gesteld voor het lidmaatschap van het Hoofdbe
stuur zijn: 
R. Th. J. Ie Cavelier te Amsterdam (aftredend), -:loor de af
delingen Almelo, Amsterdam, 's-Gravenhage, Groningen, 
Heemstede en Wieringermeer; · 
Mevrouw S. A. Th. Goudswaard-Knipscheer te Leiden (af
tredend), door de afdelingen Almelo, 's-Gravénhage, Gro
ningen, Heemstede en Wieringermeer; 
Prof. dr E. H. s'Jacob te Groningen (aftredend), door de 
afdelingen Almelo, 's-Gravenhage, Groningen, Heemstede en 
Wieringermeer. · 
Aangezien tegen-candidaten ontbreken kan deze benoeming 
overeenkomstig art. 68 van het Algemeen Reglement zonder 
schriftelijke stemming geschieden. 

OPENBARE VERGADERING 
: pl.m. 2 uur. 

16. Bespreking van het beleid van de Kamerfracties. 
Het verdient aanbeveling, dat afgevaardigden van afdelingen, 
die bij dit punt speciale onderwerpen ter sprake willen bren· 
gen, hiervan voor 16 April a.s. mededelbig doen aan het AI
gemeen Secretariaat, zodat de Kamerleden de gelegenheid 
hebben zich b,ierop voor te bereiden. , . , . 

17. Sluiting door ·de· voorzitter. 
Het Hoofdbestuur· van de V.V.D. 
P. J. OUD, Voorzitter. 
D. W. DETTMEIJER, Wnd. Secretaris. 

Nadere gegevens over het gezellig samen
zijn, logies, koffiemaaltijd etc. 

1. Door de Centrale Haa-rlem wordt aan de leden van de V.V.D., 
die de Algemene Vergadering bezoeken, na afloop van de 
vergadering op Vrijdagavond 22 April een gezellig samenzijn 
aangeboden in de Vleeshal te Haarlem. In verband met de be
schikbare plaatsruimte gelieven gegadigden zich vóór 1 April 
a.s. per briefkaart op te geven aan de heer M. D. Scheer, 
Mendelssohnlaan 4 te Heemstede. 

2. Aangezien Haarlem slechts weinig hotel-accommodatie bezit en 
bovendien het tijdstip der Algemene Vergadering samenvalt 
met het bloembollen-seizoen, zal de Centrale Haarlem trachten 
zoveel mogelijk afgevaardigden en leden bij de leden in Haar· 
lem en omstreken onder te brengen. Opgaven aan de heer J. 
K. Lanting, Rio Grandelaan 24, Overveen (tel. K 2500-23423). 

3. De vergadering op Zaterdag zal op een daartoe geschikt tijd
stip worden geschorst, teneinde de aanwezigen in de gelegen
heid te stellen de lunch te gebruiken. 
Er bestaat gelegenheid tot deelneming aan een gemeenschap
pelijke koffiemaaltijd tegen de prijs van f 3,-per persoon, 
excl. bediening, in het Concertgebouw te Haarlem. 
Indien men hieraan wenst deel te nemen, moet men zich 
uiterlijk 18 April a.s. bij het Algemeen Secretariaat opgeven. 
Een aanmeldingsformulier voor dèehieming aan de koffiemaal
tijd treft U hieronder aan. 

Aanmeldingsformulier 
Vóór 18 April 1955 inzenden aan het Algemeen Secretariaat van . 
de V.V.D., Koninginnegracht 61 te Den Haag. 

Ondergetekende: .......................................................................................................... .. 

Adres: ............................................................................................................................. . 

Woonplaats: ........................... , .......................................................................................... .. 

zal tijdens de Algemene Vergadering op 23 April 1955 te Haar· 
lem in het Gemeentelijk Concertgebouw deelnemen aan de 
gemeenschappelijke koffiemaaltijd ad f 3,- p.p. (excl. bediening). 

Handtekening: 

,. . ' 
'' 

. ' 
f 

f' 

.. 
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Nieuws uit Afdelingen en Centrales 

Goed nieuws van de 
afdeling Bennebroek 

De afdeling Bennebroek hield op 17 
Febr. haar jaarlijkse algemene vergade
ring. De jaarverslagen van secretaris en 
penningmeester werden goedgekeurd. 

Daaruit bleek, dat de nog jonge afde
ling zich goed ontwikkelde, en inmiddels 
sedert haar oprichting in 1953 een leden
toename van ongeveer 45% heeft kunnen 
boeken. Ook de financiën bleken op ge
zonde basis gevestigd. 

De aan de beurt vim aftreden zijnde 
voorzitter, de heer K. Enthoven, werd 
bij enkele candidaatstelling herkozen. 
In de plaats van de. heer Broers, die ·ge
me_end had om zich ter bevordering van 

, roulering in het bestuur, . niet herkies
lilaar te moeten stelleri, · werd de beer 
Jonker gekozen. 

De beschrijvingsbrief voor de Algeme
ne Ledenvergadering en de voorgestelde 
wijzigingen van de Statuten en Huishou
delijk Reglement werden uitvoerig be
spt,oken. 

Hierna gaf de voorzitter een overzicht 
van het gevoerde beleid in de gemeente
raad, waaromtrent bij de rondvraag nog 
uitvoerig werd gediscussieerd. 

Nieuwe afdeling te 
Hoornaar opgericht 

Vrijdag, 25 Februari j.l. kwam een aan
tal geestverwanten onzer Partij op initia
tief van de heer C. Beusekom uit Gies
sen-Nieuwkerk te Hoornaar bijeen. 

Op deze vergadering, waar mede aan
wezig waren de heer A. Caljé, lid van 
het Hoofdbestuur der Partij en de heel' 
L. van Vlaardingen, organisator-propa
gandist, werd besloten een afdeling der 
Partij in de gemeente Hoornaar op te 
richten. Het voorlopig bestuur van deze 
nieuwe afdeling is als volgt samenge
steld: Voorzitter: C. de Bruin; Secretaris: 
A. de Bruin; Penningmeester: A. Bon
gers. 

Hernieuwde activiteit in 
Borgèr (Dr.) 

Öp initiatief van de. heer G .. J. Bieze 
te Borger was een groot aantal geestver
wanten on.zer· Partij in deze uitgestrekte 
g~eente, die bestaat uit verschillende 
ddrpen en buurtschappen, uitgenodigd 
voor een bijeeri].tomst, waar men w~lde 
trachten een afdeling der Partij op te 
richten. · 

De vergadering, die door het Hoofdbe
stuur der Partij was uitgeschreven, stond 
onder leiding van de organisator-propa-· · 
gandist der Partij, de heer L. van Vlaar
dingen, die in zijn openingswoord de 
aanwezigen hartelijk welkom heette, in 
het bijzonder de voorzitter der Kamer
centrale .Assen, de heer ir. E. Biewenga. 

Hoewel vroeger de gemeente Borger 
een tweetal afdelingen der Partij rijk 
was .. n.l. de afdeling Borger en de afde
ling Nieuw-Buinen, was er van enige ac
tiviteit in deze afdelingen geen sprake 
en kon men deze als niet-bestaand be
schouwen. 

Nadat op deze bijeenkomst uitvoerig 
van gedachten was gewisseld over ver
schillende actuele politieke problemen, 
werd besloten een afdeling voor de ge
meente Borger op te richten. 

Deze nieuwe afdeling, -die start met 76 
leden, heeft tevens een nieuw en zeer 
actief bestuur geformeerd, waarin Par
tijleden uit de verschillende dorpen en 
buurtschappen zitting hebben genomen·. 

Wij hopen van ganser harte, dat de 
nieuwe afdeling Borger een zeer belang
rijk steunpunt voor onze Partij-organisa
tie in de provincie_ Drente mag worden. 

Het bestuur dezer afdeling is thans 
reeds gestart met een intensieve leden
werfcampagne. 

Afdelingssecretarissen 
opgelet 

U wordt dringend verzocht, de 
verhuizing van leden miar een 
andere gemeente onmiddellijk op 
te geven aan het Algemeen Secre
tariaat der V.V.D.. Koninginne
gracht 61 te 's-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het lid zijn (haar) 
contributie over het lopende jqar 
al dan niet heeft voldaan. 

Het Algemeen Secretariaat 
draagt zorg, dat de afdeling in de 
plaats van vestiging hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Werkt er toe mede, dat niet on
nodig leden voor onze Partij ver-
loren gaan! • 

Bij voorbaat onze dank. 

Assen koos nieuwe 
bestuursleden 

Belangrijke bijeenkomst 
op 16 Maart a.s. 

De afdeling Assen hield dezer dagen 
haar jaarlijkse ledenvergadering. Hierbij 
werd besproken de op Woensdag 16 Maart 
a.s. te beleggen vergadering in Café
Restaurant Bellevue te Assen, zulks in 
samenwerking met de Vrouwengroep der 
afdeling en met de J.O.V.D. van Noord-
Drente. 

De heer J. G. H. Cornelissen, lid van 
de Tweede Kamer zal dan een inleiding 
houden .over: Het standpunt van de V. V.D. 
ten aanzien val). verschillende Midden
standsvraagshtkken. 

Vervolgens zal een groep van de J.O. 
V.D. van de afdeling Zuidlaren een to
neelstuk opvoeren "De Nieuwe Typiste". 
A.anvarig: 20.00 uur. 

De leden van andere afdelingen alsme
de zij, die sympathiseren met de V.V.D. 
zijn hartelijk welkom en worden hierbij 
uitgenodigd. 

Voorts werden de volgende nieuwe be
stuursleden gekozen: de heren ir E. Bie
wenga, H. Koning, Ir J. Borkhuis en D. 
Gans. 

Mevrouw R. M. Buurma-Vredevoogd 
werd bij acclamatie herkozen .. 
· Voorts werd de Beschrijvingsbrief voor 
de Algemene Jaarvergadering en de 
V.V.D.-dag op 17 Sept. à.s. besproken. De 
voorlopige candidaten vóor de verkiezing 
iri 1956 werd opgesteld en de jaarversla
gen van penningmeester en secretaris 
werden goedgekeurd. 

Ledenvergadering afdeling 
Nieuwerkerk a.d. Ussel 

Dinsdag, _2Z Fej:lruari j.l. kwam de af
deling Nieuwerkerk a.d. IJssel onder 
voorzitterschap van de heer G. J. Bier 
voor een huishoudelijke vergadering bij
een. 

·Na een·vlotte.afwerking der huishou
delijke agenda en een bestuursverkiezing 
gaf mevrouw E. C. Bier-Reitsma· een 
overzicht van ·haar werkzaamheden in 
de gemeenteraad,· waarna een levendige 
discussie over ver~chillende gemeente
lijke, vraagstukke\1 vQlgde. 

Aan het slot van deze zeer geanimeer
de vergadering werd door de organisa
tor-propagandist der Partij, de heer L. 
van Vlaardingen, een kort propagandis
tisch woord gesproken, waarbij hij de 
aanw,ezigci). met klem opriep tot ._een. b-t·~ 
wek aan de V.V.D.-dag op 17 September 
a.s. • 

Wageningen koos nieuwe 
voorzitter 

Op Woensdag 23 Februari j.l. kwam de 
afdeling Wageningen onzer Partij in Ho
tel De Wereld bijeen voor een huishou
delijke vergadering. 

De heer J. Lauer, die jarenlang het 
voorzitterschap der afdeling had bekleed, 
had de wens te kennen gegeven, mede 
door zijn functie als gemeenteraadslid, 
thans het voorzitterschap aan een ander 
te willen overdragen. 

Bij acclamatie werd door de vergade
ring dr ir A. P. A. Vink tot voorzitter 
gekozen. 

Van bestuurszijde en ook uit de verga
dering werden woorden van dank ge
sproken aan het adres van de scheiden
de voorzitter, waarbij gememoreerd we~d 
het vele werk, dat door hem in het be
lang van de afdeling was gedaan. 

Na afloop van het huisho:udelijke ge
deelte der vergadering sprak de organi
sator-propagandist der Partij, de heer L. 
van Vlaardingen, over "De V.V.D. en de 
verkiezingen van 1956". 

Spr. wees met nadruk op het vele be
langrijke werk, dat door onze Kamer
fracties wordt gedaan, waarbij hij o.a. in 
herinnering riep het wel zeer principiële 
geluid, dat de Partijvoorzitter, prof. mr 
P. J. Oud, .had laten horen, zowel bij de 
de Mandementskwestie als bij de Wet op 
de Crematie. 

Aan het slot van de vergadering wer
den door de voorzitter nog enkele plan
nen ontvouwd voor de komende maan
den, waarbij hij mededeelde enkele Ka
merleden uit te willen nodigen voor open
bare vergaderingen. 

W arffum kondigt haar 
jaarvergadering aan 

De afdeling Warffum houdt op Vrij
dagavond 14 Maart a.s. om 7.30 uur in 
Hotel "Spoorzicht" te Warffum haar 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

Een agenda wordt de leden toegezon
den. 

Gunstig nieuws uit Zotfen 
Het jaarverslag van de secretaris-pen

ningmeester ·van de afdeling Zutfen 
maakte melding van een sterke groei 
van het aantal leden. Sinds het begin van 
de ledenwerfactie is het aantalleden met 
bijna 50% gestegen. De noodzakelijkheid 
van een verdere actie werd algemeen 
bepleit. 

In piaats van de aftredende voorzitter 
werd gekozen mr. N. A. Messchaert, ter
wijl de heer J. C. Coops werd gekozen 
in de plaats van het aftredende bestuurs
lid C. Veerdig. 

De vergadering sprak vele waarderen
de woorden voor de scheidende bestuurs
leden. 

Dordrecht pakt de midden
standsproblemen aan 

Dat in een stad als Dordrecht, met een 
zeer grote rode meerderheid in de ge
meenteraad, de middenstandsproblemen 
een zeer belangrijke rol spelen, bleek wel 
duidelijk op de ledenvergadering, die de 
afdeling j.l. Vrijdag 25 Februari hield. 

De vergadering, die onder de vlotte lei
ding stond van de voorzitter der afde
ling, de heer .J. A. Hazelaar, besloot een 
Commissie samen te stellen, die zich spe
ciaal met de middenstandsvraagstukken 
zal gaan bezig houden. 

Aan het slot van de. avond sprak de 
organisator-propagandist der Partij, de 
heer L. van Vlaardingen, e·en propagan
distisch woord, waarin hij vooral de na
druk legde op de komende V.V.D.-dag op 
17 September ·a.s. in Den Haag. 

In zijn dankwoord, aan de spreker zeg
de de voorzitter toe al het mogelijke te 
zullen doen om vanuit Dordrecht met 
een groot aantal leden en geestverwanten 
deze liberale manifestatie te komen bij
wonen. 

Afdeling Breukelen hield 
. jaarvergadering en 

politieke hersengymnastiek 
Maandag 28 Februari hield de afdeling 

Breukelen ten huize van een harer Je
den een geslaagde algemene Jedenverga
derii_\g, tevens jaarvergadering. 

Nada:t· onder voorzitterschap van jhr' 
W. H:· D. Quarles van Ufford de gebrui
kelijke agenda ·was afgewerkt, vond er 
een "lichte politieke hersengymnastiek" 
tussen de dames- en herenleden _plaats,, 
die was samengesteld en onde~ ·leiding' 
stond van twee leden der afdeling. 

Deze politieke oefening viel zeer in de 
smaak van de deelnemers, had èen span
nend verloop en werd tenslotte met één 
punt voordeel door de heren gewonnen. 

Tenslotte bleven de aanwezigen nog 
enige tijd gezellig bijeen. 

Numansdorp koos nieuw 
bestuur 

De afdeling Numansdorp van de V.V.D. 
kwam op 28 Februari j.l. in een alge
mene ledenvergadering bijeen en koos 
het navolgende bestuur: 

J. H. Ph. de Wilde, voorzitter; A. Dek
ker, Torenstraat 15, Numansdorp, secre
taris-penningmeester; P. Yiskil, 2e voor
zitter; A. Velthoen, plv. secretaris-pen
ningmeester; leden: A. B. H. Vlielander, 
C. A. P. van der Linde en Joh. Visser. 

Numansdorp stelde candi
daten voor de komende 

Kamerver kiezingen 
In de afdelingsvergadering van de 

V.V.D. te Numansdorp zijn op 28 Februari 
j.J. de volgende candidaten gesteld voor 
de Tweede Kamer-verkiezingen 1956: 

1. 'Prof. mr P. J. ·oud 
2. Drs H. A. Korthals 
3. F. den Hartog 
4. Mevr. A. Fortanier--de Wit 
5. J. G. H. Cornelissen 
6. R. Zegering Hadders 
7. G. Ritmeester 
8. Mr H. F. van Leeuwen 
9. D. W. Dettmcijer 

10. Mevr. mr Stoffels--Van Haaften 
11. Mr ridder van Rappard te Gorin-

chem 
12. J. L. VPrhagen te Vlissingen 
13. Mr Van Riel te 's-Gravenhage 
14. Mej. mr J. L. M. Toxopeus Pott te 

Delfzijl 
15. J. A. van Overklift 
16. Mr dr N. J. C. M. Kappeijne van de 

Coppello 
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Copie voor deze rubriek te 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springe1. 
Alexanderstraat 16, ·Haarlem: 

Candidaten 
Tweede 

voor 
Kamer 

de 

1 n het begin van het jaar hebben 
wij Uw aandacht gevestigd op 

de verkiezing-en voor de Tweede Ka
mer in 1956 en U gewaarschuwd reeds 
nu naar candidaten uit te kijken. 

Dat leek U misschien erg vroeg, 
maar dat is het toch niet. 

In April a.s., dus dat is al gauw, 
moeten n.l. de afdelingen vergaderen 
"teneinde voorlopige candidaten te 
stellèn, van wie zij naam, adres, maat
schappelijke positie, leeftijd en ev,en-

. tuele nadere bijzonderhed'en vóór 
1 Mei aan het Hoofdbestuur opgeven". 

Deze zin is overgenomen uit het 
·"Reglement op de candidaatstelling 
vror leden van de Tweede Kamer" 
van onze partij. U kunt. daarin de 
hele gang van zaken vinden. 

Nu zult U dus wel spoedig de aan
kondiging van de vergadering van 
Uw afdeling krijg-en; hebt U al naar 
een candidate uitgekeken en hebt U 
al overleg gepleegd met andere vrou
welijke leden en met Uw centra' 
vertegenwoordigster? Een voorstel 
dat goed voorbereid is, en op steun 
kan wijzen, heeft altijd meer kans op 
succes. 

J. H.S. 
* * *. 

Provinciale Middag 
1n Groningen 

Een verslag hierover c.is eigenlijk 
. nog niet aan de beurt, maar wij 

willen het voorrang geven ter aan
moediging van andere provincies of 
centrales. 

Enthousiaste verhalen komen er uit 
GroÎüngen, over bijgesleepte stoelen 
en meegesleepte toehoorsters. Het 
directe doel: het &timuleren tot op
richting van plaatselijke groepen, is 
stellig bereikt, wat de beste beloning 
is voor alle moeite die men er voor 
gedaan heeft. 

Na de opening door de centrale ver
tegenwoordigster. mevr. Prummel
Bult:er, die op de nood,wak van een 
goede organisatie wees, hield mej. 
mr J. Hefting, gemeenteraadslid te 
Utrecht, een inleiding over "Waarom 
moet de vrouw deelnemen aan het 
openbare leven?" 

Op geesti~e wijze wees zij op de 
taak en de bijzondere mogelijkheden. 
die er voor de vrouw liggen in het 
politieke leven, toege 1icht door veel 
voorbeelden uit de pt·actijk. 

Mej. mr J. L. M. Toxopeus Pott, 
raadslid van Delfzijl, sprak over de 
beginselen van de V.V.D .. in het bij
wnder óver de geestelijke vrijheid. 

De spreeksters wekten zoveel en
thousiasme, dat men een tweede kop
je thee opofferde, om een bedrag 
daarvoor in een propaganda-collecte
bus te doen, met een fantastisch J'csul
taat. 

Wie volgt? 
* * * 

Nat1ona lt~ 
V rouwe:nraad 

J n de ,jaarvergadering hiervan zal, 
· op ons verzoek. een onderwerp 

worden bespl'oken. betrekkin!; hc·b
bend op de Benelux en dat zal zijn 
"de positie van de Belgische vrouw". 

De aangesloten organisuties kunnen 
nog mc<>r onderwerp::n voorstellen. 
Suggesties hiervoor \'ÓÓr 12 Maart in
dienen bij mevr. mr E. Veder-Smit, 
Ruysdaell<.an 9. H,üs ter Heide. of bij 

. ondergetekende. 
J. H.S. 

-ltlllll~lllliiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 
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Politiek 
. 

nwuws uit de hoofdstad 

Schooltand verzorging • 
lll 't gedrang 

Geruststellend antwoord van B. en W., dat ·echter 
niet alle ongerustheid wegrleemt 

Het V.V.D.-raadslid mevr. G. Wijsmul
ler-Meijer had de volgende schriftelijke 
vragen aan B. en W. gesteld: 

1. Is het juist, dat· de verhouding tus
.ten de beroepsorganisaties der tandart
sen en de ziekenfondsvertegenwoordigers 
verbroken is? 

2. Is het juist, dat hiervan de reden is, 
dat de tandartsen sinds geruime tijd 
hebben medegedeeld tot deze maatregel 
te zullen moeten overgaan, omdat zij niet 
langer de mede-verantwoordelijkheid 
kunnen dragen voor de wijze, waarop 
met de rechten der ziekenfondsverzeker
den op tandheelkundig gebied wordt om
gesprongen? 

3. Is het juist, dat op de wachtlijsten 
der A.T.Z. duizenden namen paraisseren, 
tot en · mèt s c h o o 1 k i n d e r e n, die 
na de derde klasse niet meer in de 
~ehooltandheelkunde worden behandeld? 

4. Indien de vorige vràag bevestigend 
wordt beantwoord, ligt het dan op de 
weg van de gemeente deze schooltand
verzorging met belangrijke bedragen te 
steunen?· 

''s. Zou het niet aanbevelensw~ardig 
zijn, wanneer de gemeente de zorg droeg 
voor de i n s p e c t i e op de scholen en 
zich voor :bet ovérige uitsluitend bezig 
hield met propaganda voor betere tand• 

· .. en mondhygiëne? 

6. Kan onder de huidige omstandighe
den de gemeente mede-verantwoordelijk
beid dragen voor deze schooltandheel
kundige \dienst, wanneer van officlille 
tandheelkundige zijde nadrukkelijk wordt 
verklaard, dat hij niet aan redelijke 
'eisen voldoet? 

7.Ligt het niet op de weg van de ge
meente om in een bespreking met auto
riteiten op het gebied van de schooltand
heelkunde in Nederland en tandartsen 
te onderzoeken, in hoeverre de Amster
damse verzorging voldoet en indien dit 
niet het geval mocht blijken te zijn, wel- · 
ke middelen dan zouden kunnen dienen 
om daarin verbetering te brengen? 

• • 
Op deze op 2 Februari ingediende vra

gen - waarop inmiddels het conflict tus-
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sen tandartsen en ziekenfondsen is uit
gebroken - hebben B. en W. thans ge
antwoord: 

1. Op het ogenblik dat deze vraag werd 
gesteld, waren de betrekkingen tussen de 
beroepsorganisaties der tandartsen en de 
ziekenfondsvertegenwoordigers te Am
sterdam nog niet verbroken. Uit dagblad
berichten is·B. en W. gebleken, dat inge
volge besluit van de algemene vergade
ring van de Nederlandse Maatschappij 
ter bevordering der tandheelkunde met 
ingang van 1 Maart a.s. op landelijk ni
veau alle contracten, overeenkomsten en 
regelingen met de ziekenfondsen zullen 
worden verbroken. 

2. B. en W. hebben uit hetgeen in de 
dagbladen is medegedeeld niet de over
tuiging gekregen, dat deze maatregel ia 
genomen omdat de tandartsen niet lan
ger. de mede-verantwoordelijkheid kun
nen dragen voor de behandeling van de 
ziekenfondsleden. 

3. Inderdaad bestaan bij de A. T.Z. (Am
sterdamse' vereniging ter behartiging van 
de tandheelkundige verzorging van zie
kenfondsverzekerden) grote wachtlijsten, 
waarop ook schoolkinderen voorkomen. 
althans ·wat betreft de beb;indeling .na de 
derde klas. De taak der gemeente, ·welke 
thans de inspectie van· gebitten der kin
deren van de eerste tot en met de vierde 
klasse en de propaganda vo.or de mond
hygiëne omvat, wordt volledig vervuld. 

4. Gelet op het voorgaande zien B. en 
W. geen aanleiding de schooltandverzor
·gin~ ni~t :fin~nciee~ te steunen. 

5. In aanmerking nemende hetgeen on-

der 4 is geantwoord, achten B. en W. 
geen termen aanwezig het thans gevolg
de systeem te wijzigen. 

6. Gelet op het biervoren vermelde zijn· 
B. en W. van oordeel, dat zij de medever
antwoordelijkheid voor de schooltand
verzorging kunnen dragen. 

7. De adviseur der Nederlandse Ver
eniging voor sociale tandheelkunde heeft 
enige malen verklaard, dat de school
tandverzorging te Amsterdam bij con
trole een goede indruk maakte. 

B. en W. voegen aan het bovenstaande 
nog toe, dat, wanneer de thans bestaan
de moeilijkheden.mochten leiden tot een 
beëindiging van de tandheelkundige ver'" 
zorging van de ziekenfondsleden, zij zich 
uiteraard zullen moeten beraden met be
trekking tot hetgeen ten aanzien van de 
schooltandverzorging dient te geschieden. 

• • • 

tandartsen zal onstaan. B. en W'. zouden 
zich daarover beraden en bleken er, als 
wij ons wel herinneren. niet erg veel 
voor te voelen later - maal" het kan ook. 
zijn dat onze herinnering ons bedriegt en 
dat zij zich daarover DOg steeds beraden 
binnen het kader van het sinds jaren 
toegezegde plan voor de universiteit, dat 
er, nu wij ook al weer tweè jaar een 
organisator daar hebben in de persooa 
van een thesaurier-generaa!, maar niet 
komen wil, 

Met dat al blijft men toch de vraag __ 
stellen of B. en W. deze zaak nu uit de 
krantenberichten moeten volgen. De ver
antwoordelijkheid brengt toch wel mee, 
dat de overheid in dit opzicht iets meer 
is dan alleen maar krantenlezer en toe
schouwer, zo komt bet ona althans voor. 

Men krijgt de indruk dat vragen en 
antwoorden hier ietwat langs elkaar 
heen glijden. In elk geval blijkt dat B. 
en W., die uit dagbladberichten kennis 
hebben genomen van de opzegging der 
overeenkomsten, zich voorlopig de rol 
van waarnemers hebben toebedeeld. Als 
de moeilijkheden mochten leiden tot be- . 
eindiging van de tandheelkundige ver
zorging van ziekenfondsve.rzekerden ·en 

Belangrijke bijeenkomst 
van de Vrouwen in de 
V.V.D. op 7 Maart a.s. 

De Vrouwen in de V.V.D. afdeling Am
sterdam organiseren op Maandag 7 
Maart a.s. des avonds om 8 uur in de 
Marnixzaal van Bellevue een bijeen
komst, alwaar het woord zal worden 
gevoerd door mej. mr. J. J. Th. ten 
):Jroecke ~oekstra, lid van de gemeente-

daarmee van schoolkinderen, dan zullen raad te 's-Gravenhage. 
B. en W. zich moeten gaan beraden, zeg- Zij zal spreken over het onderwerp: 
gen zij. Dat is een hele geruststelling. Dr.. De Consume.ntenbond. 
Sajet heeft geruime tijd geleden al eens De spreekster heeft zich voorts bereid 
een lans gebroken voor de instelling van verklaard om eventuele vragen betref-
een tandheelkundige .faculteit .·aan · de ·. fende het emigratieprobleem te beant-
universiteit van Amsterdam uit overwe
ging, dat er een ontstellend tekort aan 

woorden. 
Introductie is toegestaan. 

OP DE KORREL 
De verkiezing van de heer Evert Ver

meer tot voorzitter van de Partij van de 
Arbeid is voor ons afdelingsbestuur aan
leiding geworden tot het doen maken 
van een nieuw affiche, dat thans de aan
plakzuilen onzer stad siert. 

De heer Vermeer heeft zijn vermaard
heid. buiten de kringen zijner Partij voor
namelijk te danken aan het feit, dat hij 
week aan week voor de V .A.R.A.-micro
foon de politieke verschijnselen .,op de 
korrel" kan nemen en ze door zijn rode 
bril bezien. 

Dat de P.v.d.A. deze - en haar verdere 
- propaganda door de radio kan voeren, 
dankt zij aan wat Minister Cals dezer da
gen noemde: de historisch gegroeide ont
wikkeling van ons radiowezen, waarin 
naar het oordeel van de Minister geen 
wijziging kan worden gebracht. Wij zien 
dit anders. Het is in onze ogen een grove 
onbillijkheid dat aan een bepaalde partij 
wordt toegestaan wat aan andere ~ordt 
onthouden. 

Nu de man, die alles door zijn rode 
radiobril pleegt te bezien. tot partij-voor
zitter is gekozen leek het ons afdelings
bestuur gepast, hem in eftigle ale radio
spreker aan de kiezers voor te stellen. 

Dat ook zijn politieke radio-propagan
da slechts mogelijk is door de lulsterbij
dragen die van heelluisterend Nederland 
worden geheven, mocht daarbij niet on
vermeld blijven. 

Onze tekenaar is er o.L uitnemend ill 
geslaagd dit te veraanschouwelijken. 
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BELASTINGVERLAGING 
De Regering heeft thans bij de Tweede Ka~ 

mer de lang verwachte wetsontwerpen in~ 
gediend, strekkende tot verlaging van de belas~ 
tingdruk. Het zal nu mogelijk zijn, die verlaging 
in hoofdzaak te doen ingaan op de datum, welke 
de Kamer in overgrote meerderheid daarvoor 
wenselijk achtte, tegen de aanvankelijke voorne~ 
mens van de Regering in, n.l. op 1 Juli van dit 
jaar. Niet bereikt is.- althans wanneer de wets~ 
ontwerpen worden aangenomen zoals ze thans 
voor ons liggen - het maximale bedrag, door de 
Regering voor deze verlaging in uitzicht gesteld. 
Immers werd in September een bedrag genoemd 
van vijfhonderd. tot vijfhonderdvijftig millioen, 
thans begroot de Regering het totaal der verlagin~ 
gen op vijfhonderd-en-twee millioen, dat is vrijwel 
het minimum. Dat enkele, destijds niet voorziene 
grote uitgaven tot beperking dwingen moge een 
argument zijn dat niet van redelijkheid ontbloot 
schijnt, de volksvertegenwoordiging zal ook dit 
hij de béhandeling der voorstellen op zijn merites ~ 
te beoordelen hebben. Het feit, dat de belasting
opbrengsten de ramingen tot dusver st.erk over~ 
troffen hebben zal Regering en Kamers ook bij de 

'discussie over deze voorstellen wel steeds voor de 
geest mogen zweven! 

* * .... 

Hoe het zij, de leuze "omlaag dit bedrag" 
komt nu tot verwe}enlijking en daarover 

kunnen wij ons slechts verblijden. Temeer, waar 
de Regering met deze voorstellen tot belasting
verlaging komt, wetende dat in de boezem van 
een van de beide grote regeringspartijen er nogal 
enig bezwaar tegen bestond en vermoedelijk nog 
wel bestaat. Het lijkt ons dan ook wel heel erg 
ond~ugend, dat het r.k. dagblad "De Tijd" zijn 
eerste beschouwing over de voorstellen begint 
met de ontboezeming: "Met de verkiezingen van 
1956 in zicht, treedt onze regering voor het front 
met een reeks maatregelen tot belastingverlaging, 
respectievelijk huurverhoging, die er op berekend 
schijnen vooral goodwill te verwerven, op basis 
waarvan straks weer het vertrouwen van het volk 
kan worden gevraagd". Maar ja, ook belasting~ 
drukproblemen hebben nu eenmaal een politiek 
aspect! 

• * * 

Intussen zijn ook deze voorstellen weer een 
compromis-product, kenmerkend voor heel 

het regeringsbeleid, niet het minst waar de huur
politiek der regering er bij betrokken is. Dit voor 
heel onze volkshuishouding zo bij uitstek belang
rijke vraagstuk heeft de regering vrijwel geheel 
omzeild, omdat zij binnenskamers hierover niet 
tot overeenst"emming kon komen. En ·er is niet 
veel reden tot hoop, dat de partijen waarop de 
Regering steunt, haar bij de behandeling van dit 
onderdeel der thans ingediende voorstellen tot 
een positiever gedragslijn zullen brengen, tot 
schade niet alleen - en zelfs niet in de eerste 

Wijziging bankrekening V. V .0. 
De bankrekening van de Partij is overgebracht van 
Pierson en Co. te Amsterdam naar R. Mees en 
Zoonen te 's-Gravenhage. 
Men wil hiervan wel goede nota nemen. 

plaats - van de "verwaarloosde groep" der huis
eigenaars, maar ook van de volkshuis'"esting. 

0 at de belastingverlaging grotenueels in de 
persoonlijke sfeer zou komen te liggen, 

was te verwachten. Hoe zeer wij verlichting in 
deze sfeer noodzakelijk achten, het mocht o.i. 
geen reden wezen om ook het bedrijfsleven niet 
de zo nodige verlichting van belastingdruk te ver
zekeren. Wij treden nu niet in de vraag of onze 
economische welvaart schijnwelvaart is of niet, 
maar :Zeker is wel dat de welvaart waarin we ons 
thans verheugen zeer precair is, gevoelig voor alle 
factoren die op de wereldmarkt van invloed zijn. 
Dat dit besef bij de Regering sterk spreekt, kun
nen wij uit de aanhangig gemaakte fiscale voor
stellen helaas niet afleiden. 

O·n~etV.:ijfeld brengen ~eze voorstellen ver-, 
hchtmg voor allen d1e van een gering in~ 

komen moeten leven. Wij juichen dit uiteraard 
toe, al hadden wij gaarne gezien, dat de Rege
ring vooral ook de kleine rentetrekkers en in het 
algemeen de vergeten groepen meer effectief te~· 
gemoet getreden ware. Het is voorts voor ons 
nog een open vraag, of het geheel rechtvaardig 
is, de verlaging aan de voet van het tarief ver~ 
houdingsgewijs zoveel grofer te maken dan voor 
hen die in een hogere tariefklasse vallen, nu er 
in de praktijk van een algemene huurverhoging· 
niets komt. 

Dit zijn enkele voorlopige opmerkingen, waar~ 
toe de thans ingediende voorstellen ons bij opper-· 
vlakkige lezing aanleiding geven. Er zal gelegen-· 
heid te over zijn er op terug te komen. 

deR. 

IN STRllll ... M.~T UE W ARENWEr:f, 

'1 1 ZlT ER NIET MEER lN 
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* * 
Minister Cals trok het boetekleèd aan 

En mevrouw Fortanier-de 
klein crediet een 

"l!len minister, die zonder schroom openhartig fouten erkent, heeft recht op 
waardering en mag men voorshands een klein crediet aan vertrouwen niet ont
houden. Ik wil dat dan ook niet doen, maar de hoop uitspreken, dat in de tweede 
helft van de parlementaire periode van de bewin4sman daden zullen doen 
blijken, dat dit vèrtrouwen gerechtvaardigd is". 

Deze typerende uitspraak deed de woordvoerster van onze fractie, mevrouw 
F o r t a n i e r--d e W i t, bij de replieken tijdens de door de ziekte van minister 
Cals enige maanden vertraagde behandeling van de begroting van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

Bij de replieken, wel te verstaan, over het onderwijsgedeelte dier begroting. 
Daarna volgde pas het debat over de andere afdelingen dier veelomvatten~e be
groting, als oudheidkunde, natuurbescherming, kunst, radio, enz. 

lll t alles omvat inderdaad zoveel, dat wij ons deze week voor zover het de 
Tweede Kamer betreft tot het eerste gedeelte van dit debat zullen moeten be
perken en daarbij dan toch nog de uiterste beknoptheid in acht zullen moeten 
nemen. 

Mevrouw Fortanier legde de boven aangehaalde verklaring af, nadat zij in 
eerste aanleg in het bijzonder vier concrete bezwaren tegen het algemene beleid 
van de minister in de afgelopen pllriode, had ingebracht. 

Bezwaren, die minister Cals o.a. deden opmerken: "Het raakt mij inderdaad, 
wanneer deze geachte afgevaardigde, wier deskundigheid eerlijkheid en hoffe
Jljliheid ik ken en wier critisch oppositievertrouwen ik in de afgelopen jaren 
laeb mogen genieten, zich zo teleurgesteld voelt als zij Dinsdag heeft doen blijken". 

Die concrete bezwaren betroffen: het 
gebrek in het beleid van de minister bij 
de bestrijding van het onderwijzérste
kort; de vertraging bij de uitwerking 
van de nota-Rutten, het algemeen mid
delbaar onderwijs en het voorbereidend 
hoger onderwijs; het kleuteronderwijs 
en de nieuwe spelling. 

De begroting, thans in behandeling 
genomen, vraagt .f 665 millioen van de 
BChatkist; d.i. !100 millioen meer dan 
het vorige jaar. 

Voor alle takken van onderwijs wor
den hogere bedragen aangevraagd. 
Vergroting van het leerlingenaantal en 
verhoging van salarissen zijn in hoofd
zaak de oorzaak daarvan. 

Een enorm 'bedrag, zo moest me
'YI"OUW . Fortanier · toegeven, doch gezien 
in verhouding tot het nationale inko
men, krijgt dit bedrag een ander ge
zicht, omdat dan blijkt, dat slechts een 
klein percentage van dat nationale in
komen . wordt' besteed voor onderwijs, 
kunsten en wetenschappen.. ·"Dat geeft 
te denken" had de minister het vorig 
jaar gezegd. 

Mevrouw Fortanier was het. daar
mee eens en zij had dan ook met in-

. stemming in de tweede nota inzake 
het onderwijzerstekort (tegelijk met 
deze- begroting kwamen ook de nota 
omtrent het onderwijzerstekort en een 
tweede, aanvullende, nota in behande
ling) gezien, dat de minister een be
hoorlijke bezoldiging van de onderwij
~r in overeenstemming met het be
lang van zijn ambt, dringend noodzake
lijk acht en dat hij zich voorstelt daar
in de zo hoog nodige verbetering te 
brengen. 

Het speet haar echter, dat dit voor
nemen is geplaatst onder de maatre
gelen op lange termijn. Die · noodzaak 
geldt bovendien niet alleen voor .de on
derwijzers, maar voor de honorering 
van de docenten bij alle takken van 
mlderwijs. 

"Ik hoop" - zo verklaarde mevrouw 
li'ortanier ·- "dat eindelijk tot het Ka
binet zal doordringen, dat de verbete
ring van het onderwijs en het beschik
baar komen van een voldoend aantal 
beyoegde docenten voor een groot deel 
afhankelijk is van het feit of men be
reid is, de dienaren van dit onderwijs 
behoorlijk te honoreren, d.w.z. op een 
wijze, die het deze middengroepen mo
gelijk maakt, hun inkomen niet alleen 
te besteden aan uitgaven van materiële 
aard, maar die het hun ook toestaat, 
hun culturele rol in ons volksbestaan 
te vervullen. 

Daarmede wil ik intussen niet zeg
gen, dat geld in dezen de enige bepa
lende factor voor maatschappelijk aan
zien zou zijn''. 

Het onderwijzerstekort 
Û nze woordvoerster kon verklaren, 

dat de tweede nota haar heel 
wat beter aanstaat dan de eerste. Dat 
geldt mede, doordat de minister heel 
Wat ruiterl\jker dan in de eerste nota. 

MEVR. FORT ANIER-DE WIT 
•..... narigheden ..•••• 

erkent, dat de situatie, wat de voorzie
ning met onderwijzers betreft, uiterst 
hachelijk is te noemen. 

Hetgeen de woordvoerster in concre
to over de voorgestelde bestrijdinga
maatregelen heeft gezegd, zullen wij 
dit maa:l voorbijgaan, omdat zij gro
tendeels ook een herhaling zijn van 
hetgeen zij bij vorige gelegenheiden 
reeds heeft gezegd. 

Wij vermelden slechts, dat zij met 
de spoedopleiding accoord ging en dat 
zij van mening was, dat de aanstelling 
van de gehuwde onderwijzeressen op 
heel wat onbekrompener wijze zou kun_ 
nen geschieden dan nu door de minis
ter in de tweede nota is voorgesteld. 

Aan het slot van de nota heeft de 
minister de mening van de leden der 
Kamer gevraagd over het denkbeeld, 
6-jarige kinderen, voor zover er scho
len en deskundige kleuterleidsters be
schikbaar zijn, een jaar verplicht kleu
teronderwijs te doen volgen. 

Een jaar, waarin hun bijgebracht 
worden de beginselen van de lagere 
school en de vakken van het eerste 
jaar der lagere school, maar dan in de 
kleutersfeer. 

Spreekster verklaarde zich daar vlak 
vóór. Onder de kinderpsychologen is, 
naar zij meende, er geen verschil van 
mening over, dat 't 6-jarige en ook het 
7-jarige kind nog, in het laatste sta
dium van de kleuterleeftijd verkeren. 

Als het mop:elijk is, in de praktijk 
op korte termijn tot een aanvaardbare 
oplossing te komen in deze geest, zou 
dat weleens op den duur winst over de 
gehele linie èn voor het lager èn voor 
het kleuteronderwijs kunnen betekenen, 
zo oordeelde onze zelf in de praktijk 
van het onderwijs geschoolde geestver
wante. 

Wat de faciliteiten in verband met 
de militaire dienst betreft prees zij het, 

Wit gaf hem "voorshands 
aan vertrou·wen" 

dat de minister van Oorlog reeds zijn 
medewerking had verleend, door onge
veer duizend jongelieden een voorlopige 
vrijstelling te geven. 

Terecht had minister Cals geschre
ven, dat dit een kwestie is van alge~ 
meen Regeringsbeleid en onze geestver
wante voegde daar thans aan toe, dat 
naar haar inzicht het Kabinet, als de 
verschillende voorgenomen en in uit
voering zijnde maatregelen nog niet 
voldoende succes zouden opleveren, zo
veel vrijstellingen zou moeten geven, 
dat het tekort wordt opgeheven. 

Had mevrouw Fortanier dus waar
dering voor de tweede nota, dat kon 
uiteraard haar ernstige bezwaar tegen 
het vroegere beleid van de minister 
ten aanzien van het onderwijzerstekort 
niet wegnemen. 

Zij citeerde nog eens enige optimis
tische uitlatingen van de minister in 
vorige jaren, vooral ook bij de behande
ling van de begroting voor 1953. 

Het was hier o.a., dat de minister, 
zij het nog voorzichtig, het boetekleed 
aantrok, toen hij zei: "Ik schaam mij 
er niet voor, te erkennen, dat ik op 
dat tijdstip - de begroting was door 
het vorige Kabinet voorbereid - niet 
in staat was, zelf · alle belangrijke 
zaken volledig te. beoordelen". 

De minister beriep er zich voorts op, 
dat de bezwaren van mevrouw Forta
niet in belangrijke mate slechts het 
tempo betroffen, maar terecht ant
woordde onze geestverwante. daarop: 
Gebrek aan tempo kan in bepaalde om
standigheden zeer ernstig zijn, omdat 
verloren jaren nu eenmaal niet kunnen 
worden ingehaald. 

Daar komt bij, dat voorgaande Ka
binetten zich teveel hebben laten lei
·den door de vrees voor werkloosheid 
onder de onderwijzers in de toekomst 
en ook deze minister heeft die gedach
te, zoals zij aantoonde, niet uit zijn 
achterhoofd kunnen verbannen. 

Wie de tekorten ziet en bovendien 
de overvolle klassen, kan die vrees 
echter niet ernstig nemen. In ons land, 
zo had onze geestverwante berekend, 
zitten 350.000 kinderen in klassen met 
meer dan 45 leerlingen. 

Naar haar mening is 45 een onmo
gelijk aantal o:~p onderwijs te geven, 
om van opvoeding nog maar niet te 
spreken! In een klas van 36 leerlingen 
is dat al heel moeilijk. Maar twee 
derden van alle kinderen zitten in klas
sen met méér dan 36 leerlingen! 

In zijn eerste nota had de minister 
het onzalige voorstel gedaan, om kleu
terleidsters met een B-diploma tot de 
lagere school toe te laten. Mevrouw 
Fortanier was blij, dat uit de tweede 
nota bleek, dat de minister dit plan 
heeft laten varen. 

Het kleuteronderwijs zou van zijn 
beste leidsters zijn beroofd en de lage
re school zou voorzien zijn met perso
neel, dat voor het I.o. geen adequate 
opleiding zou hebben ontvangen. Is dit, 
zo vroeg zij, nu eigenlijk ooit een wel
overwogen plan geweest ? 

Nog eens terugkomend op de sa:l~ 
rissen, bracht mevrouw Fortanier in 
herinnering, dat de minister nog in 
October in de Eerste Kamer had ge
zegd: "Ik kan helaas alleen mededelen, 
dat de voorstellen van de A.N.O.F. 
(Alg. Ned. Onderwijzersfederatie) niet 
in gunstige overweging zijn genomen". 

MINISTER CALS 
.... . . ander geluid ...... 

In de tweede nota heeft de minister 
nu echter de verblijdende mededeling 
gedaan, dat hij "ervan doordrongen is, 
dat de bezoldiging van de onderwijzer 
in overeenstemming moet zijn met het 
belang van de functie, welke bij ver
vult, en met het maat~happclijk aan
zien, dat hij verdient". En: "De vraag, 
in hoeverre correcties in de salariëring 
van de onderwijzers geboden zijn, 
maakt thans onderwerp van overleg 
uit in de Bijzondere Commissie van 
Georganiseerd Overleg in Onderwijzers
zaken". 

Maar waarom heeft de minister dan 
niet eenzelfde geluid laten horen in de 
Eerste Kamer? Dat is toch nauwelijks 
vier maanden geleden! 

"De minister," zo zei mevrouw For
tanier. ,,houde het inij ten goede, als 
ik zeg, dat ik de indruk heb, dat het 
Kabinet - want het geldt hier natuur
lijk Kabinetspolitiek - geen leiding 
geeft, doch slechts bukt, als de volks
vertegenwoordiging pressie uitoefent 
of, zoals de heer Oud het bij de alge
mene beschouwingen over de Rijksbe
groting heeft uitgedrukt: "Ik krijg het 
gevoel, dat dit Kabinet wel bestuurt, 
maar niet regeert". 

Woordenlijst 

M evrouw Fortanier had ook aan
merking gemaakt op de vertra

ging bij de uitwerking van de nota
Rutten (betreffende onderwijsvoorzie
ningen). 

In het laatst van de week, waarin dit 
onderwijsdebat werd gehouden, is nu 
inmiddels, bij wijze van tweede . Onder
wijsnota, de M.v.A. van de mmister op 
het Voorlopig Verslag verschenen: Ook 
een nieuw ontwerp op het Kleuteron
derwijs (het oude was kort geleden in
getrokken) is, naar men weet, inmid
dels ingediend. 

Vervolgens besprak onze woordvoer
ster uitvoerig de spellingkwestie. Zij 
kon daarbij o.a. wijzen op de emotie in 
de pers en in onderwijskringen, omdat · 
aanvankelijk 20 dagen na de op 25 
Augustus 1954 uitgegeven ·mededeling 
omtrent het K.B. van 31 October 1953, 
de leidraad en de daarbij behorende 
woordenlijst , samengesteld door de 
commissie Van Haeringen, van kracht 
zouden worden. 

De schrijfwijze van de woordenlijst 
van De Vries en Te · Winkel zou niet 
lange.r mogen worden gevolgd, .. m~ar 
n ie t bekend was, welke schriJfWIJze 
dan wèl gevolgd zou moeten worden, 
omdat de nieuwe woordenlijst nu een
maal in vele gevallen de keuze laat. 

Toen het zover was, scheen ook het 
De,partement wakker te worden, alè:is 
spreekster, want op 8 September 1954 
versoheen er een nieuw K.B., waarbij 
bepaald wordt, dat dit besluit var 25 
Augustus in werking treedt O") "een 
nader door ons te bepalen dag, echter 
uiterlijk 1 September 1955". 

Op dit punt zei minister Cals (en 
ook hier trok hij het boetekleed weer 
aan): "Ten aanzien van de zeer onge
lukkige gang van zaken in Augustus 
en September j.l. kom ik er rond voor 
uit, dat het mij is ontgaan, dat in het 
betrokken K.B. geen datum van invoe
ring was vermeld (als gevolg waarvan 
het na 20 dagen in werking had :11oeten 
treden). 

De ongelukkige gang van zaken oP 
dat ogenblik heeft echter geen enkel 
catastrophaal gevolg geilad en ik ge
loof niet, dat men dit als een groot ve,r
wijt voor wat betreft het algemeen be
leid m~g aanmerken, al erken ik, dat 
hier werkelijk et;n fout is gemaakt". 

Nijverheidsonderwijs 

M et betrekking tot het nijve!"heids
onderwijs, meer in het bijzonder 

ressorterend onder de staatssecretaris, 
mej. dr De Waal, is op twee punten . 
ernstig verschil van mening blijven be
staan tussen mevrouw Fortanier en dr 
De Waal. 

Het eerste punt betreft de Ohristelij
k'C landbouwhuishoudschool te Meer-

(Vervolg op pag. 3) 
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Parlementaire Flitsen (11) 

Conjunctuur, iriflatie en belastingpolitiek 
Algemene financiële beschouwingen en begroting in de Eerste Kamer 

De thans voorgenomen belastingverlichting is mogelijk geworden door "de besten
dige verbetering van de perspectieven van de algemene economische positie sedert de 
totstandkoming van het Belastingplan 1953",' zo schreef de Regering in eel1 harer 
memories van antwoord aan de Eerste Kamer. 

Men kan dat inderdaad een bestendige verbetering van onze economische toestand 
noemen, maar men kan het met onze geestverwant prof. Molenaar, die deze zinsnede 
bij het algemene financiële debat in de Eerste Kamer a~haalde, ook zo zeggen: 
wij leven in een hoogconjunctuur, die voor een deel het bewijs en het gev~tlg is van 
een sterke inflatoire impuls. 

En nu past het, naar prof. Molenaar terecht opmerkte, in 's ministers uitgangspunt 
van 1953 in feite niet, om op deze inflatie van de hoogconjunctuur nog een inflatie ten 
gevolge van belastingverlaging te stapelen. Hij kon daarbij trouwens herinneren aan 
wat minister Van de Kiert nog niet zo heel lang geleden van· die belastingverlaging 
zei. Sluit dit nu in, dat prof. Molenaar zelf ook tegen belastingverlaging zou zijn? 
Verre van dat. 

Zijn deel was slechts aan te tonen, dat die verlaging in feite inging tegen 's minis
ters eigen theoretische uitgangspunt. Prof. Molenaars standpunt in deze is, dat men 
onjuist doet, bij de beoordeling van het financieel beleid uitsluitend de nadruk op 
menetaire factoren te leggen. 

Een conjuncturele begrotings- en be
lastingpolitiek kan in een tijd, dat 

de belastingen uitermate hoog zijn opge
voerd, niet consequent worden doorge
voerd; de sterk ingekrompen mogelijk
heid voor vele particulieren om de geste
gen kosten van levensonderhoud het· 
hoofd te bieden, stelt nu eenmaal een 
eigen eis tot belastingverlaging. 

En dat niet alleen omdat de extra-uit
gaven voor militaire doeleinden volgens 
het plan moeten worden beëindigd, maar 
ook, omdat de belastingen langzamer
hand tot een zo hoog peil zijn gestegen, 
dat daarin reeds op zichzelf een reden 
tot verlaging van het uitgavenpeil is 'ge
legen. 

Het volgen van een monetaire con
junotuurpolitiek is in een tijd, dá.t de 
belastingen betrekkelijk laag zijn, ge
makkelijker dan in het huidige tijdsge
wrioht. Wij juichen zo kon onze 
woordvoel'der dus verklaren - de aan
~~kondigde .,belastingverlaginge~ der-
.balve tol!l. , • . · 
.. ~aar, zo moest prof. Molenaar daar on

middellijk aan toevoegen, wanneer ik be-

(Vervolg van pag. 2) 

kerk. Deze school was toegewezen aan 
de Hollandse Mantschappij van Land
bouw, he,tgeen o.a. was bevestigd op 
een audiëntie, welke het bestuur in 
April 1952, in tegenwoordigheid o.a. 
van ons Kamerlid de heer Den Hartog, 
met minister Rutten had. 

Op 21 Febr. 1953 is van de inspectie 
de goedkeuring tot grondaankoop ont
vangen. Het koopcontract werd iri orde 
gemaakt...... en sindsdien, dat is nu 2 
jaar geleden, is het een duistere zaak 
geworden voor de Hollandse Maat
soha.ppij. 

Het bestuur is een aantal malen op 
audiëntie geweest bij de staatssecre
taris, maar is daar niet veel wijzer van 
geworden. En plotseling blijkt nu uit 
deze begroting, dat de school wordt 
toegewezen aan de Christelijke Boeren
en Tuindersbond. 

\ 

Tereoht kon mevrouw Fortanier zeg
gen: ik vind dit, zacht gezegd, een zeer 
teleurstellende gang van zaken. 

Bij de replieken stelde onze wcord
voerster de zaak, nadat dr De Waal 
haar beslising had trachten te verdedi
gen, nog iets algemener en zei: "Wan
neer deze beslissing zou betekenen, dát 
de Hollandse Mij van Landbouw, om
dat zij geen uitgesproken protest.
christelijke organisatie is - men kan 
overigeo.s gerust zeggen, dat ongeveer 
60 pct. van haar leden bestaat uit men
sen, die de protest.-c'h.ristelijke gods-
dienst zijn toegedaan -, niet het recht 
heeft om een christelijke school te 
stichten, dan moet ik daar ernstig pro
test tegen aantekenen. Ik hoop van de 
geaohte staatssecretaris te vernemen, 
dat met Meerkerk geen principiële uit
spraak in deze zin is gedaan". 

Dr De Waal heeft hierop geantwoord, 
dii.t recht "niet zonder meer" te willen 
ontkennen, maar te willen "erkennen 
onder bepaalde omstandigheden, afhan
kelijk van de concrete situatie". 

Het tweede punt van ernstig verschil 
van mening, dat evenmin is opgeheven, 
betreft de M.'l'.S.-kwestie in Twente. 

Reed'S twee maal is sedert 194 7 de 
aanvraag van de (neutrale) Middelbare 
Techsisohe School te Enschede voor een 
bouwkundige afodeling dier school af
,_.~ ~ met terzijde legging van 

. 
lastingverlaging noodzakelijk acht, moet 
ik, om het inflatoir effect daarvan te 
compenseren, wel met de meeste klem 
op zeer sterke inperking van de over
heidsuitgaven aandringen. 

Zonder deze is, gegeven 's ministers uit
gangspunt, een belastingverlaging niet te 
verdedigen. 

Investeringsbeleid 

I n verband hiermede bezag prof. Mole
lenaar ook het investeringsbeleid, 

waarbij hij, wat de investeringsactiviteit 
betreft, de bezorgdheid van de minister 
van Financiën wel kon begrijpen. 

Minister Van de Kieft had in zijn M.v. 
A. aan de Tweede Kamer geschreven, dat 
hij geen aanleiding zag, ter stimulering 
van de in\testeringsactiviteit verder gaan
de maatregelen (dan in 1953 genomen) 
voor te stellen. 

Deze uitspraak had verscheidene le
den van de Eerste Kamer - o.a. de heer 
Teuling:> {KVP) --: verwonderd, maar 
prof. Molenaar achtte haar zo verwonder
lijk niet. 

een gunsti-g advies van de Onderwijs
raad, zal de derde aanvraag, naar dr 
De Waal heeft aangekondigd, nu óók 
worden afgewezen. 

En dat niettegenstaande aan, een 
nieuw en groter gebouw dier school 
wordt gewerkt, waarbij zulk een bouw
kundige afdeling gemakkelijk zonder 
veel extra kosten zal kunnen worden 
opgenomen. 

Nu is echter voor een nieuwe rooms
katholieke M.T.S. te Hengelo, gelegen 
op nauwelijks 9 km. afstand van de 
school te Enschede (op welke laatste 
school 30 pct. van de leerlingen R.K. 
is) en met uitstekende verbindingen 
tussen beide gemeenten, een post op de 
begroting geplaatst. En aan die R.K. 
school nu (die ten minste f 3 millioen 
zal gaan kosten) zal we 1 subsidie voor 
de afdelingen bouwkunde, weg-- en wa
terbouwkunde en chemische techniek 
worden gegeven. 

Terecht heeft de Stichting Middel
bare Technische Sohool voor Oostelijk 
Nederland tegen deze gang van zaken 
geprotesteerd en mevrouw Fortanier 
heeft dat protest in de Kamer met 
kracht onderschreven. 

Dit viel des te meer op, daar de 
staatssecretaris de opriohting van een 
M.T.S. voor chemische techniek in Ge
leen had afge·wezen, onder verwijzing 
naar de bestaande M.T.S. in Heerlen. 

Zij had daarbij in de M. v. A. opge
merkt, dat in het algemeen spreiding 
van M.T.S.-en nodi·g is om voldoende 
leerlingen te trekken dat een :M:.T.S. 
ndet, of maar in zeer geringe mate no
dig is om in plaatselijke behoeften van 
de industrie te voorzien, daar de leer
lingen van de M.T.S.-en zich over het 
gehele. land verspreiden. 

En verder schreef zij daar o.a. nog: 
"de vraag is, of de behoeften aan meer 
M.T.S.-en wel bestaat, en er niet veel
eer naar zal moeten worden gestreefd, 
gezien ook het tekort aan ·goede leer
krachten, de beschikbare capaciteit zo 
gQed mogelijk te gebruiken". 

Het was begrijpelijk, dat mevrouw 
Fortanier deze Zelfde redenering nu 
gaarne óók wilde zien toegepast in het 
geval Hengelo-Enschede. 

De mogelijkheid tot het stichten van 
een confessionele M.T.S. Wilde zij zeker 
niet altijd afwij~en, maar het ging haar 

PROF. MOLENAAR 
•••••• vergeten groepen 

Deze meende, dat die uitspraak van de 
bewindsman juist in zijn conjuncturele 
belastingpolitiek past. Omdat wij in een 
tijd van toenemende inflatie leven, moet 
zoveel mogelijk gestreefd worden naar 
zodanige belastingmaatregelen, die con
junctureel verantwoord zijn en toch, voor 
zover zij op het bedrijfsleven betrekking 
hebben, dat bedrijfsleven sterker maken. 

Het was op die grond, dat prof. Mo
lenaar geniegd was, zich bij 's ministers 
besluit om de vemiootsohápsbela&ting 
niet nu reeds tot 40 pct. terug te bren
gen, neer te leg.gen. 

Maar hij voegde'· daar ·onmiddellijk aan 
toe, dat de minister dan ook iets moest 
doen, dat bij zijn u_itgangspunt past en hij 
doelde hier op het toestaan van belas
tingvrije conjunctuurreserves, in de par
ticuliere sfeer. 

Dat denkbeeld was ook in de Vereni
~ v.oor Belastingwetenschap verdedigd, 
j)fSeh'oón :.... prof. Molenaar erkep.qe dit 
-"".er ook bezwaren zijn. 

veel te ver om in dit geval op 9 km. af
IStand van een boestaande sohool een 
kostbaar nieuw gebouw te zetten. · 

De staatssecretaris bleef bij haar 
mening, dat "de aan•gevoerde argumen
ten tegen de stiohting van een R.K. 
M.T.S. te Hengelo niet zodanig w~ren, 
dat deze aanvraag mocht worden af·g~
wezen, want, zo voegde zij daaraan 
toe: "in het advies van de Onderwijs
raad heeft niet gespeeld de l;:westie van 
het verschil in levensbeschouwcliji;:e 
grondslag". 

Duplicerend merkte mevrouw Forta
nier snedig op: "Vijf en dertig pct. van 
de schoolbevolking van de M.T.S. in 
Enschede is R.K. en volgt dus onderwijs 
- dat is juist -, dat niet doortrok
ken is van de R.K. godsdienst, maar 
dat toch anderzijds ook geen lering 
geeft, die tegen de overtuiging van de 
rooms-katholiekelt ingaat. 

Nu zullen we de toestand krijgen, dat 
voor bouwkunde en chemie 60 pct. van 
de bevolking in Twente, die niet R.K. 
is, genoodzaakt wordt onderwijs te vol
gen aan een R.K. instituut. Is dit recht
vaardig? Mijn fractie beantwoordt deze 
vraag ontkermend". 

Mevrouw Fortanier deelde nog me
de, overwogen te hebben, een amende
ment voor te stellen om het betreffende 
artikel symbolisch te verlagen met 
f 1,-. Zij achtte het echter duidelijk, 
gezien de gedachtenwisseling, die had 
plaats gevonden, dat zij met een derge
lijk voorstel practisch geen steun in de 
Kamer zou ondervinden. 

Zowel in de N.R.Ort als in het Alg. 
Handelsblad is naar aanleiding van 
deze opmerking van onze geestverwan
te in de desbetreffende Kameroverzich
ten geschreven, dat na de doorbraak 
zelfs bij de P.v.d.A.-fractie voor der
gelijke kwesties blijkbaar geen steun 
meer is te vinden. · 

Thans volstond onze woordvoerster 
met namens haar fractie deze verkla
ring af te leggen. 

Noodlot. boven 0., K. en W. 

Bij de behandeling van het hoger 
onderwUs wilde mevrouw Forta

nier gaarne haar waardering uitspreiken 
voor de verhoging van de salarissen der 
hoogleraren, maar 't verontTUstte haar, 
dat de onderhandelingen over de sala-

Maar: welk belastingplan heeft niet 
zijn zon- en schaduwzijden? Maar ook 
partijgenoten van de minister als de Am
sterdamse hoogleraar De Langen steunen 
dit denkbeeld. 

Het is nu het tijdstip, deze belasting
hervorming in te voeren; wil zij conjunc
tureel het gewenste effect hebben, dan 
zal het te reserveren bedrag op een spe~ 
ciale rekening bij De Nefjerlandsche Bank 
geblokkeerd moeten worden, opdat zij in 
een tijd, dat deflatoire tendenzen gaan 
overwegen, onmiddellijk liquide kunnen 
worden gemaakt. 

In die tussentijd moet degene, op wiens 
naam de rekening staat, er niet aan kun. 
nen komen, maar, zo merkte prof. Mo. 
lenaar op. "ook de minister van Finan
ciën zal met zijn vingers van deze ge
blokkeerde saldi moeten afblijven". 

Onze geestverwant was tot het doen . 
v~n deze suggestie gekomen, omdat hij er 
met zeker van was, dat in sommige on
dernemingen de bestaande investerings
aftrek, benevens de mogelijkheid van 
vervroegde afschrijving, 'er niet toe leidt, 
in deze tijd tot investeringen over te 
gaan, waarvan hij zich afvroeg, of zij la
ter wel rendabel zullen blijken te zijn. 

Men begrijpe het goed: zijn bedoeling 
was dus niet, de investeringsaftrek en 
de mogelijkheid van vervroegde afschrij. 
ving op te heffen, maar om de onderne
mer de mogelijkheid te geven om pf te 
investeren, óf belastingvrij een conjunc
tuurreserve te creëren (naar keuze dus); 
Zou dit geschieden, dan geloofde spreker, 
dat vele ondernemers aan het laatste de 
voorkeur zullen geven. 

Revaluatie 
In het bijzonder de positie van de "ver-. 

geten groepen" (de zelfstandigen, de 
lijfrentetrekkers, de gepensionneerden uit, 
particuliere fondsen) bracht onze geest
verwant er toe, ook de vraag ener wen
selijke of mogelijke revaluatie in zijn be-~ 
schouwingen te betrekken. 

Zij zijn - dat staat vast - van de in-
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rissen der wetenschappelijke staven blijk• 
baar allesbehalve vlot verlopen. 

Zij besprak tevens de positie . van de 
instructeurs in Delft en die van de. in .. 
specteurs b\i het V.H.M.O. 

Naar aanleiding hiervan zeide zij: "Als 
het over salarissen gaat, lijkt het wel, 
of er een soort noodlot boven het De.: 
partement van Onderwijs, K. en W. 
hangt. Er z\in alt~jd narigheden. 

Tenslotte komt het wel in orde, maar 
juist n i e t op het psychologisch juiste 
moment. 

Ik kan u niet zeggen, Mijnheer de 
Voorzitter. hoezeer mij dat spijt. Nu is 
dit niet alleen te wliten aan de minister 
van 0., K. en W.. want ik weet, dat dit 
Kabinetspolitiek is. Het Kabinet schie~ 
hierin schromel\ik tekort." 

Homoeopathie 

A ls laatste willen wij nog melding 
maken van enige oproertkingen 

van onze woordvoerster in verband met 
de kwestie van een leerstoel voor de ho
moeopathie. 

Minister Cals, hoewel persoonlijk ken
nelijk niet zo afwijzend, beriep zich ol) 
het feit, dat alle ingewonnen adviezen 
wèl 'afwijzend z\in. ' 

Det moge zo zijn, zei mevrouw Forta
niet, maar is de minister er daar nu mee 
af? Het zUn tenslotte adviezen en het is 
aan de minister om te bepalen, of hij 
deze adviezen zal volgen. 

Het gaat tenslotte niet om de vraag, 
een aantal kwakzalvers toe te laten tot 
het hoger onderwijs. Neen, de vraag is, 
of de Vereniging van A r t s e n, deel uit.: 
makende van de Vereniging tot bevor
dering van de Homoeopathie, in staat ge
steld moet worden, de jaarlijkse cursus in 
de homoeopatische geneeskunst, die zij 
sedert een aantal jaren geeft, in universi
tair verband te doen plaats vinden. 

Zij vond het merkwaardig, dat in Ne
derland blijkbaar niet mogelijk is wat in 
landen als de Ver. Staten, Zwitserland, 
Duitsland en andere al jaren vanzelf
sprekend is. 

En heeft het Homoeopatisch Ziekenhuis 
in Oudenrijn niet zeer onlangs zijn 40-
jarig bestaan gevierd? Zijn, zo woeg zij, 
de buitenlandse wetenschappelijke insti
tuten dan allemaal op de verkeerde weg? 
Het was V'OOr haar een grote waa.g. A. 
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flatie volledig de dupe en ook de minis
ter-president heeft erover geklaagd, dat 

·men voor hen zo weinig kan doen. 
En het is een feit, dat kan wèl door 

revaluatie van ons ruilmiddel. 
Mr Pollerna (C.H.) had gezegd, dat het 

een ruw middel is. Maar is het ruwer 
dan loonsverhoging? De vergeten groe.: 
pen, waarvan de heer Pollerna sprak, en 
de arbeiders zijn ermee gebaat. 

De vergeten groepen zijn echter n i e t 
gebaat wanneer men de prijsstijgingen al
leen door loonsverhoging wil bestrijden. 

Prof. Molenaar achtte het tekenend, dat 
de laatste maanden hoe langer hoe meer 
stemmen opgaan, die pleiten voor een 
revaluatie. 

Hij noemde het artikel van dr F. W. 
C. Blom en dat van. prof. Witteveen in 
"Economisch~Statistische Berichten". En 
onlangs hebben ook dr D. J. B. Schouten 
(in het "Katholiek Staatkundig Maand
schrift") en »rot. dr F. de Rpos (voor de 
Ned. Mij. v. Nijverheid en Handel, in 
Den Haag) zich voor revaluatie uitge
sproken. 

De minister had erop gewezen, dat een 
revaluatie volgens de Bretton Woods
overeenkomst alleen in zeer uitzonderlij
ke omstandigheden mag ·geschieden. 

Wanneer, zo reageerde prof. Molenaar 
hierop, echter een land jaren achtereen 
een betalingsoverschot heeft, te zamen 
met een inflatoire ontwikkeling, dan zijn 
dat omstandigheden, die zijns inziens een 
revaluatie ten volle wettigen, omdat die 
omstandigheden waarlijk uitzonderlijk ge

. noeg zijn. 
Voorts had de minister betoogd, dat 

een daling van de invoerprijzen door re
valuatie toch niet in de kosten van 
levensonderhoud zou. doorweVken. Als 
dat, zo antwoordde de hMr Molenaar, h~t 
geval ware, zou er aan de concurrentie 
op de wereldmarkt nog al wat ontbre
ken! 

In ieder geval meende prof. Molenaar, 
dat het Nederlandse volk over de vol
gende ·belangrijke vragen wel eens wat 
meer zou mogen weten : 

1. Hoe staat het Op het ogenblik met 
ons loonniveau<.relatief ten opzichte van 
dat in andere landen? 

2. Wat zou het effect van een reva
luatie zijn op de korte en op de lange 
termlin voor onze betalingsbalans? 

3. · In hoeverre zou hierdoor de te 
sterke stijging van de totale. vraag uit 
binnen- en buitenland worderi afg:>
wend? 

In een .iets verder deel wan zljn betoog 
· noemde prof. Molenaar nog afschrik

wekkend de becijfering, die prof. Witte
veen in "Economisch-Statistische Berich
ten" (29 September 1954) had gegeven, 

· .waarin deze. aantoqnde, dat een geleide
. lljke inflatie· van 4 pCt. per jaar door de 

werking van dezelfde factoren, die bij 
de samengestelde interest werlken, in 
dertig jaar tot een prljsstijging van 324 
pCt. leidt! 

Een geleidelijke, zij het ook langzaam 
zich voltrekkende inflatie leidt tot wat 
de oude socialisten noemen. "Enteignung 
·der Enteigner". En die "Enteigner" wa
. ren dan de spaarders, de versmade ka
pitalisten, de groten èn d~ kleinen. Ook 
de mensen. die hun weinige spaargelden 
in een eigen huisje belegden. Allen dus, 
die de waarde hebben gevoeld van eigen, 
individuele besparingen. 

Minister Van· de Kieft heeft op dit deel 
van het betoog van prof. Molenaar o.a. 
geantwoord, bang te zijn voor een . dis
cussie over een dergelijk onderwerp m 
het Nede_rlandse volk en herhaalde, het
geen hU in de Twèede Kàmer had ge
zegd, dat hlj "het betreuren zou, i,ndic'l 
ee11 dergel~ik onqerwerp op markten en 
pleinen zou worden bediscussieerd." 

De minister had daar al een zeer ·on
- aangenaam gevolg van gemerkt. Éen 
· van zlin vrienden. eeri zalkenman, stuur

de hem een uitknipse_l uit êen van dt! . 
' · grofe' New Yóï'kse • dagbiad({n,- dál"'hi.f'và:O:' · 
- een Amerikaanse reláti'e had gei:rëgeli. 

Er · sto.ncÎ in dikke Iêtters bo~ei1: 
.. btitéh economist is advocate re\,ali:t· 

; tion;'. 

De Amerikaanse zakenvriend vroeg: 
Ktint u mtï daár ook .. ovër inlichten en 
mèt hoeveei p_rocel}t zàld~ gl,llden J;e'và. 

. lueren? Dat is - zo zei de minister -
- een emstlge zaák. . . - . - . 

·. Uit de -kringen van de Eanlk:v.oor In-
ternationale 'Betalingen in Bazel werd 
hem van de meest betrouwl)are zijde·. ge
rapporteerd. dat men daar over revàlua
tie van ·de gulden spreekt en predes 
weet, met welk percentage onze munt 
zal revalueren. 

. Het is een onomstotelijk feit, dat nu 
al betalingen öf teruggehouden öf ver
vroegd worden, omdat men meent, dut 
een revaluatie ons boven het hoofd zou 
kunnen hangen en men' daarop gaat spe
culeren. 

Minister .Van de Kieft verklaarde zich 
Voor dergelijke geruchten bevreesd. ·Hij 
80U bovendien ·durveri zeggen, dat "men 

de munt met evenveel zorgvuldigheid 
moet behandelen als de reputatie van een 
mooie vrouw: men moet haar niet on
nodig in opspraak brengen, 

En hij voegde daaraan nog toe: "De 
geachte afgevaardigde heeft het bétoog, 
dat ik in de Tweede Kamer heb gele· 
verd, niet klemmend genoemd. Ik zal 
het oolk niet klemmender maken. 

Dit is mijns inziens geen onderwerp, 
waarover men zich met zekerheid moet 
uitlaten. Duidellik heb ik uiteengezet, 
wat in de gegeven omstandigheden de 
Regering beweegt om te zorgen, dat 
men thans niet tot een dergelijke maat
regel overgaat. Ik geloof, dat ik daàraan 
eigenlijk niets behoef toe te voegen." 

Prof. Molenaar antwoordde hierop bij 
de replieken: 

"Ik heb zeer goed begrepen, waarom 
de minister heeft gezegd, dat hij geen 
poging zal doen, sterkere argumenten 
naar voren te brengen. 

Het sterkste argument, dat de minis
ter heeft gebezigd, la~ in het citaat uit 
een Amerikaans blad. 

Ik was er mij gisteren reeds ten volle 
van bewust, dat men aan deze zaak niet 
te grote aandacht moet schenken, in ver
band met het daaraan verbonden gevaar, 
waarop de minister wees. 

Ik wil daarom bij deze alleen het vol
gende. (hierover) zeggen. Ik heb het on
derwerp nog eens onder de aandacht van 
de' Regering gebracht en zie van een ver
der bepleiten daarvan af, omdat ik de be· 
schouwingen en argumenten van de mi
nister met aandacht heb aangehoord en 
erken, dat die argumenten klemmend 
zijn''. 

Aanvullende 
werkgelegenheid 

Wij zullen ook nog iets moeten zeg
gen over de behandeling van de 

b e g r o t in g van Financiën. Wij beslui
ten dit overzicht van de door prof. Mo
lenaar gehouden algemene financiële be
schouwingen daarom met te vermelden, 
dat hij de suggestie aan de hand deed, de 
Dienst van de Werkgelegenheid (tijde
lijk) van naam te doen veranderen in: 
Dienst voor ontspanning op de arbeids
markt; 

Immers, in tal van particuliere onder
nemingen, ja, in de gehele landbouw, 
schreeuwt men om arbeidskrachten. 

Nodig zijn in hoofdzaak twee maatre
gelen: le. sterke inkrimping van . aan
vullende werkgelegenheid en va11 open
bare werken; 2e. sterke inperking van,<,te 
overheidsuitgaven. · 

' '., 

Begroting van Financiën 

De behandeling van de begroting. van 
. Financiën, had een week later in•de 

Eerste Kamer plaats en hier kon prof. 
Molenaar het ·optreden van het N.V.V. 
inmiddels in zijn beschouwingen betrek
ken.-

De politieke barometer, zo kon onze 
geestverwant vaststellen, is geweldig te
ruggelopen. 

Het Verbondsbestuur van het N.V.V. 
is .,diep verontrust" over de fiscale en 
sociaal-economische politiek van de Re
gering. Het Verbondsbestuur neemt geen 
blaèl voor de mond. 

De eigen P.v.d.A.-ministers wordt ver
weten, dat zij onder de druk van kort
zichtige parlementaire krachten zich be
reid hebben verklaard, de belastingver
laging al op 1 Juli 1955 te doen ingaan. 

·Prof.· Molena~rs vraag aan minister 
Vàn de Kieft was dä:ilro!p, of het de be
doeling blijft, de bèlástingverlaging op 
1 Juli 1955 te doen ingaan, dan wel of er 
een kans is, dat het Kabinet riu onder de 
druk van parlementaire krachten, die de 
zaken breder menen te zien, een front-
verandering tjitvoert? . 

Zijns inziens kan het niet anders doen, 
dan nu voet bij stuk tè · houden. Maar 
prof. Molenaar herhaalde: de politieke 
Qitrometer loopt terug. 
·Een grote groepkiezers v:a:o: d'ê'P.v.d.A., 

MINISTER VAN DE KIE FT 
_ .... geen frontverandering ... _ 

ADRESWIJZIGING 
REDACTIESECRETARIAAT 

Het huisnummer van onze redac
tiesecretaris G. Stempher op de 
Prinsengracht te Amsterdam .is ge
wijzigd van 10'7'7 in 

1079 
Het telefoonnummer blijft onve~ 

anderd 35343. 

ADRESWIJZIGING 
MEJ. Mr VAN EVERDINOEN 

Het nieuwe adres van d~ adjunct-secre
taresse van onze Partij, mejuffrouw mr 
M. M. F. van Everd.j.ngen, luidt tilans 
.,Flat Oldenhove", Flat 4, Laan van Meer
dervoort 52, 's-Gravenlhage, tel. 398877. 
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verenigd in het N.V.V., distancieert zich 
van het Kabinet. Het huurbeleid is fout. 

De prijsbeheersingspolitiek draagt de 
goedkeuring van het N.V.V. niet weg. 

Bij de loonpolitiek zou de Regering het 
levenspeil stabiliseren, ja, zelfs terug
dringen. Kort gezegd: Het N.V.V. is in de 
opposi~ie. En het Verbondsbestuur ge
bruikt .bij haar critiek termen, die wij tot 
dusver 'alleen van communistische zijde 
hoorden. 

Het was dus geen wonder, dat prof. 
Molenaar. zich ietwat ongerust gevoelde 
en vroeg:.<persisteert het Kabinet onder 
deze druk wel bij zijn plannen of krijgen 
wij nog weer een "compromis"? 

Daarop - en dat uit te lokken was na
tuurlijk prof. Molenaars bedoeling - is 
van de zijde v·an minister Van de Kieft 
een duidelijk antwoord gekomen. 

.. Natuurlijk; liet de ·minister· zijn verkla
ring voorafgaan door vriendelijke woor
den voor het N.V.V., dat na de oorlog, 
tezamen met de andere va:kcentralen 
hei beleid altijd had gesteund en hij 
meende te mogen zeggen, dat "wij zeker 
aan het redelijke en nuchtere inzicht van 
de grote vakcentraren in ons land het 
economisch herstel van Nederland in niet 
geringe mate hebben te danken". 

Het thans opgetreden. verschil van me
ning van het N.V.V. met de Regering be
treurde de minister, maar hij gaf prof. 
Molenaar daarbij tegelijk de verzekering, 
.,dat de geachte afgevaardigde niet onge
rust behoeft te zijn over het lot van de 
belastingvoorstellen, die zich al enige tijd 
in handen van de Raad van State bevin
den". 

Coördinatie 
inkomensgrenzen 

"' Wij zullen aan een aa,ntal detailopmer-
kingen over verschillende belastin

gen moeten voorbijgaan, maar willen wel 
vermelden, dat prof. Molenaar pleitte 
voor een doen samenvallen, in het belàng 
van de vereenvoudiging en vàii. de·· co
ordinatie, van de grens, waarbij een loon
trek~er, l)i~t alleen. iu -~ J.RQJl,~_.,.. !P!'t\!t:. 9Jlk 

· in d~ mkomstenbelasting wordt· betrok
ken (f 5000) en di~ van de soCiale verze
keringen ·(thans f 6000). 
• Uit het antwoord van de zijde der Re
geringstafel is gebleken, dat het pl;m 
daartoe inderdaad bestaat en dat die 
grens op /6óoo zal worde-n gecoördineerd. 

Efficiency 
in overheidsdienst 

H et derde punt, dat wij willen ver-
melden (en hiertoe zullen wij ons 

moeten beperken), is, dat prof. Mole
naar nog eens uitvoerig heeft duidelijk 
gemaakt, dat hij, pleitend voor bezuini
ging, bedoelt: de bevordering vari een zo 
gróot mogelijke efficiency en een zo doel
matig mogelijke organisatie vàn het over
heidsapparaat, het burgerlijke zowel als 
het militaire. 

Dat daarmede, naar. veler overtuiging, 
tientallen millioenen zouden zijn te be
zuinigen, zonder schade aan te richten 
aan wezenlijke sociale of culturele be-
langen, staat vast. A. 
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Landelijke Midde~ 
standscommissie 

vergaderde 
Ziekenfondsvraagstuk o.m. 

aan de orde gesteld 
In een dezer dagen te 's-Gravenhage ge
houden vergadering heeft de Landelijke 
Middenstandscommissie der V.V.D. het, 
door een subcommissie onder leiding van 
prof. mr N. E. H. van Esveld voorbereide 
rapport over de oudedagsvoorziening voor 
zelfstandigen vastgesteld. 

Besloten werd de minderheidsnota's 
van de leden der subcommissie, de heren 
mr. F. Portheïne enT. van den Berg, aan 
het rapport, dat dezer dagen ·aan het 
Hoofdbestuur en de Kamerfracties zal 
worden áangeboden, toe te voegen: ' 

Na een inleidende bespreking werd be. 
sloten het vraagstuk van de kinderbij
slag voor zelfstandigen om advies in han
den van dezelfde subcommissie te stellen. 

Vervolgens hield prof. van Esveld een 
oriënterende inleiding over het zieken
fondsvraagstuk, in het bijzonder over de 
voor zelfstandigen belangrijke vrijwHlige 
verzekering. Uit de . discussie bleek, dat 
er ook in dit opzicht grote ontevreden
heid, vooral over de steeds stijgende kos-
ten, bestaat. · 

Besloten werd het Hoofdbestuur te ver
zoeken in de door de Partij in te stellen 
studiecommissie ook een lid van de Lan
delijke Middenstandscommissie te willen 
opnemen. 

Prof. van Esveld werd door de wnd. 
voorzitter, de heer J. J. Korft, onder al
gemene instemming dank betuigd voor 
zijn gewaardeerde medewerking aan de 
arbeid der commissie. 

In een vergadering, die op 31 Maart 
a.s. zal worden gehouden zal de behande
ling van het complex vraagstukken rond 
lonen, prijzen en huren, aan de hand van 
de dan bekende wetsontwerpen, worden 
voortgezet. 

Er werd uitvoerig van gedachten ge
wisseld over de Prijzenbeschikking Han
delsmarges 1955. Hierover zal nader con
tact met de Tweede Kamerfractie worden 
opgenomen. 

HÀNDLEIDING 
KIESWET 

Gelegenheid tot voor-iDscbrijvlng 
bij het Partij-secre..,rlaat. 

Door de verschillende in de 
nieuwe .wet aangebrachte wijzigin
gen is· de .,Toelichting op de Kies
wet" van de hand van B. Nauta 
(in 1953 overleden) en J. Th. van 
der Voorde-reeds weer ten dele 
verouderd. 

Indien daarvoor voldoende be
langstelling zal blijken te bestaan, 
zal een tweede druk worden sa
mengesteld, doch dan in losbladige 
vorm. 

De voordelen van een losbladige 
uitgave zijn, dat men voortdurend 
beschikt over een tot op de dag 
bijgewerkte commentaar met de 
tekst der wet en der uitvoerings
voorschriften. 

De tweede uitgave zal voorts 
(evenals de· eerste druk) bevatten: 
een overzicht van de ontwikkeling 
van het kiesstelsel; een overzicht 
van de werkzaamheden van het .. 
stembureau; de voor de ;1fdelings~ 
besturen van· belang zijnde mo(l.el
len, .behorende bij het kiesbeslui't. 

Omdat van het bestaande zetsel · 
nog heel veel kan worden gebruikt; 
zal de prijs uiterst laag gesteld 
kunOO. ·Wordea-.n-wel- Git • 75ä c.-i 

(met inbegrip van de band). Bi] 
voor-inschrijving wordt de prijs 
zelfs verlaagd tot f 6.-. 

Aanvullingen en wijzigingen 
worden aan de bezitters van de los
bladige . uitgave steeds direct toe~ · 
gezónden; de kosten per bladzijde 
maken dan slechts een gering be-

' drag uit. · · 
Wij ·achten het van belang; dat 

elke afdeling in haar archiéf een 
overzichtelijke commentaar op de 
Kieswet bezit, dié - ook los van 
de verkiezingsvoorbereidingen -
door elk bestuurslid en elke toe
komstige candidaat voor een ver
tegenwoordigend lichaam steeds 
kan worden geraadpleegd. 

Daarom menen wij aan deze uit
gave te kunnen medewerken door 
de gelegenheid tot voor-inschrij
ving bij het Partijsecretariaat Ko
ninginnegracht 61, Den Haag, open 
te stellen. (Inzenden binnen een 
maand na heden). 
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Jaarlijkse . Algemene Vergadering van de Vereniging 
van Staten- en Faadsleden van de V.V.D. 

Ledental steeg tot 578 Prof. mr P. ]. D. J. van Gilse van 516 
hielden inleidintren over het 

Oud en mr 

Politievraa!{stuk 
De Vereniging van Staten- en Raadsleden van de Volkspartij voor Vrijheid en 

Democratie heeft op Zaterdag 26 Februari j.l. haar. jaarlijkse algemene vergadering in 
Den Haag gehouden. De ochtendvergadering had een huishoudelijk karakter, in de 
middagvergadering, welke zeer druk bezocht was, kwam het politievraagstuk aan de 
orde. 

De voorzittér, de heer D. W. Dettmeijer, heette bij de aanvang der_ vergadering 
de aanwezigen welkom, in het bijzonder de voorzitter van onze Partij, prof. mr P. J. 
Oud. 

Hij memoreerde het feit, dat voor het eerst sinds het bestaan der Vereniging mr J. 
Rutgers, die altijd grote belangstelling toonde voor de Vereniging afwezig was. 

Onder instemming der vergadering werd besloten namens de Vereniging aan nîr 
Rutgers bloemen te zenden met de wensen voor een algeheel herstel. 

De voorzitter wees er op, dat meer dan ooit juist door de Raads- en Statenleden 
de gedachte van de vrijheid en de beginselen van onze .Partij uitgedragen moeten 
worden. Men ziet aan de ontwerpverordening inzake het in het· gras zitten in de 
gemeente Tilburg en aan de nieuwe begrafeniswet met betrekking tot de regeling 
van de crematie, dat voortdurend aanslagen op de vrijheidsgedachte worden gedaan. 

Staande werden de leden der Vereni
ging, die in het jaar 1954 zijn heenge
gaan, herdacht. 

Dat waren de heren D. de Jager, lid 
van de gemeenteraad van Heiloo, J. C. 
J. Mens, burgemeester van Neede, Ch. de 
Monchy, lid van de Gemeenteraad van 
Rotterdam, H. R. Mulder, lid van de Ge
meenteraad van Deventer, A. van Riesen, 
lid van de Gemeenteraad van Bergen op 
Zoom, jhr mr W. L. Schorer, lid van de 
Provinciale Staten ·van Zuid-Holland, dr 
W. van den Ent, lid van de Onderwijs
commissie en C. M. Moolenburgh, oud
bestuurslid der Vereniging. 

Na behandeling van de ingekomen 
stukken, werden de notulen van de vo
rige algemene vergadering goedgekeurd. 

Uit het jaarverslag van de secretaresse, 
mej. mr M. M.F. van Everdingen, bleek, 
dat het ledental der Vereniging in het 
afgelopen jaar gestegen is van 516 tot 

, 578. )H~il)n;10,d _werd _p.an., h~~ Qnqerwij~
congré's. op l!jJ en 2i ~brüari 1154 •ili Den 
Haag gehouden, waaraan door ruim 200 
personen _ w~rd deelgen.omel). en aan het 
bezoek aan het nieuwe Haagse Stadhuis 
op, 20· Februari. 

De verkiezing voor ·cl.è Provinciale Sta
ten deed het aantal Staten-leden van onze 
Partij stijgen van 49 op 50. Het aantal 
Gedeputeerden steeg van 1 op 3. 

Overzicht van 
bijeenkomsten 

Tal van bijeenkomsten werden gehou
den, zoals die op 11 September voor 

' raadsleden uit gemeenten boven 75.000 
· inwoners, op 20 October voor raadsleden -
uit Zuid-Holland, op 12 November voor 

. raadsleden uit de provincie Groningen, 
· op 13 November voor raadsledeq uit 
' Noord-Holland en voor raadsleden uit 

Friesland, op 20 November voor raadsle-

DRS H. A. KÖRTHAI.,S 

den uit Gelderland, Utl·echt .. en Noord
Brabant en op ·24- N overnber· voor raads
leden uit .Drente en·. OverijsseL 

Op 23 October werd een bijeenkomst 
gehouden van onze vertegenwoordigers 
in de Provinciale Staten, in welke ver
gadering besloten werd tot instelling Vàn 
een Commissie inzake de herziening van 
de Provinciale Wet, welke Commissie in
middels is geïnstalleerd onder voorzitter. 
scha~ van prof. mr D. Simons, met als 
secretaris de ·heer K. H. Brandt. 

Op 21 Augustus vond te Utrecht de in
stallatievergadering plaats van de Com
missie ter bestudering van het vraagstuk 
van de ziektenkostenvoorziening voor 
ambtenaren met als voorzitter de heer 
J. U. Schilthuis te Rotterdam en als secre
taris de heer K. H. Brandt. 

A~h~er de bestuurstafel op de jaarlijkse algemene vergaderin; van de Ver~ 
enzgmg van Staten~ en Raadsleden van de V. V.D. op 26 Februari in Den 
Haag: van links-11aar rechts: M. Visser. mevr. E. M. W. Wildervanek de 
Blécourt-Bech. mr d.- H; K. de Langen. mevr. G. Holzmüllet.....;Teengs; S. 

In Juli werd een adreslijst van de Ver
eniging uitgegeven, waarin ook opgeno
men werden de adressen van de leden 
van het Hoofdbestuur van onze Partij, 
van de Kamerfracties, van de secreta
rissen der Centrales en van het Bestuur 
en de Adviesraad van de Vrouwen in de 
V.V.D. 

Het maandblad Provincie en Gemeente 
verscheen elke maand, met uitzondering 
van Januari en September. In het jaar 
1954 maakten wederom vele leden van de 
Vereniging gebruik van de gelegenheid 
om de in het maandblad aangekondigde 
boeken, brochures, tijdschriften, wetten 
en omzendbrieven van overheidsadmini
straties ter leen te vragen. 

In het verslagjaar vonden rond 160 ~it
leningen plaats. Daarnaast kwam het 27 
maal voor, dat leden om boeken en rap
porten verzochten, welke niet in de bi
bliotheek der Vereniging aanwezig wa
ren. 

In al deze gevallen kon wederom het 
gevraagde kosteloos ter leen verstrekt 
worden. 

De bibliotheek, met de aanleg waarvan 
in· 1953 een begin is gemaakt, onderging 
slechts een zeer geringe uitbreiding. De 
bibliotheek en de documentatie van het 
maandblad waren ook in 1954 in de wo. 
ning van de redacteur, de heer K. H. 
Brandt gehuisvest. ' 

Service van het Bureau 
voor Gemeentepolitiek 

Het Bureau voor Gemeentepo'litiek, 
verbonden aan de Redactie van Provin
cie en Gemeente, verstrekte aan leden 
der Vereniging ko!feloos schriftelijke 
·en mondelinge adviezen over de volgen
de aangelegenheden: 

j\arikoop van woningen te binden aan 
· èen· vestigingsvergunning; verlenen van 
subsidie aan R.K. seminaria; ronselen' van 
volmacht-stemmen in ziekenhuizen; be
groting van een dienst· voor maats_chappe
lijk betoon; naamsverandering van een 
gemeente; bouwkassen;. combinatifij :van 

.. de-functies van burgemeester en 'seèieta
ris van drie gemeenten; stichting van een 
aardgasbedrijf; diverse begrotingszaken; 
algemene politie-verordeningen; diverse 

- onderwijszaken, betreffende het kleuter
. onderwijs, het lage~ onderwijs, het v.g. 
l.o. en het middelbaar onderwijs; subsi
die aan bejaarden-centrum; financiële 
verhouding tussen Rijk en. Gemeenten en 
reglement van orde voor de raadsverga
deringen. 

Voorts werd op verzoek van enkele 
Leidse leden een enquete ingesteld inza
ke de beheersvorm van schouwburgen. 
49 raadsbesluiten inzake de stichting door 
de gemeeljte of medewerking van de ge
meente aan de stichting van industrie-

PROF. MR P. J. OUD 

flats werden op verzoek aan zeven leden 
der Vereniging verstrekt. 

Voor de adviezen betreffende onder
wijszaken was de heer J. Machielsen, In
specteur van het L.O. in de inspectie Lei
den, tweemaal bereid van voorlichting te 
dienen aan het Bureau voor Gemeentepo
litiek. 

Ten aanzien van het advies inzake de 
stichting van een aardgasbedrijf won het 
bureau bij een tweetal deskundigen ad-
vies in. 

""' Fint;tnciën Persterkt 
Na dit jaarverslag werd ook het finan

cieel jaarverslàg ·goedgekeurd en op voor
stel ,Van de Káscomrriissiè \Vèrli' bij mon
dé ·van de heer G'rlWé'èöetir · · 'èe'fvöl.' (lé
charge verleend aan' nièj. v'áii''lt\rërtlin
gen voor het door haar gevoerde beleid. 

De heer Grèvecoeur maakte van deze 
gelegenheid gebruik óm bepaalde sug
gesties te doen om de middelen van de 
Vereniging te versterken door voor te 
stellen, dat het Bestuur aan alle leden 
zal vragen om vrijwillig één keer hun 
presentiegeld ten bate van ·de kas van de 
Vereniging af te staan, welke suggestie 
onder instemming van de vergadering 
overgenomen werd. 

De heer Dettmeijer maakte van deze 
gelegenheid gebruik, mede naar aanlei-

'Vt'rvolg op pag. 6) 

Breebaart, mej. mr M. M.F. van Everdingen, D. W. Dettmeijer, PI'-'t· mr 
P. J. Oud, mr H. S. Siebers, mr D. J. van Gilse, A. Schouten en W. D. 
Janzen. 
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17 September a.s. 

Regionale Voorbereidingscom
missies worden geïnstalleerd 
In alle streken van ons land wordt een 

begin gemaakt met het oprichten· van 
regionale voorbereidingscommissies. 

In de Centrale Zuid wordt deze com
missie gevormd onder voorzitterschap 
:van dr M. P. Vrij te Eindhoven, terwijl 
de Centrale Leiden een regionale voorbe
reidingscommissie vormt onder voorzit
terselaap yan drs F. J. Hooftman, secre
taris van dese Kamercentrale. 

De veornaamste taak van deze commis
sies, het stimuleren van het. bezoek, zal 
op een systematische wijze worden ter 
hand genomea. 

Het Werk-Comité en de 
Landelijke Commissie 
Het Werk-Comité en de Landelijke 

Commissie ter voorbereiding van de 
V.V.D.-dag zijn nog met enkele leden uit
gebreid. 

De definitieve samenstelling is thans: 

Werkcomité: 
D. W. Dettmeijer te 's-Gravenhage, 

Voorzitter 
·s. J. van den Bergh te Wassenaar. 
K. J. Bouma te Rijswijk Z.H. 
:Mr F. G. van Dijk te 's-Gravenhage 

;-:U:r D. J. van Gil!;e te 's-Gravenhage 
~ Mr C. Greve te 's-Gravenhage 
:.Mej. M. Hardeman te ;s-Gravenhage 
Drs M. H. Harthoorn te Wassenaar 

·A. J. Kalff te 's-Gravenhage 
· J. C. Manssen te 's-Gravenhage 
·u:r A. R. Meijer te 's-Gravenhage 
Mr H. F. Dosterhuis te Voorburg 

·Mej. Joh. H. Springer te Hailtlem 
·Mej. Mr M. M.F. van Everdingen te 

's-Gravenhage 
. L. van Vlaardingen te Gouda 

·;.' 

Landelijke Commissie: 
:M:r Dr C. Berkhouwer te Alkmaar 

· F. C. Dutijn Noordberger te Leeuwarden 
Dr K. van Dijk te Groningen 
J. K. Fredrikze te Arnhem 

. Ir F. H. Hiddingh te Assen 
Drs F. J. Hooftman te Gouda 
A. Nawijn te Olst 
H. M. van Nieuwkerk te Schiedam 
E. J. van Rees Veilinga te, Bergen N.H. 
Mr D. Schuitemaker te Utrecht 
Mr F. Ed. Staab te Rotterdam 
Ir M. J. Stoel Feuerstein te Goes 
Dr M. P. Vrij te Eindhoven 
Dr J. C. van Zoelen te Amsterdam 

Nieuws uit Afdelingen en Centrales 

Afdeling Den Haag hield 

ledenvergadering 
De Haagse afdeling van onze Partij 

heeft op Vrijdagavond 25 Februari een 
zeer druk bezochte ledenvergadering ge
houden in het Parkhotel onder voorzit
terschap van mr. H. van Riel. 

Het financieel jaarverslag van de pen
ningmeester, mr. C. M. Seret, werd goed
gekeurd en op voorstel van de kascom
missie werd hem eervol décharge ver
-leend voor het gevoerde beheer. 

Bij de bestuursverkiezingen werd de 
heer J. C. Manssen bij acclamatie herko
zen. 

Herkozen werden de aftredende be
stuursleden dr ir A. W. G. Koppejan en 
mr H. R. Sicman. Tot nieuwe bestuurs
leden werden gekozen mej. M. C. Pippel 
en de heer E. Scholte Ubing. De voorzit
ter bracht onder instemming van de ver
gadering hartelijk dank aan het aftre
dende bestuurslid, mevr. E. M. Dolk
Nieuwenhuis, die zich niet meer herkies
baar had gesteld. 

Tot leden van de nieuwe kascommis
sie werden gekozen de heren H. Ch. E. 
van Ede van de Pals, J. J. Vürtheim en 
mr C. Greve. 

Tot afgevaardigden van de afdeling 
Den Haag naar de algemene vergadering 
van onze Partij op 22 en 23 April te Haar
lem werden benoemd de heren mr Th. 
Bakker, J. C. Manssen, mr H. R. Sicman, 
drs J. M. A. Htrtman, A. M. Pino, J. Pol
man en mevr. A.W. L. Ebell, tot plaats
vervangende afgevaardigden dr D. J. de 
Roock, F. Rietveld, mr J. F. Q. ter Spill, 
J. Dieleman, K. J. Affourtit, mej. A. Stef
felaar en mej. F. Annokkee. 

Na een discussie over enige punten, 
welke op de algemene vergadering ter 
sprake kunnen worden gebracht, sloot de 
voorzitter de vergadering. 

Ook Almelo hield zijn 

Middenstands-Forum 
Welk een uitstekend middel van pro

paganda en leden-activiteit-opwekking 
een forum zijn k8,11', bieelk op 1 Maart in 
Almelo, waar in" het ouderwetse en 
knusse, met bruiloftsiersels opgesmukt' 
zaaltje van De Poort van Kleef een,Mid~ 
denstandsforum zitting hield onder pre
sidium van ons Kamerlid Ankersmit. · 

De leden waren: de oud-directeur van 
het Bondsbureau van de K.N.M.B. Van 
der Leeuw. de landbouw-ingenieur W. 
Kooy, het gemeenteraadslid M. Visser~ 
beiden uit Arnhèm en de heer Alberts 
uit Deventer. 

Een respectabel aantal belangrijke 
vragen werd door aanwezigen monde
ling gesteld, zodat enige schriftelijk in
gediende vraagpunten slechts voor een 
deel aan de beurt 'kwamen. 

Meestal namen drie of vier forumleden 
deel aan de beantwoording, waardoor 
elke kwe~tie van versohiliende zijden -
en hoe he;lder! - belicht werd. 

De voorzitter beperkte zich tot een be
knopte conclusie, tenzij hij iets kon me
dedelen uit zijn parlementair wei1k, het
geen de Middenstander-kiezer nader 
bracht tot de (door hem mede-) gekozen 
volksvertegenwoordiger. 

Juist een. zo open figuur, zulk een 
charmant verteller als de heer Anker
smit, kon hier het zo gewenste contact 
zeer snel tot stand brengen. 

Het publiek, meest, maàr niet uitslui
tend partijgenoten, toonde zich zeer te
vreden met het gebodene. 

Enkele der besproken onderwerpen: de 
representativiteit der georganiseerde Mid-· 
denstand. Het al of niet b\i voorkeur ko
pen, door burgers en huisvrouwen, bij 
winkeliers van eigen gezindte (deze 
vraag werd door een huisvrouw gesteld). 

Is er wel een politieke partij, die prin
cipieel een politiek voert van verdedi
ging van de zelfstandige ondernemer? 

Hoe denkt men in de V.V.D. over de 
marge-bevriezing? Moet er niet een 
~rens kome~ aan het zich steeds verder 
uitbreiden der sociale voorzieningen? 

Waarom duurt het instellen der pro
duct- en bedrijfschappen zó lang? 

Zullen ze geen ondragelijke lasten leg
gen op het bedr\ifsleven? 

Worden, in afwachting ran de invoe
ring van de nieuwe Vestigingswet, de 
ontheffingen van de wettelijke eisen niet 
te gemakkeilik verleend? 

Gij wilt de antwoorden ook vernemen? 
De inzender van dit verslag vreest, dat 

de redactie geen plaats genoeg heeft, om 
deze voldoende tot hun recht t~ laten ko
men. Belegt in Uw afdeling een forum en 
stelt de vragen, die U interesseren! 

Drs H. A. Korthals sprak 

voor de Centrale Leiden 
Op Zaterdag, 5 Maart j.l., kwam de 

Kamercentrale Leiden te Gouda in ver
gadering bijeen. 

De voorzitster, mevrouw P. H. Smits
Witvliet, opende de vergadering en heet
te alle aanwezigen hartelijk welkom, in 
het bijzonder pro:(. mr A. N. Molenaar, 
lid van de Eerste Kamer en drs H. A. 
Korthals, lid van de Tweede Kamer on
zer Partij. 

Alvorens met de afwerking van de 
huishoudelijke agenda een aanvang te 
maken, richtte mevrouw. Smits woorden 
van dank tot de heer T. van den Berg 
Azn. uit Boskoop, die ruim 1 'h jaar, naast 
het penningmeesterschap der Centrale, 
het voorzitterschap had waargenomen. 

Nadat enkele huishoudelijke kwesties 
waren afgehandeld, werd het nieuwe Par
tijreglement aan 9e orde gesteld en uit
voerig besproken. 

Nadat de secretaris der Centrale, de 
heer' di-s F. J: Hooftman aan de verga
dering uitvoerige inlichtingen had ver
. strekt over de komendeV.V.D.-dag op 17 
September a.s. werd besloten een regio
nale voorbereidingscommissie onder voor
zitterschap van de heer Hooftman samen 
te stellen. 

Hierna kreeg Drs H. A. Korthals !).et 
woord, die in een boeiend betoog nog 
eens nauwkeurig de historie van het vrij
zinnig liberalisme na 1945 in een.zestal 
punten naging en met nadruk wees op 
ons beginsel, de geestelijke vrijheid, welk 
beginsel door onze Tweede Kamerfrac
tie in de laatste maanden zo uitstekend 
is naar voren gebracht, vooral in ver
band met het Mandement en het ont
werp-crerna tiewet. -----

(Vervolg van pag. 5> 

ding van de· opmerkingen van de Kas
commissie over de vele arbeid door de 
heer K. H. Brandt ten dienste van de 
Vereniging verricht, om hem daarvoor 

·dank te zeggen en als blijk van erkente
lijkheid een reisklokje aan te bieden, 
waarbij de. vergadering onder applaus 
haar instemming met deze woorden toon
de. 

;; !l'et leden van.._de ~li;CQDlmissie ... wor 
het jaar 1955 werden benoemd mej. mr 

G. RITMEESTER 

J. Hefting (Utrecht), J. van der Noordaa 
(Zwolle) en mr A. J. Dankeiman (Den 
Haag). 

Verkiezing Bestuur 
De aftredende bestuursleden; D. W. 

Dettmeijer, voorzitter ('s Gravenhage) 
S. Breebaart (Middenmeer) en W. D. Jan
zen (Harlingen) werden bij acclamatie 
herkozen. 

In de plaats van mevr. J. van Nispen
van Wely, die zich niet meer herkies
baar had gesteld, werd eveneens bij ac
clamatie gekozen mevr. E. M. W. Wilder
vanek de Blécourt-Bech, lid van de Ge
meenteraad van Ommen. 

De voorzitter bracht onder instemming 
van de vergadering dank. aan mevr. van 
Nispen voor het werk, door haar in haar 
bestuursfunctie voor de Vereniging ver
richt. 

Na een geanimeerde rondvraag, waar
bij ó.m. medegedeeld werd dat de Com
missie inzake herziening van de Provin
ciale We~ reeds zover met haar werk
zaamheden is gevorderd, dat haar rap
port begin Maart tegemoet kan worden 
gezien en dat het rapport van de Com
missie inzake Advies voor Sportvraag
stukken ook weldra gereed zal zijn, werd 
de vergadering geschorst 

Grote belangstelling 
voor de inleidingen 

Des middags was de belangstelling zeer 
groot; de grote zaal van de Wittebrug was 
geheel gevuld met vele leden der Ver
eniging, alsmede enige introducé's. 

MR D. J. VAN GILSE 

De voorzitter begroette hen allen, in 
het bijzonder de Tweede Kamerleden, de 
herén Korthals en Ritmeester, alsmede 
de sprekers prof. mr P. J. Oud el) mr 
D. J. van Gilse. 

Hierna hielden prof. Oud en mr van 
Gilse onder grote aandacht aangehoorde 
inleidingen over het Politievraagstuk. 

VervolgelUl werd tot een algemene dis-
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Bestuursverkiezing te· Delft 
De afdeling Delft van de V.V.D. kwara 

op 2 Maart j.l. in een algemene leden
vergadering bijeen. 

De voorzitter ir H. Th. Bak!ker en de 
secretaris de heer Drabbe werden als be
stuursleden herkozen. Het bestuur werd 
verder aangevuld met ir D. van Wierin. 
gen. 

Tot leden van ~e kascommissie 1955 
werden benoemd dr R. A. JeUerna en ir 
Jhr. M. J. Ortt. 

In verband met de ongesteldheid van 
ir A. C. Kolff, waardoor de causerie 
over "Delfland en Deltaplannen" niet 
kon doorgaan, hield ir Bakker een 
praatje over de bouwplannen der T. H. 
en memoreerde de herdenking op 10 
Juni a.s. van het 50-jarig bestaan der 
T. H. en de daarmede verband houden
de, gratis toegankelijke, tentoonstelling 
in September a.s. in een ruimte van 
4000 m2. aan de Rotterdamse Weg. 

Het nieuwe reglement kon worden 
goedgekeurd evenals de jaarverslagen 
1954 van de secretaris-penningmeester, 
terwijl daarnaast vele vragen werden 
beantwoord. De vergadering had een 
zeer prettig verloop, 

Vergaderingen Kamer
centrale Dordrecht 

De Kamercentrale Dordrecht van de 
V.V.D. houdt op Zaterdag 12 Màart a.s. 
des namiddags om 3 uur in het Park
hotel te Rotterdam een bestuursverga
dering. 

De algemene ledenvergadering van de
ze Kamercentrale zal worden gehouden 
op Zaterdag 16 April a.s. 

Grote propaganda-avond op 
14 Maart a.s. te Gouda 

De heren Mr van Riel, onder-voorzit
ter der V.V.D. en lid van Ged. Staten Z.
Holl. en drs Korthals, lid der Tweede 
Kamer •komen naar Gouda om een 
spreE:kbeurt te vervullen en wel op 
Maandag, 14 Maart 1955 in de zaal 
"Kunstmin", Boelekade te Gouda, 8 uur 
n.m. precies. 

· Later op de avond zullen Alex de Haas 
met conferences en liedjes en Crochet, de 
kampioen der Nederlandse goochelaar3 
de aanwezigen aangenaam bezig houden. 

De entréeprijs is bepaald op f 1.25 trer 
persoon. 

De leden krijgen dezer dagen bezoek 
om de bestelling van kaarten op te ne
men, maar U kunt ook telefonisch be
stellen. (Tel. 4430 en 5324). 

Zaterdagmiddag 5 Maart 1955 komt in 
"De Zalm" de Centrale Leiden bijeen . 

Belangstellende leden zlin van harte 
welkom. Aanvang 3 uur precies. 

Inlichtingen oetreffende bet 
lidmaatschap der Volkspartij 
voor Vrijheid en De~ocratie 

zijn te verkrijgen bij de plaat
selijke afdelingen en bij bet 
Algemeen Secretariaat: Konin
ginnegracht 61, •s-Gravenha
ge <telefoon 111 768). 

cussie overgegaan over dit vraagstuk, 
waaraan werd deelgenomen door mevr. 
Wijsmuller-Meyer (Amsterdam), mevr. 
Eernstman-Steghers (Wassenaar), baron 
van Hemert tot Dingshof (Maarn), mr 
Schuitemaker (Utrecht), de heer Visser 
(Arnhem), de heer Uittenboogerd (Haas
trecht), de heer Gualthérie van Weezei 
(Den Haag), mr van Everdingen (Vught), 
mr Dankeiman (Den Haag) en mr Goud
smit (Gorinchem), waarna door de heren 
Oud en van Gilse gerepliceerd werd. 

De voorzitter vertolkte aller dank voor 
de voortreffelijke lriiéic:ITngen· en "Voor de 
discussie, waardoor deze middagvergade
ring over een onderwerp, dat van groot 

·belang is voor de gemeenten, zeer ge
slaagd mag worden genoemd. 

Jl ergadering van 
het Bestuur 

Het Bestuur van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de Volkspar
tij voor Vrijheid en Democratie, kwam 
dezelfde dag in vergadering bijeen. 

O.m. werd besproken het verzoek van 
de Landelijke Middenstandscommissie 
van onze Partij om medewerking te ver
lenen tot bevordering van het bezoek 
van leden der Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de V.V.D. aan het op 
Woensdag 12 October van dit jaar te hou
den liberaal Middenstandscongres te Am
sterdam. 

Voorts werd besproken de arbeid van 
de Commissie van Advies inzake Sport
vraagstukken en van de Commissie in
zake de herziening van de Provinciale 
Wet. 
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SUPERCOPS 
in Uw weetspoelen 

WEEFSPOELSPECIALISTEN 
sinds 1870 

OMBOUW VAN GETOUWEN 

Fa. Wed. J. Nijhuis C. V. 
OLDENZAALSESTRAAT 84-86 

ENSCHEDE 

N. V. A. Prins Th. zoons Aanneming Maatschappij 

SLIEDRECHT 
Te.etoon 8 

Upgencnt 
1887 

• 

Bat{eer- en Ha.,enaverken 

BEGR.t\FENIS 

TRANSPORT 

CREMATIE 

W. j. INNEMEE & ZN. N.V. 
DEN HAAG, 

Denneweg 71, 
Tel. 115940 

DELFT, LEIDEN, HAARLEM, 
Oranjekade 1, 

Tel. 10441 
Vlamingstr. 46, Hogewoerd 82, 

Tel. 26808 Tel. 30505, 
b.g.g. 23490. 

ELECTRO TECHNISCHE FABRIEK 
Fa. P. van RIKXOORT & Zonen 

KINDERDIJK - TEL. 318-01859 

DY~AMU',:O, l!"LtG1li.OM01 UREJV 

W 1/<.l<.ELE!v 

Inkoop - Verkoop - Revisie 

Specialiteit: SCHEEPSINST ALLATIES 

U. T ~ ~ r i T ~ Hz n. & Co. ~. f. 
Almelo 

Katoenen- en Rayon

manutacturen 

r 
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N.V. MACHINEFABRIEK 
v.h. H. J. KOOPMAN 

Dordrecht Tel. K 1850 - 5041 en 5042 

SèHEEPSBOUW - 1\IACHINEFABIUEK - KETELMAKERIJ 

NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

N. V. Staaldraadkabel- en Herculestouwfabriek 

voorheen 

}. C. DEN HAAN 
I GORINCHEM I 

N.V. 
W. A. HOEK's 

;~~-

MACHINE. EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek 
te Schiedam. 

Compressors voor alle gassen en lederen druk. 
Installaties· voor de bereiding van zuurstof, stikstof ens. 

. 

N IE U W 8 0 U W EN R E P A R A T I E 

VAN 

Z E E- EN B I N ~ E N S C H E P E N 

· WERF DE NOORD n.v. 
ALBLASSERDAM - HOLLAND 

TEL.: ROTTERDAM 7261_9-72599 • ALBLASSERDAM 451-452 

BETONPAAL 
FUNDERINGEN 
"SYSTEEM DE WAAL" 

Ruim 40 jaar ~rvaring - 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 50, 60, 70. 80 ton. 

Voor versterking en nieuwbouw. 

Ook IN fabrieken . kerken -
scholen huizen. 
Door het gehele tand. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N. V., 

A'dam, Tel. 8181,0, Gen. Vetterstr. 58 
R'DAM, Tel. 65219. Thorledeweg 5 

Gelaste stalen buizen van 
6-114 m.m. blank vetrokken 

• 
Gelaste stalen vl~mpljp 

• 
Gas• en Waterleiding buis, 

zwart. en 
vegalvaniseerd tot 4" 

N. V. R IJ N ST A AL 
v/hJ. W.OONK &Co 
ARNHEM TEL 24941 
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Een Rondvaart door de Rotterdamse Havens SPI DO 
* ___ ___......--...~____......___..__. ___ . een belevenis!! Willemsplein 

ROTTERDAM 

BEURS CAF'Ec- RESTAURANT 
,'< 

een betere toekomst met de V V.D. 

COOLSINGEL 48 ROTTERDAM 

Tel. 21795 een betere KIJK op die toekomst met 
21796 
22001 

* EEN GROENEVELD-BRIL 
VERZORGING VAN GROTE EN KLEINE~ 
GEZELSCHAPPEN. . GROENEVELD-BRILLEN 

PRIMA KEUKEN EN WIJNKELDER Oostzeedijk 286 - Rotterda.m 

Tel K 1800-26777 
W. Dalkmann 

VOOR UW WAS 

NAAR 

B··-Û·· ·--R--:G .. H . . 
Tevens Uw adres voor Chemisch Reinigen 

* 
N.V Stoom- en Chemische Wasserij 

v/h C. D. BORGH & Zn. 

Bellevoysstraat 75 • Rotterdam - . Telefoon 32631-36235 

Hier is het gezellig. 

Het eten is er best en niet duur. 

Thans nog Roebussenstraat 2i 

Teletoon 20379 

Rotterdam 

J A"l SC I-I U ·r 
INTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

• V er huizingen en transporten onder volle garantie 
• Verpakkingen voor zeetransporten naar alle werelddelen 
• Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels 

Let op het j u i s t e adres! 

lNSULINDESTRAAT 260-291 (hoek Bergweg) 
Rotterdam-C. Telefoon 16021 ' 

WILTON-FIJENOORD 
ROTTERDAM • 

~cheepsbouw 

Machinebouw 

SCHIEDAM 

Reparatie 

Drijvende dokken van 4500 

tot 46000 ton hetvermogen 

W. F. - Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

N.V .. BOELE'S 
Scbeepsw.erven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ ROTTERDAM) 

REPARATIE EN NIEUWBOUW 
TELEFOON 72H68 ROTTERDAM TELEGR. BOELE-ROLNES 

C. van der Giessen & Zonen·s 

I Sche~pswerven N.V.I 
Krimpen aan den IJssel 

~------------.-J--------------------------~ 
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ERESCHULD 
Bij de financiële beraadslagingen over de 

Rijksbegroting sprak ons Kamerlid, de 
heer Van Leeuwen van een Ereschuld. 

Een ereschulc! van de Staat jegens. de ver
geten, of gelijk mr Oud ze onlangs noemde, 
de verwaarloosde groepen. 

Door de voorspoed waarin ons land ver
keert mogen wij ons niet laten bedwelmen. 
Zij noopt ons veeleer, ons een duidelijk beeld 
van onze economische situatie te vormen. Dat 
beeld moet - aldus onze afgevaardigde, een 
financieel expert van erkende kwaliteit -
gezien worden tegen een achtergrond, welke 
minder rooskleurig is dan de Regering ons 
die afschildert. Dan rijst vanzelf de vraag: is 
hetgeen wij aanzien voor een tijd van betrek
kelijk grote voorspoed in werkelijkheid niet 
het beeld van een inflatieperiode. Een inflatie
periode, waarin wegens de waardeverminde
ring van het geld waarde- en prijsstijgingen 
plaats vinden, die in het algemeen gesproken 
geen meerdere rijkdom meebrengen, ook al 
stimuleren zij hier en daar de activiteit en 
dus de welvaart. 

... ... * 

Na zo in een enkele trek het beeld te heb-
ben geschetst, wees de heer Van Leeu

wen erop, · dat . kenmerkend voor een inflatie
periode.;~ dat bezits..· en. inkomstenverschui· 
~gen plaats vinden op· de rug van degenen, 
die vaste geldinkomens genieten. Dat zijn in 
de eerste plaats pensioen- en Iijfrentetrekkers, 
kleine· renteniers en andere vaste-inkomen
genieters, waaronder tengevolge van het 
huurbeleid nu ook de huizenbezitters vallen. 
Voorzover zij, die tot deze groepen behoren, 
al niet reeds vroeger onder de minder draag
krachtigen moesten worden gerangschikt, zijn 
zij het nu door de geldontwaarding geworden. 

Gebaat zijn-in de eerste plaats zij, die schul
den hebben, uitgedrukt in een vaste geldsom. 

De Staat der Nederlanden en de andere 
Overheidslichamen zijn dus in de eerste plaats 
de bevoordeelden, aangezien de geldschulden 
zeer overwegend voor hun rekening komen. 

... ... ... 

De vergeten groepen - zo stelde mr Van 
Leeuwen het terecht - zijn tengevolge 

van het overheidsbeleid in hun positie van 
,.vergeten groepen" gekomen. De Staat, die 
van de geldontwaarding profiteerde, heeft dus 
inderdaad jegens hen een ereschuld. Waar 
de minister-president in dit verband sprak 
van nachtmerries, die de leden van het Ka
binet zouden hebben, wanneer zij zich de po
sitie der vergeten groepen realiseerden, welke 
bij bovendien niet als vergeten groepen wens
te beschouwd te zien, wees de heer Van Leeu
wen erop, dat nachtmerries veelal voortko
men uit een slecht geweten. Een Regering, 
die onvoldoende zorg heeft voor de waarde
vastheid van het geld, heeft uiteraard een 
slecht geweten. Zij het in het onbewuste! 

* * ..-. 

Het is, naar het ons voorkomt, goed, dat 
juist een liberaal-Kamerlid deze kwestie 

zó heeft gesteld. Te lang is reeds over de 
vergeten groepen gesproken zonder dat er 

, ~ 

Wijziging bankrekening V. V .0. 
De bankrekening van de Partij is overgebracht van 
Pierson ell Oo. te Amsterdam naar R. Mees en 
Zoonen te 's-Gravenhage. 
Men wU hiervan wel goede nota nemen. 

iets voor hen gedaan werd, te lang met deze 
groepen gesold, die de heer Drees dan nog 
niet eens vergeten wil noemen. 

Waren die groepen nu inderdaad alleen nog 
maar vergeten, het zou erg genoeg zijn. Maar 
er is te hunnen aanzien sprake van schuld. 
Schuld allereerst bij de overheid. Een ere
schuld dus. 

Inderdaad: het is goed dat een liberaal
Kamerlid deze kwestie nu eens gesteld heeft 
in het licht, waarin zij behoort te worden ge
zien. En dat hij in sociale bewogenheid niet 
alleen voor deze groepen pleit, maar ook niet 

/ moede wordt dat wat voor· hen gedaan moet 
worden te stellen in het juiste licht. Immers: 
de heer Van Leeuwen heeft de door hem b~i 
ae begroting ontwikkelde zienswijze breed
voerig ·voor een groter publiek uiteengezet dan 
dat hetwelk van de Kamerverslagen pleegt 
kennis te nemen. Zo schreef hij in de Haagse 
Post een viertal artikelen. En evenals hij in 
de Tweede Kamer had gedaan, sprak hij ook 
in deze artikelen de overtuiging uit, dat de 
toen te verwachten regeringsvoorstellen tot 
belastingverlaging mede zouden staan in het 
teken van inlossing van hetgeen als ereschuld 
wordt gezien en erkend. 

Amerika en de vrijheid 
Jn de "Encyclopedia of Freedom'' wordt 

voor leerlingen van Middelbare Scholen 
een uiteenzetting gegeven over democratie. 

Ofschoon in de leerboeken, die in de Ver
enigde Staten in handen komen van de scho
lieren tussen de tien en twintig jaar, ruim 
aandacht wordt besteed aàn de beginselen van 
de democratie en het goede burgerschap, wor
den in een nieuw boek, "When Men Are Free", 
een encyclopedie van de vrijheid, die eigen
schappen nader uiteengezet voor leerlingen 
van de middelbare en hogere klassen van de 
lagere scholen. 

Het is een uitgave van de Kweekschool voor 
Onderwijzers van de Columbia Universiteit en 
beoogt de leerkrachten in het gehele land een 
"leerboek'' te geven bij het onderwijs in de 
staatsinrichting. Het boek bevat talloze amu
sante illustraties en de stellingen worden in 
voor de leerlingen begrijpelijke taal uitgelegd. 

In de inleiding wordt gezegd, dat "de stel
lingen, waarop de Stichters van de natie de 
Grondwet hebben gebaseerd niet als weten
schappelijke beginselen kunnen worden be
wezen en dat moeten wij ook niet doen. Wij 
zeggen slechts: "Wij beschouwen deze waar
heden als vanzelfsprekend", en richten dien
overeenkomstig ons leven daarop in". 

Het boek bestaat uit vier hoofdstukken "De 
Vrije Enkeling", "De Vrije Regering", "De., 
Vrije Volkshuisvesting" en "De Vrije Wereld". 

"De Vrije Enkeling" wordt omschreven als 
iemand "die het recht heeft om te leven" en 
de verplichting om "te làten leven" en "ande
ren te helpen". Hij bezit zekere vrijheden, . 
waaronder die van godsdienst, onderzoek en 
critiek, vergadering- en persvrijheid en het 
voorrecht van openbaar onderwijs. 

"De Vrije Regering" wordt gedefinieerd als 
"een vertegenwoordigende regering, waarin 
het gehele volk door middel van zijn stem 
zeggingskracht heeft; een regering door mid
del van wetten, die samengesteld en uitge
voerd worden door leiders die door het volk 
gekozen zijn". 

In het derde hoofdstuk wordt "De Vrije 
Volkshuisvesting" behandeld en de waarbor .. 

Het zal zaak zijn, de inmiddels versche-
nen voorstellen ook op dit punt nauw

gezet te bestuderen. Dat is niet zo eenvoudig 
als het lijkt, daar er ook hier sprake is van 
een samenhang, die het niet zo heel gemakke
lijk maakt het effect van alle te treffen maat
regelen in één blik te overzien. Wel bereikten 
ons reeds ·tal van klachten juist van lezers 
die tot de kring der vergeten groepen ge
rekend moeten worden en die aan de hand 
van de cijfers aantonen, dat zij geen noe
menswaardige verlichting van zorgen krijgen; 
gepensionneerden die in de "belastingverla
ging" nauwelijks compensatie vinden voor 
hetgeen zij aan huurverhoging uit hun sober 
inkomen moeten opbrengen. Uiteraard moet 
hierbij ook in aanmérking worden genomen 
dat enkele wijzigingen op het gebied van de 
omzetbelasting (die voor sommige artikelen, 
textiel bijv., niet meer zal worden geheven) 
enige verlichting kan brengen. Maar daarbij 
is ·h~ de vraag of juist de grote vergeten 
groep de bejaarden hiervan veel profijt zal 
genieten! 

de R. 

gen omschreven, die de Verenigde Staten ma
ken tot "een nàtie, die de particuliere eigen
dom voorstaat, een natie waarvan elk individu· 
vrij is om zijn talenten tot ontwikkeling te 
brengen, een beroep te kiezen en van zijn in
spanning profijt te trekken". 

In het slothoofdstuk wordt "De Vrije We
reld" onder de loupe genomen en het doel 
genoemd, waarnaar de Verenigde Staten, on
afhankelijk en in samenwerking met andere 
landen, streeft. Dit doel, zo wordt gezegd; 
eist de vrijheid van alle naties de daartoe 
zelf gekozen wegen te bewandelen. 

... ... ... 

Communistisch verval ook in 
Engeland 

Het verval van het georganiseerde com-
munisme in Frankrijk, zowel als in ons 

eigen land, dat op deze plaats reeds eerder ter 
sprake kwam, doet zich eveneens in Engeland. 
voor. 

De Londense correspondent van "De Volks
krant" meldt hierover het navolgende: 

De Engelse communistische partij heeft het 
laatste jaar 10 % van haar leden verloren. 
Volgens een rapport van het bestuur in Lon
den, waar men sinds October een felle cam
pagne heeft gevoerd om leden te winnen, is 
het verlies zelfs meer dan 10 %, terwijl ruim 
een derde der leden achter is met de contri
buties. 

Een der leiders der partij die te Fulham 
over de moeilijkheden heeft gesproken, heeft 
zelfs zijn vrees geuit, dat de partij zal ver
dwijnen als men niet op de ~en of andere ma
nier nieuwe leden kan winnen. 

Het ergste is het gesteld met de jonge 
communistische liga. In vele districten is zij 
20 9-'ó van haar leden kwijt en in Noord
Londen hebben zelfs 50 % hun lidmaatschap 
laten vallen. Dit wordt als een veeg teken 
beschouwd voor een partij, die het vooral van 
de jeugd moet hebb'en. 
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* * 
Mevr. Fortanier-De Wit weerde zich' geducht 

bij het ,,kunstdebat" 
Beschouwingen van proj. Molenaar bij Economische Za.ken 

Twee toezeggingen wist onze geestverwante, meYrOuw For.--ler-De Wit, van 
liliRister Cals los te krijgen tijdens llèt tweede ged~te v- het debat over diens 
llegroting, gewijd aan de afdelingen Kunsten. Radio en Televisie, enz. 

Deelt de minister deze zienswijze, dan 
-is, aldus onzé woordvoerster, alleen al 
een subsidie voor b.v. het Ballet · -r 
Lage Landen gerechtvaa.rdied. 

De eerste toezegging, pas bij zijn dupliek gedaan, nadat hem gebleken was, 
dat een - hoewel niet ingediende - motie van onze geestverwante zeer veel 

In eerste aanleg antwoordde mini-ster 
Cals, dat hij er geen bewaar teg.:m zou 
hebben, ook een ander gezelschap, zo
als het Ballet der Lage Landen, dat 
zeer goed werk heeft verriciht en in td
loze plaatsen van het land het publiek 
mede voor het ballet heeft gevormd, sub
sidie te verlenen, wanneer hij de gele
genheid had, óók dit gezelschap te sub
sidiëren en daarnaast een werkelijk 
goede basis te leggen voor het Neder
landse Ballet. 

• steun in de Kamer ondervond, was, dat hij zich "gaarne" bereid verklaarde na 
te gaan of het alsnog mogel\J"k is, ook aan het Ballet der Lage Landen enige 
financiële steun in de vorm van een bescheiden subsidie toe te kennen. 

De tweede toezegging gold het betoog van mevrouw Fortanier, dat de salarissen 
van het personeel der openbare Ieeszaleii en bibHotheken ver bij dat van anderea, 
waanilede zij vergelijkbaar zijn, achter Uggen • 

Een verhoging v- de.e salarissen met ZO pet aebtte zij noodzakel{'j'k om deze 
adttentaad in te balea en minister Cak v~ llier met zoveel woorden: 

,.Ik hen bereid de mogelijkheid van een spoedig1 totstandbrengen - door middel , 
van een overgaagsregeling- van deze verhoging te onderzoeken". 

Die mogelijkheid zag de minister op' 
dat ogenblik nog niet, maar toen mevr. 
Fortanier bij de replieken hierop weder
om inging en hoopte, dat de minister 
ook zonder de motie, welke zij had 
overwogen, nog tot andere gedachten 
zou komen, b~eek de minister voor zo
veel aandrang toch niet ongevoelig en 
deed hij de toezegging, welke wij boven 
reeds hebben vermeld. 

Ook overigcos stoDd de bewindsman zeer welwillend tegenover de pleidooien 
van onze woordvoerster voor groter subsidies ten bate van dit wem en met name 

ook voor de jeugdleeszalen. 

In het inleidende gedeelte van haar 
betoog merkte zij op, dat het onder
scheiden van sahoonheid een kunst is, 
welke van jongsaf moet worden ont
Wikkeld. 

Het vermogoen daartoe iB bij elk mens 
van nature aanwezig, doch de praktijk 
:heeft uitgewezen, dat dit vermogen bij 
een zeer groot deel van de mensen 
wordt verstikt als in de jeugd, vooral 
in de rijpere jeugd, de voJÏning op dit 
terrein is verwaarloosd. 

, Na de beYrijding is er grotere belaag
liltelling voor dit facet te constaterC\1 -
Bij dacht in het bijzonder met waarde
ling aan de instelling van educatieve 
afdelingen aan de musea - docih in de 
ecihool is de vorming toch nog nauwe
lijks ter band genomen. 

Het probleem van de aesthetisdle 
"VOrming van de Nederlandse jeugd 
Gient met grote kracbt ter hand te 
worden ~ en zij meende, dat dit 
het meest urgente vraagatuk is, waar
op de Raad voor de Kunst, zodra . daze 
in functie komt, zich zal hebben te be
sinnen. 

CUltuurspreiding (het tweede punt in 
baar inleiding) heeft niet alleen een 
geografisch, maar ook een sociaal u
peet. Het eerste is belangrijk, maar het 
tweede misschien nog meer. 

Het Prins Bernhard-fODàs heeft te 
4ien aanzien ol_lderzoekingen ~aan, 
waaruit is gebleken, dat met name on
der d'e arbeiders bezoek aan concert, 
toneel of museum procentsgewijze zeer 
~tering is, ook . al ontplooit de vakbe
weging op dit gebied tegenwoordig ge
lukkige activiteiten. 

Ook dit, zo merkte zij op, is terug te 
voeren op het gebrek aan vorming ,jn 
èe jongere jaren. De stimulering door 
de overheid dient in de naaste toekomst 
dus allereerst gericht te zijn op steun 
aan particuliere organisatiee_ d,ie dese 
vorming ter hand hebben genomen, en 
op de aesthetische ontwikkeling op de 
lldlolen. 

Ballet en Opera 
K omelid tot een aantal incidentele 
. punten, bracht zij in herinnering, 
ut de minister in zijn M:. V. A. llad ge
&Obre~ dat de opzet was geweest, te 
~eraken tot de vorming van een ballet
groep, waarin de beste danseresncn en 
äansera zouden zijn samengebracht. 

Deze opzet .is niet gelukt, want de 
gemeente Amsterdam was niet bereid, 
het tot nu toe tot lrtand gekomen Ne
derlandse ballet te lfllbsidiëren en heeft 
de voorkeur gegeven aan het ballet van 
de Nederlandse Opera. 

:Mevrouw Fortanier vroeg zich af, of: 
de gevolgde gedachtengang wei juist 
is, dat door subsidiëring van één bal
Ietgroep de danslmnst in Nederland tot 
de hoogste graad van ontwikkeling kan 
worden gebracht. Zij waagde dat ern
stig te betwijfelen. 

In het algemeen - zo zei spreekster -
zie ik geen heil in monopolievorming op 
welk gebied ook, maar op het terrein 
van de kunst lijkt mij dit bijzoooer ge
vaarli;jk. 

En de minister weet - zo kon zij 
daaraan. toevoegen - dat in de kringen 
van de beroepsverenigingen van dans
kUD8tenaar.s velen mij.n mening deleD.. 

MINISTER CALS 
twee toezeggingen 

Wat de subsidiëring betreft vond zij 
het absoluut onjuist, alles op één kaart 
te zetten, in casu van het Nederlandse 
Ballet. 

Zij achtte het nodig, meer groeptm 
een rijkssubsidie te ~ en zij dacht 
daarbij met name aan het "Ballet der 
Lage Landen", waarvoor 7ij grote waar
dering had. 

Zij kon het de minister d'a-a.rbij, naar 
zij meende, gemakkelijker maken doOr 
hem erop te wijzen, dat naar de mening 
van deskundigen een kleine groep cl e 
leereohool voor de choreografie is. 

De choreografie is de creatieve kant 
van de balletkunst. De mogelijk id 
dient aanwe·zig te zijn voor begaafde 
Nederlandse choreografen om in kleine 
groepen hun scheppende capaciteiten te 
ontplooien, zoals Pieter van der Sloot 
di·t o.a. heeft gedaan in het Ballet der 
Lage Landen. 

Wat de balletopleiding betreft heeft 
de minister voor het heden de oplossing 
gevonden door subsidie te verstrekken 
aan een eigen opleiding, verboooen aan 
het Nederlands Ballet. Of dit een ge
lukkige oplossing is, betwijfelde spreek
ster zeer. 

De minister weet, dat de Maatschappij 
tot bevordering _der Toonkunst eind De
cember een voorstel heeft gedaan voor 
de opleiding van danskunstenaars, dat 
gesteund wordt lioor de beroepsvereni
~ng van danskunstena.are. 

Een plan, dat haar veel reêler •·oor
kwam en dat veel meer· mogelijlttteden 
biedt om leerlingen te trekken dan wat 
in 'sministers M. v. A. l.fl ontvouwd. 

Ten aanzien van de reisopera meen
de mevrouw Fortanier, dat de minister 
een gelukkige gedachtengang had ont
'VOUWd en dat wellicht op den duur een 
oplossing werd gevonden, die voor bet 
gehele operawezen belangrijk zal blijken 
te zijn. 

De gedaohte van de minister, om tua
ten de operaklasse van de conservatoria 
en een gezelschap, dat gevestigd wordt 
in Enschede, een nauw contact te leg
gen, evenals met de Nederlandse Opera, 
leek haar in beginsel niet onaantrekke
lijk en met belangstelling zag zij dan 
ook de ontwikkeling tegemoet . 

Voor wat de beeldende kunst betreft 
spral{ zij waarderende woorden voor het 
initiatief, dat de gemeente Alkmaar het 
vorige jaar heeft genomen en zij vroeg 
of het niet mogelijk wM, dat het De
partement een plan 21011 ontwerpen, 
waarbij in de geest V&ll het initiatief 
van Alkmaar de mogelijkheid wordt ge-

DEZE BURGER 
die onlangs de overigens zachtgestemde, fiolen van zijn ergernis uitstortte 
over de feestneus- en handjeplak-oefeningen van burgemeesters, is nu weer 
helemaal verzoend door de gedachte dat er een heel klusje burgemeesters is, 
dat er net zo over denlet als hij. Dat is in de eerste plaats vleiend voor die 
burgemeesters, maar in de tweede plaats bewijst bet, dat je niet alles kunt 
regelen, zeggen ze. 

Wel, onze Limburgse burgemeesters hebben het en-bloc verbibeJebonsd, 
toen die heer van bet desbetrellende bureau-ol-zo hen kinderliedjes wilde 
laten Jereti. Het is beerlijk om hel verslag van die misgelopen prae-feestneu
zenvergadering in de Limburgse pers te lezen: hoe pijnlijk het was van flau
witeit en gewildheid en hoe einde/ijle - nadat de maires in den beginne hun 
goede wil getoond hadden - een van hen de speech van zijn leven hield, 
die anderhalve minuut duurde, maar die insJoeg .als -een heipaal. Die beer 
zei gewoon - mede als tolk zijner Collega's - dat bet nu heus te erg werd 
en of die Meneer Feestneus, werkelijk van oordeel was, dat hij de kostbare , 
magistrale tijd aan deze nutteloze nonsens mocht zoele maken. Als klap ex 
machina kwam toen bovendien Gouverneur Houben nog zeggen, dat Limburg 
heus wel op zijn eigen wijze kan feestvieren en dat ze daar die ingestudeerde 
flauwiteit niet voor nodig_ hebben ...... . 

Hetgeen ,.een liguur slaan" mag beten voor de nationale Handjeplak-
Commissie. . 

Nu weel ik wei, dat Limburgers heter kunnen feestvieren dan de boven
de-rivierders en nu lean ik heel wel begrijpen dat als ie m a n d deze geor
dende leut verloeit bet de Limburger is, maar al die andere burgemeesters 
hebben het dan toch maar wèl gedaan. 

Enfin, van mij zult U daar geen hard woord over horen, maar ik vind toch 
wel dat de Limburgers een woordje van lof verdienen en alle anderen een 
medelijdende oogopslag van 

DEZE BURGER 

, sdlapen om particuliere aankopen V&ll. 

kunstwerken te stimuleren. 
Wellicht zou er dan voor verschillen

de gemeentebesturen aanleiding zijn, 
zich op hetzelfde pad te begeven als 
Alkmaar. 

Met betrekking tot het toneel ver
heugde het haar, dat de gedachte veld 
wint, dat het niet aangaat, de gezel
schappen een zo gr~ aantal voorstel
lingen te doen geven als de laatste 
jaren het geval is geweest. 

De heer Peters (K.V.P.) had er al op· 
gewezen, dat het gezelachap "Puek" 
(dat, naar de toezegging van de mini~ 
ter, het volgend seizoen waarschijnlijk 
een subsidieverhoging kaa tegemoet
zien) in het afgelopen seizoen ongeveer 
400 voorstellingen moest geven. 

Het is bijna ondoenlijk, voor een ge
zelschap, aan een dergelijke eis te vol
doen. Cultuurspreiding, a.ldua mevrouw 
Fortanier, is een goed ding, maar dan 
moet het niet gaan ten koste van het 
physiek vermogen en tot IIChade aan 
het artistiek kunnen van de acteurs. 

Wij zijn die kant al bedenkelijk ver 
opgegaan en het had haar volle instem
ming, als men in die tot nu toe gevolg
de politiek verandering brengt. 

Lees:mkn en 
Waddeneilanden 

Z oals in de aanvang reeds vermeld, 
achtte onze woordvoerster het 

DOodzakelijk:, een salarisverhoging van 
20 pct. voor het personeel der openbare 
leeszalen mocelök te maken door sub
eiodieverboging en de •INBta- toonde 
het hier geheet met haar eeDI'I te zijn. 

Daarbij bepleitte zij teveue een ho
gere subsidie voor de aankoot~ van boe
ken en (ook hiertoe is de minister be
reid) voor de jeugWI.fdeingen. Het 
jeugdbibliotheekwerk heeft eedèrt de 
tweede wereldoorlog eea zeer grnte 
vlucht genomen. 

Dat de minister thans een poet v
/ 250.000 had uitgetrokken voor de 
sportverenigingen (waarop zij het vo
rige jaar had aangedrongen), yemeugde 
haar uiteraard .zeer en waardering had 
zij ook voor het feit, dat Gok het Ned. 
Olympisch Comité steun sou krijgen. 

Dezelfde waardering kon. sU betuigen 
voor het belangrijke bedrag, dat de mi
nister had uitgetrokken • jaarlijks op 
de begroting wil brengen 'VOOr de aan
koop van grote natuurreservaten. 

In dit verband vroeg zij de minister, 
toch alles in het werk te stellen, dat in 
het bijzonder de Waddeneilanden ge
spaard zullen mogen blijven voor mm
taire oefeningen en dat de prachtige 
natuurgebieden, die daar zijn gelegen, 
ook inderdaad voor reereatie wonleB 
gebrnikt. 

Bet radio-6nrecht 

E r is wel reeds gebleken, dat de 
Kamer op verschiUeDde, dikwijle 

tegengestelde, gronden, .,_.aren heeft 
tegen het ingediende ont'W4ll'p Radiowet.. 
Dat dit ontwerp vóór 1958 het Staats
blad zal bereiken, leek onse geestver
wante onwaal"!ld:lijnliJk. 

Zij zei dit om nog eene te onderlijnea, 
in welk een "afscbuwelijke poeitie" cle 
V.V .D. nu aJ bijna tien jaar verkeel't, 
wanneer het gant om de politieke voor
lichting van ons volk. 

In de verkiezingstijd wordt enip 
zendtijd aan alle grote politieke par
tijen toegewezen en éénmaal per jaar 
kan de openingsrede van de voorzitter 
der V.V.D. (welke dan drie kwartier 
mag dUren) worden ui~nden. 

Wat een verschil - zo riep spreekster 
uit ~ met een congres vaa de Partij van 
de Arbeid, dat dagenlang de aether met 
daverende fanfares vervult. Prof. Ro:m.. 
me richt zich tegenwoordig met 5-mi
nutenspeeches tot de Iuiateraans en de 
heer Posthumus geeft pulementa.ire 
over..tichten voor de V.A.R.A. 

Tien jaar lang edlter vraagt de 
V.V.D. tevergeefs enige zendtijd om ook 
h a a r staatkundige VGOI'Iiohting te 
geven. Waarom krijgt de V.V.D. geea 

(Zie VUYQ)& ~ ~ 
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Y. V.D.-dag 17 September 

OP Dinsdagavond 8 Maart heeft in het ge-
bouw van het algemeen secretariaat van 

onze partij aan de Koninginnegracht in Den 
Haag, de installatie plaats gehad van het 
plaatselijke Haagse Comité vari de V.V.D.
dag op 17 September, waarvan wij enige tijd 
geleden in ons weekblad de samenstelling 
hebben gepubliceerd. 

Bij deze installatie was behalve een groot 
aantal leden van het Haags Comité ook de 
adjunct-secretaresse van de Partij, mej. mr 
M. M. F. van Everdingen aanwezig. 

De voorzitter van het werkcomité, de heer 
D. W. Dettmeijer, wees op de betekenis van 
onze V.V.D;-dag en installeerde het ·comité, 
waarna de voorzitter van het Haags Comité, 
de heer J. C. Manssen een plan de campagne 
uiteen zette, hetwelk beoogt het bezoek~it 
Den Haag Rif te stimuleren, waarna een uit
voerige gedachtenwisseling volgde. 

Lessen in Laster 
Het Vrije _Volk is .niet best te spreken over 

de affiches, dxe ons Amsterdamse àf
delingsbestuur de laatste weken heeft doen 
verschijnen. 

Dat is begrijpelijk, want die affiches richten 
zich tegen de leuzen waarmede het socialisme 
de gunst der kiezers tracht te winnen en 
tegen de politiek die het socialisme te onzent 
voert en de methodes welke het daarbij volgt. 

Dat Het Vrije Volk deze affiches betitelt 
als "Lessen in Laster" is zijn zaak. Ieder 

. vogeltje zingt nu eenmaal zoals het gebekt is. 
Wat Het• Vrije Volk over het laatst ver

schenen affiche onder dit opschrift aanvoert, 
noopt ons tot de vraag: waar :t;it nu de laster? 

Immers, na eerst van ons afdelingsbestuur 
te hebben gezegd, dat dit blijkbaa:r nog steeds 
dvèr ~oor'geM ·dab. beschaving beschikt en de 
tekenaar . van het affic~e ·de raad te hebben 
gegeven eens bij de heer Evert Vermeer op · 

bezoek te gaan met de kans van een beter 
lijkende caricatuur van de nieuwe P.v.d.A.
voorzitter te kunnen maken, komt het blad 
met een kwasi-idyllische beschrijving van ons 
radio-bestel. 

Ds Zandt - zo betoogt het socialistische 
blad- betaalt, als hij een radio-toestel heeft, 
mede aan de uitzending van roomse missen 
en Swing and Sweet, monseigneur Alferink 
maakt door· zijn luisterbijdrage de uitzendin
gen van het Humanistisch Verbond mede mo
gelijk enz. enz. "Dat gebeurt allemaal in ons 
eigen Nederland'~ zo concludeert Het Vrije 
Volk en als partij van kooplieden, die de 
V. V.D. vroeger geweest is, zou dit haar deugd 
moeten doen. 

Dit alles is blijkbaar als scherts bedoeld, 
waJ;tt dan gaat Het Vrije Volk verder: "Maar 
nu in ernst: de plaat van de V.V.D. toont 
weer eens aan, hoe moeilijk het zou zijn, een 
"nationale omroep" in te voeren zoals de 
V.V.D. zèlf voorstaat. 

Want dan zou Evert Vermeer niet aan het 
woord komen en waarschijnlijk - zeker als 
de V.V.D.-afdeling Amsterdam h~t voor het 
zeggen had - geen enkele socialist. De bur
gerzin om de tegenstander aan te horen en er 
zelfs - al is het maar in zeer ver verwijderd 
verband . - iets voor te betalen, daar zijn 
voorlopig de V.V.D.-geesten nog niet rijp 
voor". 

Wij willen. gaarne verklaren, zelden een zo 
scheve voorstelling van de werkelijkheid ge
zien te hebben als Het Vrije Volk hier geeft. 

Waar of wanneer heeft de V.V.D. gepleit 
voor een nationale omroep, waarbij geen so
cialist aan het woord zou kunnen komen? 

En waar of wanneer heeft de P.v.d.A. doen 
blijken van de burgerzin om de liberale tegen
stander een evenredig deel van de nationale 
zendtijd toe te staan. 

Het Vrije Volk stelt hier de dingen toch wel 
heel erg op hun kop. 

Om in zijn trant . te spreken: lastert het 
. maar door, als het t~gen de liberalen gaat, in 

de hoop dat er bij ·zijn lezers altijd wel iets 
van hangen blijft, ook al is het nog zo dwaas? 

Indrukken op een wereldreis· (111) 

Over het openbaar onderwijs 
Nieuw-Zeeland • 

Ill 
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Het Cren:tatiedebat voor de 
Amer[/wnen 

))ank zij "Time" heeft ook de Engels 
levende wereld kennis kunnen nemen 

van de debatten onlangs in onze Tweede Ka
mer over de crematie gevoerd. En hoe! 

In die Kamer - zo weet de Engels lezende 
wereld nu - zijn 55 van de honderd leden 
vertegenwoordigers van godsdienstige par
tijen, twee katholieke en drie calvinistische. 
Begrijpelijk dus dat het debat ·van een dode-
lijke ernst was. · 

' De ene groep beweerde dat er in de Bijbel 
niets staat dat crematie verbiedt, ofschoon 
begraven gebruikelijk is eJJ,"het uitgangspunt 
voor de opstanding van onze Zaligmaker". 
Hoewel de r.k. kerk ·crematie nadrukkeqjk 
verbiedt, opponeerde de Katholieke Volks
partij niet tegen het wetsvOOJ'Btel 

Maar toen stond aan de uiterste reCbtel'
zijde van de Kamer de Calvinist Cornelius N. 
van Dis op en zeide; "Gods woord leert be
paaldelijk dat de bezoldiging der zonde de 
dood is. Gaat men echter van het materialis
tische standpunt uit dat de dood van de aan
vang af een normaal verschijnsel is geweest, 
behorende tot de menseli,j'ke natuur, dan Iïgt 
het geheel in de lijn van dit geloof dat lijk~ 
verbranding boven begraven verkozen wordt. 

Lijkverbranding is een zuiver heidense 
praktijk, tegengesteld aan de christelijke zede". 

Sprekende voor zichzelve en de vijf andere 
communistische leden zeide de afgevaardigde 
Rie Lips: "Men vràagt zich met verwondering 
af waarom hetgeen in andere landen als heel 
gewoon beschouwd wordt, hier zo moeilijk 
wordt gemaakt'·. 

Na ook nog verteld te hebben, dat minister. 
Louis · J. M. Beel uiteengezet heeft hoe een
voudig het is een codicil te maken, waaruit• 
de wil tot crematie blijkt, besluit "Time" zijn 
overzicht met de mededeling dat de wet met 
68 tegen 11 stemmen is aangenomen. · 

Däl er óók nog iets gezegd is door een ze-. 
kere mr P.J. Oud; verneemt de Engels lezende' 
wereld niet. Dat was zeker niet zo principieel' 
en niet zo belangrijk als de woorden van Cor .. 
nelius N. van Dis en Rie Lips....... ' . 

s1;~en ver beneden winkelprijs ter be~'· 
schikking stelt. ' ' · · ' ·. '" 

De ouders kunnen geld bijeenbrengen' 
voor een grammofoon - van de "School 
Library Service" kan men dan grammo
foonplaten te leen - of liever tegen een 
kleine vergoeding ie huur krijgen. 

Dezelfde dienst, die in iedere provin
cie een uitleendepót heeft, verschaft ook 
films en filmstrips. Meer dan duizend 
scholen (L.O. en M.O.) zijn in het bezit. 
van 16 mm geluidsfilm-projectors. · Belangrijke verschillen met betrekking 

tot -de toestand bij ons 
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zenden. naar: Niet-ambtelijke instantie. 

. Van mevrouw dr lrl. Bartgerink-Koomans ontvingen wij weer een brief, nu 
' . . . I 

met hl"t onderstaande artikel: 

Reeds sinels 1877 heeft Nieuw-Zeeland leerplicht en kosteloos, openb~r onder
wijs. Godsdienstonderwijs wordt op de staatsschool niet rgeven, maar daarom 
is deze niet totaal a-religieus. · 

Op de plaat8elijke High School b.v. komen iedere morgen alle leerlingen even 
samen in de aula voor afkondigingen en dergelijke; af en toe leest de directeur 
daarbij een hoofdstuk uit de Bijbel en wordt gezamenlijk het Onze Vader gebeden. 

Bijzondere· SCholen zljn hier weinig; ze zijn wel geregistreerd en vallen onder 
de inspectie van het Departement, maar subsidie krijgen ze niet. De enige groep, 
d.ie tegen deze toestand luide en bij herbaling protesteert, is de Roomrt Katho
lieke geestelijkheid. 

Toch ~ men allerminst zeggen, dat de school geen grote plaats zou iuaemen 
In het levea ~ de kinderen, of dat er bij ·de ouders ceen belaagstel\illg voor 
zou bestaan. 

Hoe komt het, vroeg ik mij 31, dat dit verplicht openbaar onderwijs het zo veel 
beter maakt dan dat bij ons? Hebben de onders soms tóch nog een zekere invloed 
ep, althant~ coatact mét de school en hoe is dat dan geregeld? 

De salarïssen worden evenals bij ons 
door de centrale regering betaald, de on
derwijzersben'oemingen geschiedel!l vol
gens ranglijst. 

Op de keuze van het personeel heb
ben de ouders dus even weinig invloed 
als in Nederland Maar hiermede houdt 
dan ook de overeenkomst op. 

Om te beginnen is men óók niet vrij 
in de keuze van een school: iedere wijk 
heeft de hare en het is een vanzelfspre
kende zaak dat de ouders hun kinderen 
dáárheen zenden Maar . . . dat is dan 
ook hun school ! 

De gezinshoofden van de wijk - of ze 
nu kinderen hebben of niet - kiezen 
Bainen een ,,Schoolcomité", een school

. bestuur, dat in de eerste plaats de zorg 
heeft voor de gebouwen en het meubi
lair, de terreinen, sportvelden en toe
stellen, die bij de school horen - de 
,.care keepec" staat in hua dienst. 

Daar sport en spelen een grote plaats 
innemen in het schoolleven, ligt hier 
dus al een belangrijke taak en de moge
lijkheden zijn des te groter, omdat in dit 
land een ieder gewend is het onderhoud 
van zijn huis en tuin eigenhandig te ver
zorgen en de gedachte in gezamenlijke 
onbetaalde arbeid een of andere voor
ziening te treffen heel gewoon ZOI.l zijn. 

Education Board 
Maar er is meer: uit en door de school

besturen van een provincie wordt de 
"Education Board" gekozen, die de be

middelende instantie is tussen het De
partement en de individuele scholen. 

Naast het uitgetelde bedrag der sala
rissen krijgt de Ed. Board de beschik
king over een zekere som gelds ten be
hoeve van gebouwen en leermiddelen, 
die zij naar bevind van zaken kan ver
delen. 

Mejuffr. Joh. H. Springer, 
Alexanderstraat 16, Haarlem. 

En het is daarbij volstrekt niet zó, dat 
een piano of een projectielantaarn voor 
één school, betekent een projectielan
taarn of een piano voor alle scholen van 
het district. 

Hier komen de schoolbesturen in actie, 
-die ieder voor hun school plannen ma
ken en aanvragen indienen bij de Ed. 
Board. 

Daarbij wordt hun dan de vraag ge
steld: "wat doen de mensen zelf?" 

Want de Board beschikt maar over 
beperkte geldmiddelen, doch iedere 
school heeft ook nog een Vereniging van 
ouders en onderwijzers, en het is de taak 
van die veréniging het schoolbestuur te 
steunen door het in staat te stellen de 
kosten van dergelijke extra hulpmidde
len gedeeltelijk voor eigen rekening te 
nemen 

Allerlei manieren heeft men om het 
geld bijeen te brengen: dansavonden, 
"garden parties", bridge drives en ba
zars, terwijl ook de kinderen zelf hun 
best doen; want wie zou niet graag mee
doen om voor zijn Slilhool een projectie
lantaarn of een radiotoestel te bemach
tigen? 

Het Departement verzorgt een radio
schoolprogramma van verscheiden uren 
in de week. Nu vraagt een der scholen 
bij haar Ed. Board een ontvangtoestel 
aan, met de verklaring dat zij bereid en 
in staat is, ruim de helft van de kost
prijs zelf te betalen. 

De Ed. Board zal er dan de andere 
helft bijleggen en de aanvrage doorge
ven naar het Departement, dat de to~-

Zo is een niet-ambtelijke instantie de 
enige tussenschakel tussen de scholen 
en het Departement van Onderwijs. Als 
gezegd, komt zij · voort uit de schoolbe
sturen, die om de twee jaar vernieuwd, 
de directe vertegenwoordiging vormen 
van de plaatselijke gemeenschap. 

De invloed van deze twee lichamen 
wordt in het Jaarboek voor Nieuw-Zee
land voor 1953, als volgt geschetst. De 
taak der schoolbesturen omvat in enge
ren zin de zorg voor de materiële omge
ving: gebouwen, terreinen, meubilair en 
hulpmiddelen. 

Maar bovendien tonen ze in veel ge
vallen een zeer actieve belangstelling in 
alles wat van de school uitgaat en in 
hen heeft de schoolwijk een centrum, 
waar de plaatselijke opvattingen en ver.: 
langens betreffende het onderwijs zich· 
kunnen uiten. 

Bij de Edaeaüon Boards ligt het ini
tiatief inzake oprichting van scholen, hun 
ligging en bouw, vervoer van leerlingen 
(men denke aan de grote afstanden bui
ten de steden) en in het algemeen de 
zorg, dat de scholen iets te bieden heb
ben, hier is gedacht aan het aantrekken 
van leerkrachten en de' inrichting van 
lokalen voor een aantal - meest prac
tische - keuzevakken, maar niet min
der aan tennis- en hockeyvelden, facili
teiten voor toneel- en muziekclubs etc. 

Al is het laatste woord aan het Depar
tement, hun invloed op de algemene ten
dens in onderwijszaken binnen hun pro
vincie is niet gering. 

Een niet-ambtelijk lichaam, dat de 
algemene richting van het onderwijs 
wezenlijk kan beïnvloeden, is het niet 
om van te watertanden ? 

M.H.-K. 
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gelegenheid, bijv. éénmaal per week een 
parlementair overzicht te geven van 10 
minuten? 

Alle grote staatkundige stromingen, 
zoals deze zijn vertegenwoordigd in de 
grote politieke partijen, hebben die ge
legenheid, behalve de V.V.D. 

Als bij het bestaande radiobestel de 
omroepverenigingen niet in staat blij
ken te zijn het op te brengen hier tot 
een regeling te komen, dan li!gt het 
naar spreekstem opvllltting op de weg 
van de mimster, hier redhit te doen. 

Mevrouw Fortanier verklaarde ecihter 
nog enige hoop te heblben. Toen zij Gn
langs mmaar toevallig de knGp van de 
radio omdraaid-e, hoorde zij haar naam 
noemen. 

MEVROUW FORT ANIER-DE. WIT 
. . . . . . tegen het radio-onrecht ..... . 

Aan het woord was een collega, 
mede-Kamerlid, die critiek uitoefende 
Gp de houding, die zij bij een bepaald 
Wetl!Ontwerp llad aangenomen; 

. , ... 'I'~ "hOórde Zij hem warempel 2leg
geni "Het spijt mij, dat nu meV'roUw 
Fortan.ier zich niet zelf kan ve.rdedigen, 
· o)lldat zij hier niet aanwezig is." 

'''Dit is misschien ·een begin van Iicllt, 
. want een devgelijke opmerking heeft al
. leen zin, wanneer zij ()()k betekent, dat 
~ men van die kant bereid is althans po
. gingen in het werk te stelJen aan een 
. politieke partij, die daar recht op heeft, 
ook recht te doen. 

De minister antwoordde, dat, wan
' neer men de gedachteng·ang van· mevr. 
. Foctanier. consequent· doordenkt, .men 
atBtapt van het uitgangspunt, dat bij 

.de nieuwe· Radiowee is gekozen, name
. lijk, dat de verzorging van de omroep,. 
·"die in de eerste plaats een culturele 
. omroep is", waarbij echter· de politiek 
niet is uitgesloten", wordt gegeven aan 

.algemene culturele organisaties. 
Wanneer men, zo meende minister 

Cals, van dit' systeem afstapt, stapt 
. men oGk af van wat historisch gegroeid 
is in ons land en van wat nu de feite
lijke situatie is. 

Daarom achtte hij het niet juist; in
, cidenteel gevol-g te geven aan de sug
. ·.gestie van onze woordvoerster. 

Was dit met grote overtuigingskracht 
en slagvaardigheid door mevrouw For

. tanier opnieuw gehouden requisitoir te
, gen de bestaande toestand dan geheel 
· tevergeefs? 

Wij geloven er niets van. In de eerste 
•plaats mag- men nimmer afzien te· 
b I ij v e n protesteren tegen iets, dat 

. men een grove onrechtvaardigheid acht. 
Maar het door haar gesprokene was 1 

· m overtuigend en logisch, dat zelfs· mi-
' nister Cals · bij zijn dupliek moest er
kennen: 
· ,,Ik geef toe, dat voor de gedachte 
van de geachte afgevaardigde argu

. menten kunnen worden aangevoerd, en 
·ik beweer dan ook niet, dat dit stànd
·punt zo dwaas is, maar er blijven gren
zen en wanneer wij deze Willen over
schrijden, , dR:n moeten wij een geheel 

·ander· ràdiobestel opzetten. Het blijft 
daarom mijn grote bezwaar, deze kwes
tie incidenteel te bespreken." · 

Voegt men bij deze waardevolle er
kenning hetgeen r.k. bladen als "De 
Tijd" en ·"Het Binnenhof" naar aanlei
ding van de .rede van onze geestver
wante schreven en voegt men daar even
eens aan toe hetgeen een lid van de 
P.v.d.A.-fractie, de heer Goedhart (wij 
weten het, hij vertegenwoordigt in deze 
nog slechts een minderheid in zijn frac
tie) bij het Televisie-debat heeft gezegd 
over het onrechtvaardige en ondemocra

. tische, dat andere stromingen in de 
aether het woord niet kunnen krijgen 

· (op äat Telexisie-debat komen wij later 
terug), dan mag met grote wldoening 
worden vastgesteld, dat de waarheid op 
mars is. Wij zijn ervan overtuigd, dat 
zij ééns zal zegeviereD. 

K. S.G. BR spoorweJ{tarieven 

T weede en Eerste. Kamer wevken 
deze week beide op volle toeren, 

hetgeen ons V'OOr deze rubriek vele 
hoofdbrekens kost. 

Prof. Molenaar was onze woorovoer
der bij de behandeling van de begrot-ing 
van Economische Zaken. Wij zullen ons 
hier tot enkele hoofdpunter.. mveten be
perken. 

Een dier hoofdpunten uit zijn als al
tijd gedegen betoog vormde stellig zijn 
critiek GP de kwestie van de directe 
·spoorwegtarieven voor kolen en staal. in 
het kader van de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal. 

Frankrijk heeft bij de vaatstelling van 
het besluit van de K.S.G. met betrek
king tot de spoorwegtarieven de gele
genheid aangegrepen om uitsluitend 
zijn eigen belangen (de Franse staal
industrie in Elzas-Lotharingen) te be
hartigen. 

Wij moeten. zo zei onze geestverwant, 
zulke dingen met open oog bezien, om
dat een nauwe internationale samenwer
king door ons alleen kan worden ge
steund wanneer we er zeker van zijn, 
dat als richtsnoer bi,i de te treffen rege
lingen niet een dergelijk sterk nationaal 
doel wordt nagestreefd. 

Wanneer deze samenwerking wordt 
aangegrepen om de eigen industrie of 
een ander eigen belang uitsluitend ten 
koste van anderen te dienen, dan. moet ik 
dat signaleren. En hij moeit vaststellen, 
dat het in het kader van de K.S.G. on
aanvaardbaar is, eenzijdig - zoals ge
schied is - aan Franse verlangens op 
vervoersgebied te voldoen. 

Zijn tweede ernstige bezwaar gold de 
procedure. n.l. de spoed, waarmede é\eze 
zaa!k is behandeld. Voor zover hij de 
zaak kon overzien, was in casu ernstig 
gezondigd tegen de procedure, in het 
Verdrag. en het Overgangsverdrag voor
zien . 

Ook minister ZUlstra erkende in zijn 
antwoord, dat het tempo te overhaast 
was geweest. Er zi.in door onze ministers 
bezwaren gemaakt. Men heeft erop aan
gedrongen, herhaling te vermijden. 

· Prof. Molenaar zei bli de replieken: lk 
heb zelf jarenl;uig intèrnationale verga
deringen meegemaakt en mijn èrvaring 
is, dat men zich aan dergelijke protes
ten buitengewoon weinig gelegen laat 
liggen. . 

Z\ins inziens hadden de ministers moe
ten zeggen: Wi,j kunnen op dit ogenblik 
geen verantwoorde beslissing nemen, om
dat wU de financiële en economische 
consequenties voor het gehele vervoer 
niet kunnen overzien. 

Van NederlandE:e z\lde had men deze 
agenda niet mogen accepteren. Hier was, 
in- dit tempo. ellk overleg .binnen het ka
der van het overleg van Regering met 
betrokkenen in Nederland uitgesloten. 

Dit is, zo zei prof. Molenaar nog eens, 
geen behoorllike manier van werken, 
nie~ alleen omdat het onbehoorlijk is op 
zo korte termtin een· beslissing over de 
degressieve spoorv;egtarieven - een in
gewikkeld vraagstuk - te verlangen, 
maar ook omdat het op zakelijke gron
den onverantwoord is, wijl de gevolgen 
voor ons land niet waren te overzien. 

Het derde bezwaar van onze woord
voerder betrof de financiële gevolgen, 
welke deze regeling voor de Spoorwe
gen zal hebben; Een belangrijke inkom
stenderving is daarvan het gevolg. 

Volgens het antwoord, dat de minister 
op reeds, eerder door prof. Molenaar ge
stelde schriftellike vragen had gegeven, 
zal z\i ,.mede een element moeten vor
men b\i het overwegen van een alge
mene tariefsverhoging". 

Maar, zo vroeg spreker, zal deze .ta
riefverlaging nu ook leiden tot een ver
Iaging van de kolen prijs? Daarom is toch 
de gehele zaak met de K.S.G. begonnen. 

De minister had verder o.a. geant
woord, "het is denkbaar, dat dir~cte ta-

PROP. MOLBNAAII. 

-· n4eu-w bezwaar M1geJI ma.~ade.elill -

rieven · op bepaalde punt-en een z-ekere 
druk uitoefenen op de vrachtenmarkt 
van Rtin- en binnenvaart. 

Of zulks het geval zal zijn, laat zich in 
concreto op dit ogenblilk nog niet voor
zien, en behoeft niet als vaststaande te 
worden aangenomen. 

Dit antwoord. zo zei de heer Mole
naar, laat aan vaagheid niets te wensen 
over, maar uit het vervolg van zijn uit
voerige betoog op dit punt bleek wel, dat 
hij geenszins gerust is. 

Prof. Molenaar wees ook nog op het 
feit, dat onze. nationale vervoerpolitiek 
zich principieel onderscheidt van die in 
andere landen. · 

In Nederland worden de spoorwegen 
beschouwd als een zelfstandig bedrijf 
naast andere bedrijfstakken, d•ls naast 
bijv. de scheepvaart, en zij worden be
heerd volgens de beginselen van de par
ticuliere onderneming. 

In den vreemde. in bijna alle landen 
van de K.S.G., zijn de spoorwegen een 
instrument in handen der Regering tot 
het bereiken van bepaáld'i! sociale en 
economische doeleinden, ondergeschikt 
aan en buiten het vervoerbeleid va» de 
Regering liggende. 

Men ziet er daar geen been in om, als 
uit deze overeenk()mst tekorten voor de 
spoorwegen voortvloeien, deze Jfkorten 
uit de Staatskas bij te passen. 

Behalve dit. is hiervan een gevolg, dat 
de spoorwegen in die landen, vergeleken 
bij die in Nederland, als verouderd moe. 
ten worden aangemei1kt. 

Dit leidt ertoe. dat men via die spoor
wegpolitiek in Frankrijk, België en Italië 
voortdurend de andere vervoerstakken 
poogt te knevelen. 

Het is een streven naar aantnsting 
van het beginsel van de vrije keuze van 
de verlader, hetgeen moet leiden tot het 
steeds verder om zich heeri grijpen van 
het dirigisme en het strijdt in sterke 
mate met het vervoerbeleid, · dat wij tot 
dusver in Nederland hebben gevoerd. 

Volkomen vrij is de particuliere Rijn
en binnenvaart. maar ook volkomen vrij 

· zijn onze spoorwegen. · 
Het zal duideli,ik zijn, dat de harmoni

sering van onze vervoerpolitiek met de 
politiek van deze op een volkomen an
der standpunt staande landen voor Ne

. derland belangrijke gevolgen kan heb-
ben, omdat dit het gevaar inhoudt, dat, 
als Nederland_ weigert verd~r op deze 
weg voort te gaan, dit ongezonde ele
menten in onze verkeerspolitiek zal doen 
insluipen. · 

Andere onderwerpen 
. N .og andere onderwerpen behandel-

de onze woordvoerder in zijn 
rede. Zo voerde hU ook met minister Ziji
stra een gedachtenwisseling over de con
junctuurpolitiek. 

Het staat vast. zo merkte prof. Mole
naar op, dat de buitenlandse plus de bin
nenlandse vraag onze productiecapaciteit 
overtreft. Vermindering van de binnen
landse vraag zal dus de spanning tussen 
vraag en aanbod verminderen. En deze 
spanning is de oorzaak van de inflatoire 
tendenzen. · 

De noodzaak om ons bestedingsniveau 
naar beneden te brengen, wordt met de 
dag klemmender. Het laatste indexcijfer 
van het C.B.S. toont weer een stijging 
aan. 

In dit verband juichte prof. Molenaar 
het toe, dat· de minister. naar hij in zijn 
M.v.A. had medegedeeld, een onderzoek 
had ingésteld naar prijsafspraken en er
toe wil bijdragen, dat de gezonde, de 
normare concurrentie zoveel mogelijk 
wordt bevorderd en eventueel wordt her
steld, waar zli ontbreekt. 

Wat de kwestie met betrekking tot de 
z.g. handelsmarges aangaat achtte prof . 
Molenaar een a l g e m e e n werkende 
regeling niet op haar plaats, daar het 
immers slechts om incidenteel voorko
mende misbruiken gaat. 

HU kpn zich niet onttrekken aan de 
indrutk, dat dit ingrijpen in de prijsvor
ming een tegemoetkoming , was aan een 
wens. die de laatste tlid onophoudelijk 
van de zi.ide der P.v.d.A. wordt gehoord, 
n.l. om nieuwe prijsbeheersingsregelin
gen in het leven te roepen. 

Zijn voorlopige indruk was. dat van 
de middenstand kon worden gezegd, dat 
Barbertje moet hangen. 

In het algemeen echter kon prof. Mo
lenaar getuigen van instemming met het 
beleid van minister Zijlstra en van 
staatssecretaris Veldkamp. 

Dat geldt ook voor de houding van de 
minister in het vraagstuk van de toda
ting van· Japan tot de G.A.T.T., waar
over wli al eens eerder hebben geschre
ven. 

Prof. Molenaar sprak ook nog over de 
hotelaccommodatie en drong aan op een 
meer tegemoetkomende houding ten op
zichte van de plannen tot het bouwen 
van een behoorHik hotel in Almelo. 

Zelfs over minister De Bruyn's beleid 
!kon onze woordvoerder op· bevredigen
der toon spreken dan twee jaar geleden. 

Men zal het zich wellicht nog herinne
Mil, datl; deze minister wen in verband 
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met de P.B.O. sprak van "een ma'"
schappelijke omwenteling, zo niet eenre
volutie" en voor de onwillige werkgever 
stond de stok achter de deur in de vorm 
van wettelijke dwang. 

Ondertussen is de minister gelukkig 
heel wat kalmer geworden en onlangs 
heeft hij nu in een rede te Maastricht 
verklaard: ,, ...... maar ik heb mij steeds 
voor ogen gehouden, dat in ons land de 
ontwik!kelingen zich welhaast nimmer 
op revolutionnaire wijze voltrekken, 
doch bijna steeds langs lijnen van gelei
deli,jkheid. 

Het minder snelle tempo wordt daar
hU echter meestenti,ids ruimschoots ge
compenseerd door een . grote mate van 
gedegenheid en diepte" . 

"U begrijpt, Mijnheer de Voorzitter··, 
- zo zei prof. Molenaar - "dat ik van 
dit "nimmer op revolutionnaire wijze" 
met genoegen heb kennis genomen na 
die uitlatingen van twee jaar geleden." 

Ten aanzien van de P.B.O. zag onze 
woordvoerder veroer drie aspecten, die 
belangrijk zijn: de verandering in de 
geesten en de bereidheld Gm samen te 
werken; de voorwaarde, dat er ook wer
kelijk wat gebeurt, dat er een reële taak 
moet worden vervuld en tenslotte het 
wa!ken tegen het gevaar van ongêwenste 
kartelvorming. 

Prijsopdrijvings· en 
hamsterwet 

Û nze Eerste-Kamerfractie heeft haar 
stem onthouden aan de nieuwe 

verlenging van de Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939. 

Mr De Vos van Steenwijk heeft ook 
duidelijk medegedeeld waarom. 

Fteeds in September 1953, toen de ver
lenging van deze wet eveneens aan de 
orde was, had een discussie plaats ge
vonden over de prijzenbeschikking spe
cialistische verrichtingen, welke de mi
nister gemeend had op grond van deze 
wet te kunnen uitvaardigen. 

De minister had toen, op grond van de 
daartegen ingebrachte bezwaren, mede
gedeeld bereid te zijn, die beschikking zo 
spoedig mogelijk in te trektten. Maar ch!.t 
is nimmer gebeurd . 

Wel echter is inmiddels in drie instan
ties door de rechterlijke .macht deze be
schikking onverbindend verklaard. Laat
stelijk heeft de Hoge Raad de beschilc. 

MR. DE VOS VAN STEENWIJK 
...... waarborgen tegen gooche/toeren .. , ... 

king "naar de pruliemand verwezen", 
zoals de heer De Vos van Steenw\ik bet 
uitdrukte. 

Nu is inderdaad. na die drieledige be
slissing van dè rechterlijke macht, de be
schi'kking ingetrokken. 

Men kan dat in het Staatsblad van 24 
Februari j.l. lezen. Baron de Vos van 
Steenwlik verklaarde nu: Men zal zeg
gen, nu deze beschikking is, ingetrok
ken, zal er geen bezwaar tegen verlen
ging van deze wet bestaan. 

Welke waarborgen hebben wij echter, 
dat de minister niet weder bepaalde 
goocheltoeren met deze wet zal uitvoe
ren? 

HU vindt haar blijkbaar een prettig 
instrument om doeleinden te bereiken, 
waarvoor zli niet is bestemd. 

Het speet hem dan ook te moeten zeg
gen, dat de V.V.D.-fractie in het beleid 
van minister Zijlstra, waarmede zij ove
rigens in het algemeen zeer gaarne 
accoord kan gaan, ten aanzien van de 
toepassing van deze wet toch geen ver
trouwen kon hebben en dat zij daarom 
haar stem aan deze verlenging onmoge
lijk kon geven. 

Onze fractie vroeg daarom aanteke
ning van haar tegenstem. 

Mandement en P.B.O. 

E nige weken geleden gaven wij een 
uitvoerig overzicht van het be

toog van prof. Molenaar bij de algemene 

<Vervo}fJ op pag. ~) 



VBI.JIIEID EN DEMOORA'l'D!l 

Nieuws uit ~[delingen en Centrales 

MrVanRiel sprakopV.V.D.
J.O.V.D.-avond te Dalen 

Voor de door de Centrale van de 
V.V.D. in Drenthe en de afdeling Z.O. 
Drenthe van de J.O.V.D. georganiseerde 
avond op Zaterdag jl. in Dalen, bestond 
grote belangstelling. 

De voorzitter, ir E. Biewenga van de 
V.V.D. te Assen kon met vreugde vast
stellen, dat het barre winterweer voor 
velen blijkbaar geen beletsel is gebleken 
om van heinde en ver· naar Dalen te 
tr~kken voor een politieke bijeenkomst. 

Spreker op deze avond was mr H. van 
Riel, lid van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland, kleinzoon van de nog lang 
niet vergeten kampioen en liberale voor
man, mr Harm Smeenge. 

Geboeid hebben ouderen en jongeren, 
waarvan een groot deel behorend tot de 
vrouwelijke kunne, geluisterd naar de 
inleider, die allereerst het begrip "vrij
heid", zoals de V.V.D. dit ziet, heeft om
schreven. 

Dat de vrijheid wordt belaagd, ook 
door de partijen, waarvan men anders 
zou verwachten, bleek onlangs bij een 

Mevrouw Mr Veder-Smit 
sprak te V eenendaal 

Maandag 7 Maart j.l. organiseerde de 
afdeling Veenendaal een openbare bij
eenkomst, waarop mevrouw mr E. Veder
Smit een lezing hield over het haar zo 
na aan het. hart liggende onderwerp "Cul
tuur en Politiek". 

De spreekster slaagde er .volkomen in, 
haar gehoor met de behandeling van dit 
belangwekkende <>nderwerp te boeien. 

Na de pauze ontstond een levendige 
discussie, die op zichzelf ook weer leer
zaam was. 

Na een woord van dank aan de spreek
ster, sloot de voorzitter de bijeenkomst. 

Het Algemeen Secretariaat van 
de Volkspartij voor Vtijheid en 
Democratie is gevestigd Konin
ginriegracht 61 te 's-Gravenhage, 
telefoon 111768 en 114375, g·iro 
67880. 

. ··:.,'/.• ·. ':.:_"_ 

~-~~~'':·~"~~~,~-·~ ~"~6 *' ;·i~·' 
. <Vervolg Yán pag. 4) , " 

;polit1Elrie beschouwingen. Otn me~r :aan
'.'daóht ;~' kunnen wi.iden :.aan .de andete 
. door . hem behandelde. puntèti, volstorid~n 
cWii ten .aan~ien van Mtg'een hij omtrent 
het bisschoppellik mandement had ge
.zegd met een enkele _vermeldin·g. · 
· .. Wi.i konden dit doen, omdat zijn me

·.ning gelijk was. aan 9ie, welke vrijwel 
:Îtinaniérii in libérale kring is naflr voren 
:;~èlkomen. 
;t··· Toch was· er één punt. in dit gedeelte 
~an de red~ v~n onze geestverwant, dat 
'Jtog een nieuw bf!ZWaar aan de vele toe-
':voegde~ , ~-
.·, <Na de oorlog heeft zièh in ons maat
,sch~ppelijk l~ven, voor zover:. 'daarop 
poJit:ieke invloeden hun stempel drukken, 
·.~il verheug~llde toenadering, in het bij-
zonder tussen werkgevers en arbeiders, 
ontwikkeld. 

Wat prof. Molenaar nu betreurde, is, 
. dat de bisschoppen door hun mandement 
niet alleen deze samenwerking in gevaar 
hebben gebracht, maar dat z~j zich tevens 

· door het verbod· aan de gelovigen om lid 
van N.V.V.-bonden te worden, partij heb
ben gesteld· in de vormgeving van ons 
openbare leven. ook voor zover die door 
de publiekrechteli.ike bedrijfsorganisatie 
wordt o'pgesteld. 

In het vastenmar.dement hield hef 
Episcopaat de deur nog op een kier; de 
Stichting van de Arbeid was tot stand 

·gekomen. 
De deur. die in 1946 op een kier stond, 

is thans echter weer op slot. Overtreding 
·van het verbod om lid van een der bon
den van het N.V.V. te worden of te blij
ven wordt met het onthouden van de 
HeiÜge Sacramenten bedreigd. 

Dit moet ik als politiek persoon af
keuren - aldus de heer Molenaar -, 
omdat die vakorganisaties een plaats in 
het openbare leven zijn gaan innemen. 

Op de vakbonden en. vakcentraJen zijn 
de P.B.O. en de daaruit voortvloeiende 
beddifslichamen gebouwd. 

De vertegenwoordiging in de besturen· 
van produét- en bedrijfschappen dient 
een zo zuiver mogelijke afspiegeling te 
zi.in van de gezindheid der bedrijfsgeno. 
ten. ' < 

Die gezindheid nu - en dus het vrije 
beslissingsrecht - wordt door het man
dement beïnvloed met de machtsmidde
len, die de Kerk ten dienste staan. 

Dit achtte onze woordvoerder beden
kelijk, want de priester zal de genade 
onthouden aan wie de stem van zijn 
eigen geweten wil volgen. A. 

bespreking van de nieuwe Begrafenis
wet in de Tweede Kamer. 

Mr Oud, die de pleitvoerder was voor 
meer vrijheid inzake de crematie, bleef 
daarbij vrijwel alleen staan. 

Daarna besprak mr v. Riel de sociale 
ontwikkeling in ons land en enkele ach
tergronden daarvan. 

Nadat een groot aantal vragen liggend 
op diverse terreinen waren beantwoord, 
werd door leden van de J.O.V.D. een 
aantrekkelijk cabaretprogramma uitge
voerd. 

De heer J. Hogen Esch van Nieuw
lande, voorzitter van de jongerenorgani
satie, sloot de zeer geslaagde avond. 

Afdeling Drachten hield 
jaarvergadering 

In de Phoenix hield de afdeling Drach
ten der V. V.D., haar eerste algemene 
ledenvergadering. 

De voorzitter, de heer Witteveen, heet
te de aanwezigen welkom en opende de 
vergadering met een causerie over de 
huidige politieke toestand. 

De V.V.D., hoewel in het parlement 
met een kleine groep vertegenwoordigd, 
legt zeker gewicht in de schaal. 

Steeds staan onze mensen op de bres, 
wanneer de democratie in het gedrang 
komt. In dit verband wees de voorzitter 
er op hoe er bij het wetsontwerp over 
de crematie met de democratie is gesold, 
hoe het Parool Mr Oud een eresaluut 
bracht voor de wijze, waarop hij hierbij 
de democratie verdedigde. 

Daarna werden de verschillende pun
ten der agenda vlot afgehandeld. Het 
jaarverslag v;m de secretaris werd goed
gekeurd, rekening en verantwoording 
door de penningmeester in orde bevon
den, en er werd een nieuw bestuurslid 
benoemd. 

Nieuwe afdeling 
St. Maartensdijk 

Op Vrijdag, 11 Maart j.l. was een aan
tal geestverwanten onzer P;~rtjj in Hotel 
"De Gouden Leeuw" te St. Maartensdijk 
bijeen om te spreken over 'de huidige 
politieke toestand. 

Nadat op deze bijeenkomst het woord 
was gevoerd door de heer ir M. J. Stoel 
Feuerstein, Hoofdbestuurslid en secreta
ris van de Kamercentrale Middelburg en 
de. heer L. v. Vlaardingen,. organisator
propagandist onzer· Partij, werd met al
gemene stemmen besloten over te gaan 
tot oprichting ·van een afdeling,; waarvan 
het voorlopig bestuur bestaat uit: C. G. 
Hage, voorzitter;. P. W. Brakman, secre· 
taris; A. L. Hage, penningmeester. 

Dit is reeds .de tweede afdeling, die in 
enkele maanden tijds op het eiland Tho
len kon worden opgericht. Wel een be· 
wijs, dat onze Partij in de provincie 
ZeE'land weer behoorlijk actief is ge· 
worden. 

Centrale Arnhem 
vergader(le 

Zaterdag, 12 Maart j.l., kwam onder 
voorzitterschap van de heer J. M. Dietz 
de Centrale Arnhem in Restaurant Royal 
te Arnhem bijeen. 

Op deze druk bezochte vergadering 
werd allereerst een huishoudelijke agen
da afgehandeld, terwijl na de pauze door 
de organisator-propagandist der Partij, 
de heer L. van Vlaardingen, werd ge
sp!·oken over zijn werk in de Partij-or
ganisatie en over de voorbereiding van 
de grote V.V.D.-Dag op 17 September a.s. 

De Centrale Arnhem heeft onder voor
zitterschap van de heer J. K. · Fredrikze, 
secretaris der Centrale, een regionale 
voorbereidingscommissie gevormd, die 
zal trachten een groot aantal Partijleden 
en geestverwanten uit de provincie Gel
derland te bewegen deze liberale mani· 
festatie te bezoeken; 

Centrale Den Helder ver· 
gadert op 26 Maart a.s. 

Zaterdag 26 Maart houdt de Kamer
centrale Den Helder een algemene ver
gadering. 

Deze begint om half drie en wordt in 
café rest. ,.Paviljoen Kinheim" te Alk
maar gehouden. 

Na het huishoudelijke ge.deelte houdt 
mr dr C. Berkhouwer een causerie over 
"actuele politieke aspecten", waaraan 
een gedachtenwisseling verbonden is. 
Alle leden uit de Centrale Den Helder 
zijn op deze vergadering van harte wel
kom. 

De heer Ritmeester ko~t 
in Zeist 

Ons Tweede-Kamerlid, de heer G. Rit
meester komt 29 Maart aanstaande in 
Zeist spreken over ,.De strijd om het 
regeringskastee I". 

De bijeenkomst is openbaar en begint 
's avonds om 8 uur in Hermitage. 

Boskoop oogstte veel succes 

met de bespreking van 

Middenstandsproblemen 
Onder flinke belangstelling hield j.I. 

Maandagavond de afdeling Boskoop 
van de V.V.D. een openbare vergade
ring, die gewijd was aan middenstands
problemen. 

Het bestuur had hiervoor de mede
werking van het forum van de Lande
lijke Middenstandscommissie van de 
V.V.D. Dit bestond Utit de heren J. G. 
H. Corne!issen uit Amsterdam, F. L. 
van der Leeuw uit Den Haag, A. Del
fos eveneens uit Den Haag, C. v. d. 
Linden uit Rotterdam en K. J. Nieu
kerke uit Den Haag. 

Er was een. aantal schriftelijke 
vragen ingediend, welke door de des
kundige heren van . veie zijden werden 
belicht. Een zeer interessante vraag 
was wel die over wat men onder een 
middenstander verstaat. Nadat ver- . 
schillende heren hieromtrent hun me
ning te kennen hadden gegeven, kwam 
men tot de conclusie, dat een ieuer, die 
voor eigen reltening en risico zaken 
drijft, een middenstander is. Zo valt 
volgens deze conclusie ook een zelf
standige boomkweker onder deze cate
gorie. Dikwijls verstaat men onder "de 
middenstand" sleehts winkeliers en am
bachts1ieden, maar dit blijkt . te eng 
opgevat, zoals uit de reacties van het 
furum. bleek. 

Een tweede vraag, die veel belang
stelling trok, was of de vestigings
eisen, zowel wat de vakkennis als wat 
de financiële kant betreft, niet te 
streng zijn. Over het algemeen bleek 
wel, dat de V.V.D.-leden zeer zeker 
geen tegensta.ndEII's zijn van vest.li
gings-eisen. 

De practijk heeft bewezen, dat se
dert de invoering hiervan op verzoek 
van de vakgenoten zelf het aantal ves
tigin-gen ·venÎtinderd is dOOrdat iemand, 
die een erfenisje gekregen heeft, nu 
niet zomaar een willekeurige zaak kan 
b~nnen. Wat nog bela~ljker )s, ook 
het aantal faillisseméll'ten is terugge-
lopen. · 

Vakkennis is nodig, dit staat wel 
vast, maar wat de financiële eisen b~
treft was het forum van mening, dat 
de ovevheid er weinig mee .te maken 

-·heeft, waar men het geld voor een zaak 
. vandaan haalt. 

Op de vraag of de vestigingseisen 
voor de jongeren · niet belemmerend 
werken werd geantwoord, dat de om
standigneden de laa.tste jaren sterk 
veranderd zijn. De jeugd lwmt in een 
geregelde zakelijke opbouvr. Er worden 
sterk tiheoretische eisen gesteld, maar 
niettemin heeft tegenwoordig de jonge 
mens een kans. 

Dat de oudere vakgenoten de moge
lijkheid tot toétreding van jongere zou
den willen sluiten is niet waar. Be
staande zaken zijn alom bezig, geza
menlijk een waarborgfonds te stichten, 
teneinde nieuwe bedrijven in staat te 
stellen met de nodige finandële •. rm
slag te beginnen. Voorstellen dienaan
gaande zijn juist deZ'er dagen bi,i de 
Kamer ingediend. 

Ook interessEmt is het probleem van 
de l<inderbijslag voor de kleine zelf
standigen. Dit voorstel is door de 
V.V.D. voorlopig afgewezen, vourname
lijk op het kostenvraagstuk en op de 
dreiging, dat de kleine ondernemer op 
deze wijze zijn zelfstandigheid verliest. 

De heer Delfos, het lid van het forum 
dat bij de meeste vragen de zaken ._,oog
de te benaderen vanuit het zuiver men
seliJ'ke standpunt zonder economische 
of zakelijlte theorieën, merkte op, Jat 
kleine zelfstandigen, die voor de kin
derbijslag in aanmerking zouden ko· 
men, eigenlijk maatschappt>lijk behoef
tigen ~ijn. 

Hun inkomen, zoals de Middenstand::;
. nota heeft uite-ewtzen, ligt in de meeste 
.gevallen ver beneden dat van een 
werkne-mer. 

Zij hebben geen enkele sociale VIOOr
ziening; ziekte en de oude dag zijn voor 
he:1 een schrikbeeld en het is toch de 
taak van de overheid, te streven naar 
totale we·lvaart ook voor de kleinen. 

Behalve deze uiteebreid behandelde 
vragen werden nog inlichtingen ge

. vraagd over vereveningsheffing, ver
mogensaanwasbelasting, middPnstands
nota en branchevervaging. 

Het forum ging al deze vraagstuk
ken met enthousiasme en grote zaken
kennis te lijf, zodat alle vragenstellers 
ten volle tevreden gesteld werden. 

Een en ander nam zove·el ~ijd in be
slag, dat de jaarvergadering, die vol
gens het plan na het beantwoorden van 
de vragen zou . worden gehouden, tot 
een nadere datum moest worden ver
schoven. Zeer voldaan en op een tame
lij,k vergevorderd uur ging de vergad;J· 
ring Uliteen. 
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Over belastingverlaging 
en het ,,budgetrecht" 

(INGEZONDEN) 

Gaame verzoek ik een ogenblik l:Jw 
aandacht voór het volgende. 

Zoals algemeen bekend, heeft de Rege
ring belastingverlagingen voorgesteld, 
die voor de schatkist een "offer" van ± 
f 500.000.000.- mede zouden brengen. Op 
aandringen van de Tweede Kamer van 
de Staten-Generaal is de termijn van 
invoering van deze verlagingen, aanvan
kelijk vastgesteld op 1 Januari 1956, ver
vroegd tot 1 Juli 1955. 

Merkwàardigerwijze klinken nu de 
laatste tijd wederom plotseling stemmen, 
die in ruime kring twijfel zaaien inzake 
de vraag, of het wel verstandig is, op dit 
moment belastingen te verlagen. · 

Deze stemmen vinden hun oorspro~g 
in uiteenlopende politieke groeperingen. 
Opgeld doen daarbij "conjuncturele" en 
"structurele" overwegingen. 

Het doet alles wel wat gezwollen aan. 
Tenslotte is een bedrag van f 500 millioen 
niet van io grote omvang, dat daarmede 
de Nederlandse conjunctuur of structuur 
in beslissende· mate zouden worden be
invloed. 

Wel is het groot genoeg, om in de toe
komst het verschil tussen , opprengst en 
ramingen te doen verminderen. Dat dit 
hierdoor zou kunnen worden bereikt, 
acht ik een zeer nuttig iets. Op dit punt 
denkt de Tweede Kamer waarschijnlijk 
practischer dan de Eerste Kamer. De 

· oorzaak daarvan is mij niet duidelijk . 
Het zal toch ook aan de leden van de 

Eerste Kamer wel niet onbekend zijn, 
dat een gezond demoeratisch bestel in de 
eerste plaats vereist, dat de begrotings
debatten zin behouden. 

Wanneer gedurende een ·lange reeks 
van jaren de· ramingen ver beneden de 

. opbrengsten. blijven, kan men er terecht 
aan twijfelen, of aan deze voorwaarde 
nog wel wordt voldaan. De facto is het 
"budgetrecht" toch zeer sterk uitgehold. 

Ik vraag mij af, waarom er reden zou 
zijn, wanneer van Regeringswege naar 
een meer gezonde situatie wordt ge
streefd, daar weer aan te gaan tornen. 
Nog daargelaten, dat een en ander schijn
baar nodeloos in de kaart speelt van hen, 
die "ex confesso" tegen verlaging en voor 
verhoging van belastingen voelen. 

Het vraagstuk heeft ongetwijfeld zeer 
vele zijden. Prioriteit moet echter mj. 
hebben, de heffingen ten gunste van de 
publieke kas meer in overeenstemming 
te brengen met hetgeen deze werkelijk 
nodig heeft. Daarvoor is een herziening 
van de tarieven, want daarom gaat het 
hier, m.i. een geëigend middel. Van be
lang is dan, dat de herziening juist wordt 
verdeeld tussen bedrijfs- en particuliere 
bronnen. 

T.a.v. dit laatste punt kan wetenschap
pelijke analyse haar nut opleveren. T.a.v. 
de vraag, of de verlaging op zich zelf no
dig of gewenst is, komt men er wel met 
voor iedereen begrijpelijke, algemene 
motiveringen. -Deze leveren zonder twij· 
fel een positief resultaat. 

Mr. G. J. TIMMERMANS 

Brochure Kamerdebat 
inzake Crematiewet 
Als brochure is verkrijgbaar een 

overdruk uit "Vrijheid en Demo
cratie", bevattende het verslag van 
het Kamerdebat op 9 Februari 1955 
over het ontwerp van Wet op de 
Lijkbezorging met de rede, die 
hierbij door Prof. mr P. J. Oud 
is gehouden. 

De kosten bedragen 15 ct. per 
exemplaar. 

Bestellingen gelieve men te rich
ten aan het Algemeen Secretariaat, 
Koninginnegracht 61 te •s-Graven
hage, girorekening no. 67880. ..___ _______ ,; 
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Politiek nieuws uit de /wofdstad 

Amsterdam's Raad toonde grote eensgezindheid 
na ~e interpellatie Le Cavelier 

Plan Volkers door deskundig betoog van onze 
fractieleider afdoende ontzenuwd 

voor zover bet plan van ir Volkers, hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat, om in 
de IJ-oeververbinding te voorzien door een brug over het IJ e~ een tunnel onder een 
(zeesclleepvaa.rt) kanaal om de Noord, werkelijk in ernstige overweging zou komen, 
)leeft de eritische bescllouwing, door de V.V .».-fractieleider in de raad, de heer R. 
Th. J. Ie Cavelier, daarover gegeven, de onmogelijkheid en onaanvaardbaarheid van 
dit plan voor Amsterdam onweerlegbaar aangetoond. 

Wij laten nu maar achterwege wat de heer Ie Cavelier naar voren heeft gebracht 
omtrent de .,historische" gang van zaken - raadsbesluit, rijkscommissie, plan Volkers 
weer aan de ord,. stellen nà het advies van deze commissie, dat dit plan heeft afge
wezen - en waarover bij ook zeer critisch gestemd bleek. 

Belangrijker komt bet ons voor uit zijn breedvoerig, rijk gedocumenteerd en 
waardig betoog, zoals de burgemeester bet later kwalificeerde, de feiten naar voren 
te laten komen. . 

Die feiten spreken voor zichzelf. Overigens waren ook die zo talrijk, dat plaats
ruimte ons gebiedt daaruit een keuze te maken, die evenwel voldoende representatief 
ceacbt; mag worden voor de helderbeid en vooral deskundigheid van de door de 
Hberale voorman in de Amsterdamse raad gegeven beschouwing. 

Een brug op een hoogte van negen 
meter boven het IJ betekent, zo zeide 
cie heer Ie Cavelier, defin:.tieve a.fsnoe
ring van de Oosthavens, nadat tiental
len en tientallen millioenen, ook nog na 
de bevrijding, door particuliere bedrij
wo en niet in het minst ook door de 
gemeente daarin zijn geïnvesteerd. 

De Oosthavens worden van een direct 
Terkeer met de zee afgesneden. De 
moeilijkheden voor de navigatie van· 
zeeschepen door het in :1.et plan Vol
kers ontworpen zeescheepva~rtkanaal 
met een ingangsboog van 45 graden en 
een uitgangsboog van 90 graden (!) 
zijn welhaast onoverkomelijk en dwin
gen op zijn minst tot . zeer kostbare 
sleepboothulp. 
~ Men ontwerpt zulke bochten, terw.jl 
Amsferoam ·juist alles in het werk stelt 
~ de geringere bocht in het Noord
iZeekanaal, die al navigatiemoeilijkhe
den biedt, recht te trekken! 

het Kanaal om de Noord, want dit ka
naal moet, willen zeeschepen elkaar 
kunnen passeren, zeker 130 meter breed 
zijn en betekent een totale afsluiting 
van het achterland; drie tunnels zouden 
ten minste nodig zijn om die aîsluiting 
te doorbreken! 

Het hart van Amsterdam ligt in de 
haven, aldus de heer Ie Cavelier. Uit 
die haven is Amsterdam ontstaan. Daar
aan dankt zij haar betekenis als koop
mansstad, daaraan dankt zij haar ge
hele economische ontwikkeling, doch 
haar voo~bestaan is thans, evenals 
voorheen, daarvan afhankelijk. 

Nu ligt het hart van de haven in de 
Oosthaven en het IJ is te zien als de 
grote slagader. Nu weet ik wel - wij 
volgen hier nu woordelijk het betoog 
van de V.V.D.-fractieleider - dat men 
met de moderne medische chirul'lgie 
met operaties 'aan het hart zeer ver is 
gevorderd en dat men inderdaad van 
plastic een nieuwe ader kan maken, het-

geen het plan Volkers beoogt - name
lijk de natuurlijke slagader afbinden en 
daarvoor een plastic ader in de plaats 
stellen - maar ik ,weet ook, dat vele 
patiënten onder een dergelijke gevaar
lijke operatie bezwijken en hoewel men 
ook met de bloedtransfusie zeer ver is 
gekomen, vrees ik toch, dat indien deze 
operatie op het hart van Amsterdam 
wordt toegepast, de haven inderdaad 
zal doodbloeden en de donors op ha
vengebied, die in onze buurt zitten, 
staan niet bekend om hun gretigheid 
om hun goede bloed a.f .te staan·. 

• * * 

0 ok heeft de heer le Cavelier gewe
zen op de financiële consequenties 

van het plan Volkers en hij had het 
vermoeden dat dit tenslotte veel en 
veel meer zou kosten dan het Amster
damse tunnelplan. En de V.V.D.-er con
cludeerde: Ik blijf van mening, dat een 
vaste brugverbinding over het· IJ voor. 
Amsterdam volkomen onaanvaardbaar 
is. 

Vertrouwende, dat zijn bezwaren door 
de gehele raad zouden worden gedeeld, 
in welk vertrouwen de heer Ie Cavelier 
niet werd beschaamd, temeer daar hij 
een beeld had gegeven dat velen nog 
meer de schrik om het hart moest heb
ben doen slaan, heeft de V.V.D.-fractie
leider er geen behoefte aan gehad zijn 
interpellatie, waarbij hij het hierboven 
vermelde heeft uiteengezet, met een 
motie te besluiten. 

Het was inderdaad overbodig. De 
raad heeft in alle toonaarden de gede
tailleerd uitgewerkte en gefunde·erde 
bezwaren van de havenspecialist Ie Ca
velier ten volle onderschreven. 

De raad was, door dit boeiende be
~og, tot eensgezindheid gesmeed, die 
de kracht moet zijn .van AniSterdam en 
die wij reeds te lang hebben ontbeerd. 
:; Wij hopen ,nu maar, dat er niet altijd 
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men zich 
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eerst een knuppel achter de deur ge
reed moet worden gehouden aleer het . 
tot deze eensgezindheid komt wat be
treft het dienen van doe algemene be
langen van Amsterdam en dat de raad 
in deze bedreiging en in zijn afweer 
daarvan een uitgangspunt heeft gevon
den om, afkerig van politiek geharre
war, de stad met vereende krachten nu 
voort te stuwen. 

Want hoezeer wij met de heer Ie Ca.
velier eens zijn, dat de haven het hart 
van Amsterdam is, het afslaan van de 
bedreiging dáärvan geeft nog niet de . 
zekerheid, dat de stad in andere ook 
belangrijke organen niet kan worden 
aangetast, ondermijnd zelfs, wanneer de 
raad in de politiek blijft verzieken. 

\Vant een gezond en sterk hart biedt; 
nog geen garantie - om in het beeld; 
van de heer Ie Cavelier voort te gaan 
- dat de Ievec· tegen alle kWalen is ge
vrijwaard! En een leverkwaal...... men 
weet dat! De uitgangsbocht van het Kanaal o:.. de Noord is bovendien ontworpen 

op een plaats, waar een druk binnen
scheepvaartverkéer is, tegenover de 
mond van het Rijnkanaai. 

De hinder, lasten en kosten, die van 
dit plan het gevo1g zijn, zullen agenten 
van buitenlandse lijnen nopen öf hun 
,agenturen op te geven öf hun bedrijven 
t~ verplaatsen naar de Westhavens, 
rvvaar geen plaats meer is jr dien daar 
lliet nieuwe havenbekkens worden ge
'gra.ven, Of deze zeescheepvaart aan an
dere havens over te laten! 

Nota van B. en W.!over problemen in de binnensta": 
bevatte geen verrassende nieuwe .gedachten 

De gedachte om hetj Singel te dempen definitief· van de baan 

Tijdverlies, nautische bezwaren 
effect van ijsgang en mist op het Ka
naal om de Noord! - afsluiting van de 
De Ruyterkade voor het binnenscheep
vaartverkeer met teloor óaan van 
twintig steigers, afsluiting, door de 
'&pritten naar de brug, van de dDrnis
bare toegangsweg welke de Korte Prin
sengracht is voor de binnenscheep
vaart, a.fsluîting van Werkspoor, waar 
'zeeschepen dan niet meer kunnen ko
men... het economisch verlies, :r.o zeide 
de heer Ie Ca.velier is niet meer in cij
fers uit te drukken. 

• • * 
De heer Ie Cavelá.er heeft g~wezen 

op de veel langere vaarweg voor 
de schepen naar de Oosthavens, op de 
ontoereikendheid van één tunnel onder 

PLANNEN, DIE 

De toegezegde nota over de visie van B. en 
1
W. op de ]Jroblemen van de binnenstad 

is eindelijk verschenen. . 
Daarin is uitvoerig vastgelegd in welke richting het college zich de oplossmg van 

een aantal problemen denkt. 
Tevens komen er enkele standpunten in naar voren, waarvan zeker wel het belang

rijkste is, dat B. en W. van oordeel zijn, dat de binnenstad niet voor het verkeer ~oet 
worden afgesloten; dat verkeer is, menen zij o.i. volkomèn terecht, van groot gewicht 
voor de bandel en de economie. 

Verrassende nieuwe gedachten of vi
sies .worden in deze nota niet ontvouwd, 
doch daar was het ook niet om begon
nen en bijaldien zouden nieuwe visies 
waarschijnlijk tegelijkertijd geweldig re
volutionnair zijn. 

Wat er aan revolutionnairs is ge
weest, de gedachte om het Singel te 
dempen, wordt juist de kop ingedrukt. 
B. en W. verklaren, dat de grachten on
geschonden moeten blijven. 

Doch het ging er in deze nota om, 
dat een richting zou worden aangeduid. 
Dat is nu gebeurd. Wanneer de raad 

GELD KOSTEN 

deze richting onderschrijft, dan kunnen 
B. en W. met deze instemming met hun 
zienswijze rekening houden bij het doen 
van voorstellen. 

Met dat al is ook deze nota toch weer 
een klein "plannen-arsenaal". :Men 
hoopt, dat het nodige daarvan kan wor
den verwezenlijkt. 

Hoe staat het met de financiën ? 

B. en W. verklaren zelf, dat soMmige 
maatregelen zeer spoedig dienen. te 
worden getroffen of "een begin van 
uitvoering moeten krijgen". Deze door 
ons tussen aanhalingstekens ge
plaatste formule heeft de r.k. Nieuwe 
Dag al weer het· ergste nopens ,,slagen 
om de arm" doen vrezen. D't blad had 
voor de nota trouwens geen vriendelijk 
woord over en gaf een beschouwing die 
zich Iaat samenvatten in het gezegde: 
zij dronken een glas.:. en~ En het blad 
sprak vaq het 50-jarig jubileum van de 
Elandsgracht-doorbraakgedachte. 

In hun nota over de binnenstad heb
ben B. en W. gezegd, dat zij de moge
lijkheid van een ondergrondse spoorweg 
en de betekenis daarvan voor Amster
dam, de technische en financiële conse
quenties uiteraard inbegrepen, met 
spoed zullen onderzoeken. 

Tegelijkertijd met deze nota versoheen 
van de hand va.n ir F. W. Keppler, chef 
van het kantoor Amsterdam van de 
Hollandse Bet<'n Maatschappij, een be
schouwing in "De ingenieUr" over deze 
spoorweg. 

Ir Keppler acht aanleg mogelijk. Er 
zullen vier jaar voorbereiding aan 
VQora.f moeten gaan en het werk zou 
140 millioen kosten. 

Tunnel, eventueel ondergrondse spoor
weg, een stadhuis, een opera, doorbra
ken, saneringen, enz. enz.· dat zal alle.s 
bijeengenomen, financieel zeer veel 
vergen. 

Maar men weet, dat de wethouder 
voor de financiën. mr F. H. C. van Wijk 

niets voelt voor een financieringsplan 
voor de komende jaten, waaraan som
mige raadsleden evenwel bepaald be
hoefte hebben. 

Toch maakt de nota van B. en W. en 
alles, wat daarin is vervat, wel de in
druk, dat er een financieel beleid moet 
worden gevoerd, dat over een groot 
aantal jaren is vooruitgezien. 

Dooh als de wethouder de behoefte 
daartoe nog steeds niet gevoelt, zou 
men van hem dan wellicht een "lenings
beleid" voor de komende jaren mogen 
vernemen? Vast staat tooh wel, dat 
Amsterdam, wanneer slechts een deel 
van de vele plannen wordt uitgevoerd, 
ver buiten de gebruikelijke "huishoude
lijke uitgaven" zal moeten gaan. 

Het is best en braaf, dat men de te 
maken uitgaven brengt ten laste van 
de kapitaalsdienst, maar deze dienst 
moet het te fourneren geld natuurlijk 
él'lgens vandaan halen. 

Hij îs méér dan een boekhoudkundige 
verschijning! 

Wij zijn van oördeel, dat de nota als 
schema voor de te volgen richtingen op 
zichzelf zeer nuttig is. Gaat de raad er 
mee accoord dan hopen wij, dat het col
lege de energie - èn de financiën -
zal weten op te brengen om er het een 
en ander van te realiseren. En op korte 
termijn. 

Het is wel begrijpelijk, dat de redac
tie van de aan de N.Z. Voorburgwal ze
telende Nieuwe Dag, die steeds uitzicht 
heeft op de dagelijkse verkeerschaos en 
verkeersstremming tengevolge van de 
bodediensten op deze boulevard, alle 
hoop (nu ook ten opzichte van deze no
ta) heeft opgegeven, omdat deze on
houdbare toestand, waartegen sinds 
jaar en dag is gekla81gd, onverminderd 
blijft voortduren. 

Maar wie weet, gaat het dagen op de 
N.Z. Voorburgwal. Verplaatsing van die 
bodediensten wordt als tweede UI'gente. 
punt in de nota aan de orde gesteld. 
Dat het er nu ook van kome! 

Geslaagde vergadering 
van de Vrouwen 

10 de v.v~o. 
Boeiend betoog van mej. mr 

ten Broecke Hoekstra 
Op Maandag 7 Maart jl. trotseerden 

gelukkig een redelijk aantal leden van 
de Vrouwen in de V.V.D.", afdeling 
Am~erdam de avondkoude om een in-· 
teressante lezing van mej. J. J. Th. ten 
Broecke Hoekstra bij te wonen. · 

Zij sprak over een zeer actueel onder;· 
werp, n.l. de Consumentenbond. Na door 
mevr. G. Wijsmuller-Meijer hartelijk 
welkom· te zijn geheten, hield zij haar' 
inleiding op zeer prettige en verduide
lijkende wijze. 

In haar betoog schetste zij uitvoerig 
het ontstaan van de Consumentenbond. 
Deze is volkomen onafhankelijk van de' 
producenten, in tegenstelling tot b.v. de .. 
Nederlandse Huishoudraad. Deze laatste. 
verricht onderzoekingen op verzoek van: 
de industrie, terwijl de Consumenten-: 
bond uitsluitend zelf het initiatief neemt. 

Door middel van haar orgaan licht' 
zij haar leden voor en bestrijdt onlibe
rale prijsafspraken (dus prijsafspraken 
die de gemeenschap benadelen). Een 
typisch voorbeeld noemde de spreekster 
de prijzen van radiotoestellen. Het is 
voordeliger om die zelf in Duitsland te 
gaan kopen ondanks de invoerrechten 
en de reiskosten. 

Na de pauze volgde een levendige en 
geanimeerde discussie, zodat er bijna, 
geen tijd meer overbleef om over de 
emigratie te praten zoals was aange
kondigd. . 

Mevrouw Wijsmuller besloot deze bui
tengewoon geslaagde avond met een 
woord van dank aan de spreekster, die 
hopenlijk in Amsterdam nog eens zal 
terugkeren. 

Onze zusterafdelingen kunnen wij ad
viseren om mej. mr Ten Broecke Hoek
stra uit te nodigen; een boeiende avond 
zal dan ongetwijfeld hun deel zijn ! 

1:.. Voohof-Leyedijk 
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HERDENKING 
Nederland maakt zlch op, het feit zijner be~ 

vrijding, nu tien jaar geleden, te berden~ 
ken. 

Daartoe bestaat alle aanleiding. Het overgrote 
deel der huidige generatie heeft de bange bezet
tingsjaren bewust doorleefd en moet wel de he~ 
hoefte gevoelen aaq. herdenking van al wat die 
jaren brachten en van het moment waarop het 
werd bevrijd van 's vijands druk. Niet minder 
nodig is herdenkins Gok voor de jeugd die geen 
persoonlijke heugenis aan dit alles heeft. Natio~ 
n~al bewustzijn, gelijk wij dat onder de jeugd 
aangekweekt willen zien, is nauwelijks denkbaar 
zonder nationale gedenkdagen. 

* * * 

zeer in OM vreugdebetoon bij de komende her~ 
denking remmen. Wij hebben het eenvoudig te 
aanvaarden dat wij - wat wij trouwens in ander 
opzicht ook hoopten! - als volk na de bevrijding 
gebleven bleken te zijn wat we waren, een volk 
bijv. waar geen nationale radio omroep mogelijk 
schijnt! ·· 

Ernstiger is, dat ook de internationale verhou~ 
dingen zich zo heel anders ontwikkeld hebben 
dan wij het ons in de jaren van oorlog en bezet~ 
ting hebben gedroomd. En aangezi~n de interna~ 
tionàle situatie veelszins beslissend is voor onze 
eigen nationale positie, is het duidelijk, dat wij 
ook bij de herdenking onzer bevrijding de ogen 
voor het internationale niet kunnen sluiten. 

* * * 
Kan in 't algemeen gezegd worden dat ons 

volk van feestdagen - ook nationale - Wij denken hier onwillekeurig terug aan de 
niet afkerig is, erkend moet worden dat aan de grote nationale feesten, die wij in de ja~ 
stijl van ons feestvieren in menig opzicht iets ren dertig vierden: het veertigjarig regeringsjubi~ 
hapert. Op dit punt is er aan volksopvoeding nog,~~· -kttm·"Wlll Koningin Wilhelmina bijvoorbeeld. Met 
wel iets te doen voor hen die zich met de leiding , welk enthousiasme en met welk een begrijpelijk~ 
der feestelijkheden helast zien. Laat ons hopen dankbare vreugde dit gevierd werd, over die fees~ 
dat zij hierin slagen. De taak waarvoor zij ·Zijn ten hing toch reeds iets van de schaduw die het 
gesteld is door allerlei oorzaken moeilijk. Ener~ nationaal~socialisme als donkere dreiging afwierp. 
zijds moet er een zeker evenwicht gevonden wor~ Dat gaf voor ons gevoel zelfs aan die hoogge~ 
den tussen de twee elementen die ons aanstaande stemde feesten iets irreëels, althans iets beklem~ 
bevrijdingsfeest karakteriseren: herdenking van mends. 
loodzwaar leed en herdenking van diepe blijd~ 

schap. Andererzijds moet de viering - wil zij zin 
hebben - ons als volk plaatsen voor hetgeen het 
heden en de naaste toekomst van ons eisen, wan~ 
neer we die zien in het licht van wat nu tien jaar 

achter ons ligt. 

* * * 
Û ok dit laatste noopt tot het zoeken naar 

evenwicht. Immers heden en toekomst Ia~ 
ten zich thans alweer zoveel anders aanzien dan 
op het ogenblik onzer bevrijding het geval was. 

Dat de werkelijkheid niet beantwoordt aan onze 
dromen, is eenvoudige menselijke ervaringswijs~ 

hèid. Dat de beproevingen der bezettingsjaren 
zich in ons omzetten in _verwachtingen die illus~ . 
sies zouden blijken, mag ons dan ook niet al te 

r \ 
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* * * 

l s het bij de komende herdenking onzer he~ 
vrijding zoveel anders gesteld? 

Wij wensen niet voor onheilsprofeet te funge~ 

. ren. Wij geloven zelfs dat er waarheid schuilt in 
recente uitspraken van enkele grote staatslieden, 
dat het gevaar van een nieuwe wereldoorlog 
thans iets minder dreigend is dan het de laatste 

jaren scheen. Maé\r dit neemt niet weg, dat de 
onzekerheden in de wereldtoestand niet bepaald 
tot zulk een opgewektheid stemmen als voor een 
ongeremd nationaal feestbetoon nodig geacht mag 
worden. 

Het continent waarvan wij deel uitmaken vormt 
ternauwernood meer een staatkundig begrip, nu 
Oost~ en West~Europa feitelijk twee gescheiden 
werelden zijn geworden. En al is er een krachtig .. 
streven naar Westeuropese eenheid, die eenheid 
:;1:elve is nog verre van verwezenlijkt. Voeg daar~ 
bij dat de mogendheid, op welker kracht en van 
welker beleid West~Europa voor zijn behoud te 
enenmale aangewezen is, de Verenigde Staten, 
juist in deze weken niet alleen de Chinezen voor 
allerlei raadselen plaatst, dan hebt ge redenen 
te meer om aarzelend te staan tegenover een 
feestbetoon,. dat herinneringen wakker roept aan 
hetgeen wij in de oorlogsjaren aangaande een 
nieuwe wereld hoopten. De veelszins beschamen~ 
de publicaties over J alta, waartoe Was hington 
vrij onbesuisd is overgegaan, zijn ook in dit op~ 
zicht niet bepaald aanmoedigend voor een volk 

als het onze, dat nu beter dan !ien jaar geleden 

begrijpt, wat het zeggen wil, mee te deinen op 
de bewogen stromen van het internationale leven. 

* * * 

H iermede zij niet gezegd, dat onze bevrijding 
niet feestelijk zou mogen worden her~ 

dacht. Wat ons in de bevrijding werd geschonken 
gaat in zijn betekenis verre uit boven de teleur~ 
stellingen die, de wereld en ons volk daarna te 
verwerken kregen. Want bevrijding betekende 
het einde van een nazi~systeem, in al zijn uitingen 
zo gruwelijk, dat alleen daarom reeds de vijfde 
Mei verdient herdacht en gevierd te worden. 

Slechts zij het streven d~arbij gericht op dat 
evenwicht dat onontbeerlijk is op een dag welks 
vreugde niet enkel getemperd wordt door de her~ 
innering aan bitter leed dat was, maar ook door 
de ernst van de wereldsituatie van het ogenblik. 

deR. 

·Nederlandse vrouw tot hoge 
waardigheid geroepen 

B ij Kon. Besluit van ll Maart 1955 werd 
mejuffrouw mr Josephine Helène Kroesen 

benoemd tot Rechter in de Arrondissements 
Rechtbank te Amsterdam. 

Een bijzondere gebeurtenis, en ook een gebeur~ 
tenis om juist in ons Partijblad een ogenblik bij 
stil te staan, want meer dan 50 jaren hebben wij, 
liberalen, met anderen reeds moeten strijden tegen 
onwil, onverstand en kortzichtigheid om voor Ne~ 
derlandse academisch gevormde vrouwen toegang 
tot een aantal belangrijke landsbedieningen te 
verkrijgen. 

Eindelijk is het nu dan zo ver, dat ook de 
vrouw waardig is bevonden als rechter over haar 
medemensen te staan. 

Onze gelukwens aan de betrokkene, maar ook 
aan de oudere generatie van liberale vrouwen, die 
tenslotte een jongere het beloofde land ziet bin• 
nengaan, mede dankzij haar onbaatzuchtige in"! 
spanning. 

Mogelijk werd deze benoeming tenslotte echter 
door de persoonlijke kwaliteiten van de nog jonge 
rechter, afstammelinge van een voorgeslacht dat 
gedurende welhaast 150 jaren op hoge posten het 
N ederlands~Indische Gouvernement heeft ge• 
diend, die de traditie van het zich met alle kracht 
geven voor de publieke zaak van kind af aan heeft 
meegekregen, en zich sinds haar Leidse studen• 
tentijd door haar karakter en talenten in steeds 
bredere kring achting, bewondering en genegen~ 
heid wist te verwerven. Wij mogen minister Don~ 
ker voor zijn voordracht aan Hare Majesteit dank 
weten. 

Amsterdam krijgt een veelbelovend rechter, 
Nederland is één stap verder op de lange weg 
naar gelijke rechten voor vrouwen en mannen. 

11 Maart 1955 is voor de Nederlandse liber a~ 
Ie~ ·en voor wie met hen op dit punt van gelijke 
gezindheid zijn, een dag van verheugenis. 
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* it•en * 
HET GROTE TELEVISIE-DEBAT IN DE TWEEDE KAMER 

Gedachtenwisseling met vele verrassingen; een onaangename voor minister Cals 
en een aangename voor onze geestverwante mevrouw Fortanier-De Wit 

Het grote televisiedebat in de Tweede Kamer, dat voor het oog der televisie
eamera's werd gevoerd, heeft vele verrassingen opgeleverd. 

Een onaangename verrassing voor minister Cals, omdat een motie van zijn geest
verwant de heer Peters in een stemming van "rechts" tegen "links" werd aanvaard, 
welke hij krachtig had bestreden. , 

Een' aangename verrassing voor onze geestverwante, mevrouw Fortanier-de 'Vit, 
die haar actie tegen de hoogst onbillijke siutatie, dat alle grote constructieve partijen 
staatkundige voorlichting door de aether kunnen geven, maar de libera)en Biet, einde
lijk bekroond za&' door een (voorlopige) toeliegging van minlater Cals. àéze kwestie 
in het Kabinet te zullen brengen, omdat hetgeen menouw Fortanier nee,, inderdaad 
everweging waard was. 

Een motie van mevrouw Fortanier in dezelfde geest werd verworpen, maar in feite 
was voor haar gedachte thans een meerderheid in de Kamer, doordat de socialisten 
lilleen op grond van een bezwaar tegen de tekst van deze motie tegenstemden. O.a. 
de gehele A.R.-fractie, 2 C.H.-Ieden en twee leden van de P.v.d.A.-fractie stemden 
voor de motie-Fortanier. 

Zeer duidelijk hebben zowel mevrouw Fortanier als prof. Oud daarbij doen uitko
men, dat de liberalen geen omroepvereniging willen stichten en dus geen nieuwe 
"zuil" naast de bestaande "zuilen" willen worden, doch eenvoudig een bescheiden 
endtijd vragen voor liberale vóorlichting. 

Het verheugde mevrouw -Fortanier, ·dat 
minister Cals het culturele aspect van de 
televisie als de hoofdzaak zag, omdat zij 
met hem van oordeel is, dat de televisie 
in de toekomst een belangrijke rol kan 
spelen tot bevordering van de culturele 
ontwikkeling en tot verbetering van de 
ontspanning. 

Het staat vast, dat de culturele instan
ties niet in.staat zijn, de enorme bedra
gen op te brengea, die voor het televisie
bedrijf nodig zijn. 

Het is daarom o.i. geëigend, dat, even
als dat op ander cultureel gebied gebeurt, 
de Staat de voorwaarden schept, waar
door het gebruik van deze nieuwe tech
nische vinding zodanig verantwoord is, 
dat het culturele leven van ons gehele 
volk daarmee .gebaat is. 

Het scheppen van deze voorwaarden 
brengt voor de Staat een aantal verplich
tingen mee met daaraan verbonden ver
antwoordelijkheden. 

In de eerste plaats, omdat het hier gaat 
Clver een schaars goed. Het aantal golf
lengten, waarop kan worden uitgezonden, 
is beperkt. 

De televisie is een massa-medium vati 
éen monopolistisch karakter, dat op den 
duur bestemd is, grote groepen van ons 
volk te bereiken. Er zijn slechts weinig 
zenduren te verdelen. Daarom ligt een 
rechtvaardige zendtijdverdeling op de 
weg van de overheid. 

In de tweede plaats heeft de overheid 
een speciale verantwoordelijkheid tegen
Clver het gehele volk, omdat het televi
siebedrijf bekostigd wordt door de over
heid, in casu door de belastingbetalers. · 

Het zal de minister duidelijk zijn, zo 
kon mevrouw Fortanier ook verklaren, 
dat de Regering een zekere algemene 
verantwoordelijkheid draagt voor het 
eulturele leven. 

Maar dit betekent niet, dat op cultu
reel terrein, iri dit geval op het gebied 
van de televisie, de overheid een eerste 
plaats zou hebben in te nemen. Een 
staatsomroep,. in welke vorm dan ook, 
wijzen wij af. 

Onze woordvoerster was van mening, 
dat de taak van de particuliere organisa
ties en van particuliere personen voorop 
staat en dat die taak een geheel andere 
is dan die van de overheid. 

Particuliere organisaties en personen 
dienen het creatieve werk te doen en het 
Nederlandse televisiebeleid zijn eigen 
gezicht te geven. Met andere woorden: 

· zij dienen de programma's samen te stel
len en verantwoordelijkheid te dragen 
voor de inhoud daarvan. 

De minister en ik, zo kon zij vast stel
len, gaan dus samen in onze zienswijze, 
dat bet culturele aspect voor het televi
siebeleid van alles overheersend belang is. 

En wanneer hij verder zegt, dat de sa
menstelling van de programma's dient 
opgedragen te worden aan culturele or
ganisaties en dat de levensbeschouwe
lijke richting een belangrijke rol behoort 
te spelen, dan kan ik daar în grote lijnen 
ook mee accoord gaan. Maar als het over 
de uitwerking van deze gedachte gaat,· 
dan scheiden zich onze wegen. 

Haar eerste vraag was dan: Waarom 
zouden de omroeporganisaties alleen en 
bij uitstek aangemerkt moeten worden 
als de culturele organisaties, die het ge
zicht van de Nederlandse televisie mo
gen uittekenen? 

De minister ziet in de omroepvereni- . 
gingen bij uitstek de exponenten van het 
culturele en maatschappelijke leven. Dit 
is een visie, die zij ten enemale niet kon 
onderschrijven. 

Wanneer de minister voorts aanvoert, 
dat de televisie behoort te worden toe
vertrouwd aan culturele instellingen, die 
voortkomen uit en haar levenskracht 
vinden in de grote geestelijke en maat-

schappelijke stromingen in ons land, dan 
kon spreekster daarmede voor een groot 
gedeelte accoord gaan, maar dan had zij 
toch nog wel een belangrijke vraag: 

Hoe denkt de minister dan die grote 
geestelijke, maatschappelijke en staat
kundige stroming van het liberalisme 
een plaats in te ruimen? De minister be
reikt zijn eigen doelstelling nooit, als hij 
alleen de omroepverenigingen beschouwt 
als de culturele exponenten van het Ne
derlandse volk. 

De minister komt er w e 1, als hij voor 
de Nederlandse Televisie Stichting de 
bestuursvorm kiest, waarin de vertegen
woordigers van de omroepverenigingen 
óók een plaats hebben, doch de meerder
heid bestaat uit niet belanghebbende 
deskundigen op cultureel terrein. 

De derde overweging van de minister 
voor de keuze van de omroepverenigin
gen was ontleend aan het feit, dat overal 
in West-Europa de televisie is toever
trouwd aan de omroeporganisaties. 

Op zichzelf achtte roevrouw Fortallier 
dit al een weinig sprekend argument, 
omdat, wanneer een ander het doet, wij 
het nog niet behoeven te doen, maar het 
argument verliest alle kracht wanneer 
men ,bedenkt, dat nergens in de wereld 
een verdeeld radiobestel bestaat als in 
Nederland. 

All(emeen program 
E én programmastaf en één ;!gemeen 

programma, waarin ieder het eige
ne op eigen wijze kan brengen, zien wij 
principieel als de meest geëigende vorm 
om te komen tot een zo hoog mogelijk 
peil van de uitzendingen. 

Mevrouw Fortanier kon daarbij in her
innering brengen, dat de meerderheid 
van de Televisieraad in het advies van 
deze raad had opgemerkt: "Het lijkt vrij
wel onmogelijk - althans niet doelmatig 
- om -vier of vijf afzonderlijke staven te 
creëren voor de programmasamenstelling, 
nog daargelaten dat zulks tot een zeer
belangrijke verhoging van lasten zou 
leiden. 

Bovendien moet de vraag worden ge
steld of het mogelijk zou zijn eerste-klas
se krachten te vinden voor een vier- of 
meervoudige bezetting". 

In ons land van 10 millioen inwoners 
moet dit onwaarschijnlijk worden geacht. 
Het gevolg zal zijn, dat (aldus weer de 
Televisieraad in meerderheid) "door ver
snippering van krachten de programma's 
kwalitatief beneden de maat blijven, on
voldoende aantrekkelijk zijn en daardoor 
de toeneming van het aantal kijkers in 
ongunstige mate zullen beïnvloeden." 

En in het advies van de Radioraad 
wordt door de grootst mogelijke meer
derheid der leden geconcludeerd, dat 
"wanneer de televisie door vijf omroep
verenigingen wordt verzorgd, de kosten 
onbetaalbaar zullen worden en de kwa
liteit van de uitzending onvoldoende." 

Met recht kon mevrouw Fortanier ver-· 
klaren: Deze uitspraken onderschrijven 
wij volkomen. Om deze reden betreuren 
wij het zeer ernstig, dat de bewindsman 
niet gekomen is met een voorstel, zoals 
ik dat zojuist in algemene zin schetste. · 

En zij betreurde dat des te meer, om
dat zij de indruk had, dat 's ministers 
eigen gedachten oorspronkelijk in deze 
richting zijn gegaan, maar dat hij daar
van is teruggekomen omdat de omroep
organisaties daartegen onoverkomelijke 
bezwaren hadden en hebben. 

Uit de stukken, die de Kamer hebben 
bereikt, blijkt, dat het merendeel van de 
omroeporganisaties niets wil weten van 
een algemeen programma, zelfs niet van 
een algemeen programma als door de mi
nister is ontworpen; een algemeen pro
gramma, waar het vetorecht als een 
zwaard van Damocles boven hangt en 

ten aanzien waarvan het recht van vete 
(een recht van elk lid van het bestuur 
der Algemene Programma Commissie en 
van het bestuur der Ned. Televisie Stich
ting) een zelfde rol speelt als in de Vei
ligheidsraad van de Ver. Naties. 

Men meent vooral in de confessionele 
omroepverenigingen de verantwoordelijk
heid voor een algemeen programma niet 
te kunnen dragen, omdat men geen ver
antwoordelijkheid kan aanvaardèn voor 
die delen van het algemeen programma, 
die door andersdenkenden zijn ingebracht 
en verzorgd. 

De vraag, die hierbij rijst, is deze: 
wanneer men een algemeen programma 
brengt, waarin, haast voor ieder aan• 
vaardbare stof, ook delen worden uitge
zonden, die een rooms-katholiek, pro
testans-christelijk of ander levensbe
schouwelijk merk dragen, moet dan elke 
componist de volle verantwoordelijkheid 
dragen voor elk onderdeel? 

Het komt mij voor, zo zei onze geest
verwante naar aanleiding hiervan, dat 
men in de kringen van enkele omroep
verenigingen verantwoordelijkheid ge
lijkstelt met instemming, iets, dat ik 
buitengewoon betreur, omdat in deze op
vatting het algemeen programma nooit 
kan worden wat de minister wel bedoelt, 
n.l. een programma, dat een "veelkleurig 
stempel" draagt, een programma van ve-

CORNELISSEN 
...... televisie en reclame 

Ie kleuren, die te zamen een harmonisch 
geheel vormen (Mem. v. Antwoord). 

Zou er, aldus spreekster, in Nederland 
één mens zijn, die f 700 à f 1000 heeft. 
neergeteld voor een televisietoestel en 
alleen gaat zitten luisteren naar de uit
zending van die omroeporgl\nisatie, waar
mee hij zich het meest verwant voelt? 
Natuurlijk is dat niet zo. 

Men beluistert practisch alle program
ma's, onverschillig door welke organisa
ties deze worden uitgezonden. 

Als dat nu . eenmaal de feiten zijn, 
waarom dan alles niet ingebracht in een 
algemeen programma met duidelijke 
vermelding, als men dat wenst, door wel
ke organisatie dit onderdeel is verzorgd? 
Waarom dan vijf televisiestaven en alle 
onkosten, die daarmee gemoeid zijn? 

Staatkundige voorlichting 

D e minister had gezegd, dat de staat
kundige voorlichting ongetwijfeld 

"een belangrijk onderdeel van de maat
schappelijke en voorlichtende taak, die 
radio en televisie hebben, vormt". 

Mevrouw Fort~mier-de W'it was het 
met deze uitspraak volkomen eens. Maar 
hoe denkt de minister hier ook maar 
enigermate te komen tot een rechtvaar
dige verdeling van de zendtijd, als hij 
deze verdeelt onder de ongelijksoortige 
grootheden, die de omroepverenigingen 
zijn? 

Van de vijf omroepverenigingen zijn 
er drie confessioneel, één berust op poli
tieke grondslag en één op geen van beide. 

Krijgen we nu op de televisie een her
haling van wat zich op radiogebied af
speelt? De minister wenst het "politieke 
twistgesprek~' niet in de aether, zegt hij. 
"Wijze matiging dient te worden be
tracht". En minister Cals ziet de waar
borg daarvoor in het karakter en de lei
ding van de omroeporganisaties. 

Mevrouw Fortanier zou bijna zeggen: 
even lachen! Zij begreep niet erg goed 
hoe de minister meende te kunnen po
neren, dat bijvoorbeeld de V.A.R.A. een 
wijze matiging betracht wanneer het gaat 
over politieke voorlichting. 

Het is werkelijk de moeite waard om 
te zien, op welk een ingenieuze wijze 
deze omroepvereniging het democratisch 
socialisme dag aan dag aan de luisteraara 
weet voor te zetten op de meest onver
wachte momenten. 

Een wijze gematigheid? Waarom zou 
men die mogen verwachten van een om
roeporganisatie, die op politieke grond
slag berust? Het is weer een bovenmen
selijke opgaaf, waaraan niet kan worden 
voldaan. 

De minister zal, zodra in de televisie 
de staatkundige voorlichting een rol gaat 
spelen, naar haar inzicht dienen te bepa
len, dat verschillende nationale partijen 
da:araah kunnen medewerken, en niet 
uitsluitend, zoals nu bij de radio, enkele -
bevoorrechten. 

Wanneer de minister dit niet doet, be
stendigt hij een onrecht, dat niet meer 
of minder genoemd kan worden dan een 
schande voor een land met een democra
tisch Staatsbestel. 

Reclame m de oether 
Nadat mevrouw Fortanier•de Wit al-

dus het principiële en politieke 
standpunt van onze fractie had uiteen
gezet, beperkte de heer C o r n e 1 i s s e n, 
die ook nog kort aan het woord kwam, 
zich tot het maken van enkele opmerkin
gen en het stellen van enige vragen, 
welke meer de onderdelen van de aan de 
orde gestelde materie betreffen. 

Het voornaamste punt betrof de recla- · 
me in de aether. De heer Cornelissen ver
klaarde, geen tegenstander te zijn van 
een beperkte mogelijkheid tot het maken 
van reclame door middel van televisie
uitzendingen. In de eerste plaats zullen 
de inkomsten hieruit een welkome fi
nanciële aanvulling zijn voor de uiter
aard zeer hoge kosten der uitzendingen, 
terwijl bovendien de modeme reclame
techniek voor een gewilde afwisseling 
kan en zal zorgdragen. · 

Vergelijkingen met Amerika, zo zei hij, _ 
gaan niet op, gelet op het ontbreken 
van enige controle op de uitzendingen 
aldaar. 

Liever neme men een voerbeeld aan · 
Engeland, waar, gelijk bekend, een zelf
standige organisatie voor commerciële 
televisie is en binnen enkele weken in 
werking zal treden. 

Er is, zo meende de heer Cornellssen, 
reden voor twijfel, of de televisie hier 
te lande op deri duur zonder steun uit 
hoofde van ,;sponsered programs'' wel 
voldoende armslag zou kunnen krijgen 
en niet wederom bij vergelijkbare lan
den achter zou kunnen geraken. 

In verband met wat hij had opgemerkt, 
bestaan er dus geen' doorslaggevende re
denen om de mogelijkheid van commer
cieel getinte televisie-uitzendingen a 
priori geheel uit te sluiten. 

Trouwens; men zou, naar zijn mening, 
hiervoor beter de ervaringen, welke op
gedaan kunnen worden tijdens de ten
toonstelling E 55, di~ deze zomer te ·Rot
terdam wordt gehouden, kunnen af
wachten. 

Replieken 

Zoals vaak, waren de replieken gelijk 
deze zich ditmaal bovendien voor 

de ogen der televisiecamera's afspeelden, 
eigenlijk nog belangwekkender en i!J 
ieder geval nog levendiger dan het de
bat in eerste aanleg. 

Hoe verleidelijk het is, ook daarvan 
weer zoveel mogelijk te geven, het is ons 
helaas niet mÓgelijk. Wij zullen ons tot 
een enkel punt moeten beperken, ook 
al omdat er niet minder dan zes moties 
werden ingediend, over elk waarvan wij 
toch ook iets zullen moeten zeggen. 

De heer VanSleen kwam weer aandra
gen met de stelling (althans vragender
wijze), dat de A.V.R.O. "liberaal" zou zijn. 

Was dat reeds helemaal mis, toen de 
heer Van Sleen daarbij dan ook nog de 
radiorubriek "Even afrekenen heren" te
pas bracht, stoof mevrouw Fortanier op 
.en interrumpeerde: ,,Even afrekenen, 
heren, is een onderdeel van het program
ma van de A.V.R.O., dat met liberalisme 
niets uitstaande heeft en waaraan wij 
ons groen en geel ergeren, omdat het vol
komen destructief is". 

En toen de heer Van Sleen zei: "Wü 
de V.V.D. zich los' maken van de A.V.R. 
0., laat zij het dan openlijk uitspreken", 
interrumpeerde onze geestverwant de 
heer Korthals: "Wij hebben met de 
A.V.R.O. niets te maken. Wij behoeven 
ons daarvan niet los te maken, omdat wij 
er nooit "vast" mee geweest· zijn; wij zijn 
"los"! A.. 
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* ~ WEEK to.t WEEK * 
De lading en de vlag 

Wil lezen in ,.Burgerrecht" van 19 Maart 
1955 onder het opschrift ,.Dwangpositie" 

het navolgende: 
,.Het is nu wel heel aardig, dat minister Cals 

gezegd heeft dat de V.V.D. maar een omroepver* 
eniging moet oprichten, als deze politieke partij 
over eigen .radio-zendtijd beschikken wil, maar zo 
aimpel is het niet. 

Natuurlijk kan de V.V.D. het advies van de 
minister opvolgen. Maar wat dan? De A.V.R.O. 
is, niet in de partij-politiek, maar toch wel in al
gemene zin, een liberale omroepvereniging. 

Richt dè V.V.D. een partijpolitieke, liberale 
omtoepvereiliging op, dan bestaat er kans, dat de 
A.V.R.O. ten dele wordt leeggezogen. De andere 
weg: zendtijd aan de A.V.R.O. vragen, is ook al 
niet begaanbaar, want wanneer de A.V.R.O. 
hierin zou bewilligen, dan zou haar dat ook leden 
kósten. 

De minister heeft van zijn standpunt volkomen 
gelijk, als hij de V.V.D. een dergelijk advies geeft 
en is daarmee ook gedekt. Maar de V.V.D. be
vindt zich hierdoor in een dwangpositie." 

Dit stukje zal wel geschreven zijn, vóórdat de 
redactie heeft kunnen kennis nemen van het tele
visie-debat in de Tweede Kamer, waarbij van de 
zijde van onze Kamerfractie uitdrukkelijk is ge
constateerd, dat de A.V.R.O. niet liberaal is. Al
thans niet liberaal in de zin, zoals wij dit begrip 
verstaan. 

Men kan echter op de naam ,.liberaal" geen 
octrooi nemen. Als .. Burgerrecht" zich liberaal 
noemt, kan niemand zijn redactie dit recht ontzeg
gen, maar dan is het toch een liberalisme, dat ons 
niet ligt. 

Wij begrijpen intussen de houding van .. Bur
gerrecht" wel. De rubriek .. Even afrekenen, he
ren", is geheel in de trant van de redactie. 

Als de A.V.R.O. werkelijk voor politiek neu
traal· wil blijven doorgaan, moet hierin voor haar 
ee~ ernstige waarschuwing liggen. Uitzendingen 
van deze aard doen afbreuk aan de waat"dering, 
die ook ik voor haar werk in het algemeen gaarne 
tot uitdrukking breng. 

Men kan echter zonder overdrijving zeggen, 
dat zo niet de gehele, dan toch bijna de gehele 
Tweede Kamer zich aan deze rubriek ergert. 
Daarom is uitzending nog niet ongeoorloofd. 

Wij leven in een vrij land en wie de volksver
tegenwoordigers ergeren wil, kan rustig zijn gang 
gaan. Maar hij kan zich niet tegelijkertijd sieren 
met het etiquet, dat hij niet aan partij-politiek 
doet. 

Ook bij een omroepvereniging behoort de vlag 
de lading te dekken. 

P.J. 0. 

K. V.P. en de vrijheid (I) 

Daar ,.Het Vrije Volk" weet te melden, heb
ben twee raadsleden van de P.v.d.A. de 

raadsvergadering van Groenlo verlaten, nadat de 
burgemeester de K.V.P.-fractie had toegezegd, 
stappen te zullen ondernemen bij de Nederlandse 
Hervormde Kerkvoogdij, opdat geen katholieke 
jongelui meer zullen worden toegelaten in het 
hervormde jeugdgebouw ,.De Zaaiheuve". 

De K.V.P. had gedreigd te zullen voorstellen 
het subsidie aan ,.De Zaaiheuve" in te trekken 
als de r.k. jeugd nog langer in het gebouw zou 
werden toegelaten. 

De socialistische raadsleden keerden zich uiter
aard fel tegen de houding van de katholieke frac
tie, daarbij betogend, . dat de ouders baas over de 
kinderen zijn· en niet de raad. 

.. Nog een stapje verder," zo werd betoogd, ,.en 
men verbiedt ons de stap naar de kerk." 

Tot zover ,.Het Vrije Volk". 
De wijze waarop de K.V.P.-fractie te Groenlo 

de plaatselijke jeugd meent te moeten ,.bescher
men" is op zijn zachtst gezegd hoogst merkwaar
dig en in flagrante strijd met de vrijheid. 

AI met al een slechte beurt en een ontwikke
ling, die allen, die pal staan voor de vrijheid wel 
diep moet teleurstellen. 

K. V.P. en de vrijheid· (IJ) 
0 e burgemeester van Schinveld, in Zuid

Limburg, heeft, aldus ,.Het Vrije Volk", 
als eis gesteld aan iemand, die een woning in zijn 
gemeente wilde betrekken, dat hij rooms-katholiek 

moest zijn en f 80.- in de week moest verdienen. 
,.Het Vrije Volk" tekent hier verder bij aan: 

HHet valt nauwelijks aan te nemen dat de bur
gemeester met het stellen van deze eis binnen de 
perken is gebleven van de verordening die de ge
meenteraad van Schinveld heeft gemaakt ter uit
voering van de Woonruimtewet. Want artikel 4 
van deze wet zegt, dat geen andere gronden voor 
weigering van een vergunning om woonruimte te 
betrekken mogen worden gesteld dan die voor een 
doelmatige verdeling van woongelegenheid in de 
gemeente bevorderlijk zijn. 

Hoe het bevorderlijk kan zijn voor een doel* 
matige verdeling van de woonruimte niet-katho
lieken de vestiging te beletten, is ons een raadsel. 
De scheve schaats, 'die ·Schinveld heeft gereden, 
dient weer rechtgebogen te worden." 

Inderdaad. Over vrijheid en verdraagzaamheid 
gesproken! 

.• 

Vrijheid en wijsheid (I) 

Onze Nederlandse dagbladen hebhen aan het 
begin van deze week uitvoerig melding · 

gemaakt van de maatregelen genomen door bur
gemeester en wethouders van Oss, op grond 
waarvan twee jonge gezinnen, die eigenmachtig 
en eigenhandig een houten huisje hadden ge
bouwd op straat zijn gezet. 

Vooral het ene geval is wel bijzonder triest, 
temeer, omdat de nieuwe houten woning een 
plaats had gevonden op het erf van de boerderij 
van de vader van de clandestiene bouwer en deze 
laatste de nieuwe woning geheel zelf en volkomen 
vakkundig in elkaar had gezet. 

B. en W., zo heet het, waren bang gevaarlijke 
precedenten te handhaven en lieten de nieuwe 
woning van f 4.000.- afbreken. Zelfs een 
sneeuwjacht vormde klaarblijkelijk geen beletsel 
voor het gemeentebestuur hier enige consideratie 
aan de dag te leggen. 

Bij een ander gezin, waarbij de omstandigheden 
ongeveer· gdijk{uide:nd waren, heeft men nog enig 
respijt gegeven op grond van de slechte weersom
standigheden. 

Ofschoon B. en W. in hun recht staan, stuiten 
de genomen maatregelen ons tegen de borst. 

Blijkens een verklaring van de burgemeester, 
opgenomen in het dagblad ,.De Telegraaf", zijn 
er in Oss wel 50 à 60 gevallen van Ossenaren, 
die vergunning vroegen voor de bouw van een 
(luxe) kippenhok, een stalling etc., die dan zelf 
hun intrek .er in namen. De burgemeester wenst 
hieraan een einde te maken en heeft een voor
beeld gesteld door twee nieuwe woningen te laten 
afbreken. 

Vrijheid en wijsheid· (II) 
W ij vragen ons in de eerste plaats af. of de 

maatregelen van B. en W. niet konden 
worden uitgesteld totdat men met een aan zeker
heid grenzende waarschijnlijkheid (zo mag men 
het in ons land langzamerhand wel zeggen) beter 
weer kon verwachten. 

Buitendien rijst de vraag, waarom hier nu wer
kelijke woningen ten offer moesten vallen. Ware 
het niet verstandiger geweest allereerst de kip
penhokken en stallingen aan te tasten, die inder
daad absoluut voor een normale woonruimte te 
enen male ongeschikt zijn? 

Nogmaals, B. en W. mogen gelijk hebben. Wij 
twijfelen er geen ogenblik aan. Maar dan man
keert er in elk geval toch iets aan de voorschriften 
in deze. 

Blijkens "De Telegraaf" bestaat er te Oss een 
getal van 1356 aanvragen naar woonruimte. Er is 
een feitelijk tekort van 2200 woningen en er is 
een bouwtoewijzing voor 171 per jaar. 

Bij dergelijke cijfers is het eenvoudig dwaas
heid, dat twee werkelijke woningen, die op eigen 
initiatief zijn gebouwd, die dus zijn tot stand ge
komen door eigen inspanning en vlijt, door een 
aanpak dus, waarmee· de gemeenschap en de 
initiatiefnemers zijn gebaat, zonder vorm van pro-
ces worden afgebroken. . 

Ook hier wordt de vrijheid aangetast. Zeker, 
wij staan de vrijheid voor in gebondenheid. De 
huidige maatschappij is in haar inrichting niet 
denkbaar zonder · bepaalde reglementeringen. 
Maar die reglementeringen dienen er op gericht 
te zijn Individu en gemeenschap te beschermen. 

In het geval te Oss is dat zeer bepaald niet . 
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het geval, net 3o min als in vele andere gemeen
ten. 

Vaak ook ontbreekt (het geval te Oss bewijst 
dit overduidelijk) het begrip wijsheid bij de toe.. 
passing en toelating der vrijheid. 

Veel te veel vinden wij in ons land voorbeel
den, dat wij in dit opzicht dreigen af te glijden. 
En het ergste is, dat men er aan gewend raakt en 
de aanslagen op de vrijheid niet meer onderkent. 

Onze woningbouwpolitiek hinkt op twee ge
dachten, die volkomen met elkaar in strijd zijn. 
Het particuliere initiatief blijft nog steeds het 
kind van de rekening en vrijheid en wijsheid heb
ben elkaar zoals in vele andere gevallen DOf 
steeds niet kunnen vinden. 

Televisie en Parlement (I) 

De jongste uitzendingen van de parlementai
re debatten vanuit de Tweede Kamer voor 

de televisie zijn ·een groot succes geworden en 
hebben allerwege in de Nederlandse huiskamers:, 
voor zo ver daar althans televisietoestellen aan
wezig waren, een gunstig onthaal gevonden. 

Wij, die reeds meerdere malen op deze plaats 
hebben gepleit voor het uitzenden via de radio 
van flitsen uit het parlementaire leven, kunnen 
ons uiteraard mede verheugen over deze gang van 
zaken wat de televisie-uitzendingen betreft, al is 
daarmee onze wens om de debatten ook via de 
radio~uitzendingen te lateJ;t beluisteren nog niet 
vervuld. Helaas, moeten wij er meteen bij zeggen. 

Immers, met de radio bestrijkt men, althans nog 
op dit ogenblik, een aanzienlijk groter gebied dan 
met de televisie. · 

Wij zijn wat die parlementaire radio-uitzendin* 
gen betreft wel erg ten achter met het buitenland, 
dat door rechtstreeke uitzendingen een nàuwere 
band tussen kiezers en gekozenen weet te leggen. 

Wellicht kunnen de gunstige resultaten be
haald mèt de televisie-uitzendingen een stimulans 
vormen om ook tot soortgelijke radio-uitzendin
gen te komen. 

Televisie en Parlement· (II) 
Blijkens een verslag in "De VolkskranC 

heeft de voorzitter van de Tweede Kamer, 
dr Kortenhorst, o.m. verklaard, dat men in de 
Kamer van de televisie-camera's en mensen hele-
maal geen last heeft gehad. · • 

Dit is zeker een belangrijke verklaring, omdat 
er uit blijkt, dat de televisie-uitzending~n het 
werk van de Kamer op geen enkele wijze hebben 
gestoord en het publiek dus ook een juist "beeld .. 
heeft ontvangen van hetgeen zich in de Kamer 
afspeelde. 

Toen de verslaggever van "De Volkskrant .. 
aan dr Kortenhorst de vraag stelde of door veel
vuldige uitzendingen vanuit de Kamer de voor
keur van het Nederlandse publiek voor bepaalde 
personen bij de volgende verkiezingen niet zal 
worden beïnvloed, antwoordde dr Kortenhorst: 
.,De mogelijkheid bestaat inderdaad en in dat ge* 
val zal men rekening moeten gaan houden met de 
voordrachtskunst en spreektalenten van de Ka
merleden." 

Wij weten niet of dr Kortenhorst deze woor* 
den ernstig heeft gemeend. Wij kunnen het nau-
welijks aannemen. . 

Immers, buiten alle politieke principes om. 
speelt de persoonlijke voorkeur bij een deel van 
de kiezers steeds een rol. 

Wij raken hier op psychologisch terrein, dat 
zeer moeilijk begaanbaar is als het betreft de in
druk, die volksvertegenwoordigers op de kiezers 
maken buiten de politieke motieven om. 

Dr Colijn was daar o.m. wel een sprekend 
voorbeeld van. 

Deze persoonlijke voorkeur kan op allerlei 
manieren worden aangewakkerd, hetzij door 
rechtstreeks optreden van de volksvertegenwoor
diger in een openbare vergadering, hetzij zijn ver
schijnen, meestal in een nevenfunctie in het 
bioscoopjournaal, hetzij door middel van de radio, 
al . geven wij toe, dat het visuele contact het 
sterkst spreekt. 
· Neen, laten wij het verschijnen van onze poli

tici voor de televisie m'aar zo eerlijk mogelijk ver
delen en de voordrachtskunst en het spreektalent 
dan maar verder buiten beschouwing laten. 

Wijziging b~nkrekening V.V.D .. 
De bankrekening van de Partij is overgebracht vaa 
Pierson en Co. te Amsterdam naar R. Mees en 
Zoooen te 's-Gravenhage. 
Men wil hiervan wel goede neta nemen. 



VRIJBEID BN" DEMOCBA7;JE 

Parlementaire Flitsen (11) 

KRIJGT DE V.V.D. ZENDTIJD? 
Ernstige beraad • overweglng van minister Cals, die echter 

het Kabinet • ln 
Minister C,als bad iD zijn an*woorclrede o.a. rezegd, dat wanneer de V.V.D. maar 

een eigen emroeporganisatie zou oprtchten en voldoende leden zou weten te werven, 
zij èveneens zendtijd zou kunnen krijgen - tenminste ze zou het worden volgens het 
ontwerp radiowet. 

Wordt dat ontwerp wet (het is nor de vraag), dan kan een nieuwe organisatie ééa 
uur zendtijd per week krijgen, als zij plm. 50.000 leden weet te verwerven. 

Mevrouw For&anier merkte bij de replieken naar aanleiding hiervan op: Dat is 
niet meer dan een formele vrijheid. Een materiële vrijheid is het niet. 

Ik meet de radio-orranisatie neg zien, die kàn ontstaan zonder de mogelijkheld 
propaganda te voeren iD de aether, zonder het recht om een eigen programmablad uit 
te reven, want laten wij ook dat belangrijke monopolie van de omroeporganisaties niet 
vergeten. 

Het is geen enkele andere organisatie toegestaan, een programmablad uit te geven. 
De vrijheid, die de minister in het nieuwe radio-ontwerp geeft, is dus grauwe theorie, 
maar schept in werkelijkheid voor nieuwe initiatieven geen enkele kans. 

Haar meest p r in c i pi ë Ie bezwaar was echter, dat de minister, wordt dit ontwerp 
eoit wet, de liberalen op indirecte manier wil dwingen een omroeporganisatie te 
stichten. De liberalen hebben echter niet alleen geen behoefte aan eea liberale 
emroeporranisatie. zij zijn er beslist tegen! 

Het libei!'alisme is wel eens genoemd 
" een stad met vele poorten. Wij zijn van 

oordeel, ·dat men van mening kan ver
schillen over de beantwooming van de 
vragen omtrent de diepste levensgrond 
en niettemin gelijk inzicht kan hebben 
aangaande het staatkundige beg-insel. 

Vandaar, dat li:beralen lid van de 
V.P.R.O., de A.V.R.O., maar ook van 
de N.C.R.V., zoals er ook wel katillO· 
lieken zijn, die lid zijn van de V.V.D. 

Moeten, zo riep onze woordvoerst·er 
uit, wij deze aanhangers van de V.V.D. 
nu gaan opwekken om de omroepm·ga
Jlisatie, die zij met hart en ziel zijn 
toe:gedaan, te verlaten, om een nieuwe 
omroeporganisatie te stichten? Dat is 
volkomen tegen ons beginsel. 

Wat wij wensen, waar een democra
tisch geregeerd volk ook recht op heeft 
(en iets, dat de mini·ster ook in de hand 
heeft om op korte termijn te verwezen
lijken) is op dit ogenblik een bescheiden 
zendtijd naast die van de omroepvereni
gingen voor de grote geestelij:1"e en 
maatschappellj~e stromingen, waarvan 
het liberalisme, qua omvang en diepte, 
wel een der eerste ts. 

Hoe de minister dit wil verwezenlij· 
ken, kan bekeken worden. Het is mo
gelij,k, wekelijlts een bepaalde zendtijd 
te gev~n. Het is ook mogelijk, dat de 
minister gelegenheid geeft, een aantal 
malen per jaar belangrijke bijeenkom
sten over radio en televisie onder de 
aandacht van de Ittisteraars. te brengen. 

Deze gedachte had zij uitgedrukt in 
een motie, die (nadat zij haar later iets 
had gewijzigd) luidde: 

"De Kamer, van oordeel, dat de 
staatkundige voorlichting door middel 
van de radio-omroep niet voldoet aan 
de eisen, die in een democmtisch 
s.taatsbestel behoren te worden in acht 
genomen, spreekt als haar mening uit, 
élat ten aanzien van deze voorlichting 
zowel door middel van de radio als 
door middel van de televisie zodanige 
maatregelen dienen te worden getrof
fen, dat een meer billijke verhouding 
tussen de verschillende staatkundige 
richtingen zal worden betracht". 

Naar aanleiding van dü nieuwe be· 
toog van onze welsprekende geestvèr
wante deed minister Cals, duplicerend, 
tenslotte een toezegging, naar aaniei· 
ding waarvan het ,,Handels.blad" onder 
het motto: ,,De aanhouder wint" terecht 
kon. schrijven, dat zij als een "persoo::l• 
lijk succes voor de onvermoeibaar· 
strijdlustige V.V.D.-woordvoerster" kon 
worden beschouwd. 

Minister Cals zei: "Ik moet zeggen, 
dat die gedachte een zeer ernstige over
weging waard is, die echter nader be· 
raad in het Kabinet nodig maakt. Mijn 
bezwaar tegen haar gedachte blijft 
aanvankelijk het doorbreken van de oP· 
zet van d·e Omroepwet. 

Wanneer ik aan háar bezwa~r ·zou 
tegemoetkomen, dan geloof ik, dat ik 
het tenminste zo moet clausuleren, dat 
het een zuiver tijdelijke regeling zal 
zijn, die in genen dele praejudicieert op 
de Omroepwet. Hiermede zit ik al mid
den in de bespreking van het vraag
stuk van de radio-omroep. 

Wegens overvloed aan copie 
moesten verschillende berich
ten blijven overstaan: 

I'k vind het inderdaad bezwaarlijk, 
dat de Kamer zich op dit ogenblik bij 
het televisiedebat over dit principiële 
vraagstuk zou uitspreken. 

lk kan de geachte afgevaardigde 
(echter) wel toeze,ggen, dat ik aan het 
Kabinet deze kwestie zal voorleggen 
en mij er ernstig over zal beraden op 
welke wijze vóór de volgende verkiezin
gen kan worden tegemoet gekomen aan 
de hier geuite wensen, zonder dat 
daardoor een precedent wordt gescha
pen, waardoor het omroepbestel op 
losse schroeven zou worden gesteld". 

Prof. Oud aan het woord 
Bij de replieken kwam nog een der-

de V.V.D.-er aan het woord en 
wel onze fractievoorzitter zelf. Hij deed 
dit uitsluitend om ook zijnerzijds n g 
eens duidelijk te reageren op de rede
voering, die de heer Van Sleen (Arb.) 
bij de replieken had gehouden en waar
in deze uitsprak, dat de A.V.R.O. en 
het liberalisme eigenluk zo'n bee'tje het
zelfde zouden zijn. 

Hoe onjuist die veronderstelling was, 
had mevrouw Fortanier al heel duide
lijk uiteengezet, maar de heer VanSleen 
had blijkibaar niet goed geluisterd en 
daarom widle de heer Oud dat nog wel 
eens - op zijn wijze - herhalen. 

Hij deed dit in een histörisch over
zicht van de gang van zaken bij het 
ontstaan en de verdere ontwi~ke1ing 
van de radio-organisatie in ons land, 
waarna wij ieder mogen verwij·zen, die 
dat nog eens duidelij'k voor zich wil zien 
(men kan dit ovèrzioht van de heer Oud 
vinden op de blz. 2619 tot 2621 van de 
Handelingen). 

PROF. OUD 
even afrekenen 

Prof. Oud kon er daarbij aan herin
neren, hoe hij en het vroeger liberale 
Kamerlid mr G. A. Boon in de radio
strijd destijds één lijn hebben getrokken. 

De gedachtengang, waarop men zich 
bij de A.V.R.O. stelde, nl. dat men "neu
traal" kan zijn, "heeft hij dàarbij van den 
beginne af verworpen. Neutraliteit in 
de ràdio-omroep bestaat niet. 

Daarom was zijn . standpunt dat ;,al• 
gemeen" moet beteltenen, dat het "al· 
omvattend is" en dat een organisatie, 
die zich "algemeen" noemt, gelegenheid 
moet geven voor uitzendingen van het 
g eh e e I, ook wat betreft bijzondere 
opvattingen . en levensbeschouwingen 

nodig maakt • 
Z.l. 

van het geheel van onze Nederla.ndee 
samenleving. 

Men heeft gezegd: Er zijn in Ned~r
land vier levensbeschouwingen; er is de 
katholielke levensbeschouwing in de 
K.R.O.; een protestantse levensbeschou
wing in de N.C.R.V., een sooiailistiSche 
levensbesohouwing in de V.A.R.A. en 
een liberale IevenslbesohouWdng in. de 
A.V.R.O. 

De liberale stroming werd dus ge
stopt in het hok van de A.V.R.O., of 
omgekeem: de A.V.R.O. werd gestopt 
in het hok van de liber8Jlen. Daartegep 
hadden niet alleen. de heer Oud (als 
toenmalig vrijzinnig-democraat) en de 
heer Boon (8Jls liberaal) bezwaar, maar 
daar is, naar de heer Oud in herir··e
ring bracht, ook een zeer gezag1hebben. _ 
de stem van rechts tegen opge~men, 
n.l. de stem van de heer Slotemaker de 
Bruïne. 

Deze zei tot de toenmalig·e minister: 
gij zegt te verdelen naar levenSbeschou. 
'wingen, maar de S.D.A.P. is geen le
venslbeschouwing, want dit is een zuiver 

· politieke groep en van het moment af 
nu, dat men zendtijd is gaan geven aan 
een politieke omroepverellliging (in haar 
statuten stond' nadrukkelijk, dat zij zich 
stelde op het standpunt van de S.D.A.P, 
en van het N.V.V.), is ook het gehele 
vraagstuk van de verdeUng van de 
zendtijd in een ande·r licht komen te 
staan. 

Het grote onrecht, dat 25 jaar gele· 
den is gebeurd en waaronder wij van• 
daag nog gebu~t gaan, is nu, dat men 
vasthoudt aan de visie, dat de A.V.R.O. 
lilberaal zou zijn. Daarvan, zo zei de 
heer Oud, hebben wij telkens weer ver· 
driet, ook in dit debat. 

Ook de heer Oud bracht daar<bij de 
rubriek "Even afrekenen, heren" ter 
sprake en zei: "Dat de A.V.R.O. dit 
soort politieke · voorlichting wil geven, 
is haar zaak en daarvan wil ik niets 
zeggen. 

Maar als er komen, die zeggen, dat 
dit een liberale visie is, dan is dat een 
gevolg . van het feit, dat zij öf het libe· 
ralisme niet begrijpen, öf er belan·g bij 
hebben, het li:beralisme een et'i:ket op te 
drukken, dat wij niet wensen te dragen. 

Het is goed, dat dit in het debat maar 
eens duidelijk klinkt, en het is ook 
goed, dat de leiding van de A.V.R.O. 
eens hoort, dat wij voor dit soort uit
zendingen niet de minste waardering 
hebben". 

De moties 

W li zullen het hierbij moeten laten 
en ons thans moeten beperken 

tot de ingediende moties. 
In de eerste plaats dan de reeds ver

melde motie van mevrouw F ortanier
De Wit. 

Een eigenaardig standpunt nam hier 
mr Burger. de fractievoorzitter van de 
P.v.d.A., in. HU verklaarde nu wel te 
willen medewerken aan het verlenen val} 
enige zendtijd aan de V.V.D. (wat een 
vooruitgang!), maar hU wilde één van 
twee: öf dat mevrouw Fortanier haar 
motie zou intrekken of tenmifltse zou 
aanhouden, in verband met de toezeg
ging van de minister (mevrouw Forta
nier zag daarvoor echter geen reden), öf 
hij wilde een motie van andere inhoud. 

Hij had bl~jkbaar vooral tegen het eer
ste gedeelte val1 de moüe bezwaàr en 
wilde dat doen luiden: .,.. . .. . van oor
deel, dat het wenselijk is, dat" democra
tische politieke partlien haar inzichten 
door middel van de radio ter kennis 
kunnen brengen van het Nederlandse 
volk" en verder: ........ nodigt de Rege-
ring uit, reeds in afwachting van de tot
standkoming van de Radiowet, een rui
mere dan de bestaande mogelijikheid te 
openen, tot radio-uitzending van niet of 
in onvoldoende mate tot de microfoon 
toegelaten politieke partijen". 

De heer Burger was met de indiening 
van deze motie echter te laat en dus bui
ten de orde. De Kamervoorzitter maakte 
bezwaar tegen deze indiening nadat het 
debat was gesloten en, in stemming ge
bracht, bleek de Kamermeerderheid het 
met hem eens. 

Het voorstel-Burgèr om de beraadsla· 
ging voor de indiening van deze motie te 
heropenen, werd verworpen met 55 tegen 
29 stemmen. Voor stemden aUeen de 
P.v.d.A: en de Communisten. 

De motie-Fortan.ier werd daarna ver
worpen met 59~ t~g~n. ~ stemmen. Voor 

deze motie stemden niet alleen de 
V.V.D.-ers, maar ook de A.R., twee C.H.
leden (jkvr. Wttewaall van Stoetwegen 
en mr Van der Feltz) twee leden van d~ 
P.v.d.A.-fracüe (mej. mr ZeeJenberg en 
de heer Goedhart) en de Communisten. 

Dan was er een motie van mr Burger, 
waarop de P.v.d.A.-fractie ldch, bij wijze 
van compromis, had kunnen verenigen. 
Die was n.l. in drie delen uiteengevallen. 

De heer Van Sleèn, die ongeveer ach· 
ter het ministeriële standpunt stond, de 
heer Stufkens, die een standpunt tegen
over het algemeen programma en de sa
menstelling van het bestuur der Ned. 
Televisie Stichting en de Algemene Pro
gramma Commissie innam als mevrouw 
Forumier en tenslotte de heer Goed
hart, die een corporatievorm bepleitte 
ongeveer als de Engelse B.B.C. en die 
zich voorts (zoals bij de stemming over 
de motie-Fortanier ook bleek) geheel 
achter de visie van onze geestverwante 
plaatste, dat het onjuist was, dat het 
liberale geluid niet kon wordeR gehoord. 

Zeer scherp keerde de heer Goedhart 
zich ook tegen het zuilenstelsel, waarvan 
trouwens ook de heer Stufkens weinig 
of niets wilde weten. 

MEVR. PORTANIER-DE WIT 
.. . . .. geen nieuwe zuil ...... 

De motie-Burger wilde bet volgende.: 
1. Laten vervallen de bepaling in het 

ontwerp Televisiebesluit van de ,.alge
meen secretaris". wiens benoeming en 
wiens instructie door de minister zouden 
moeten worden goedgekeurd, zomede het 
laten vervallen van het reeds eerder ge
noemde vetorecht. 

2. Algemene Programma Commissie. 
te doen bestaan uit niet alleen de vijf 
vertegenwoordigers der Omroepvereni
gingen (plus één lid, door de minister 
aangewezen), maar naast deze vijf nog 
zes leden te benoemen "van zodanig cul
tureel niveau en geestelijke gezindheid, 
dat i'l\i terzake van de beoordeling van 
het Algemeen Programma van represen
tatieve betekenis zijn voor het Neder
landse Volk": 

3. te bepalen. dat de Algemene Pro
gramma Commissie haar besluiten neemt 
met meerderheid van stemmen; 

4. te bepalen, dat het Algemeen Pro
gramma uitsluitend onder de naam van 
Nederlandse Televisie Stichting worde 
uitgezonden. • 

Al kwam deze motie niet g e h e e 1 
overeen met onze wensen, het is begrij
pelijk, dat mevrouw Forlanier kon ver
klaren, dat er toch zoveel punten in 
voorkwamen, welke wij een verbetering 
achtten, dat onze fractie haar stem gaar
ne aan deze motie zou geven. 

De motie-Burger werd echter verw01·· 
pen met 47 tegen 37 stemmen. Voor 
stemden de P.v.d.A., de V.V.D. en de 
Communisten, tegen de K.V.P., de A.R. 
en de C.H. 

De K.N.P. was bij geen van de stem
mingen aanwezig en evenmin de Staatk. 
Geref., welike laatsten waarschUnlijk be
zwaar hadden tegen de ,.televisie-opvoe
ring". 

Een motie van dr Bruins Slot <A.R.>, 
welke zich richtte tegen een door de mi
nister benoemde ,,Gedelegeerde in Tele
visiezaken", en deze eenvoudig wilde 
doen zijn "een ambtenaar, die bevoegd 
is de vergaderingen van het algemeen 
bestuur en het dagelijks bestuur bij te 

(Vervolg op pag. 5) 
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Lande!ij~e Voorbereidings
commissie en Werkcomité 

vergaderen 
De Landelijke V oorbereidingscommissle 

- het Werkoomlté voor de V.V.D.-dag 
komen &... Zaterdag in bet Kurhaus te 
Scheveningen bijeen. Tijdens deze bijeen
komst zullen nadere plannen worden uit
gewerkt, waaromtrent wij in het volgen
de nummer nadere mededelingen hopen 
te doen. 

ADRESWIJZIGING 
REDACTIESECRETARIAAT 

Bet huisnummer van onze· redac
tiesecretaris G. Stempher op de 
Prinsengracht te Amsterdam is ge
wijzigd van 1077 in 

1079 
Het telefoonnummer blijft onver

anderd 35343. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 

(Ver\!olg van pag. 4) 

wonen", werd bll zitten en opstaan· aan~ 
genomen. 

Voor stemden de K.V.P., de A.R., de 
C.H. en onze V.V.D.-fractie. De minister 
had de beslissing aan de Kamer over~ 
gelaten. 

Een tweede motie van dr Bruins Slot, 
die zich richtte tegen de algemeen se
cretaris, zoals deze in het ontwe-rp-Tele
visiebesluit was gedacht, werd verwor
pen bij zitten en opstaan. Voor stemden 
de A.R., de C.H. en onze V.V.D.-fractie. 

Een motie-Van Sleen (Arb.) betref
fende uitzending door kerkgenootschap
pen, waarvan deze motie wilde maken 
"kerkelijke uitzendingen", werd verwor. 
pen met 43 . tegeP41 stemmen. Voor 
stemden de P.v.d.A .. de V.V.D., de Com
munisten en 4 C.H.-leden (jkvr. Wtte
waall van Stoetwegen, en de heren .. 
Schmal, Van der Feltz en Krol). ' 
~ Aangenomen werd echter demo
tie-Peters (K.V.P.). luidend: "De Ka
mer, gezien het concept Televisiebesluit, 
van oordeel dat de uitvoering van het 
daarin voorgestelde algemeen program
ma tot ernstige moeilijkheden zal leiden, 
van oordeel voorts, dat van de door de 
Omroeporganisaties voo:r te bereiden en 
uit te zenden televisie-programma's ten
minste een vierde gedeelte en ten hoog
ste de helft door de Nederla~se Televi
sie Stichting dient te worden uitgezon
den als gezamenlijk programma, gaat 
over tot de orde van de dag". 

Deze motie van 's ministers eigen 
geestverwant richtte zich dus zelfs tegen 
de (magere) opzet van de minister. Mi
nister Cals •kantte· zich daar dan ook ern
stig tegen. 

Als zli toch zou worden aangenomen, 
zou het Kabinet zich ernstig moeten be
raden of het verantwoord is, de steeds 
stUgende bedragen voor de televisie ter 
beschikking te bl~iven stellen. 

Niettemin werd zi.i aangenomen bij zit
ten en opstaan. in een stemming van 
"rechts" tegen "links". Voor stemden dus 
de K.V.P .. de A.R. en de C.H.; tegen de 
P.v.d.A., de V.V.D. en de-C.P.N. 

Er zal nog wel gelegenheid zijn, over 
de hierdoor geschapen situatie t.z.t. 
elders in ons blad te schrijven. 

's Ministers tweede Televisienota werd 
,.voor kennisgeving aanvaard"; het ont
werp van Wet op het Kijkgeld, waarbij 
het kijkgeld op maximaal f 30 per jaar 
wordt gesteld, werd z.h.s. aanvaard, met 
aantekening, dat de C.P.N. geacht wilde 
worden te hebben tegengestemd. 

A. 

AFDELINGSNIEUWS 

Inzake 
Ziekenfondsp~ohlemen 
Interessante lezing voor de afdelingen 
Haarlem, Bloemendaal e1 Heemstede 

De heer P. A. Zeven te Bloemendaal, 
hield deze week te Haarlem een lezing 
voor de afdelingen Haarlem, Bloemen
daal en Heemstede der V.V.D. over het 
onderwerp ,,Ziekenfondsproblemen en 
Zlektekostenregelingen". 

Ziekenfondsen zijn vroeger ontstaan, 
doordat de minvermogende patiënten niet 
in staat waren doktersrekeningen te be
talen. Dit was voor vele doktoren een 
aanleiding zelf ziekenfondsen op te rich
ten. 
Daarnaast ontstonden ziekenfondsen on
der leiding van de directie van ··verzeke
ringsmaatschappijen, o.nderlinge fondsen 
en fa};Jrieksfondaen. 

DÓor lidmaatschap van het ziekenfonds 
moest men een lage premie betalen en uit 
deze lage premiën ontvingen de doktoren 
een vast bedrag per ingeschreven ziel per 
jaar. 

Op deze wijze ontvingen de artsen voor 
de minvermogende patiënten toch nog 
een (zij het zeer laag) honorarium. Door
dat de artsen zo'n laag honorarium ont
vingen was een van de meest kenmer
kendste voorwaarden van een ziekenfonds, 
dat slechts zij, wier inkomen laag was, 
tot een ziekenfonds konden toetreden. 

Deze z.g. welstandsgrens varieerde 
sterk naar gelang van de streek waarin 
het ziekenfond~ werkzaam was. Ook de 
verstrekkingen van de verschillende 
fondsen liepen sterk uiteen. 

In 1941 is plotseling een Ziekenfondsen
besluit ingevoerd en na de bevrijding zijn 
er tal van klachten en strijdpunten over 
de ziekenfondsverzekering. 

Wat is hiervan de reden en waarom 
zijn er nu zoveel meer klachten dan vroe
ger? 

Naar het oordeel van de spreker 
vloeien deze moeilijkheden in het bijzon
der voort uit de volgende factoren. 

In de eerste plaats is het leven en voor
al het ziek zijn enorm duur geworden. 
In de tweede plaats is de loongrens voor 
de verplichte verzekering telkens opge
trokken en wel sterker opgetrokken dan 
de loonronden de lonen hebben verhoogd. 

Daardoor zijn langs wettelijke weg tal 
van groepen -van de bevolking onder de 
werkingssfeer van het ziekenfonds ge
bracht, die vroeger er niet aan dachten 
ziekenfondslid te worden. 

Verder vloeit uit het verzekerd zijn een 
grotere behoefte aan geneeskundige ver
zorging en vooral aan geneeskundige ge
ruststelling voort. 

De spreekuren worden overbelast en 
de arts kan zijn primaire taak, de ver
zorging van de zieke mens, vaak niet uit
voeren op een wijze zoals dit voor de arts 
en de patiënt wenselijk is. De overbelas
ting van de ziekenfondsspreekuren heeft 
weer tengevolge, dat materieel het voor 
de artsen moeilijker wordt. 

Naar het oordeel van de spreker is 
voor grote groepen van de ziekenfonds
bevolking het niet juist, dat men door be
taling van een premie ongelimiteerd de 
hulp van artsen en specialisten kan in
roepen. 

Indien de patiënt nota's zou krijgen, 
die hij zou moeten betalen, terwijl daarna 
vergoeding aan de patiënt door een fonds 
zou plaats vinden, zou een gezondere 
toestand ontstaan, die de verhouding 
arts-patiënt ten goede zou komen. 

Bovendien zou deze maatregel tenge
volge kunnen hebben, dat de artsen ge-

Bakker N.V. 
MACH I NE FABRIEK 

en 

STAALGIETERIJ 

RIDDERKERK 
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honoreerd zouden kunnen worden op ba
sis van een verrichtingensysteem, terwijl 
van de kleine kosten de verzekerden een 
deel zelf zouden kunnen betalen. 

Verder sprak de heer Zeven onder meer 
over de ziektekostenregeling voor amb
tenaren. Momenteel is er veelal, zoals in 
Haarlem, een interimregeling, waarbij de 
Gemeente per jaar voor gehuwden f 66.
en voor ongehuwden f 33.- betaalt voor 
tegemoetkoming in de kosten. 

De o.a. door de Gemeenteraad te Haar
lem afgewezen !.Z.A.-regeling kon spre
ker niet toejuichen. Hij wil ieder gezin 
vrijlaten in de regeling van zijn ziekte
kosten. 

Lof voor V.V.D. raadslid 
te Beverwijk 

De afdeling Beverwijk hield op Woens
dag 9 Maart haar Jaarlijkse Algemene 
vergadering. Nadat de jaarverslagen wa
ren goedgekeurd vond de bestuursverkie
zing plaats. De aftredende bestuursleden, 

· de heren Allan en 'Schoós werden herko
-~en. 

Als afgevaardigden voor de a.s. jaar
vergadering werden aangewezen Mevr. 
P. J. Allan en de heer J. P. Logger. 

Daarna kwam het beleid van het raads
lid ter sprake. Over de gehele linie wer
den geen klachten over het beleid geuit, 
integendeel menig lof werd mevr. Allan 
toegezwaaid. 

Barsingerhorn hield ge· 
slaagde propaganda-avond 
Maandag 14 Maart sprak de heer Zege

ring Hadders te Barsingerhorn op een 
bijeenkomst georganiseerd door de afde
lingen Anna Paulowna, Barsingerhorn, 
Schagen, Wieringermeer en Wieringer
waard. 

De mooie zaal van café de Fortuin was 
nagenoeg geheel bezet. Er werd mét in
tense belangstelling geluisterd. 

Ook na de pauze kwamen nog vele 
actuele zaken aan de orde en het was 
dan ook bijna middernacht toen de heer 
W. v. d. Oord, voorzitter van de afdeling 
Barsingerhorn de vergadering sloot. 

Opmerkelijk was de aandacht die de 
Schager Courant aan deze avond schonk. 
Een uitgebreid verslag verscheen in haar 
kolommen. 

Activiteit in het Noorden 
Kamerleden Kortbals en 

Zegering Hadders voerden het woord 

Het bestuur der V.V.D.-afdeling Ter
schelling had, mede in verband met de 
militaire plannen een ·vergadering uit
geschreven en daartoe het 2e Kamerlid, 
de heer Korthals uitgenodigd. 

Deze gaf een uitvoerige uiteenzetti'lg 
der doelstelling der V.V.D. en ten aan
zien der militaire plannen. Oefenterrei
nen hèbben onze strijdkrachten nodig, 
deze zullen echter in het buitenland ge
;~:ocht. moeten worden, daar de nodige 
ruimte in Nederland ontbreekt. 

De heer Korthals had op veler verzoek 
in een rondrit over het eiland, vergezeld 
van deskundigen, bepaalde situaties mo. 
gen opne,men. 

De vergadering stond onder leiding van 
de heer Pais· uit Landerum, was goed 
bezocht en werd gehouden in Hot~l 

Zwart te Midsland. 
In Hotel Bykersma te Joure werd on

der voorzitterschap van de heer mr W. 
Hoekstra, burgemeester der gemeente 
Haskerland een vergadering gehouden 
waar de heer Zegering Hadders uit Em
men het woord voerde. 

De b\jeenkomst was vooral goed be
zocht door de Jousters ·zelve en uit . de 
beantwoÓrdfng .der vragen bjeek wel, dat 
het gesprokene in goede aarde was ge-
vallen. · · 

Onder voorzitterschap van de heer 
Janzen, vond te Harlingen een gewone 
ledenvergadering plaats .. 

Jaarverslagen secretaris en penning~ 
meester werden goedgekeurd. 
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Copie voor ~eze rubriek te 
zenden naar; 

Mejuffr. Joh. H. Springey-, 
Alexanderstraat 16, Haarlem. 

Vrouwengroep Utrecht besprak 
Middenstandsproblemen en de 

positie der Zweedse vrouw 

V oor de vrouwengroep Utrecht 
sprak in November het ge

meehteraadslid mr D. Schultemaker 
over Middenstandsproblemen. &pr. 
gaf in korte trekken een overzicht 
van de inhoud van de Midden.stands
nota, beschreef de kenmerken van 
het "randbedrijf" en besprak o.a. 
het probleem van de winkelsluiting 
en de verplichte vacantieregeling 
voor winkeliers. 

De zeer talrijke aanwezigen toon
den haar belangstelling door h~t 
stellen van vele vragen. 

Op 18 Februari sprak voor deze 
vrouwengroep mevr. R. B. ten Cate
Silfwerbrand over "de positie van 
de vráuw in Zweden". 

De tegenwoordige positie van de 
Zweedse vrouw, zo betoogde zij, 
houdt ten nauwste verband met ,k, 
werkzaamheden van de oudste en 
actiefste Zweedse vrouwenvereni
ging, het Fredrika Bremerverbond, 
een vereniging die zich o.m. ten doel 
stelt, de vrouwen op te voeden tot 
goede staatsburgeressen. 

Deze vereniging, die men zou 
kunnen vergelijken met onze ver
eniging Vrouwenbelangen, gecombi
neerd met de U.V.V., is politiek 
stri;kt neutraal en geniet de erken
ning en waardering van de plaatse
lijke en provinciale overheid. 

Mevr. ten Cate gaf vervolgens 
vele voorbeelden van de activiteiten 
van deze vereniging. 

Na de pauze kwamen vele vragen 
los, o.a. over het leven van de wer
kende Zweedse vrouw, de positie van 
de staatskerk, het Zweedse politieke 
leven en de Zweedse ·mentaliteit. 
Het· was voor de toehoorsters zeer 
interessant over deze vraagstukken 
de mening van een geboren Zweedse 
te vernemen. E. V.-S. 

Documentatieblad O.K.W. 

W \i onvingen weer een nieuw 
nummer jaargang 9, nr 2 met 

allerlei wetenswaardig materiaal. Op
nieuw vestigen wij hierbij de a~n
dácht op de;~:e uitgave, zo rijk ar.n 
interessante ge,gevens. 

Onze eigen exemplaren kan men 
steeds ten behoeve van vrouwen
groepen e.d. voor korte tijd ter in
zage krijgen, maar men kan zich er 
ook op abonneren voor f 5 per ~aar 
bij het Staatsdrukkerij- en Uitge
versbedrijf, Fluwelenburgwal 18, 
Den Haag. 
Ondergetekende heeft enkele proef-

nummers beschikbaar. J. H. S. 

Centrale Groningen houdt 
Algemene Vergadering 

De Centrale Groningen houdt op Za
terdag 2 April 1955 in 't Huis de Beurs 
te Groningen om 15 uur een Algemene 
Vergadering, tijdens welke diverse be
langrijke agendapunten aan de orde ko
men. 
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Fris en principieel geluÏd van .de V.V.D.-fraetie in de Pro
vinciale Staten van Utrecht bij de jongste 

Algemene Beschouwingen 

Ook hier kwam het subsidiebeleid ter sprake, dat door mevrouw mr Veder
Smit op uitstekende wijze werd behandeld 

Bij&"..,.. publicerea wij de vool"DMoollllte ID.drukkeu viW de Algemene Beschouwin
een bij de begroting voor 1900 iD de Provinciale Staten van Utrecht. 

Met vedaeagenla COII8tateerde mr dr N. J. C. M. Kappeyne viW de Coppello, dat de 
V.V.D.-fractte la.de Statea VUl Utrecht als enige- de verkiezlnpstrijd versterkt is 
teruggekomeo. 

Desondaalra JIUI.IIkt de V.V.D. geen aanspraak op een zetel in het College van Ge
deputeerden. omdat, nu het aantal zetels in dit College wordt verdeeld naar evea
redigheid wa de politieke samenstelling der Staten, de V.V .D. daarvoor niet in aad

-kinc komt. 
Dit heeft . het voordeel, dat zij het beleid van Gedeputeerde Statea vrijer kan be

.ordelen ea elke handeling van dit College op eigen mérites kan beschouweo. Waar 
llOdig ea waar mogelijk zal de V.V.D. dit beleid van harte steuneo. 

De llitl;l.apperlode van deze Staten. zo vervolgde de heer Kappeyne van de Cop
pello, kan zeer belangrijk worden, omdat grote wijzigingen in de Provinciale Wet te 
wachten zijn. 

De taak vaa de provincie zal stellig toenemen, en in bijzondere mate die van 
Gedeputeerde Staten. 

Daarom stelde spreker dan ook zeer op prijs, dat Gedeputeerde Staten reeds thans 
hreid zijn uitvoeriger inlichtingen te vel'IJChaffen over vel'IJChillende. onderdelen van 

. hun beleid ook op het gebied van het zelfbestuur. 

Hij vroeg nadere bijzonderheden over 
het voorstel van Ged. Staten om het on
derhoud van wegen over te nemen van 
particulieren, en wees op de noodzake
lijkheid, dat de Staten vroeger worden 
ingeschakeld bij het maken der streek-
plannen. _ 

Hoe meer c)9k de publieke opinie kan 
kennis nemen van het werk van de pro
vinciale overheid, des te sterker zal de 
belangstelling toenemen. 

p:en reden tot zorg achtte hij de steeds 
toenemende kosten voor aanleg en on
derhoud der wegen. Over vijf jaar zullen 
alleen de wegen van de gewone dienst 
der begroting 1 'Y.. millioen meer dan 
thans vergen. 

Aan het slot van zijn redevoering prees 
de heer Kappeyne van de Coppello het 
werk van· de Planologische Dienst, welke 
o.m. een inv.entarisatie van de monulllen
ten in de Vechtstreek heeft gemaakt. 

;Hij vestigde de aandacht op een moei
lijkheid, welke zich bij de pogingen tot 
behoud der molens steeds meer voordoet: 
de molens zijn, ook indien zij gerestau
reerd zijn, voor de eigenaars te duur in 
exploitatie. 

Kunnen Ged. Staten overwegen om 
deze eigenaars door speciàle maatregelen 
bij hun exploitatie bij te staan? 

Wegenpolitiek 
Vervolgens besteedde jhr ir L. H. Op 

ten Noort ·aandacht aan de stijging van 
lasten op de gewone dienst terzake van 
rente, afschrijving en· onderhoud in ver
band met aanleg en instandhouding van 
d.e provinciale e.a. wegen. 

In de jaren '51, '53 en '55 bedraagt deze 
naar verhouding resp. 67, 100 en 137, 
W~~o&ruit blijkt, dat deze in vier jaar ver
dubbeld zijn. 

Sedert 1949 is daarnaast het motorver, 
keer verdubbeld, zodat er op gerekend 
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moet worden, dat de toeneming van de 
lasten nog aanmerkelijk zal stijgen. 

De aan de wegen te stellen eisen zul
len bovendien zwaarder worden. 

Indien 5 jaren lang f 4.000.000.- per 
jaar wordL geïnvesteerd, zal de gewone 
dienst elk jaar extra belast worden met 
rond f 300.000.-, dus in 5 jaar met totaal 
f 1.500.000."-- per jaar. 

Bedenkende, dat de Provinciale inkom
sten grotendeels afkomstig zijn uit het 
Provinciefonds en dat de opbrengst van 
zeer conjunctuurgevoelige belastingen de 
labiele basis vormt van dit fonds, dan 
rijst de vraag of de toename aan lasten 
voor de wegen het mogelijk zal laten 
een evenwichtig verzorgingapeil te hand
haven op de verschillende gebieden waar 
de Provincie een taak heeft. 

De he"r Op ten Noort toonde aan, dat 
een nieuwe vorm ;van wegenfinanc~ering, 
waaromtrent de Commissie-Oud voorstel
len indiende, een wezenlijke verlichting 
voor het Provinciale budget zal moeten 
inhouden. 

Tenslotte stelde ir Op ten Noort enige 
vragen, o.a. of niet spoedig een nieuw 
Provinciaal wegenplan moest worden op
gesteld, zodra de nieuwe financiële rege
ling voor de wegen haar beslag zal heb
ben gekregen. Een goede verzorging van 
dit wegennet is immers een allerbelang
rijkste zaak. 

In het verder verloop van de Algemene 
Beschouwingen maakte mevrouw mr E. 
Yeder~Smit enkele opmerkingen over 
het subsidiebeleid. Het College van Ged. 
Staten voert dit beleid volgens enkele 
normen, die als volgt luiden: de gesub
sidieerde inste~lingen moeten een provin
ciaal belang dienen; de subsidies moeten 
verantwoord zijn in het kader der pro
vinciale geldmiddeien en gepaard gaan 
aan een evenredige steun uit particuliere 
kring. 

Deze normen achtte zij uiteraard juist, 
doch zo algemeen gesteld, dat op de uit
voering er van het zwaartepunt komt te 
liggen. Daarom gaf zij in korte trekken 
aan hoe deze uitwerking zou dienen te 
geschieden, te onderscheiden naar twee 
terreinen, het culturele en het maat
schappelijke terrein. 

Op cultureel terrein, het onderwijs uit
gezonderd, ligt allereerst een taak voor 
het particulier initiatief. Vooral bij de 

- cultuurspreiding is het ·particulier initia
tief van de grootste waarde, omdat de 
plannen voor cultuurspreiding des te 
meer weerklank bij de bevolking zullen 
vinden en de bevolking des te meer tot 
actieve medewerking kan wordèn ge
bracht wanneer deze plannen uit de be~ 
volking zelf voortkomen. 

De overheid kan deze initiatieven fi
nancieel steunen, doch behoort dit uit
sluitend te, doen via algemene instellin
gen van erkend artistiek of intellectueel 
peil, zoals dit thans reeds geschiedt bij 
het Utrechts Stedelijk Orchest en het Ne
derlands Kamerkoor. 

De opdrachten aan kunstenaars, welke 
de afgelopen jaren door het Provinciaal 
Bestuur zijn gedaan, juichte spr. toe, 
doch zij legde er de nadruk op, dat hier 
slechts van aanvullende steun aan kun
stenaars sprake mag zijn; hoofdzaak is, 
"dat de kunst steunt op de burgerij. 

Dit geeft uiteindelijk de meeste bevre-

diging voor de kunstenaars zelf, terwijl 
slechts op deze wijze een levende kunst, 
die gegrondvest is op wisselwerking tus
sen kunst en publiek, kan blijven be
staan. 

Subsidiëring vaa amateurgezelschap
pen of -uitvoeringen achtte spr. geen 
taak voor de provinciale overheid; deze 
instellingen dienen zich tot het Prins 
Bernhardfonds te wenden. 

Voorrang aan particulier 
initiatief 

·ook op het terrein van het maatschap
pelijk werk, betoogde mevrouw Veder, 
moet de overheid het particulier initia
tief de voorrang geven en zich voorzover 
mogelijk te beperken tot aanvullende 
steun, doch deze laatste eis kan hier 
minder sterk gesteld worden, omdat het 
maatschappelijk werk zich steeds uit
breidt, v:eel meer dan vroeger beroeps
krachten inschakelt en strekt ten bate 
van een weinig draagkrachtige groep. 

Hoe meer men het terrein van de ge-

zondheid.szorg nadert, des t. rrroter wordt 
d.e taak van de overheid. 

Er moet echter voor gezorgd. worden. 
dat de bevolking haar eigen verantwOOJ.'o 
delijkheid bewust blijft en zoveel mogelijk 
in het maatschappelijke werk wordt be
trokken. 

Steun aan algemene' insteWpgen ver
dient de voorkeur boven de steun aaa 
bijzondere, omdat ook cle algemene ia
stellingen hun cliënten de hulp kunnea 
verschaffen, die bij hun levensbeschou.
wing past . 

In elk geval is het een eia van goed 
beleid om bij steun aan bijzondere ia
stellingen zoveel mogelijk de coördiaatie 
te bevorderen en te zorgen dat geen min
derheden ontstaan die niet genolpen wor
den. 

Tenslotte legde mevrouw Veder er de 
nadruk op, dat geen subsidies mogen 
worden gegeven aan besloten groepen ea 
vroeg, mede in verband met de minder 
gunstige financiële toestand van de pro
vinelale financiën om voorzichtigheid bij 
het verhogen van bestaande en het toe
kennen van nieuwe subsidies. 

In, spin, de bocht gaat in 
De Nieuwe Eeuw over 

gehuwde 
het vraagstuk der 

ambtenares • 

Wij lazen in De Nieuwe Eeuw van 19 
Maart j.l. het navolgende: 

Terwijl het vraagstuk van de gehuwde 
ambtenares nog altijd slepende is, heeft 
de regering een wetsontwerp voor het , 
kleuteronderwijs ingediend, dat' de ge
huwde leidster wil toelaten tot de kleu. 
ter school. 

Blijkens hetgeen hij geschreven heeft 
in zijn "Politiek Allerlei''-rubriek in De 
Volkskrant is prof. Romme over deze 
gang van zaken slecht te spreken. 

Wordt de desbetreffende bepaling aan
genomen, dan is daarmee in beginsel be
slist ten gunste van de toelating van de 
gehuwde ambtenares in overheidsdienst. 

:De regering heeft laten weten, dat zij 
zelf over het vraagstuk van de gehuwde 
ambtenares nog niet tot een definitieve 
beslissing is gekomen, doch dat zij zich 
die wel zal vormen na gehoord te hebben 
hoe de Staten-Generaal over de zaak van 
de gehuwde kleuterleidster denken. 

De fractieleider van de K.V.P. acht het 
aan elkaar koppelen van deze twee prin. 
cipiële zaken, die geen onderling verband 
hebben,-weinig oirbaar. · 

Het kan z.i. staatsrechtelijk ook niet 
door de beugel, dat de regering, die lei
ding moet geven, haar standpunt ophangt 
aan wat de Staten-Generaal zullen doen. 

Uit dit betoog kunnen wij niet anders 
verstaan dan dat prof. Romme natuur
lijk wel de regeling van het kleuteron
derwijs wil aanvaarden maar het niet 
plezierig vindt, dat hij daarbij ook moet 
kiezen of delen in de kwestie van de ge
huwde onderwijzeres. 

Het is met deze kwestie wonderlijk ge
steld. Zoals prof. Romme zelf zegt be
staan er verschillende opvattingen te dien 
aanzien. 

Opvattingen, dat het bovenal aan de 
echtelieden zelf is om uit te maken of de 
vrouw al dan niet uit werken zal gaan 
en dat men, ook al wil men de gehuwde 
vtouw het liefst in haar gezin zien, toch 
oog moet hebben voor de bijzondere om
standigheden, waarin deze zaak anders 
komt te liggen; opvattingen, dat het toch 
wel niet zo'n vaart zal lopen met de 
arbeid buitenshuis van gehuwde vrou
wen; opvattingen, dat de Overheid als 
werkgeefster een voorbeeld heeft te ge
ven en niet de ontwikkeling op een Jer
keerd spoor mag zetten, enz. 

Voor al deze meningen is wat te zeg
gen, maar als we opmerken, dat het met 
deze kwestie wonderlijk gesteld is, dan 
is dat niet zozeer om de uiteenlopende 
visies als wel om de feitelijke situatie, 
waarin wij met deze affaire verkeren. 
Deze is namelijk, dat ten principale de 

o~erheid ·de . gehuwde vrouw uit haar 
dienst weert, doch wanneer het haar zo 
uitkomt, het principe weer ijlings over
boord gooit en de gehuwde vrouw dan 
handhaaft c.q. in tijdelijke (!) dienst 
neemt. 

Een van de duidelijkste voorbeelden 
van dit opportunisme vindt men in de 
school, waar bij het huidige onderwijzers
tekort moeders van gezinnen weer vro
lijk voor de klas staan. 

Bij de· wijze, waarop deze zaak tot nog 
toe gereild en gezeild heeft, zou men er 
echter wat onder kunnen verwedden, dat 
zodra er weer een overcompleet aan on
derwijzers zou ontstaan, de. gehuwde 
vrouwelijke krachten weer moeten ver
dwijnen. 

Dan heet het immw weer, dat de ge
huwde vrouw in haà!"' gezin hoort, enz. 
Deze nogal schijnheilige vertoning heeft 
men enige jaren geleden heel treffend ge-

:)l:arakteriseerd met de woorden van het 
' springtouwliedje: in-spin, de bocht gaat 
in, uit spuit, de bocht gaat uit. ' 

In deze situatie kunnen wij het minis
ter Cals waarlijk niet euvel duiden, dat 
hij op een nieuw terrein een eerlijke keus 
wil doen. 

Men ·versta ons goed: wij willen niet 
propageren, dat de gehuwde vrouw bui
tenshuis moet gaan werken, rnaar we 
kunnen er echt geen heil in zien als de 
onwaarachtigheid nog verder geprolon
geerd wordt. 

En onwaarachtig zou het o.i. toch wel 
zijn als er een kleuteronderwijswet komt 
zonder gehuwde leidsters, waarna prompt 
het oude spelletje hervat zou moeten 
worden en men toch gehuwde vrouwen 
in de kleuterschool krijgt. 

Prof. Romme wordt thans gedwongen 
tot een keus en die wil hij kennelijk lie
ver uitstellen. 

Hij schrijft weliswaar het op zichzelf 
zeer gewenst te achten, dat de knoop 
eindelijk eens wordt doorgehakt, maar 
als de regering daarmee een begin wil 
maken, dan krabbelt hij terug. 

Maar wat dan - doorgaan met schip
peren? Dat is toch, huiselijk gezegd, geen 
manier van doen; niet op de laatste 
plaats tegenover de gehuwde ambtenares 
zelf, die in haar gezin heet te horen, 
doch datzelfde gezin rustig in de steek 
mag laten wanneer zulks beter in de 
overheidskraam te pas komt .... 

Laat ons nu rnaar eens ophouden met 
dit onelegante en onwaardige bedrijf. De 
fractieleider van de K.V.P. krijgt bij het 
wetsontwerp-kleuteronderwijs een goede 
gelegenheid aan te geven welke kant hij 
uit wil., 
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"Herziening 
Provinciale Wet" 

(Zie pag. 3) 
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PARTIJPOLITIEKE VOORLICHTING 
Er is geen enkele reden om aan te nemen 

dat prof. Oud de paladijn der vrijheid 
is geweest en dat de Partij van de Arbeid haar 
ideaal heeft losgelaten. De Tweede~Kamerfractie 
van deze partij heeft gepleit voor het compromis, 
dat mede~ondertekend was door de vertegen~ 
woordigers der crematieverenigingen en dat door 
de regering is overgenomen." 

Het bovenstaande heeft, blijkens de aanhef van 
een verslag in het socialistische ,.Vrije Volk" het 
P.v.d.A. Tweede~Kamerlid de heer}. H. Scheps 
betoogd in een kadervergadering van de federatie 
Amsterdam van de P.v.d.A., waarin hij een toe~ 
lichting gaf op het Kamerdebat over het ontwerp~ 
Begrafeniswet. In die beschouwing heeft, nog 
steeds volgens het verslag van "Het Vrije Volk", 
de heer Scheps gezegd, dat de crematieverenigin~ 
gen door wijlen minister Van Maarsseveen zijn 
benoemd in de staatscommissie om een standpunt 
van een eventuele minderheid te doen horen. Zij 
hebben echter het rapport, dat een compromis 
was, ondertekend en daar dus de conclusie van 
aanvaard. Tot aan het betoog van prof. Oud in 
de Tweede Kamer hebben zij ook achter het 
wetsontwerp gestaan. Daarna zijn zij pas van 
mening veranderd, aldus de heer Scheps, die de 
w.et een stap in .de goede richting heeft genoemd. 
En aldus het verslag in "Het Vrije Volk", waar~ 
in slechts te lezen is dat de heer Scheps deze toe~ 
lichting heeft gegeven. 

* * * 

Men kan zich voorstellen dat wij wel eniger-
mate verrast waren toen wij, na lezing 

van het bovenstaande in het partij~politiekc dag~ 
blad, in het onafhankelijk socialistische ,.Parool" 
het verslag van deze kaderbijeenkomst aldus te~ 
genover de lezer zagen ingeleid: 

.. Bewogen debatten volgden gisteravond in 
"Krasnapolsky" te Amsterdam op een inleiding, 
die het Tweede~Kamerlid de heer J. H. Scheps 
daar hield over de houding van de Kamerfractie 
van de P.v.d.A. inzake het crematie~wetsontwerp. 
Verontrusting over de aantasting van de geeste~ 
lij kc vrijheid in ons land (indien het door de 
Tweede Kamer aanvaarde wetsontwerp wet zou 
worden) was het thema van .eigenlijk alle deba
ters, die na de pauze hun stem lieten horen na de 
rechtvaardiging van het beleid van de Kamer
fractie die de heer Scheps tevoren ten beste had 
gegeven," 

Voorts leest men dan in dit verslag van .. Het 
Parool" dat de heer Scheps zijn houding heeft 
bepaald op grond van de gedragslijn van de ere~ 
matisten, die volgens de heer Scheps pas na het 
betoog van prot Oud hun draai hebben genomen. 
En men leest bij dat verslag een redactionele 
notitie van ,.Het ParooJ!', waarin deze door de 
heer Scheps op die kaderbijeenkomst gegeven uit~ 
eenzetting nopens de houding van de crematisten 
wordt aangevochten en waarin wordt gezegd, dat 
,.Het Parool" drie dagen voor de behandeling van 
het wetsontwerp reeds in zijn. kolommen een 
woordvoerder van de crematieverenigingen aan 
het woord heeft gelaten, die van dit wetsontwerp 
niets wilde weten en ook, dat een der debaters 
op die kaderbijeenkomst van de P.v.d.A. de heer 
Scheps heeft voorgehouden dat van de zijde der 
crematieverenigingen reeds in 1953 was gevraagd 

om overleg over het wetsontwerp. zonder cfat 
daarop van de zijde van de P.v.d.A. een hem he~ 
vredigend antwoord was ontvangen! 

* * * 
wanneer nu het socialistische "Vrije Volk", 

in de aanhef van zijn verslag over twee 
kolom vet laat drukken dat ,.er geen enkele re~ 
den is om aan te nemen dat prof. Oud de paladijn 
der vrijheid is geweest" en men moet dan uit het 
verslag van het onafhankelijk socialistisch ,.Pa~ 

rooi" gaan begrijpen, dat er op deze kaderbijeen
komst iets meer te doen is geweest dan alleen een 
uiteenzetting van de zijde van de heer Scheps, 
namelijk dat er debat is geweest, dat er zelfs ,.he~ 
wogen debatten': zijn geweest, waarin bovendien 
de heer Scheps nog enkele rectificaties zijn gege
ven op de door hem gegeven toedracht van de 
feiten, dah kan men constateren dat ,.Het Vrije 
Volk" geen paladijn is geweest van wat wij me
nen dat onder verantwoorde journalistiek is aan 
te merken. 

* * * 

Wij vragen ons af hoe nu ~och die kader· 
leden van de P.v.d.A., dte nogal ,.bewo

gen" zijn geweest, zo'n verslag in "Het Vrije 
Volk" zullen opnemen, wanneer zij kunnen vast~ 

stellen dat het blad niets van het naar aanleiding 
van het betoog van de heer Scheps ;olgende de~ 
bat heeft vermeld, ja zelfs - mogelijk paste dit 
in het journalistieke schema - onvermeld heeft 
gelaten dat er debat is geweest! Ondanks die 
journalistieke tekortkoming heeft "Het Vrije 
Volk" dan toch maar met graagte in vette letters 
over twee kolom ter inleiding van dit merkwaar~ 
dig onvolledige verslag eerst een poging gedaan 
om aan de prof. Oud als paladijn van de vrijheid 
op dit gebied naar aanleiding van dit wetsont~ 
werp werkelijk toekomende eer en onderscheiding 
ietwat afbreuk te doen. 

Op de zaak zelf gaan wij niet in. Maar het 
leek ons bijzonder nuttig om nog eens bij herha
ling en nu met dit overtuigende voorbeeld onze 
geestverwanten, die wel eens menen dat wij een 
te scherpe pen voeren, te overtuigen dat er van 
dag tot dag in Nederland door bepaalde organen, 
die het liberalisme. niet sympathiek gezind zijn, 
een voorlichting wordt geboden, die geenszins 
beantwoordt aan de eisen welke volgens de heer 
Koos Vorrink aan democratische voorlichting (als 
voorname voorwaarde tot de democratie!!) moe~ 
ten worden gesteld. Bij herhaling vestigen wij er 
dan ook nog eens de aandacht op, dat het gros 
der krantenlezers op één blad is geabonneerd en 
men zich dus wel in kan denken wat deze kran~ 
tenlezers tenslotte gaan denken en geloven, wan
neer zij van dag tot dag een toch wel als tenden
tieus aan te merken voorlichting krijgen toege~ 
diend. Er zijn pijnlijke voorbeelden van de macht, 
welke de pers op het punt van eenzijdige tenden
tieuze voorlichting kan uitoefenen op de duur!! 

* * * 

Het is b~jzo~der prettig. da.~ deze voorli~.hti~g 
- dte ztch herhaaldeliJk wreekt btJV. m 

Amsterdam en waarvan wij ook in verband met 

de readsver-8fagen ia de loop der tijden merk
waardige voorbeelden hebben gesignaleerd - nu 
eens doorbroken is door een socialistisch blad, 
dat met recht en rede, zoals nu blijkt, de onaf~ 
hankelijkheid in zijn vaan voèrt en dat er niet 
voor schroomt de lezer van een gehouden bijeen~ 
komst een beeld te geV-en dat op volledigheid aan
spraak kan maken. Hiermede laat "Het Parool" 
zich journalistiek van zijn goede kant zien en bo
vendien - en het is de kortzichtigheid van de 
,.Vrije Volk"~journalistiek dit niet te beseffen -
overtuigt men zo de lezer dat er in de gelederen 
van de P.v.d.A. een dynamische geest heerst, en
dat daar op kaderbijeenkomsten niet alleen ja~· 

broers bijeen zitten! 
Doch afgezien van de effecten van goede en 

"democratische" journalistiek en de kortzichtig~ 
beid en onvolledigheid van partij~politieke journa~ · 
listiek, de doorsnee~Iezer van ,.Het Vrije Volk" 
heeft intussen toch maar weer voorgezet gekre~ 
gen dat er geen enkele reden is om aan te nemen 
dat prof. Oud de paladijn van de geestelijke vrij
heid zou zijn. Terwille van dàt effect, aantasting 
van de waardering welke prof. Oud heeft gewekt 
met zijn· optreden in de Tweede Kamer bij he~: 
doeld wetsontwerp bij de nadenkenden - ook· 
in de P.v.d.A. - schijnen journalistieke middelen· 
door politieke doeleinden te worden geheiligd! 

v.M. 

r ' BROCHURE KAMERDEBAT 
INZAKE CREMATIEWET 

Als brochure is verkrijgbaar een overdruk 
uit "Vrijheid en Democratie", bevaHen
de het verslag van het Kamerdebat op 9 Fe
bruari 1955 over het ontwerp van Wet op 
de Lijkbezorging met de rede, die hierbij 
door Prof. mr P. J. Oud is gehouden. 

De kosten bedrogen 15 ct per exemplaar. 
Bestellingen gelieve men te richten aan 

het Algemeen Secretariaat, Koninginne
grocht 61 te 's-Grovenhage, girorekening 
no. 67880. 

Protestvergadering 
inzake Crematie 

Prof. Oud, de voorzitter onzer Tweede Kam.-.r·
fractie is gevraagd als spreker op te treden 

op een protestvergadering, welke de beide vt>reni
gingen voor lijkverbranding Woensdag 6 April in 
de grote zaal van het Concertgebouw te Amsterdam 
hebben uitgeschreven. Met Prof. Oud zullen daar 
spreken Prof. D. W. Banning, theologisch hoogleraar, 
Prof. Dr Libbe van der Wal, Hoofdbestuurslid van 
het Humanistische Verbond en de beer P. C. Boone 
namens de beide crematieverenlgingen. 

In de oproep tot deze ~·ergaderingen lezen we 
.o.m.: "Een eenvoudige zaak is uitgegroeid tot een 
strijd om Grondwettelijke Rechten". Onder verwij
zing naar enkele artikelen uit het ontwerp wordt 
geconstateerd, dat deze de geestelijke vrijheid aan
tasten van een millioen voorstanders van crematie 
(die er volgens een N .. I.P.O.-onderzoek van Juat. 
1902 zoudea zijD),. 
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Het ontwerp 
conflict 

Gezondheidswet leidde 
met minister Suurhofi 

tot 

Mislukte interpellaties en vragen van de heer Den Hartog 
Terwijl in de Eerste Kamer met de regelmatigheid van de klok begrotingen wor

den afgehandeld, houdt de Tweede Kamer zich be'Lig met een staalkaart van geheel 
verschillende onderwerpen. 

Zij kwam ln conflict met minister Suurhoff, die schorsing· Vall de verdere behan
iJeliq vBR het ontwerp Gezondheidswet vroeg als gevolg va.n de aanvaarding van 
een amendement van dr Mol (K.V.~, waar ook onze_ V.V.D.-fractie haar stem aan 
had gegeven; zij voerde een algemeen debat over de ongelukkig opgezette en ver 
buiten haar grenzen uitgedijde interpellatie van prof. Oerbrandy (A.R.) over ,,het 
vervoer van troepen door de Kon. Paketvaart Maatschappij". en zij stelde de heer 
Wagenaar (Comm.) in de gelegenheid, minister Luns te interpelleren over de niet
uitlevering van zes van de zeven destijds uit de Bredase strafgevangenis ontvluchte 
oorlogsmisdadigers. 

Tenslotte stelde onze geestverwant de heer Den Hartog nog mondelinge 'Yl'agen 
aan minister Mansholt over de a.fzetmoeilijkheden, die aardappeltelers ondervinden 
bij de voor export bestemde aardappelraesen. 

Het ontwerp Gezondheidswet, waar
over minister Suurhoff in d~ Tweede 
Kamer is gestruikeld, beoogde een 
nieuwe regeling te stellen in de plaats 
van de bestaande, uit 1919 daterende 
Gezondheidswet. 

Regelde de wet van 1919 uitsluitend 
het Staatstoezicht op het gezondheids
wezen, het 'primaire doel van het nieuwe 
ontwerp was een ander. 

Natuurlijk was ook in dit ontwerp het 
Staatstoezicht opgenomen, maal" het be
oogde in de eerste plaats om tussen de 
overheid en de in de laatste decennia 
zozeer in aantal en betekenis toegeno
men organen van het particulier initia
tief op het gebied van de volksgezond
heid een op de wet gegrond duurzaam 
over_leg te scheppen. 

Daarmede werd dan tevens aan die 
particuliere instellingen (en met name 
aan de particuliere kruisverenigingen) 
een zekere wettelijke status gegeven, in 
die zin, dat zij in de wet werden ge
noemd. 

Met het oog op het bovenstaande voor
aag het ontwerp in de instelling van: 

1e: een Centrale Raad voor de Volks
gezondheid, welke tot taak zou krijgen 
"door overleg de samenwerking te. be
vorderen tussen de minister, belast met 
de volksgezondheid, de openbare licha
men en diensten en de particuliere in
stellingen en rechtspersonen, welke zelf 
of wier leden werkzaam zijn op het ge
bied van de volksgezondheid. 

2e. Provinciale Raden voor de Volks
gezondheid, in te stellen door de Pro
vinciale Staten en welke o.a. tot taak 
zouden krijgen het stimuleren van de 
«ezondheidszorg binnen de provincie, 
het bevorderen van de coÖrdinatie van 
alle desbetreffende werkzaamheden en 
het uitbrengen van adviezen o.m. om
trent de verdeling van de Rijkssubsidies. 

3e. een Gezondheidsraad welke in taak 
en samenstelling in belangrijke mate 
evereen zou komen met de bestaande 
Gezondheidsraad. 

Die Gezondheidsraad is een weten
BChappelijk college, dat tot taak heeft, 
de minister van voorlichting te dienen 
met betrekkine tot de stand der weten
IIChap ten aanzien van vraagstukken op 
het gebied van de volksgezondheid. 

Met deze opzet en taakverdeling kon 
de heer Zegering Hadders, die hier als 
woordvoerder van de V.V.D.-fractie op
trad, zich zeer wel verenigen. 

Niettemin zag hij - en zagen ook de 
meeste andere leden van de Kamer -
parne enige veranderingen in het ont
werp aangebracht 

Het is, zo zei de heer Hadders, in Ne
derland steeds het particulier initiatief 
ceweest. dat zeer krachtig de vooruit
gang en de totstandkoming. van nieuwe 
taken voor bestaande op dit terrein wer
kende verenigingen heeft bevorderd en 
gestimuleerd. 

Reeds Thorbecke heeft gezegd: "De 
geneeskundige ambtenaren en de genees
kundige raden hebben niet te besturen, 
maar worden alleen geroepen om door 
hunne kennis hen, die te besturen heb
ben, voor te lichten en waar wetten en 
verorderingen bestaan, die te doen hand
haven" 

Met nadruk stelde onze woordvoerder 
vast, dat hij grote waardering had voor 
het werk der geneeskundige ambtena
re.~, die hun taak altijd op deskundige 
WlJze hebben verricht 

De samenwerking is altijd goed ge
weest en hij wilde ook gaarne erkennen 
dat de inspecteurs voor de volksrrezond~ 
beid er nooit naar gestreefd hebben de 
volksgezondheid via hun verbindingen 
met het Departement meer dan nodig 
11<as te centraliseren 

Dat de minister ·er nu naar streefde, 
deze bestaande lalllenwerking in een 

MINISTER SUURHOFF 
...... _schorsing ...... 

wet vast te leggen, kon hij toejuichen. 
Hij kon echter niet inzien, waarom -

en dat is het struikelblok geworden -
de vertegenwoordigers van de Rijksover
heid tezamen met de vertegenwoordigers 
van de provincie en de gemeenten nu de 
meerderheid in de centrale raad zouden 
moeten hebben. 

Een voorstel om de pariteit tussen 
overheid en particulier initiatief in dit 
ontwerp vast te leggen miste hij node. 
Een overheersende invloed van de over
heid - zo verklaarde hij - kunnen wij 
niet aanvaarden aangezien dit tot ver
ambtelijking van de gezondheidszorg zou 
kunnen leiden, en waardoor het parti
culier initiatief zou worden beknot in 
zijn activiteiten. 

"Mijn politieke vrienden en ik zullen 
ons dan ook steeds ten sterkste verzet-

. ten tegen centralisatiestrevingen. Een 
paritaire vertegenwoordiging komt ons 
juist voor in een overlegorgaan, zoals de 
centrale raad nu wordt". 

Zoals de heer Zegering Hadders erover 
dacht, zo dacht de gehele niet-socialis
ti~~ehe meerderheid van de Kamer er
over. 

Zij verenigde zich op dit punt op een 
door dr Mol (K.V.P.> ingediend en door 
de heren Fokkema <A.R.), Zegering 
Hadders (V.V.D.) en Van de Wetering 
(C.H.) mede-ondertekend amendement, 
waardoor artikel 6, lid 2 van het ont
werp zou komen te luiden: "De leden, 
benoemd door de door Ons, de Centrale 
Raad gehoord, aangewezen particuliere 
rechtspersonen en instellingen, vormen 
tezamen tenminste de helft van het le
dental van de Centrale Raad." 

Er waren nog enige andere amende
menten, o.a. een. dat ook een paritaire 
samenstelling van de provinciale raden 
verlangde. Wij behoeven daar echter 
niet verder melding van te maken, om
dat het debat niet verder is gekomen 
dan over dat eerste amendement. 

Minister Suurhoff beriep zich op het 
moeizame compromis, dat in de Centrale 
Commissie voor de Volksgezondheid, 
welke vier jaar lang over deze voorstel
len had "gedokterd", was tot stand ge
komen. Het was echter duidelijk, dat het 
vooral 's ministers persoonlijke socialis
tische visie was, welke deze pariteit niet 
wenste. . 

De minister wilde dus niet toegeven 
en liet weten: "Ik moet dus tot mijn 
grote spijt mededelen, dat, indien het 
amendement van de heer Mol c.s. zou 
worden aangenomen, ik mij nader zal 
moeten beraden en u zal moeten verzoe
ken, Mijnheer de Voorzitter, de verdere 
beraadslaging te schorsen". 

De Kamermeerderheid is daar nu eens 
niet voor opzij gegaan. Met 47 tegen 26 
stemmen aanvaardde zij tOch het amen
dement. Tegen stemden alleen de P.v.d. 
A. en de C.P.N., vóór alle niet-socialis
tische leden. 

Onmiddellijk na deze uitslag stond 
minister Suurhoff op en zei, overeen
komstig zijn aankondiging: "Ik moge u 
verzoeken, de beraadslaging over dit 
wetsontwerp te schorsen, opdat ik mij 
kan beraden over wat mij verder met 
dit wetsontwerp te doen staat". 

Naar verwachting zal hij het ontwerp 
wel intrekken en blijft dus de bestaande 
toestand voorlopig gehandhaafd. 

Tandheelkundige 
inrichtingen 

V oordat het tot bovengeschetst con
flict met minister Suurhoff kwam, 

had de Kamer zich na een kort debat 
z.h.s. en met algemene stemmen ver
enigd met een door dezelfde minister 
verdedigd ontwerp van Wet op de tand
heelkundige inrichtingen. 

Een ontwerp, dat ten doel heeft de 
bestrijding van ongewenste praktijken 
bij zogenaamde .. tandheelkundige in
richtingen", die de bekende luidruchtige 
en gevaarlijke reclame maken voor ex
tractie onder narcose, waarbij het oude 
gebit wordt getrokken en direct daarna 
een "Amerikaans plastic kunstgebit" 
wordt geplaatst 

Terecht kon de minister als motieven 
voor het ontwerp noemen: de zorg voor 
een goede volksgezondheid, het afwen
den van een gevaar voor de medische 
ethiek en het tegengaan van het in op
spraak brengen van de Nederlandse 
tandheelkunde in het buitenland, 

lnterpellatie-Gerbrandy 
prof. Gerbrandy had zijn interpella-

tie over "het vervoer van troepen 
door de Kon. Paketvaart Mij" gericht 
tot de minister-president, omdat het hier 
ging om Kabinetspolitiek. 

Onze fractievoorzitter, prof. Oud, was 
het met de heer Oerbrandy eens, dat het 
hier inderdaad Kabinetspolitiek betreft. 

Maar wil dat zeggen, dat men zich 
daarom tot de minister-president moet 
richten? Prof. Oud ontkende dat ten stel
ligste en hij vroeg terecht: waar gaan 
wij heen, als wij de weg opgaan, die de 
heer Oerbrandy thans betreedt? 

Als wij straks spreken over de belas
ting-ontwepen of de huurverhoging, dan 
is dat ook Kabinetspolitiek. 

Kwesties van prijsbeheersing en prijs
beleid zijn eveneens Kabinetspolitiek. 
Wanneer het daarover gaat, wensen wij 
echter te spreken met de daarvoor in 
de eerste plaats verantwoordelijke minis
ter. 

Acht de minister-president zich daar
bij geroepen, van zijn kant ook een woord 
in het debat te zeggen, dan is dat zijn 
volste recht, maar de Kamer doet van 
haar kant volstrekt fout, de eerst ver
antwoordelijke minister uit te schakelen 
bij een debat als dit 

Prof. Gerbrandy had zich in dit geval 
dus moeten richten tot de eerstverant
woordelijke minister in deze: minister 
Luns. 

Komend tot de zaak zelf, noemde onze 
fractievoorzitter het een wonderlijke ge
schiedenis met deze interpellatie. 

Op de agenda stond zij aangekondigd 
als een interpellatie over het vervoer 
van troepen door de K.P.M., maar deze 
interpellatie was geheel buiten haar 
grenzen uitgedijd. 

De heer Oud had ook niet begrepen 
de opzet van prof. Gerbrandy. Hij be
greep volkomen het sentiment dat hem 
beweegt in deze zaak van de Zuid- ' 
Molukken 

Dit sentiment zo zei de heer Oud, be
weegt mij ook Over · het onrecht, de 
Zuid-Molukken aangedaan, ben ik pre
cies evenzeer bewogen als de heer Ger
brandy. 

Wat bijvoorbeeld mr Van Rijckevorsel 
<K.V.P.) (sprekend voor zichzelf), doch 
niet voor zijn fractie) had gezegd, kon 
de heer Oud ook vrijwel woord voor 
woord onderschrijven. Maar deze had ook 
het woord "K.P.M." zelfs niet genoemd. 
Het gaat bij deze zaak dan ook in het 
geheel niet om de K.P.M. 

De heer Oud zei nogmaals: De gevoe-

lens van de heer Gerbrandy begrijp ik 
volkomen. Ik begrijp die volkomen van 
iemand, die zo gestreden heeft voor de 
vrijheid van ons volk. 

Ik heb grote waardering voor de ge
achte afgevaardigde, dat weet hij, maar 
hij heeft zich dit maal zozeer door zijn 
sentiment laten leiden, dat dit het nuch
tere verstand heeft overheerst. 

De zaak is uitgedijd tot een debat over 
een veel belangrijker onderwerp dan het 
vraagstuk van de K.P.M., n.l. tot de 
kwestie van het Regeringsbeleid ten op
zichte van het vraagstuk der Zuid-Mo
lukken. 

De heer Oud kon in herinnering bren
gen, dat toen· de wet op de souvereini
teitsoverdracht in de Kamer in behande
ling was, voor zijn politieke vrienden en 

. hem de conditio sine qua non is ge-
weest, dat wilden wij onze stem aan het 
wetsontwerp geven, het amendement (dat 
was het bekende amendement-Oud) er in 
moest komen, dat artikel 2 de Regering
de wettelijke verplichting oplegde, voor 
het zelfbeschikkingsrecht op te komen. 

Onze teleurstelling is geweest, dat, tij
dens "het debat in Mei 1950 met minister 
Van Maarsèveen, bleek dat door de Re
gering het belangrijke recht inzake de 
externe zelfbeschikking door de Rege
ring werd prijsgegeven. Men had zich 
geen enkele illusie meer te maken, en 
minister Van Maarseveen zei, dat men 
maar moest trachten er Intern zoveel 
mogelijk "autonomie" van te maken. 

Prof. Oud kon ook in herinnering 
brengen, dat van V.V.D.-zijde toen het 
vertrouwen in minister Van Kaarseveen 
is opgezegd. 

Het was een motie van afkeuring, in 
verband met het in gebreke blijven om 
artikel 2 van de Wet Souvereiniteita
.ovèrdr~)lt op de juiste wijlle uit te voe
ren en minister Van Vaaneveeri ver
klaarde dan ook, dat de Regering uit 
aanvaarding van deze motie de -conse
quenties zou trekken (dus zou heengaan). 
Die motie-Oud (zei sprak Jetterlijk van 
"ernstige teleurstelling") is toen met 57 
tegen 26 stemmen verworpen (tegen de 
K.V.P., de P.v.d.A. en twee C.H.-leden). 

Dat is het beslissende ogenblik geweest. 
Er was op dat moment meer te redden 
geweest dan er nu nog te redden is. 

Alleen, zo merkte de heer Oud op, kan 
men zich afvragen, of men In 1952 niet 
had kunnen proberen een Kabinet te 
verkrijgen met een ander beleid. 

In 1952 zijn er twee · minieters in het 
Kabinet opgenomen van een richting, die 
in 1948 in het Kabinet niet vertegeB
woordigd was. Zij waren van de richting, 
waartoe ook de beer Oerbrandy behoort. 

Vroeger hoorden wij juist van A.R.
zijde het grote bezwaar tegen degenen, 
die in het Kabinet zaten en dJe een ver
keerd beleid ten opzichte van Indonesië 
voerden. 

Men had bij de Kabinetsformatie van 
1952 moeten proberen - en de heer Oud 
herinnerde er nog eens aan, dat prof. 

ZEGERING HADDERS 
citaat van Thorbeclce 

Oerbrandy terecht van Kabinetspolitiek 
sprak - of men dat beleid niet kon om
buigen. 

De heer Oud was het met mr Van 
Rijckevorsel eens: op dat moment had 
men bij de Regering erop moeten aan-

<Vervola op pag. 4) 
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HERZIENING PROVINCIALE WET 
Rapport der V. V.D.-commissie thans verschenen 

Het Bestuur van de Vereniging van Staten-
en Raadsleden van de V.V.D. heeft kort 

geleden een commissie ingesteld ter bestude
ring van de taak en de organisatie van de 
provincie, mede in verband met het verslag 
van de bij beschikking van de minister van 
Binnenlandse Zaken van 17 December 1948 
Ingestelde commissie van advies inzake her
ziening van de Provinciale Wet (commissie
Prinsen). 

Genoemd bestuur stelde de commissie als 
volgt samen: 

Prof. mr D. Simons te 's-Gravenhage, voor-
zitter, 

K. H. Brandt te 's-Gravenhage, secretaris, 
J. J. G. S. Falkena te Heerenveen, 
Prof. dr E. H. s' Jacob te Groningen, 
Mr N. J. C. M. Kappeijne van de Coppello 

te Loenen afd. Vecht, 
J. H. Kloezen te Breda, 
Dr B. W. Kranenburg te Almelo, 
Mr dr H. K. de Langen te Meppel, 
Mr J. F. G. Schlingemann te Goes, 
Mr J. de Wilde te Amsterdam, 
Mr J. Wilkens te Wassenaar, 
Mr S. Willinge Gratama te Zwolle. 

nc commissie, welke op 14 Januari l.I. is 
geïnstalleerd, heeft op 22 Maart l.I. haar 

verslag uitgebracht. 
Deze voortvarendheid der commissie is prij

zenswaardig; reeds daarvoor al komt haar 
eeE v;oord van hulde ten volle toe. 

De commissie heeft, aangezien haar verslag 

in de eerste plaats van dienst zou kunnen 
zijn voor de bij onze partij aangesloten Staten
leden, die zeer binnenkort hun oordeel hebben 
uit te spreken over het verslag van de com
missie-Prinsen, de onderwerpindeling van dat 
verslag zoveel mogelijk gevolgd .. 

Ofschoon het verslag bezwaarlijk beknopt 
is weer te geven zonder aan het geheel af
breuk te doen, moge uit de inleiding het vol
gende vermeld worden. 

vooraf brengt de commissie tot uitdruk-
king, dat de door Thorbecke ontworpen 

Provinciale Wet sinds haar totstandkoming in 
haar grondtrekken ongewijzigd is gebleven. 
Weliswaar zijn de bepalingen dezer wet onder 
meer betreffende de begroting, de belasting
heffing en het kiesrecht in de loop der jaren 
gewijzigd, doch het door de liberale staats
man voorgestane systeem van deze gebieda
corporatie heeft zich in onze staatsorganisatie 
gehandhaafd. 

Ook de voorstellen van de Grondwetscom
missie en het verslag van de commissie-Prin
sen zouden bij doorvoering het stelsel van de 
provinciale wet niet aantasten. 

Wel onderschrijft de commissie de beschou
wingen van commissie-Prinse:d, dat de vrijheid 
van beweging, welke de Grondwet aan de pro
vinciale besturen toekent, heden ten dage on
voldoende is en dat wie het staatsrechtelijk 
gebouw der provincie geheel of gedeeltelijk 
wil vernieuwen, zijn oog allereerst zal moeten 
richten op de grondwettelijke voorschriften. 

Het standpunt der Regering, dat herziening 

der Grondwet op het stuk der provincies 
voorshands moet blijven rusten, gelijk in de 
Memorie van Antwoord op het Voorlopig Ver
slag inzake Hoofdstuk V der Rijksbegroting 
vermeld, stelt teleur. 

Het innemen van dit standpunt is opmer
kelijk, indien men overweegt, dat zowel de 
Grondwetscommissie als de ministeriële com'
missie wijziging van de betreffende bepalin
gen van de Grondwet voorstaat. 

Ook de commissie is unaniem van oordeel, 
dat de duidelijk waarneembare verlegging in 
het accent der provinciale bemoeiingen wijzi
ging van de Grondwet ten aanzien van de pro
vincie wettigt. Bij de aanstaande herziening 
onzer constitutie behoren de hoofdlijnen met 
betrekking tot het provinciaal bestuur be
trokken te worden. 

Met het vorenstaande willen wij volstaan. 
Wij twijfelen er niet aan of de aan het 

einde van het verslag geuite wens der com
missie, dat haar arbeid aan de leden van 
onze Vereniging van Staten- en Raadsleden 
van dienst zal kunnen zijn, zal geheel in ver
vulling gaan. 

Het verslag, dat duidelijk is gesteld en zich 
vlot laat lezen, is een waardevolle arbeid voor 
nu en in de naaste toekomst, niet alleen voor 
de leden van vermelde vereniging, doch zeker 
voor vele leden onzer partij! 

Het verslag is. verkrijgbaar bij het Alge
meen Secretariaat onzer partij te 's-Graven
hage (Koninginnegracht no. 61). 

K:~dercursus van de j.O.V.D. 
'district Zuid-Holland gestart 

• tn 

Op initiatief van de heren S. A. H. 
Passenier en Ph. J. Goldsmid, resp. 
voorzitter en penningmeester van het dis
trictsbestuur Zuid-Holland van de J.O. 
V.D., is een kadergroep opgericht, samen
gesteld uit J.O.V.D.-leden uit diverse 
Zuidhollandse afdelingen, welke zeer on
langs voor de eerste maal te Rotterdam 
bijeen kwam. 

Dat de uitleg, die de inleider bij al . 
deze zaken gaf, inderdaad glashelder ·ge:. • 
noemd kon worden, werd wel beweze11; 
door het feit, dat alle deelnemers zeer 
actief aan het gesprek deelnamen. 

In de tweede helft van de bijeenkomst 
heeft de heer A. van Atten, de leider van 
de sprekerscursus, een korte inleiding g&
houden, waarin hij weer op het doel ea 
het nut van een dergelijke cursus. 

Mr Tli.. Bakker overhandigt de heer A. M. Pino Rtlmens het butuur een 
acte-tas 

Het bovengenoemde districtsbestuur 
tracht hiermede in een z.i. dringende be
hoefte te voorzien. Immers, de Zuidhol
landse afdelingen van de J.O.V.D. zijn in 
het algemeen niet of onvoldoende bij 
machte om zelfstandig tot een effectieve 
kadervorming te geraken, daar zij te veel 
belast zijn met ander werk en in veel 
gevallen ook te klein zijn. Weliswaar be
staat er een "Centraalkader", onder aus
piciën van het hoofdbestuur van de J.O. 
V.D., doch velen zien hierin als bezwaar, 
dat men grote afstanden moet reizen en 
dat de samenstelling te groot is en te 
veel varieert; waardoor geen "werkgraep" 
wordt gevormd. · 

Daarna riep de heer Van Atten enige 
deelnemers voor het forum tot het on
voorbereid houden van een vijf-minuten
speech, welke door hem vervolgens cri
tiach werd besproken. Dat hierbij de ko
mische noot niet ontbrak, zal duidelijk 
zijn. 

Afscheid 
van de 

A. M. 
Haagse 

Pino als 
afdeling 

administrateur 
van onze partij 

In een druk bezochte ledenvergade
ring van de afdeling Den Haag van onze 
partij op Donderdag 24o Maart in het 
Parkilotel te Den Haag is afscheid ge
DOmen van de zeer actieve administra.
tew:- van de afdeling Den Haag, de heer 
A.M. Pino. 

Onder de vele aanwezigen wareu de 
oud-voonittecs van de afdeling Den 
lla.a.g, de beren mr D. J. van Gilse en 
mr C. Greve, de wetbouder van Open
bare Werken van Den Haag, de heer 
D. W. Dettmeijer, de gemeenteraadsle
den Jp.evr. E. van de Bosch-De Jongh 
en de heren mr A. J. Dankeiman en 
li'. D. Bastet. 

Daar de voorzitter van de afdeling, 
mr H. van Riel door ziekte ver'hinderd 
waa aanwezig te zijn, werd namens de 
afdeling het WQOI"d gevoerd door de 
vice-vOOI"Zitter, mr Th. Bakker, die in 
warme bewoordingen dank braob.t aan 
de heer Pino voor het vele werk door 
hem in de loop der jaren verricht en 

die hem namens de afdeling een fraaie 
leren actetaa ovel'lhandigde. 

Vervolgens voerde namens het be
stuur de secretaris, de heer J.C. Mans
sen het woord, waarna vervolgens het 
woord werd gevoerd door mevr. mr N. 
M. W. Dettmeijer-Labberton als pre
sidente van de Haagse Vrouwengroep, 
lilT' A. R. Meijer, als voorzitter van de 
afdeling Den Haag van de J.O.V.D., 
mej. M. H. Hardeman, nameM de wij
ken-organisaties en opnieuw door mr 
Bakker namens de redactie van de Li
berale Koerier en tot slot door mr C. 
Greve namens de leden. 

Een stroom van gesohen:ken werd aan 
de heer Pino ovevhandigd en mevrouw 
Pino, die mede in de waardering werd 
betrokken, ontving enige bloemstukken. 

De heer Pino dankte vervolgens voor 
alle toespraken en geselhenken en me
moreevde enige bijzondere gebeurtenis
sen uit de afgelopen jaren. Hierna bleef 
men nog geruime tijd in gezellig sa
nteiiiZljn bijeen. 

·Het zo juist opgerichte Districtskader 
verschilt in opzet wezenlijk van dit Cen
traal Kader: er kunnen slechts een be
perkt aantal led~n (pLm. 15) aan een 
kadercursua deelnemen; deze deelnemers 
verbinden zich iedere bijeenkomst bij te 
wonen en de hun opgegeven taken - zo
als 't voorbereiden en houden van 'n kor
te speech, het maken van een verslag, 
e.d. - uit te voeren. 

Men komt éénmaal per zes weken bij
een en wel te Rotterdam. Door deze 
werkwijze hopen de initiatiefnemers een 
grondiger kennis van de politieke pro
blemen bij de kaderleden te kweken, ter
wijl bovendien het leren spreken in het 
openbaar een essentieel onderdeel van de 
cursus vormt. 

De tijd wordt n.l. gelijkelijk verdeeld 
tussen het gezamenlijk bespreken van 
een politiek onderwerp onder leiding van 
een deskundige en een sprekerscursus. 
Dat één en ander, vooral bij intrede in de 
actieve politiek, van zeer groot nut kan 
zijn, behoeft wel geen nader betoog. 

De eerste bijeenkomst stond in het te
ken van het woning- en huurprobleem. 

Dr L. S. Godefroy hield hierover een 
eerste inleiding, waarin hij een historisch 
overzicht gaf van wat er zich in deze 
materie sinds de Eerste Wereldoorlog zo
wel in binnen- als in buitenland heeft 
~gespeeld. 

De deelnemers aan deze eerste kader-
bijeenkomst in Zuid-Holland keerdeR 
dan ook in de beste stemming huiswaarta, 
in de overtuiging dat een mijlpaal is be
reikt in het scholings~erk van de J.O. 
V.D., waarvan de belangrijkheid reeds ia 
de naaste toekomst tot buiten de grea
.zen van deze jongerenorganisatie merJr.. 
baal' zal zijn. 

W arffum besloot tot oprich· 

ting afdeling Vrouwen 

in de V.V.D. 
Vrijdag 18 Maart j.l. kwam onder vool'o 

zitterschap van de heer R. Clevering, de 
afdeling Warffum van de V.V.D., in he
tel ,.Spoorzicht" bijeen. 

Op deze goed bezochte vergadering 
werd allereerst een huishoudelijke agen
da afgehandeld, waarbij o.m. beslatea 
werd een afdeling "Vrouwen In de 
V.V.D." op te richten. 

Hierna gaf het gemeenteraadslid, de 
heer G. W. Bos, een vlotte beschouwing 
over gemeentepolitiek, waaruit een leel'o 
zame gedachtenwisseling voortvloeide. 

Ook de leden-werfactie gehouden in 
1953-1954, bleek een succes te zijn ge
weest, het ledenaantal steeg met ruim 
50 %. 
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Kamerlid Ons 
Noorden 

Cornelissen besprak in het 
diverse middenstandsproblemen 

Wat de belangstelling betrof spande Assen 
ongetwjjfeld de kroon 

Ons Kamerlid, de heer lolt. G. B. Cornellsaen, die, soals bekend mar worden ver
eaderstelcl, In de Tweede Kamer speelaal belast Is met de behandeliq der midden
atandsvraaptukkeo. heeft de vorlre week enige dacen In het Noorden vertoefd. 

Maandacavond, 14 Maart j.l. was In Café-Restaurant "De Faun" te G ren In I' en, 
een 60-tal afgevaardigden van verschillende afdeliqea uit de omreviDJ' en atad 
Groningen bijeen, om met de heer Cornellssen een acidtal punten te bespreken, welke 
betrekkiDJ' hebben op de mlddenstand en waarvan l1e meeste In de komende maan
den wel een punt van bespreking In de Tweede Kamer sullen uitmaken, als revolr 
van de wetsontwerpen. welke te verwachten sijn. 

Na een uitvoerige lnleldlq werden de bezoekers der vergaderlq In de relegenbeid 
cesteld hun meniDJ' en vragen over de verschillende vraarstukken naar voren te 
-brenren en geconStateerd kon worden, dat hiervan een veelvuldil gebruik werd 
gemaakt, ook -al omdat, zoals anders nor al eens het reval is, door de vertrouwelijke 
sfeer, die er heerste, van verlerenheld geen sprake was, daar de meesten d_er aan
wezigen behoorden tet die branches en beroepen, welke men speciaal tot de midden
-stand rekent. 

Dinsdag 15 en Woensdag 16 Maart heb
ben 's morgens besprekingen plaats ge
vonden, resp. te D o k k u m in hotel "De 
Posthoorn", onder leiding van het V.V.D. 
raadslid de heer M. Miedema en te 
Fr a nek er in hotel "De Valk", waar 
weer dezelfde middenstandsproblemen als 
te Groningen ter tafel kwamen. 

Uit de aard der zaak zijn de morgen
uren niet zo gunstig voor vergaderen, 
maar toch waren in beide bijeenkomsten 
nog een tiental middenstanders aanwezig. 

Dinsdagmiddag vond eenzelfde bespre
king plaats te He er e n v een in lunch
room Kuiper. Hier was het aantal aan
wezigen belangrijk groter en een zeer le
vehdigé gedachtenwisseling, waarin vele 

(Vervolg van pag. 2) 

dringen, dat alles zou gebeuren wat 
maar enigszins kon gebeuren, omdat het 
onze rechtsplicht was. 

De Regering, zö zei de heer Obd, heeft 
zich buitengewoon gemakkelijk neerge
legd b\i de toestand, zoals die was. 

' HU wilde niet -zeggen - én h\i heeft 
dat ook vroeger niet gedaan - dat het 
biî een andere houding van de Regering 
zeker was geweest dat het anders zou 
zljn gelopen. 

Hij be~reep ebest, dat 'er alle mogelijke 
factoren zijn, die de Regering hier niet 
in haar macht heeft. Maar dan zouden 
wij hebben kunnen zeggen: tout est pel·
du, hors l'honneur. 

En nu de bezwaren van prof. Oud te
·gen de wijze, waarop de heer Gerbrandy 
-zijn interpellatie had opgezet. Zi.in be
zwaar was, dat de heer Gerbrandy poli
-tieke vragen wilde oplossen met behulp 
van de strafrechter. 
_ De heer Oud noemde dat een "vol
komen o·ndoordachte gedachte"' (om het 
·wat paradoxaal te zeggen). 
- De K.P.M. oefent - om het zo uit te 
drukken - haar bedrijf uit binnen het 
kader van de politiek, die de Nederland
se Regering voert. Wil de heer Gerbran
dy, dat een Nederlandse onderneming op 
dit punt een zelfstandige politiek zal 
'\oeren? 

Zoals de heer Oud aantoonde, was dat 
hele trekken van de zaak op het terrein 
van het strafrecht een buitengewoon ge

-waagd experiment. En de Regering kan 
toch geen strafvervolging gelasten, als 
zii er niet van overtuigd is, dat de K.P. 
M. een strafbaar feit heeft gepleegd? 

De uitleg van artikel 100 van het Wetb. 
van Strafrecht is niet gemakkelijk; de 

.uitleg van de begrippen "oorlog" en 
,.burgeroorlog" en het antwoord op de 
''raag, of datgene, wat in Indonesië 
wórdt gedàan, strafbaar is naar Neder
ll:mds strafrecht, is geen eenvoudige 
7.aak. 

Maar, zo kon de heer Oud terecht op
merken: de behandeling van dergelijke 
kwesties behoort' niet bij -ons thuis, doch 
bij de recuter. 

Wij hebben nog altijd art: 121 van het 
Wetboek van Strafvordering. Als de be
langhebbende - dat is de Staat der 
Zuid-Molukken - van oordeel is, dat de 
K.P.M. het Nederlandse Strafrecht over
treedt, dan moet men aan het gerechts
hof vragen, strafvervolging te gelasten. 

Dat is zo in het Wetboek van Straf
vordering geregeld; maar datzelfde Wet
boek zegt ook, dat, als het hof van oor
deel is, dat er een strafbaar feit is, het 
hof niettemin, om redenen van algemeen 
belang, geen strafvervolging kan gelas
ten. 

En die reden van algemeen belang zag 
de heer Oud inderdaad aanwezig. Het 
druiste tegen zijn rechtsgevoel in de 
:meest volstrekte zin in, dat men, -wan-

vragen werden gesteld, was het resultaat 
van deze middag. 

Woensdagmiddag vond een bijeenkomst 
in L e e u w a r d e n in hotel "Spoorzicht" 
plaats. De samenstelling der bezoekers 
was hier van een geheel andere aard. 

De secretaris van het Provinciaal Be
stuur der V.V.D., tevens propaganda-lei
der, de heer F. C. Dutijn Noordberger, 
had zich beijverd om- voor deze vergade
ring een flink aantal bestuursleden van 
plaatselijke, gewestelijke en laiidelijke 
organisaties bijeen te brengen. 

Het waren beslist niet allen V.V.D.
leden, want deze vergadering had direct 
geen politieke strekking, doch was meer 
bedoeld als een oriënterende bespreking 
om de inleider een indruk te geven, hoe 

neer men een grief heeft tegen de Ne
derlandse Regering, deze afwentelt op 
het onschuldige hoofd van de K.P.M., 
een scheepvaartonderneming in I n d o
n e s i ë, die niets anders doet dan haar 
bedrijt uitoefenen geheel in de lijn" van 
de Nederlandse Regering. 

En de heer Oud herhaalde: Ik heb te
gEn het Regeringsbeleid ernstige grie
ven; ook ik wil opk<lmen voor het recht 
\·an de Zuid-Molukken, maar langs de 
politieke weg. 

En tot welke consequenties zou het 
streven van de heer Gerbrandy niet 
kunnen leiden? Worden er in Nederland 

-geen schepen gebouwd voor _rekening 
van Indonesië? 

Ik heb.- zo zei de heer· Oud -zelfs 
horen vertellen, dat dit gefinancierd 
wordt door de Hersielbank. Waarvoor 
kunnen die schepen worden gebouwd? 
Er. zijn er geen Nederlandse ·onderne
mingen werkzaam in Indonesië? 

Deze ondernemingen kunnen toch 
óók wel een artikel maken, dat tegen de 
Zuid-Molukken zou kunnen worden ge
bruikt? 

De heer Gerbrandy weet niet, wat hij 
oproept, als hij deze kant uitgaat. Daar 
komt bij, dat de heer Gerbrandy daar
mede geen enkel belang behartigt, ook 
niet het belang van de Zuid-Molukken, 
waar het ons toch in de allereerste plaats 
om is te doen in dit debat. 

Over sommige dingen, die de heer 
Gerbrandy had gezegd, had de heer Oud 
bepaald versteld gestaan. Hij had de 
koersen van aàndelen van de -K.P.M. ge

·noemd en de dividenden en tantièmes, 
d{e daar waren uitgekeerd. 

Onze fractie-voorzitter achtte dit voor 
de directie en de verdere leiding van de
ze scheepvaartonderneming een, blamage, 
die zij in geen enkel opzicht verdiend 
hebben. De heer Oud zei: Als ik het eer
lijk mag zeggen: Ik vond dat eigenlijk 
een echte ouderwetse klassenstrijdtaal 
t1it de mond van een antirevolutionnair! 

lnf.(etrokken motie 
Men weet, hoe het verder gelopen is. 

Prof. Gerbrandy kwam met een 
motie, waarin nu inderdaad met geen 
woord meer werd gerept van de K.P.M., 
maar die daardoor dus weer geheel viel 
buiten het kader van de interpellatie. 

Zij luidde: ,.De Kamer, gehoord de de
batten, overwegende, dat, gelet op art. 2 
van de R.T.C.-Overgangsovereenkomst, 
de Republiek der Zuid-Molukken op 25 
April 1950 rechtmatig door de volkeren 
van de Zuid-Molukken is geproclameerd 
e1~ dit in het beleid van de Verenigde 
Naties tot uiting behoort te komen. 

"verzoekt de Regering op het daarvoor 
Hangewezen ogenblik de geëigende stap
pen te doen, waardoor de zaak van "Am· 
bon" door enig orgaan van de Ver. Na
ties wordt behandeld". 

Terecht werd opgemerkt, dat het toch 

er in de hoofdstad van Friesland wordt
gedacht over de verschillende midden
standsproblemen. 

Vertegenwoordigd waren bestuursleden 
van organisaties uit de bakkers- en krui
deniersbranche, sigarenwinkeliers, sla
gers, radiohandelaren, banketbakkers, 
aannemers en nog enkele anderen. 

Het is begrijpelijk, dat uit zulk een ge
varieerd gezelschap heel wat opmerkin· 
gen en vragen naar voren kwamen en de 
tijd, welke voor deze vergadering was 
uitgetrokken, vloog om en de meesten 
waren dan ook de mening toegedaan, dat 
deze bespreking een zeer groot nut had 
gehad en op gezette tijden moest worden 
herhaald. 

Dinsdagavond, de 15e Maart, vond er 
een soortgelijke vergadering plaats van 
de afdeling Sneek in hotel "Piso". 

Voor de aanvang der. vergadering werd 
door de heer Cornelissen daar eerst een 
plaatselijke middenstandscommissie van 
de afdeling Sneek geïnstalleerd, waarbij 

-aan de commissieleden een korte uiteen-
zetting van haar taak werd gegeven. 

Vooral de secretaris van deze afdeling, 
mr A. van der Werf, had ziel:\ er zeer 
voor ingespannen om tot vorming van 
een dergelijke commissie te komen. 

Na de installatie ving de vergadering 
aan, waar een 35-tal middenstanders uit 
Sneek aanwezig was. Ook hier werd weer 
veel belangstelling getoond voor de mid
denstandsvraagstukken, al moest gecon
stateerd worden, dat ten aanzien van en
kele ondergeschikte punten verschil van 
inzicht bestond. 

Ook hier kan men op een zeer ge
slaagde bijeenkomst terug zien. 

Woensdagavond kwam echter de klap 
op de vuurpijl van deze serie vergade
ringen. 

De afdeling A s s e n had al meermalen 

moeilijk was, nu maar voetstoots over 
deze motie te oordelen, die met het on
derwerp van de interpellatie ·maar in 
zeer verwijderd verband stond. Op voor
stel van de heer Oud werd dan ook be
floten, deze motie afzonderlijk te behan
delen, op een nader te bepalen dag. 

Zover is het echter niet gekomen, want 
een week later, toen zij op de agenda 
•Nar. geplaatst, trok prof. Gerbrandy haar 
in. 

Hem was gebleken, zo zei hij, dat -pro
cedure-kwesties aan de orde zouden 
worden gesteld, die de zaak maar zou
den vertroebelen en de stemming on
juist zouden beïnvloeden. 

Zijn tweede overweging was, dat bij 
de aanstaande behandeling van het pro
tocol der verbreking van de Nederlands
Indonesische Unie gelegenheid zou be
staan, ook het geheel van rechtsverhou
dingen in de zaak Ambon aan de orde 
te stellen. 

Het was weinig succesvol, hetgeen wij 
èn voor de heer Gerbrandy èn voor de 
zaak van Ambon betreuren, maar de 
schuld daarvan ligt geheel bij de inter
pellant zelf, dit dit maal toch bepaald 
l'ndoordacht is tewerk gegaan. 

De ontvluchte 
oorlapsmisdadigers 

over de interpallatie-Wagenaar be
hoeven wij maar weinig te zeggen. 

Het debat liep uitsluitend tussen de in
terpellant en minister Luns. 

Over de ontvluchtingen zelf is destijds 
met minister Donker uitvoerig gespro
ken. Over de pogingen, welke de Rege
ring heeft gedaan, om de ontvluchten 
uitgeleverd te krijgen, zijn voortdurend 
volledige mededelingen gedaan en minis
ter Luns heeft deze mededelingen nog 
€oens herhaald. 

Hier is de Regering bepaald n i e t 
in gebreke gebleven, maar de Duitse 
rechter, die nu eenmaal in hoogste in
ztantie over die uitlevering heeft te oor
delen, heeft deze geweigerd. 

Minister Luns was dan ook van me
Hing, dat de West-Duitse Regering in 
deze niet van kwade trouw kon worden 
beschuldigd. 

Zij heeft er bovendien vooc gezorgd, 
dat thans, naar aanleiding van de uit
spraken van de Duitse rechterlijke macht 
een wet is tot stand gebracht, welke uit
drukkelijk voorschrijft, dat personen, 
die destijds dienst hebben genomen bij 
de Duitse militaire formaties, niet door 
het enkele feit van de dienstneming bij 
de Duitse weermacht de Duitse nationali-
teit hebben verkregen. · 

Daaraan is de bepaling verbonden, dat, 
willen zij die nationaliteit hebben, zij 
aan nog vast te stellen aanvullende voor
waarden zullen hebben te voldoen. 

Geen van de· Kamerleden zag aanlei
ding, ,Jl~ast de interpellant aan-, het de,. 
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Inlichtingen betreffende het 
lidmaatschap der Velkapartij 
veor Vrijheld en Democratie 
zijn te verkrijgen bij de plaat
selijke afdelingen en bij het 
Algemeen Secretariaat: Konin
ginnegracht 81, 's-Gravenha-. 
p (telefoon 111 788). 

getracht de heer Cornelissen al& spreker 
naar deze gemeente te krijgen. Eindelijk 
was het haar dan gelukt en de Assenaren 
hadden zichzelf beloofd hun beste been· 
tje voor te zetten en wij kunnen niet an.: 
ders zeggen, dan dat zij op een geslaagde 
avond kunnen terugzien, mede dank zij 
de hulp van de J.O.V.D.-afdeling uit 
Vriea, welke met haar toneelgroep de 
avond luister bijzette. 

Men had oorspronkelijk gerekend op 
een 150 aanwezigen, maar toen het aan
vangsuur· naderde, bleek, dat meer dan 
300 personen zich hadden opgemaakt om 
deze bijeenkomst te bezoeken. 

In verband met het programma moest 
de spreker hier volstaan met het houden 
van zijn causerie ook weer over midden
standsproblemen, waarna hij een harte
lijk en dankbaar applaus in ontvangst 
mocht nemen. 

Hij zegde. evenwel toe, aangezien op 
deze avond met dit grote gezelschap geen 
gelegenheid was tot het stellen van vra
gen en tot een gedachtenwisseling, gaar
ne nog eens naar Assen terug te willen 
komen om in een vergadering van de 
middenstandsleden der afdeling Assen, 
eventueel aangevuld met belangstellen
den uit de Centrale, over de behandelde 
onderwerpen van gedachten te wisselen. 

Dit verslag mag zeker niet worden be
ëindigd, zonder een woord van hulde aan 
de voorzitter· en secretaris, resp. de he
ren L. G. Oldenbanning en P. H. Oudt, 
en hun medewerkers voor het organise
ren van deze avond en de zeer grote op
komst zal hun zeker veel voldoening 
hebben geschonken. 

bat deel te nemen en beide ingediende 
moties werden met alleen de stemmen 
der communisten vóór, verworpen. 

., 

OP het daarvoor bestemde "monde
linge-vragenuur" heeft onze geest

verwant, de heer Den Hartog de minister 
van Limdbouw vragen gesteld met be-. 
trekking tot de grote voorraden aardap-' 
pelen, vooral van voor de export be
stemde rassen, die op het ogenblik nog 
bij de aardappeltelers aanwezig zijn. 

In verband hiermede heerst onder deze 
telers grote ongerustheid omtrent de 
afzetmogelijkheid van deze rassen en 
omtrent de prijzen, waartegen de afzet 
vim bedoelde rassen eventueel nog mo
gelijk zal zijn. · 

Is de minister niet van mening, zo 
vroeg de heer Den Hartag o.a., dat, waar 
de telers belangrijke bedragen hebben 
gestort in het Consumptie-aardappel
Egalisatiefonds, over middelen beschikt. 
wordt om de markt voor een nog veräe-: 
re ineenstorting te behoeden? , 

Mede naar aanleiding van de vraag_ 
van onze geestverwant; of de minister de 
tot nu toe getroffen maatregelen vol
doende acht om de markt op· een enigs
zins redelijk niveau te stabiliseren ant
woordde minister Mansholt, dat het in 
de bedoeling van het Bedrijfschap voor 
Aardappelen ligt, om een verdere af~ 
braak van de markt te voorkomen. 

Daar een stijging van de prijzen van 
de aardappelen de motlelijkheid tot ex-· 
port kleiner doet worden, zal echter erg 
voorzichtig te werk moeten worden ge-_ 
gaan. 

Het bedrijfschap, zo kon de minister· 
onze geestverwant mededelen, heeft be
sloten in de eerste plaats te beginnen 
met enkele exportheffingen, die nog be-· 
stonden, op te schorten en in de tweede_ 
plaats steunmaatregelen te nemen, maar 
zodanig, dat deze de export niet afrem-: 
men .. , 

Daarom is besloten, voorshands alleen 
de laagst geprijsde aardappelen uit de 
markt te nemen. Dit betekent, dat ook' 
het niveau van de consumptie-aardappe
len voor het binnenland hierdoor prak
tisch niet zal worden beïnvloed. 

Op een nadere vraag van de heer Den 
Hartog of de Regering zou willen parti
ciperen in de kosten,_ die het een en an
der medebrengt, antwoordde minister 
Mansholt, dat hij wilde afwachten, waar
toe het optreden van het bedrijfschap 
aanleiding geeft. 

Mocht blijken, dat verder gaande 
maatregelen moeten worden getroffen, 
dan is de Regering echter gaarne bereid 
datgene, wat zij in 1951 gezegd heeft, 
gestand te doen, n.l. dat zij bereid is bij 
een ernstige storing van de consumptie
aardappelmarkt in de kosten van het 
Aardappelfonds te participeren. 

A. 



VBJ.Jil'Em EN DEMOCRATIE 2 APRIL 1963 - PAG. IJ, 

----------------------------------------~---------------------------------

17 September a.s. 

Vergadering Werkcomité en 

Landelijk Comité 
Het Werkcomité en het Landelijk <Jo

mité voor de V.V.D.-dag op 17 Septem
ber te Den Haag en Scheveningen he.b
ben op zaterdag 26 Maart des middags 
te Scheveningen :In het Kurhaus vel'ga
derd onder voorzitterschap van de heer 
D. W. Dettmeijer. 

De vergadering werd ook bijgewoond 
door de. voorzitter van onze. partij, prof. 
mr P, J. OUd en de leden van het Da
~lijks Bestuur de 'heren J. M. 1<'. A. 
van Dijk en ir B. <J. van Balen Wa1ter. 

Verschillende vraagstukken van or
ganisatorische aard werden uit\'oerlg 
besproken en de verschillende zalen
&cCQmmodaties werden bezien. Uitvoe
rig . werd gesproken over de affidte 
''oor de v.v.D.-dag. 

Kranslegging op graf 

van Tborhecke 
De voorzitter \'an onze pa-t·tij, prof. 

mr P. J. Oud heeft zich bereid verklaard 
om op de ochtend van de V.V.D.-dag op 
17 September op het graf van Thor
becke op de Algemt>ne Begraafplaats 
aan de Kerkhoflaan tt> Den Haag een 
krans te leggen namens onze partij. De 
verzoeken ter voorbereiding van een en 
ander zijn ingediend. 

r 
ADRESWIJZIGING 

REDACTIESECRETARIAAT 
Het huisnummer van onze redac
Uesecretaris G. Stempher op de 
Prinsengracht te Amsterdam is ge
wijzigd van 1077 In 

1079 
Het telefoonnummer blijft onver

anderd 35343. \... . 

Bespreking tussen Dagelijks 

Bestuur en Kamerfracties 
Op Zaterdag 26 Maart heeft in Sche

veningen een besprelöng plaats gehad 
tussen het Dagelijks Bestuur van onze 
partij en de fracties van onze partij uit 
de Eerste en Tweede Kamer der Staten
Generaal, waar verschillen{ie zaken van 
actuele politieke aard werden toeg·e
licht. 

Het Dagelijks Bestuur besprak voorts 
de agenda voor de vergadering van het 
Hoofdbestuur en van de Partijraad op 
Zaterdag 2 April, alsmede verschillende 
andere zaken van huishoudelijke aard. 

Secretarissen der Kamer

centrales vergaderden 
Op Zaterdag 19 Maart j.l. kwamen de 

secz·etarissen der Kamercentrales onzer 
Partij in de Industriële Club te Amster
dam onder voorzitterschap van de heer 
L. van Vlaa:·dingen, organisator-propa
gandist der Partij, in vergadering bijeen. 

Verschillende belangrijke organisatori
sche problemen werden besproken. 

De vergadering kenmerkte zich door 
een prettige sfeer, terwijl practisch door 
alle aanwezigen op levendige wijze aan 
de discussie werd deelgenomen. 

Nieuws uit Afdelingen en Centrales 

Haarlem.· Bloemendaal en 

Heemstede luisterden naar 

drs Korthals 
Voor de afdelingen Haarlem, .Bloemen

daal en Heemstede der V.V.D. hield drs 
H. A. Korthals, te Haarlem een interes-
sante redevoeting. · 
· Allereerst wees spreker er op, dat de 

liberalen altijd voor de geestelijke vrij
.tieid op zijn gekomen en dat ook de 
V. V.D. daarvoor ijvert. 

Met het oog op die geestelijke vz·ijheid 
heeft de V.V.D. het mandement bestre
den en heeft zij zich verzet tegen de 
Zondagswet en Crematiewet. In dit ver
band wees de heer Korthals ook op het 
streven van· de V.V.D. om zendtijd voor 
de radio. 

De heer Korthals wees ook op de grote 
gevaren van voortdurende loonsverhogin
gen en prijsstijgingen, waarvan de z.g. 
vergeten groepen geregeld de dupe zijn 
geworden. Speciaal voor de kleine. spaar
ders,de pensioentrekkers en de renteniers 
za!' iets gedaan moeten worden. 

Ook wees hij er op, dat de V.V.D. al 
jaren voor belastingvermindering heeft 
geijverd, hetgeen destijds steeds door de 
regering met "onmogelijk" van de hand 
werd gewezen. Al jaren achtereen heeft 
de regering gemiddeld 1 mi!liard over
gehouden, zodat belastingvermindering 
reeds lang· mogelijk was. 

Ook de buitenlandse politiek bleef niet 
onbesproken. De heer Korthals wees er 
op, dat de niet-aanvaarding van de 
E.D.G. door Frankrijk een verkoeling 
tussen Frankrijk en Duitsland teweeg 
heeft gebracht. 

Hij juichte de Parijse 
·waardoor de Frans-Duitse 
bevorderd zal worden, toe. 
misch moet West-Europa 
worden. 

accoorden, 
toenadering 
Ook econo
één geheel 

Na de pauze bleken er zeer veel vra
genstellers te zijn, die allen door de heer 
Korthals werden beantwoord. 

Bezielende· rede van 

mevr. A. Fortanier-de Wit 

te Leiden 
Mevrouw A. Fortanier-De Wit sprak 

op 21 Maart te Leiden in een openbare 
vergadering. En, h~ kan het ande:r.s, 
deze avond was een groot succes. Ruim 
200 toehoorders luisterden geboeid naar 
deze bezielende voordracht, waa~aan 
mevrouw Fortanier als titel had ver
bonden: Perspectieven van een vriJzin
nige politiek. 

De voorzitter van de afdeling Leiden, 
prof. dr C. J. F. Böttoher, sprak een 

hartelijk woord van dank, dat hij ver
gezeld deed gaan van een bouquet bloe
Inen. 

Ten slotte deèlde de voorzitter mede, 
dat .de· eerstvolgende ledenvergadering 
van de afdl"ling Leiden op 15 April in 
Het Gulden Vlies zal worden gehouden. 

Na het huishoudelijk gedeelte zal de 
vergadering een openb~r karakter 
hebben. 

Als spreker zal optreden it· P. Boe
zaardt, directeur van de Stichting voor 
Zelfstandige Handel en Industrie. Dlit 
belooft, in de eerste plaats voor de mid
denstanders, wederom een belangwek
kende avond te worden. 

Sliedrecht hield Jaar

vergadering 
D<> afdPling Sliedrecht hield op Donder

dag 17 Maart j.l. haar jaarvergadering. 
Uitgebracht werden de verslagen van se
cretaris en penningmeester. Uit deze ver
slagen bleek, dat de financiële positie 
behoorlijk is en dat de afdelingen op 1 
Januari 1955 150 leden telde, uitmakende 
ca 20 % van het aantal stemmen, dat op 
de lijst ter plaatse wordt uitgebracht. 

Het raadslid de heer J. de Jong hield 
een causerie 0 ver wat in het laatste jaar 
in de gemeenteraad was behandeld. Zijn 
rede werd met grote aandacht aange
hoord en gaf de leden een kijk op het
geen onze fractie in het afgelopen jaar 
in het belang van gemeenschap en partij 
heeft gedaan. · 

Kaderbijeenkomsten 

Centrale Utrecht 
De kaderbijeenkomsten van de Cen

trale Utrecht vinden regelmatig voort-
gang. · 

Op 25 Februari sprak de heer H. J. 
Ankersmit over industriële problemen, 
waarbij hij aan de hand van cijfers uit 
het Statistisch Zakboek de belangrijk
heid van de industrie voor onze econo
mie belichtte. 

Voorts toonde hij aan, hoe kwets-baar 
onze export is,. terw.;jl die voor onB on
misbaar is, omdat de noodzakelijkste 
levensbehoeften door ons geïmporte-erd 
moeten worden. 

Op 25 Maart gaf de heer F. den Har
tog ons een inzicht in de landbouwpro
blemen, deze voorn.! belichtende uit de 
Uberale gezichtshoek. 

Hij deed daarbij uitkomen, dat het 
feit, dat het liberalisme niet vereenzel
vigd ma.g word·en met het "lai.ssez faire, 
Iaissez passer", wel bijzonder duidelijk 
op het gebied van de land•bouwpolitiek 
nààr voren -komt; · 

Mr. H. van Riel en 

Drs. H. A. Kortbals 

spraken te Gouda 
Voor een geheel gevulde zaal spraken 

mr H. van Riel, ondervoorzitter der Par
tij en lid van lret College van Ged. Staten 
van Zuid-Holland en drs H. A. Km·thals, 
lid van onze Tweede Kamerfractie in een 
openbare vergadering te Gouda. 

Mr H. van Riel, die als eerste 't woord 
voerde, sprak over het werk van het 
College van Ged. Staten. "Juist in de 
streek rond Gouda," aldus de heer Van 
Riel, "worden enorme bedragen aan de 
provinciale wegen besteed." 

Uitvoerig schetste de spreker de con
trokrende taak, die door het College van 
Gcd. Staten wordt verricht. Verscheidene 
aanwezigen maakten van de gelegenheid 
gebruik spreker vragen te stellen, die op 
vlotte wijze door mr Van Ricl werden 
beantwoord. 

Hierna kreeg drs Korthals het woord, 
die een boeiend betoog hield over de. bui
tenlandse politiek. Spreker schetste het 
werk der Ver. Naties en zei, dat, hoewel 
men niet altijd vol bewondering de ver
gaderingen van dit internationale gezel
schap kan volgen, het toch zeer belang
rijk is, dat er een gesprekcentrum is, 
waar de grote mogendheden met elkaar 
kunnen overleggen. 

Nadat de voorzitter der afdeling Gou
da, de heer M. W. Kooi, de heer en me
vrouw Korthals en de jarige dochter, die 
mede ter vergadering aanwezig was, na
mens de Goudse V.V.D.-ers hartelijk had 
gelukgewenst, trad na de pauze Alex de 
Haas op met een cabaret-programma. 

Centrale Dordrecht 

vergadert 16 April a.s. 
De Centrale Dordrecht komt op Za

terdag 16 April a.s. in een algemene 
ledenvergadering bijeen ter bespreking 
van een belanrrr.ijke agenda. 

De bijeenkomst vindt plaats te Rot
terdam in Hotel Atlanta. Aanvang 3 u. 

V er gadering Centrale en 

Ouder-Centrale Haarlem 
De Centrale Haarlem vergadert op 4 

April a.s. in Krasnapolsky te Amster
dam. Aanvang $.15 uur. 

De Onder-Centrale Haarlem houdt op 
Dinsdag 12 April a.s. een jaarlijkse ver
gadering, die om 8 uur des avonds be
gint. Plaats van samenkomst een der za
len van Kleine Brinkman. 

Er .wordt een belangrijke agenda be
handeld. 

Centrale Den Helder 

behandelde Beschrijvings

brief 
Zaterdag 26 Maart hield de Kamer · 

Centrale Den Helder, onder voorzitter
schap van de heer P. Blaauboer een al
gemene vergadering te Alkmaar. 

In zijn openingswoord wenste de voo .. :
zitter de heer Riem. voorzitter van de 
afdeling Heiloo, die in het ziekenhuis is 
opgenomen, algeheel herstel toe. 

De huishoudeli.1ke zaken werden vlot 
afgewerkt. 

B~i de behandeling van de BeschriJ· 
vingsbrief voor de Algemene Vergade
ring van de Partij, lichtte de afdeling 
Heiloo haar voorstel voor deze vergatlf'
ring nader toe. 

De afdeling Bergen deelde me·e, dat 
door haar een groot aantal bemerking•m 
op de voorgestelde reglementen is ing~-
diend. · 

Na de pauze hield de heer C. Berkhou
wer een causerie over "actuele politieke 
aspecten". Deze uitstekende voordraent 
werd met grote belangstelling beluisterd 
en er werd na afloop flink ~ediscns
sieerd. 

Bij de rondvraa:.!, wees de secretaris, de 
heer Ereebaart op het grote belanr•;, da• 
alle afdelingen meedoen aan de ca na·
daalstelling voor de Tweede Kamer en 
daarvoor in de maand April een alg·~
mene vergaderinp; beleggen. 

De volgende algemene ver(:';adering 
van de Centrale zal op 10 September ge
houden worden met als hoofdschotel de 
ca,cdidaatste!ling voor de Twe{'de Ka
mer. 

Gorinchem in Jaar

vergadering hijeen 
De afdeling Gorinchem van de V.V.D. 

hield haar jaarvergadering in hotel Me
tropole. De voorzitter, mr L. F. Dinge
mans, memoreerde, dat de Statenverkie
zingen van 1954 in Zuid-Holland voor de 
V.V.D. winst hadden opgeleverd: het aan
tal zetels, door V.V.D.-ers bezet, kwam 
van acht op negen en, wat nog belangrij
ker is, de partij kreeg een lid in het 

College van Ged. Staten, n.l. mr H. van 
Riel. 

Uitvoerig werd over de voornaamste 
parlementaire gebeurtenissen van de 
laatste tijd gesproken, met name de 
reacties op het bisschoppelijk mandement 
van 1 Mei 1954 en de behandeling in de 
Tweede Kamer van de nieuwe Begrafe
niswet. 

De aftredende bestuursleden, de heren 
. dr P. J. T. Endenburg, ir. C. P. Gilde en 

F. C. M. Steers, werden bij acclamatie 
herkozen. 

Na de pauze hield de heer M. Hoog
steger een inleiding over: "Humanisme, 
Kerk en Politiek". 

Bij de rondvraag kwam de wijze ter 
sprake, waarop laatstelijk in de vaca
tm·es van verschillende bestuursfuncties 
van het Streekziekenhuis is voorzien. Op 
voorstel van mr J. E. Goudsmit werd 
een desbetreffende motie met algemene 
stemmen aangenomen. 

Agenda V. V .D.-hijeeu

komsten Overijssel 
Almelo organiseert op 19 April - in de 

koffiekamer van de Sociëteit - een 
praatavond voor de Middenstanders
V.V.D.-leden en hun intl'oducé's. Als on
derwerpen zijn genoemd: 
1. De koopavond. 
2. De Middenstandsnota. 
3. De vermakelijkheidsbelasting als rem 

voor het culturele en het economische 
leven. 

4. Het Enschedese spaarsysteem bij gas-, 
electricitelts- en watermeter. 

5. Wat doet de Vereniging voor Vreem
delingenverkeer voor de Middenstand 
en wat doet de Middenstand voor de 
V. V. V. 

Deventer volgt op Woensdag 20 April 
met een Middenstandsforum, waarvan 
nadere bijzonderheden nog zullen worden 
vermel<l. 

Appingedam koos hestuur 
Op een gehouden ledenvergadering van 

de afdeling Appingedam der V.V.D. wer
den tot candidaten voor het lidamatschap 
van de Tweede Kamer aangewezen de 
zittende leden en bovendien: mej. mr J, 
L. M. Toxopeus Pott (Delfzijl); mevr. G. 
Doornbos-Oosting (Roodeschool); de 
heer H. J. Edzes (Haren) en de heer R. 
J. Cleveringa, landbouwer te Eenrum. 

Het bestuur van de afdeling werd als 
volgt samengesteld: 

H. Smlt, voorz.; mevr. F. Hofman-de 
Boer (secretaresse, Heiliggravenweg, Ap
pingedam); J. Leugs, penn~ngm.; ir T. 1, 
Brons; mej .. H. Bakker; G. Fiat en M. 
Dallinga. , ., 

Prof. Oud sprak te 

Hilversum 
Donderdag 17 Maart j.l. werd door de 

afdeling Hilversum onzer Partij een grote 
openbare vergadering belegd in de koe
pelzaal van de "Karsseboom". 

Als spreker trad op deze vergaderinJ 
op onze Partij-voorzitter, prof. mr P. J. 
Oud. 

Gezien het feit, dat het radio- en tele
visie-debat In de Tweede Kamer no~ 
maar nauwelijks was geëindigd, had deze 
openbare vergadering in de radiostad van 
Nederland een zeer bijzondere actualiteit. 

Nadat de voorzitter van de afdeling 
Hilversum, de heer mr F. C. Vorstman 
de aanwezigen en in het bijzonder prof. 
Oud h;~.d welkom geheten, kreeg onze 
Partij-voorzitter· het woord. 

Deze begon met een beschouwing van 
enkele politieke vraagstukken van alge
mene aard. 

Besprekende de debatten aangaande de 
W:et op, de Crematie, zeide prof. Oud, dat 
het hem in hoge mate verontrust had, 
dat er van de zijde van de Partij van de 
Arbeid zo lichtvaardig werd omgespron
gen met het begrip geestelijke vrijheid, 
dat juist ons liberalen zo dierbaar is. 

Vam-:elfsprekend besteedde onze Partij
voorzitter veel aandacht aan het zo pas 
gehouden radio- en televisiedebat. Met 
veel nadruk verklaarde prof. Oud, dat 
hij alle waardering had voor het werk 
van de A.V.R.O. 

Niettemin achtte hij het zijn. plicht er 
op te wijzen, zoals opk reeds in de Twee
de Kamer door hem was gedaan, dat er 
tussen de A.V.R.O. en de V.V.D. g·een 
enkele band bestaat. 

Wat betreft de rubriek: "Even afreke
nen, heren", zeide prof. Oud, d1J.t van de 
zijde van de Partij van de Arbeid aan de 
V.V.D. was verweten, dat dit een liberaal 
geluid in de aether was. "Hier mag van 
geen misverstand sprake zijn," aldus de 
heer Oud. 

"Onze Partij heeft met deze destruc
tieve radio-uitzending niets te maken. 

Ik erger mij er groen en geel aan en 
naar mijn mening is deze rubriek ont
sproten uit dezelfde gezagsondermijnende 
geest als waaruit vóór de oorlog de N.S.B. 
voortkwam." 

Met deze woorden heeft prof. Oud wel 
onomwonden "even afgerekend" met een 
zeer hardnekkige legende. 



VRUHEID EN DEMOORATIE 

Politiek nieuws uit de hoofdstad 

Het conflict in de diamantindustrie 
Inzake het verwerven van rechten en het dragen 

van mede-verantwoordelijkheid 
J,;a bet -'liet tussea. de Algemene Juwellersvereniging en de Algemene Neder

landse Bond van Diamant Bewerkers, de A.N.D.B., staan de partijen scherp, diame
kaal tegenover elkaar. 

ke ontplooiing van energie voor de er
kenning van de individuele rechten en 
de herleiding uit die gezamenlijke 
kracht van het besef der individuele 
plichten en verantwoordelijkheden iA 
groter maatschappelijk verband, blijk
baar nog steeds niet volkomen harmo
nisch. 

Er treedt bij aan het daglicht, dat de werknemer voor de motivering van zijn 
-.ndpiiiU; .het individuele belang tot uitgangspunt neemt, de werkgever richt zich 
- zija. -.ndpunt naar de algemene mogelijkheden voor Amsterdam als diamant-
-trum. 

De motiev- van beide partijen raken elkaar dus niet of weinig, hetgeea bet 
eonfilet zo .oellijk maakt. 

Bestel tijdig het prachtige fotoboek Gedurende het voortduren van dit conflict lijdt intussen Amsterdam als diamant
oentrom - - het is al ni~t meer wat het vroeger was - bedenkelijke schade. 

"10 .JAAR VREDE" Menigeen, die de ontwikkeling van 
dit conflict heeft gevolgd, zal zich 
waarschijnlijk niet geheel aan de indruk 
kunnen hebben onttrekken, dat in 90m
mige werknemerskringen het streven 
naar het verwerven van rechten vooruit 
is gelopen op dat naar ontwikkeling 
van het beSef van de mede-verantwoor
delijkheid. 

Ons trof dit niet alleen in dit con
flict, maar ook om de reactie, die er in 
kringen van bouwvakarbeiders is ont
ataan naar aanleiding van het geza
menlijk door werkgevers- en werkne
mersorganisaties ingediende verzoek 
om door overwerk de tengevolge van 
de vorst veroorzaakte achterstand in 
de woningt)ouw in te halen. 

Het was verheugend, dat deze orga
Di.saties dit verzoek g e z a m e n I ij k 
deden in het besef, dat elk oponthoud 
in de woningbouw, ergo in de oplossing 
van de woningnood, een sociaal nadeel 
ia, dat met aller inspanning moet wor
den overwonnen. 

In de kringen van bouwvakarbeiders 
heeft men alarm geslagen, vrezende, 
dat het inhalen van de verloren tijd de 
bestaande 48-urige arbeidsweek perma
nent in gevaar zou brengen. 

De bestuurders der vakbonden heb
ben verklaard, dat daar geen sprake 
van zou zijn en overigens hun leden ge
rust gesteld, dat een eventuele vergun
ning om lánger te werken geen ver
plichting daartoe betekenen zou. 

Elke patroon zou, op grond van die 
vergunning, met zijn werknemers kun
nen overleggen of zij bereid waren van 
die vergunning gebruik te maken. 

En van de zijde van de bouwvakorga
nisaties is te kennen gegeven, dat dit 
ook zo moet gesohieden, omdat men in 
drie uur overwerk per week wel dege-

JAARVERGADERING 
Afd. Amsterdam op 

15 A pril a.s. 

De Jaarlijkse Algemene Verga.de
riac vaa de Afdelin&" Amsterdam 
tier V.V.D. zal worden gehouden 
op 15 April a.s. clea avonds- om 
8 llUl' la "Bellevue" (Ingang Leidseluwle,. 
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lijk een offer ziet van de zijde van de 
bouwvakarbeiders in het belang van de 
woningnood. 

Het brengen van dat offer - is dat 
niet een erg groot woord? - dat de 
organisaties dus formeel wel mogeiijk 
willen maken, is ook hier bewust aan 
het individuee~ inzicht van de arbeider 
overgelaten. 

In het beleid van vakorganisaties is 
de wisselwerking tussen de gezamenlij-

PRIJS F. 8.90 
Oplaag vrijwel uitverkocht. 

Boekhandel Joh. Gerner 
OVERTOOM HO - AMSTERDAM 

Postrekening 164668 

Lessen van het ongeval 
in de Vijzelstraat 

Houding van de stedelijke overheid moge formeel 

iuist zijn, bevrediging schenkt zij niet 

De instortloc vaa enkele bovea ~ a~ca.de in de Vijzelstraat gebouwde flats ten
gevolge van de "restauratie" van een steunpilaar, heeft ve&e vrag~m nopèl.iS cÎe ·ver-' 
antwoordelijkbeid doen opwe~en. 

Het doet intussen niet af aan het feit, dat de functie van deze steunpilaar - en zo 

staan er méér in deze arcade - eenzodanige is, dat die niet mag worden onderschat. 
Daar deze pilaren feitelijk buiten de rooilijn staan en de scheidslijn vormen tussen 

het trottoir en het verkeer, lijkt het ook een zaak van gewicht de gehele bouw

constructie nog eens onder ogen te nemen en de andere soortgelijke steunpilaren 
van zwaarder en daarmee veiliger kaliber te doen maken. 

Nog niet lang geleden is in de raad ter sprake geweest, dat er ia Amsterdam veel 

bouwvalligheid te constateren viel. 
De wethouder voor de Volkshuisvesting, mr R. v. d. Bergb, heeft toen opgeme.rkt, 

dat het voor de overheid ondoenlijk was een zo altgebreid contrOI&-apparaat in het 
leven te roepen, dat daarmee alle particuliere bouwseis op hun deugdelijkheid blij

vend zouden kunnen worden geobserveerd. 

De wethouder zeide, dat de overheid 
zich hier moest bepalen tot de (bestaan
de) controle op de aan die overheid toe
behorende gebouwen. 

Formeel is dat juist en ook verant
woord, doch bevrediging schenkt het 
niet. 

Niet zozeer, omdat die overheid nog 
niet lang geleden zelf hals over kop 
maatregelen moest nemen om een geble
ken en reeds vergaande bouwvalligheid 
in het Gemeentelijk Verzorgingshuis 
voor Ouden van Dagen aan de Roeter
straat te bestrijden, hetgeen niet op ef
ficiency van het eigen controle-apparaat 
duidde, doch ook, omdat het voortbe
staan van onveiligheid groot 'onbehagen 
blijft wekken. 

Nog onlangs zagen wij de brandweer 
in actie om in de Constantijn Huygens
straat een trapgevel, waarvan stukken 
naar beneden waren gekomen, af te bre
ken om eventueel verder onheil te voor
komen. 

Een van de vele voorbeelden! Want 
dagelijks doen zich euvelen voor tenge
volge van bouwvalligheid, slecht onder
houd of hoe men het noemen wil en het 
is geenszins denkbeeldig, dat hieruit 
ernstige gevolgen voor de argloze voor
bijgangers kunnen voortvloeien. 

Misschien is er deze weg voor de ste
delijke overheid te bewandelen, dat zij 
de eigenaars van huizen nog eens in het 
bijzonder op de onderhoudsplichts wijst, 
mogelijk ook zou zij ten behoeve van 
particuliere huurders een controle-instan
tie in het leven kunnen roepen, waartoe 
zij zich zouden kunnen wenden. 

Het is namelijk bekend, dat soms 
klachten van huurders tegenover de wo
ningeigenaars of degenen, aan wie het 
beheer der huizen is toevertrouwd, onbe
antwoord blijven. 

De huurder berust er dan maar in en 
het kwaad der bouwvalligheid woekert 
voort. 

De onverschilligheid van de huurder 
ten opzichte van het door hem gehuurde 
neemt dientengevolge óók toe. en hier 
sluipt dan een gevaarlijke mentaliteit 
binnen. 

Zelf hebben wij in de practijk, toen 
beklag over ernstige bouwvallige bal
eons aan onze woning tegenover de 
verhuurmaatschappij niet baatte, onze 
juridische raadsman deze maatschappij 
per aangetekend schrijven doen weten, 
dat zij aansprakelijk zou zijn voor de ge
volgen, welke de bouwvalligheid van die 
baleons mogelijk met zich zou kunnen 
brengen. 

Dit kostte ons als huurder geld voor 
de dienstverlening van onze juridische 
adviseur, maar het gevolg was onmid
dellijke controle en onmiddellijk sloping 
van die balcons, die daarna geheel wer
den vernieuwd. 

Het is begrijpelijk, dat vele huurders 
zich de moeite en kosten van deze weg 
niet willen of kunnen getroosten. Zij 
toeven waarschijnlijk ook nog dikwijls 
in de mening, dat hun bezwaar niet van 
zodanig formaat kan zijn, dat zij daar
voor bij Bouw- en Woningtoezicht ge
hoor kunnen krijgen. 

Doch een snel werkende controle-in
stantie, een soort "vijfmaalacht" bij deze 
dienst voor particulieren, dus ten ge
rieve van particuliere huurders, zou 
wellicht nuttig kunnen zijn. 

Zou dit denkbeeld voor verwezenlij
king vatbaar zijn, dan komt het toch ook 
tegemoet aan de morele plicht van de 
overheid, welke zij tenslotte toch altijd 
behoudt ten opzichte van de veiligheid 
van de gebruikers van de openbare weg. 
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()os kamèrlid Mr 

H. F. van Leeuwen 

"geschetst" 
1 n het kader van zijn reeks "Schetsen 

van 't Haagse Binnenhof" wijdde de 
parlementaire redacteur van het "Alge
meen Handelsblad"enige tijd geleden 
aandacht aan de samenstelling van de 
Tweede Kamer van ruim een eeuw gele
den, n.L in het jaar 1850/51. 

Tegen ·deze achtergrond schetst hij 
thans de samenstelling van "De Kamer, 
anno 1955", waarbij van elk Kamerlid 
een korte typering wordt gegeven. 

Na eerst de juristen, die het advoca
tenberoep beoefenen of beoefend hebben, 
de revue te hebben laten passeren, is 
hij in Schets XXXIII (Alg. Handelsblad 
van 19 Maart> gekomen aan de juristen
Kamerleden die uit andere beroepen zijn 
voortgekomen. 

Deze groep, zo schrijft hij, vormt een 
veelkleurig palet. Veelkleurig van poli
tieke richting, van tegenwoordige of 
vroegere werkkring en van geaardheid. 

Een van de meest opvallenden onder 
hen noemt hij dan de V.V.D.-er mr H. F. 
v ~ a, ld~ ~ .JJ w e n, d~ zijn juridische 
opleiding aan de Amsterdamse Universi
teit ontving. 

Een bankdirecteur (hij was tot voor 
kort directeur van De Twentsche Bank 
N.V. te Amsterdam), die op gevorderde 
leeftijd nog naar "de politiek" overstap
te en ziCh daàr al' aardig thuis is gaan 
voelen. 

Van huis uit - zo lezen wij - is de 
politiek hem trouwens niet vreemd. Wij
len zijn vader, mr dr W. F. van Leeuwen, 
was een der eminenste burgemeesters, 
die de hoofdstad ooit heeft gehad. 

Deze was het ook, die, als lid van de 
Eerste Kamer, tegenover minister Abra
ham Kuyper het befaamde woord sprak, 
dat de burgemeesters geen "rijkskruiers" 
zijn. 

De bekende econoom, bankdirecteur, 
minister van Financiën en belastinghel:'
vormer mr N. G. Pierson was een oud
oom van het tegenwoordige Kamerlid, 
tijdens wiens ministerschap hij nog als 
kind te diens huize heeft gelogeerd. 

·Zijn meer dan gewone belangstelling 
voor de staathuishoudkunde en de be
lastingwetenschap heeft mr Van Leeu
wen dus inderdaad "van niemand 
vreemd." 

Van die belangstelling en van zijn in
dringende kennis op heel dat ruime ge
bied, dat door de modere economie wordt 
bestreken, getuigen ook zijn talloze prae
adviezen en zijn artikelen in "Econo
misch Statistische Berichten". 

Een groot redenaar kan men mr Van 
Leeuwen niet noemen, maar zijn leven
dige geest, die zelfs iets brillants heeft 
ziJn verrassende invallen tijdens zijn 
zelden of nooit van het papier uitgespro
ken redevoeringen, zijn oorspronkelijk
heid, die hem wars doet zijn van een 
eng denken in schema's, doen altijd tocb. 
weer met belangstelling naar hem luiste
ren. Met belangstelling èn met nieuws
gierigheid, naar wat er nu weer "bij hem 
uit de bus zal komen". 

Uit dit alles moet het reeds duidelijk 
zijn geworden, dat de heer Van Leeuwen 
geen "conservatief" man kan zijn. 

Enkel afbreken is daarenboven in 
strijd met zijn constructieve geest. 

Met zekere voldoening kan men helD, 
de overtuigde liberaal, horen vertellen, 
dat minister Lieftinck hem op de laatste 
dag van diens ministerschap de hand 
drukte en zei: "Ik heb van u wel veel 
critiek gehad, maar uw critiek is altijd 
opbouwend geweest". 

Dit sloeg dan op mr Van Leenwens 
uitingen b u i t e n de Kamer, 7ant 
toen deze daar in 1952 zijn intrede deed, 
was minister Lieftinck juist verdwenen 
en had de heer Van de Kieft diens nlaats 
i~enomen. 
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WEfKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Het is b~kend, dat onze godsdienstige feest~ 
dagen zijn geënt op natuurfeesten van 

primitiever beschavingen. In onze tijd voltrekt zich 
een soortgelijk proces, zij het in andere richting: 
onze gesaeculariseerde wereld viert deze feest~ 

dagen meer en meer los van de geestelijke inhoud, 
die het Christendom e~; ~an had gegeven. Er is 
reden, zich te bezinnen op de vraag, of hier niet 
wezenlijke waarden voor onze samenleving ver~ 

·toren gaan. 
Wij spreken van onze Westerse samenleving 

als van één, mede rustend op de grondslagen van 
het Christendom. Voor de beginselen, waarmede 
het Christendom het geestelijk bezit der mensheid 
heeft verrijkt, is wat de Christenheid op haar 
grote feestdagen herdenkt symbolisch. Dit geldt 

. ook voor het Paasfeest, dat ons confronteert met 
de grote vragen van dood en leven. Zouden dit 
niet ook de grote vragen voor de moderne mens 
Zijn? 

* * * 

·A ldous. Hux'ley beschrijft in een van zijn 
boeken het leven van een Amerikaan, uit 

een eenvoudig arbeidersgezin gesproten, maar 
reeds op veertigjarige leeftijd multimillionnair. Hij 
behoort tot dat type geldmagnaten, dat door al~ 
Ierlei manipulaties beschikt over welvaart of ar~ 
moede. zelfstandigheid of afhankelijkheid van 
duizenden zijner medemensen. Maar zijn levens~ 
stijl heeft ook iets van die "grandezza" over zich, 
die voor dit type - niet enkel in onze tijd -
kenmerkend is. Kwistig stelt hij fondsen beschik~ 
baar voor de bouw van scholen, laboratoria en 
universiteiten. Hij roept allerlei sociale instèllin~ 
gen in het leven en hij verzamelt kunstschatten, 
die hij door zijn agenten over de hele wereld laat 
aankopen tegen vaak fabelachtige prijzen. 

Hij heeft zich een enorm kasteel laten bouwen, 
waar hij, de weduwnaar, leeft, omringd niet alleen 
door tientallen bedienden, maar ook door tal van 
geleerden die hij voor allerlei doeleinden in zijn 
particuliere dienst houdt. Kortom, zijn leven is als 
gebaad in een weelde, welke die van de Franse 
koningen der zeventiende en achttiende eeuw in 
de schaduw stelt. Hij put zijn rijkdom nièt uit in 
bandeloosheid en brooddronkenheid, neen, hij 
omgeeft zich met alle denkbare luxe, omdat niets 
in zijn nabijheid hem herinneren mag aan de ar~ 
moede zijner jeugd, de armoede die hij vreest. 

Nog iets vreest deze moderne multimillionnair: 
de dood. De gedachte aan de dood vervult hem 
zo mogelijk met nog meer afschuw dan de ge~ 
dachte aan armoede. Deze mens vreest de dood 
niet om wat de mens - ouderwetse gedachte! -
misschien iR het hiernamaals te wachten zou 
staan, neen hij vreest de dood enkel omdat deze 
in zijn ogen het grondeloze ledig is, het gronde~ 
loze niet, de nacht van de ondergang. 

* * * 

Daarom wil hij ook de gedachte aan de dood 
bannen uit zijn leven. Daarbij moet zijn 

dokter hem helpen door hem dagelijks te spreken 
•an mogelijkheden tot behoud van levenskracht en 

PASEN 
door hem dagelijks allerlei injecties toe te dienen, 
die zijn lichaam met nieuwe energie zullen vullen 
en door hem voortdurend het gevoel te suggere
ren: de dood heeft op u geen vat. 

En, wonderlijke wezens als wij, moderne· men
sen, vaak zijn: deze millionnair heeft in zijn hart 
ook nog een klein plekje opengehouden voor iets 
van het naïeve geloof dat er was in zijn moeder 
en zijn grootmoeder. Maar, natuurlijk, hij is geen 
Christen meer in de gangbare zin van het woord. 
Maar ja ...... er "is" toch wel iets. Het aanneme
lijkst lijkt hem nog het geloof der z.g. christian 
scientisten. Zoals deze zichzelf dagelijks suggere~ 
ren: ik ben niet ziek, ik ben gezond, zo houdt onze 
Amerikaan zich dagelijks voor: "God is liefde, er 
is geen dood" . 

Met dat al wordt zijn leven vrijwel beheerst 
door de beide dingen, die hij vreest: armoede en· 
dood. 

* * * 

onder het lezen van dit boek vraagt men 
· zich onwillekeurig af: worden niet heel 

veel mensen, wordt misschien niet heel onze mo
derne samenleving door soortgelijke vrees be-
heerst? · 

De moderne mens is opgegroeid in de gedachte 
dat hij het leven vrijwel beheerste. Het maat~ 
schappelijk bestel omringt hem met allerlei zeker~ 
heden. Wetenschap en techniek, ook de beheer
sing der natuur sterkt hem in dit levensgevoel. 
Mens en maatsch~ppij, zo redeneert hij allicht, 
zijn zichzelf genoeg. Wat de mens vanouds in de 
godsdienst zocht, meende hij niet meer nodig te 
hebben. Kwam er bij ogenblikken nog eens een 
vaag besef, dat al die zekerheden bedriegdijk zijn, 
die vrees moest uit het leven van de moderne 
mensheid gebannen worden, want zij was de mo
derne mens toch eigenlijk onwaardig. 

Thans is die vrees er wel heel tastbaar. Bij de 
mensheid in haar geheel en bij de enkeling. Van 

veiligheid gegrond op macht, bezit of werkkracht 
is geen sprake meer. En wij zijn zo naïef niet als 
die millionnair, dat we menen zouden onze vrees 
van ons af te zetten door ons te suggereren gelijk 
hij deed: God is liefde, er is geen dood. 

Denkers als Sartrespreken van de·mens als te~ 
ruggeworpen op zichzelf en "geworpen" in zijn 
eigen situatie. 

Het Christendom spreekt van een "geborgen" 
zijn in God. Goede Vrijdag en Pasen drukken 
dit in hun symbolen uit. 

Zou de moderne mens in deze tijdssituatie niet 
iets van de eeuwigheidswaarde ontdekken die het 
Christendom de wereld aanbiedt? 

* * * 

Een gedachte uit de beschrijving die de Bij~ 
bel ons van de Palmzondag geeft, dringt 

zich hierbij uan ons op: terwijl de discipelen Ho
sanna roepen en het volk van Jerusalem zich af
zijdig houdt, komen de Farizeeën, die vinden, dat 
Jezus het Hosanna~geroep niet moet toelaten. Zij 
zien daarin Godslastering. Dat zal van de Fari~ 
zeeën wel eerlijk gemeend zijn· en het is in elk 
geval ln hen te prijzen, dat zij het openlijk en in 
volkomen eerbiedige toon tot Jezus zeggen. 

Diens antwoord is dan echter: Ik zeg u, als 
dezen zwijgen, dan zullen de stenen roepen. 

Mij dunkt: dit mogen wij niet beperken tot 
daar en toen. Want in wezen slaat dit precies op 
hetgeen onze tijd ons leert en wat wij nochtans 
maar zo moeilijk schijnen te kunnen leren. 

Als wij of als onze wereld de grondgedachten, 
de eeuwige waarheid in het Evangelie van Chris~ 
tus besloten, afwijzen of er in ijzig zwijgen aan 
voorbijgaan, dan zullen de stenen roepen, zoals 
in de laatste oorlog uit de ruïnes van Europa's 
steden en dorpen de jammerklachten opstegen ten 
hemel. 

deR. 

,,LET OP DE DATUM!" 
ne heer Gerbrandy, het enfant terrible van 

de ànti~revolutionnaire fractie in de 
Tweede Kamer, heeft onlangs geïnterpelleerd 
naar aanleiding van het beleid der Regering met 
betrekking tot de Republiek der Zuid~Molukken. 

Hij was begrijpelijker wijze over dit beleid alles~ 
behalve tevreden. Hij richtte zijn interpellatie niet 
tot de eerst verantwoordelijke minister, de heer 
Luns, doch tot de Minister~President. 

Hij deed dit om goed te laten uitkomen, dat het 
hier een zaak van kabinetspolitiek gold, d.w.z. een 
zaak, waarvoor alle ministers hoofd voor hoofd 
verantwoordelijk zijn. 

Tot deze ministers behoren er twee van anti~ 
revolutionnairen huize, de heren Algera en Zijl~ 
stra. 

Hen troffen de verwijten van de heer Gerbran~ 
dy evenzeer als de andere ministers. Ook deze. 
beide bewindslieden hebben sedert hun optreden 
in September 1952 voor het zelfbeschikkingsrecht 
der Ambonezen geen vinger uitgestoken. 

Wie zich de hoge toon herinnert, die de anti~ 
re-volutionnairen op het stuk van het lndië~besluit 

voor 1952 hebben aangeslagen, zal dit op zijn 
minst ietwat eigenaardig vinden. 

Aangezien het altijd nuttig is politieke verant
woordelijkheden vast te leggen heeft prof. Oud 
daarop bij het debat naar aanleiding van de inter~ 
pellatie~Gerbrandy met een enkel woord gewezen. 

Volgens "Trouw" rammelt dit verhaal als een 
oud Fordje. Omdat het onjuist zou zijn? 

Neen, de juistheid der bovenvermelde feiten 
betwist "Trouw" niet. 

Maar prof. Oud had over de zaak moeten 
zwijgen, omdat hij met zijn medeleden der 
V.V.DAractie in 1949 voor de souvereiniteits
overdracht aan Indonesië heeft gestemd. Daar~ 
mede was het zelfbeschikkingsrecht prijsgegeven 
en het heeft geen zin thans de voorstelling te 
wekken, alsof dat recht nog zou kunnen worden 
uitgeoefend. 

..Trouw" maakt zich hier schuldig aan een 
wijze van geschiedschrijving, die niet door de his~ 
torische beugel kan. 

Bij de souvereiniteitsoverdracht is het zelfbe
(Zie vervo)a paa. S) 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE !J APRIL lUS - PAG. 2 

Mr De Vos van Steenwijk over het · Justitiebeleid~ 
de P. T.T.-begroting en de Raad voor de Kunst 

Enige waardevolle toezeggingen 
De Stageverordening voor advocaten, 'het gratiebeleid en de zaak Anneke 

Beekman waren de voornaamste punten, welke onze geestverwant mr De Vos 
van Steenwijk in de Eerste Kamer ter sprake bracht bij de.· behandeling van 

gevolgen van een rechterlijke uitspraak. 
Uit het feit, dat het mogelijk is ge

weest zich met zoveel succes aan de 
ijverige nasporingen van de justitie te 
onttrekken, zal men mogen opmaken, dat 
men niet met een wijdvertakte samen
spanning heeft te maken. 

de begroting van Justitie. ' 
De Stageverordening, tot stand gekomen door een verordening van de Alge

mene Raad krachtens de Advocatenwet, heeft nogal veel beroering gewekt. 
Voorts is een en andermaal betoogd, 

dat de ouders van Anneke Beekman, 
toen zij het kind in de bezettingstijd uit. 
handen hadden gegeven, zouden hebben 
verklaard er mede in te stemmen, dat het 
kind in het R.K. geloof zou worden op
gevoed. 

Op zichzelf, zo zei de heer De Vos van Steenwijk, is een Stageverordening 
natuurlijk niet verkeerd. In de meeste landen heeft men dan ook zulk een 
verordening. 

Een der gevaren ·is, dat een dergelijke verordening er toe zou kunnen leiden, 
van het advocatenberoep een gesloten beroep te maken. 

Dat is gelukkig echter niet gebeurd en ileze verordening achtte onze woordvoerder 
een aanmerkelijke verbetering na de eerste ontwerpen, die waren ingediend. 

l\leende spreker dus, dat men over het algemeen een vr\i goede regeling tot 
stand heeft gebracht, hij zag toch ook een paar bezwaren, waarvoor hij de 
aa,ndacht van de minister verzocht. 

In de eerste plaats dacht hij daarbij 
aan het examen, dat de toekomstige ad
vocaten moeten afleggen in belasting
recht en boekhouden. 

Hij kon' zich verenigen met het stand
punt van prof. Van den Bergh in het 
"Ned. Juristenblad" van 19 Februari, die 
deze bepaling "ultra vires" noemt, want 
het betreft hier eigenlijk iets anders dan 
hetgeen met de verordening krachtens 
de Advocatenwet was bedoeld. 

Het was de bedoeling, een verordening 
te maken, die op de praktijk was gericht; 
om bepalingen te maken, die de praktijk 
van de advocatuur zouden regelen; hier 
gaat het echter niet om de praktijk, 
maar om de theorie. 

Hier wordt buiten de wet en buiten 
het Academisch Statuut om een nieuw 
leervak voor de toekomstige advocaten 
ingevoerd. 

Het volgende punt, waarover onze 
geestverwant een opmerking wilde ma
ken, was artikel 8 van de verordening, 
n.l dat de advocaat geen betaalde neven
functie zal mogen uitoefenen. 

Zij zullen dus geen secretaris van een 
staatscommissie of andere commissies 
mogen zijn. 

Nu kan de Algemene Raad uitzonde
l'ingen vaststellen en deze heeft dat ook 
Jedaan. 

Die uitzonderingen betreffen echter al
lemaal nevenfuncties, die eigenlijk geen 
nevenfuncties zijn, omdat zij met de ad
vocatenpraktijk samenhangen (curator 
in een faillissement, uitvoerder van uiter
ste wilsbeschikkingen, enz. en ook: het 
schrijven van artikelen in juridische tijd
schriften.). 

De heer De Vos van Steenwijk merkte 
echter op, dat het voor jongt! advocaten, 
die met hun zaken willen beginnen, wel 
een zeer welkome bron van inkomsten 
is, wanneer zij een secretariaat als be
taalde functie kunnen aanvaarden. 

Daaronder behoeft, zo meende hij, de 
voorbereiding van het werk, dat zij als 
advocaat moeten verrichten, niet te lij
den. 

Nu is er gezegd, dat het in de praktijk 
wel zal meevallen en dat de verordening 
met soepelheid zal worden gehanteerd. 
Het is mogelijk, zo zei de heer De Vos, 
maar men moet maar geloven, dat de op
volgers van hen, die dit beoordelen, het 
ook zo zullen opvatten. 

Hij raadde de minister dan ook aan, 
deze verordening eens goed te bekijken 
en na te gaan of er onder de bepalingen 
niet zijn, die verder . gaan dan met het 
verordeningsrecht voor de advocaten 
was bedoeld. 

Minister Donker heeft hierop geant
woord, dat ook bij hem die Stageveror
dening een aantal vragen heeft opgewor
pen die hem aanleiding hebben gegeven 
te onderzoeken, of deze verordening in 
die-'vorm in stand kan worden gehouden. 
Dat onderzoek is echter nog niet vol
tooid. 

Gratiebeleid 
Mr De Vos van Steenwijk verklaarde 

zich zeer getroffen door de enigs
zins geëmotionneerde beweging, die ten 
aanzien van het gratiebeleid van de mi
nister tegenover de nog gevangen poli
tieke delinquenten is ontstaan. Ook in 
een aantal artikelen, o.a. van prof. Lan
gemeijer in het "Ned. Juristenblad", is 
de drang naar een milder gratiebeleid 
ontstaan. 

Van hoeveel waarde deze beschouwin
gen ook mogen zijn, de heer De Vos van 

Steenwijk stelde toch de vraag of daarin 
thans aanleiding kon worden gevonden 
om plotseling een zoveel milder gratie
praktijk te gaan toepassen. Kan de door 
de minister gehuldigde opvatting van in
dividuele behandeling niet voldoende 
zijn? 

Spreker ging stuk voor stuk de aange
voerde argumenten na en meende tot de 
conclusie te moeten komen, dat er niet 
de minste aanleiding bestaat om bij de 
minister op een milder gratiepolitiek aan 
te dringen. Hij kon zich ook volkomen 
met de opvatting van de'minister vereni
gen om ieder geyal afzonderlijk te bezien. 

Het geval Anneke 
Beekman 

Tot zijn leedwezen moest de woord
voerder van onze fractie terugko

men op de zaak Anneke Beekman. Ten 
vorigen jare had hij deze aangelegenheid 
diep treurig en zeer ernstig genoemd, 
omdat hier is gespeeld met het levensge
luk van een kind. 

Hij had toen ook de hoop uitgesproken, 
dat het kind spoedig zou worden gevon
den. Dat is niet geschied en wij zijn 
thans een jaar verder. 

Spr. vreesde, dat aan de ziel van dit 
kind, dat voortdurend in een onderduik
sfeer moet verblijven, een kwaad is be
rokkend, dat niet meer kan worden 
goedgemaakt. 

Zij, die het besluit hebben genomen tot 
deze manipulaties, mogen zich ervan be
wust worden, welke zware verantwoor
delijkheid zij daarmede op hun schou
ders hebben genomen. 

Het gaat echter ook om een principiële 
zaak; het gaat om de wijze, waarop een 
aantal personen, onder wie helaas een 
aantal R.K. geestelijken, gemeend heb
ben zich te moeten verzetten tegen de 

• 

MR DE VOS VAN STEENWIJK 
...... succes bij P.T.T. begroting ...... 

De heer De Vos van Steenwijk kon 
verklaren: ook dit is volmaakt onjuist, 
want hij beschikte over beëdigde verkla
ringen van getuigen, waaruit de wens 
van de ouders blijkt, dat hun kind een 
normale Joodse opvoeding zou krijgen in 
een nÓrmale Joodse omgeving. 

De houding, in deze aangelegenheid 
aangenomen door de gehele samenspan
ning tegen het voogdijvonnis moet, zo 
stelde spr. vast, principieel behandeld 
worden en niet worden weggedOezeld. 

Daarom kon de heer De Vos ook geens
zins meegaan met het denkbeeld van een 
"schikking", zoals in het "Ned. Juristen
blad" van 3 April 1954 aan de hand werd 
gedaan. 

Afgezien van de beslissing, die over de 
voogdij zou kunnen worden genomen 
wanneer het kind alsnog zou worden ge
vonden, mag dit geen onderwerp van een 
koehandel zijn en moet de strafbaarheid 

DEZE BURGER 
hoopt dat gij, die twee weken, ook zónder hem, hebt kunnen voortleven in 
vrijheid en democratie; doch ziet - en verblijdt U! - daar lS hij weer: vers, 
iris en vrolijk van over 's lands grenzen en nog een stukje zee daarbij, terug
gekeerd. 

En hoe en wáár teruggekeerd: midden in een land, daverend van het 
geluk om Het Boek, juichend om de vreugde van Nederland-België, docll 
ook wel een weinig gemelijk' om wat daar nu allemaal in Amsterdam (niet) 
is gebeurd. -

Nu moet gij weten, dat ik in Engeland was en dat daar een krantenstaking 
was en dat ik tegen alle om-hun-ongerief-bedroefde Engelsen, met een tikje 
vaderlandse trots, met een snuifje beleefde ironie, had gezegd: well, dat zó 
iets in Holland nu eenvoudigweg niet bestónd; dat wij, in Holland, wel wijzer 
waren; dat bij ons, in Holland, eigenlijk van statingen nooit sprake meer 
wás, omdat Hollanders wel zulke verstandige mensen zijn, dat zij, áls er 
sprake was van staken alleen maar de . hoofden-bij-elkaar staken, om, met 
nuchter verstand (zeide ik dan) en in kalm overleg (vertelde ik die Engelsen) 
en met volledig begrip voor elkanders standpunt (sprak ik) de zaak elletjes 
in het reine te brengen. Nee (schudde ik dan het kinderbeu/dJ zo iets als bij 
u nu in Engeland met die krantenstaking, dat komt (in Holland) niet voor, 
dat mocht (sprak ik) vroeger tot de mogelijkheden in Holland hebben 
behoord (glimlachte ik, vergoelijkend), dat is een, reeds zeer lang verlaten 
uit-den-tijds begrip voor ons in Holland (constateerde ik veerkrachtig en 
hups). 

Nu, dat vonden die Britten-zonder-kranten dan toch wel geweldig van die 
loreigners; dat wilden zij dan toch wel eens even onomwonden zeggen. 

Nu; en teruggekeerd van die mooie propaganda-tocht voor het koelhool
dige, ik zeg: voor het zakelijke; wat zeg ik? Ik zeg: voor het moderne 
Holland- ging de tram nièt en de ijverende ij-veren niet, en de reiniging niet 
en het gas b ij n a niet. ., 

Ik hoop maar dat die Engelsen- het - vanwege hun krantenstaking - niet 
vernomen hebben, anders is voor eeuwig en voorgoed, in het ganse Imperium, 
het gezicht verloren gegaan van DEZE BURGER. 

van hen, die aan deze zaak hebben deel
genomen, principieel worden beslist. 
Over deze zaak marchandeert de justitie 
niet! 

Onze woordvoerder had dan .ook met 
instemming vernomen, dat de minister 
van Justitie had medegedeeld, dat zon
der aanzien des persoons strafrechterlijk 
zou worden opgetreden tegen ieder, die 
ter beschikking van de Nederlandse jus
titie is of zal komen en van wie ver
moed wordt, dat hij als dader of mede
plichtige bij de ontvoering is betrokken. 

Het was hem echter niet duidelijk, of 
de minister daarmede wilde wachten tot 
het ontvoerde kind is gevonden. Naar 
zijn mening bestaat daartoe geen aan
leiding. 

Het komt er thans op aan, nu de situa
tie van het kinti zelf op de achtergrond 
is geraakt, dat de. rechtsstaatgedachte 
wordt gehandhaafd. 

Wij kunnen deze gehele aangelegen
heid niet anders dan een trieste geschie
denis noe~en en het is aller belang, dat 
deze zaak door een strafrechtelijke af
wikkeling tot een einde komt. 

In antwoord hierop deelde minister 
Donker o.a. mede, dat de vervolging van 
de pater, die hier is genoemd, voortgang 
vindt. 

Uiteraard echter kunnen alleen zij ver
volgd worden, die juridisch aansprake
lijk zijn en niet degenen, die naar som
miger mening wellicht moreel aanspra
kelijk geacht moeten worden. 

Indische Nederlanders 

M r De Vos van Steenwijk bracht ook 
nog het geval ter sprake van een 

aantal Indische Nederlanders, die, als ge
volg van het arrest van de Hoge Raad 
van 18 Juni 1954, geen optierecht hebben. 
Zij hadden erop gerekend, spoedig te 
kunnen repatriëren, maar moeten nu 
wachten op hun naturalisatie, die wel 
drie jaar zou kunnen duren. 

Hier moet echter geholpen worden, 
want de toestand van deze mensen wordt 
hoe langer hoe moeilijker en gevaarlijker. 

Kunnen voor deze mensen geen bijzon
dere maatregelen (een algemene natura
lisatiebepaling, dan wel in ieder geval 
versnelling van de procedure) worden 
getroffen? 

Nadat onze geestverwant hier ook bij 
de replieken nog weer op was terugge
komen, kr~eg hij van minister D~mker 
de toezeggmg, dat deze zou laten mfor
meren hoe het staat met het aantal ge
vallen, dat bij het Hoge Commissariaat 
in Indonesië is binnengekomen; hij zou 
dan verder zien, hoe deze zaak staat. 

Postbestellinf(en 

Een aardig succesje behaalde mr De 
Vos van Steenwijk ook bij de be

handeling van de P.T.T.-begroting. 
Hij pleitte met kracht voor afschaffing 

van het extra-recht voor expresse-bestel
ling bij bezorging buiten de bestelkring. 
Tegen dit extra-recht bestaat in land
bouwkringen veel bezwaar. De Stichting 
voor de Landbouw heeft bierover ge
adresseerd; mede op verzoek van de pro
vinciale landbouworganisàties. 

MINISTER ALGERA 
extra recht algeschalt 

Na enige discussie met minister Alge
ra verklaarde deze naar aanleiding van 
het door onze geestverwant te berde ge
brachte: "Ik zal derhalve maatregelen 
nemen dat het extra-recht 'wordt afge
schaft;' misschien lever ik daarmede een 
kleine bijdrage tot de verlaging van de 

<Vervoll op paa. 4) 
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* Ltart WEEK to.t WEEK * 
Geen school jongens 

1 n Maastricht zijn honderd Limburgse burge~ 
meesters bijeen geweest om, zoals ook el~ 

ders in den lande, van de directeur van het Bu~ 
reau Nationaal Comité Bevrijdingsdag 5 Mei 
1955, de heer F. L. W. Foppen en diens mede~ 
werkers te vernemen hoe zij het tiende nationale 
bevrijdingsfeest in hun gemeenten zouden kunnen 
vieren. 

Het zal velen in den lande genoegen doen te 
vernemen, dat deze burgervaders een hartig 
woordje hebben laten horen over deze .,school-
meesterij". . 

Dat gebeurde, aldus weet .,De Volkskrant" te 
melden, toen de heer Foppen, na enige ·algemene 
richtlijnen te hebben uitgestippeld, de stoelen aan 
de kant Het zetten en de burgervaders actief be
trok in een demonstratie van diverse meer of min
der bekende volksspelen en in het gezamenlijk 
zingen van volksliedjes. 

Toen onder directie van de heer J. Cox het ver~ 
rnaarde lied van "Zoete lieve Gerritje" tweestem
mig was uitgevoerd vonden de heren 't welletjes. 

Burgemeester M: L. Kirkels. sprak inderdaad 
mannentaal: .,Bespottelijk," zei hij met stemver~ 
heffing ... Moeten we daarvoor uit ons werk WOP.. 

den gehaald? Denkt het bureau van het Natio
naal Comité soms, dat we schooljongens zijn," 
waatop de vergadering daverend applaudiseerde. 

(Vervolg van pag. 1) 

schikkingsrecht niet prijsgegeven. Het was uit~ 
drukkelijk neergelegd in art. 2 der· met Indonesië 
gesloten overgangsovereenkomst. 

De grote fout der Nederlandse Regering is ech~ 
ter geweest, dat zij zich aan de naleving van die 
overee.pkomst niets heeft laten gelegen liggen. 

Reeds in Mei 1950 heeft prof. Oud daarop 
gewezen. . 

De V.V.D.-fractie diende toen een motie in, 
waarin het beleid d~ Regering op dit punt werd 
afgekeurd. De anti-revolutionnairen hebben voor 
die motie, die overigens geen meerderheid kon 
verwerven, gestemd. • 

Zij hebben zich toen allerminst op het stand
punt gesteld. dat de Regering deze zaak maar 
blauw-blauw moest laten, omdat het toch een 
verloren zaak gold. Er waren toen geen anti
revolutionnaire ministers. 

Was de toestand nu in 1952 zo veranderd. dat 
men kon zeggen: wat in 1950 nog mogelijk was, 
was het in 1952 niet meer? 

Een betoog van deze strçkking ter verontschul
diging van de anti-revolutionnaire ministers zou 
althans zin hebben gehad. Maar het is duidelijk, 
dat •n het licht der anti-revolutionnaire houding 
van I 950. een beroep op het gebeurde in I 949 van 
nul en gener waarde is. 

Ook al zou de V.V.DAractie in 'I 949 de 
grootst denkbare fout hebben gemaakt, dan kan 
dit de in 1952 opgetreden anti-revolutionnaire mi
nisters niet disculperen .• 

Geheel het betoog van .,Trouw" is niet anders 
dan een manoeuvre óm de aandacht van de 
hoofdzaak af te leiden. 

Wat het blad had behoren te doen, was aan
tonen, dat zijn geestverwant Gerbrandy ongelijk 
had in zijn critiek op het K~binet van 1952. Die 
critiek is niet weerlegd met een beweetde fout, 
door anderen in 1949 gemaakt, breed uit te me
ten. 

.,Let op de datum!" schrijft .. Trouw". 
Inderdaad, de datum is hier datgene, waarop 

het aankomt. Die datum is, als het over de ver
antwoordeliikheid van de anti-revolutionnaire mi
nisters gaat niet 1949, maar 1952. 

Toen kregen anti-revolutionnaire bewinds-. 
lieden de kans om de lijn van het beleid om te 
buigen. Zij hebben dit niet gedaan en daarmee 
hebben zij als leden der Regering zich evenzeer 
de toorn van prof. Gerbrandy op de hals gehaald 
als de overige ministers. 

Als "Trouw" vindt, dat prof. Gerbrandy hier 
ten onrechte getoornd heeft, laat het blad hem dit 
dan onder het oog brengen. 

Het zal dan stellig een nuttig werk verrichten, 
want men kan er van op aan, dat er onder de anti
revolutionnairen in den lande velen zijn, die voor 
de houding der Regering op dit punt even weinig 
waardering hebben als de heer Gerbrandy en die 
de datum 1952 voor de verantwoordelijkheid van 
hua ministers belangrijker zullen vinden dan 1949. 

Wat later gaf de commissaris van de Koningin 
in Limburg, mr dr F. Houben, zijn mening: Lim~ 
burg zal bij de nationale viering geen uitzonde
ringspositie innemen, maar wel is het gewend op 
zijn eigen manier feest te vieren. 
• Nogmaals, velen zullen met instemming van 
deze houding kennis nemen. 

Heeft ons volk dan bezwaar tegen zingende, 
dansende en spelletjes verrichtende burgemees
ters? Als deze uitingen worden verricht tijdens de 
feesten temidden van een uitbundige bevolking. 
zeer zeker niet. Maar wel. als het gaat om een 
min of meer opgeschroefde voorbereiding, die 
onze magistraten een stempel van onbekwaam-
heid en onzelfstandigheid oplegt. . 

De Nederlanders hebben niet alleen een his~ 
torisch gegroeid begrip voor vrijheid, maar zij zijn 
ook spontaan. 

Overbodige ordening ligt ons nu eenmaal niet 
en zeker geen ordening. die een nationale feest
viering in zekere banen moet vo~ren. 

Daarom hebben dè Limburgse burgemeesters 
volkomen gelijk. dat zij aldus van zich hebben 
afgebeten. 

Rassenonderscheid (I) 
Û p de op 12 Februari uit Den Helder ver

trokken onderzeebootjager "Holland" zijn 
de gekleurde leden van de bemanning niet mee 
uitgevaren. 

De onderzeebootjager maakt een reis rondom 
Afrika. Op die reis zullen landen worden aange
daan, waar rassenonderscheid wordt gemaakt. 
Een van die landen is Zuid-Afrika, aldus meldt 
,.Het Vrije Volk". 

Daarom heeft de Marine er de voorkeur aan 
gegeven de gekleurde leden van de bemanning 
niet mee te laten varen. Deze leden van de be
manning '-- enkèle matrozen - hebben zich daar
mee accoord verklaard. 

Nader hebben wij van bevoegde zijde verno
men, zo vervolgt .,Het Vrije Volk", dat bij de 
Marine reeds jaren deze gedragslijn wordt ge
volgd. 

Wanneer een van onze oorlogsbodems een land 
bezoekt, waar rassenonderscheid wordt gemaakt, 
worden gekleurde leden van de bemanning in. de 
gelegenheid gesteld de reis niet mee te maken. 

Op deze wijze kunnen onaangenaamheden 
worden voorkomen. Tot nog toe is tegen dit be
leid van de kant der gekleurde opvarenden geen 
bezwaar gerezen. 

In dit speciale geval is ons met nadruk ver
zekerd, zo gaat het blad verder, dat het initiatief 
tot de genomen stap geheel van Nederlandse zijde 
is uitgegaan. 

De regering van Zuid-Afrika heeft geen_ en
kele aandrang uitgeoefend. 

De onaangenaamheden, die zich in het verle
den hebben voorgedaan en die men voor de toe
komst wil vermijden, zijn van de volgende aard 
geweest. 

Het is voorgekomen, dat een s·urinaams officier 
gedwongen werd in het Negercompartiment van 
een tram te rijden. 

Enl:ele malen zijn Negers en andere kleurlin
gen uitgesloten bij ontvangsten, aldus. het socia
listische dagblad. 

Rassenonderscheid (Il) 
f) et Vrije Volk" geeft bij het bovenstaan-

.,"J de bericht onder het opschrift "Fier" 
het navolgende commentaar: 

.,Aan enige gekleurde matrozen van het oor
logsschip "Holland", dat een reis om Afrika 
maakt, is te verstaan gegeven, dat het wellicht 
beter was, dat zij de reis niet mee zouden maken. 

In het verleden hebben zich onaangenaamhe
den voorgedaan bij het bezoek aan landen, waar 
blanken en gekleurden niet op voet van gelijkheid 
worden behandeld. 

Ten einde herhaling van deze onaangenaamhe
den te voorkomen, laat de marine gekleurde le
den van de bemanning thuis bij officiële bezoeken 
aan landen. Dat geschiedt, naar ons is meege
deeld, met goedvinden van de betrokkenen. 

Dat is een pijnlijke zaak. Pijnlijk voor onze 
marine en pijnlijk voor de gekleurde leden van de 
bemanning. 

Er zal geen verschil van mening over bestaan, 
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dat het ongewenst is bij enige gelegenheid in 
Nederland of op een Nederlands schip rasonder
scheid te maken. 

Wij kunnen ons voorstellen, dat een gekleurd 
personeelslid er tegen op ziet een reis mee te ma~ 
ken naar een land, waar hij de kans loopt, niet 
gerespecteerd te worden. 

Zou hij verzoeken, die reis te mogen overslaan, 
dan zou dat verzoek zeer welwillend overwogen 
moeten worden. 

Maar wanneer het initiatief niet uitgaat van 
het gekleurde lid van de bemanning, doch van de 
leiding van de marine, ligt de zaak anders. 

Het is voor een gekleurd lid van het personeel 
moeilijk .om te zeggen: ik ga toch mee, wanneer 
de marineleiding hem wijst op de eventuele moei~ 
lijkheden en hem voorstelt maar niet mee te gaan. 

Het komt ons voor, dat de leiding van de ~a
rine haar beleid dient te herzien. Moge zij het zich. 
veeleer tot plicht rekenen, gekleurde leden van 
de bemanning- alle steun toe te zeggen bij moge
lijke moeilijkheden, dan hun af te raden mee uit 
te varen. 

Dat is een fierdere houding - en op de lange 
duur wellicht ook een menselijker standpunt."' 

Rassenonderscheid (lil) 
Wij zijn het met .. Het Vrije Volk" eens, dat 

het hier gaat om een pijnlijke zaak. Pijn~ 
lijk, maar ook uiterst belangrijk. Zo belangrijk, 
dat haar draagwijdte verre uitgaat boven alle 
politieke meningsverschillen. 

Als wij bij het commentaar van .. Het Vrije 
Volk" enige kanttekeningen plaatsen, zoeken wij 
het dan ook geenszins in het politieke vlak. 

Toch kunnen wij het met het standpunt van 
.,Het Vrije Volk" niet eens zijn. 

In de eerste plaats lijkt het ons onjuist, dat de 
Marineleiding in deze een beslissing neemt, die 
zodanig is gesteld, ·dat de betrokken leden van 
de bemanning zich met deze beslissing ,.accoord 
kunnen verklaren". 

Waarom is hies. geen sprake geweest van een 
eenvoudig bevel? Een bevel, niet in de onsympa~ 
thieke zin van het woord. maar een bevel. dat is 
gebaseerd op een juist psychologisch inzicht, dat . 
de gekleurde bemanningsleden beschermt tegen 
onaangenaamheden? 

Een dergelijk bevel zal minder zwaar worden 
aangevoeld dan een soort van overleg, dat het 
voor de betrokken partijen alleen maar moeilijker .. 
maakt. 

Dat de leiding van de Marine haar bl!leid in dit 
opzicht dient te herzien, lijkt ons volkomen juist, 
doch niet in de zin als "Het Vrije Volk" bedoelt. 

Het steun toezeggen bij mogelijke moeilijkhe~ 
den aan de gekleurde leden van de bemanning 
lijkt ons een slag in de lucht. Op welke wijze 
moet een dergelijke steun in het buitenland wor
den verlee~d. waar de kleurlingen niet welkom 
zijn? Het wil ons voorkomen, dat van een der
gelijke steun in de praktijk niet veel terecht zal 

.komen. · 
Dit heeft met een "fiere houding" zoals "Het 

Vrije Volk" schrijft, niets te maken. 
Nogmaals, het betreft hier een pijnlijke zaak. 

waaruit blijkt, dat het met d~-vrijheid op onze 
aardbol nog maar droevig is gesteld. 

Nasleep van Oss 

Het bevel tot het afbreken van enige wonin• 
gen te Oss, waaromtrent wij in ons week~ 

blad van 26 Maart j.l. onze mening hebben geuit, · 
heeft een bedenkelijke, doch overigens niet geheel 
onbegrijpelijke nasleep gekregen . 

De katholiek georganiseerde gemeente-ambte
naren van Oss hebben besloten om opdrachten 
tot afbraak van clandestien opgerichte bouwwer~ 
ken eerst te toetsen op hun redelijkheid. 

Nogmaals, een, vooral in psychologisch opzicht 
begrijpelijke reactie, nochtans e~n reactie, die vol .. 
komen onjuist is. 

Het beoordelen van de maatstaf .der redelijk
heid is niet de taak van hen, die in overheids~ 
dienst zijn getreden. Bij weigering van de hen 
opgelegde taak is de gemeentelijke overheid vol
komen bevoegd aan de gemeenteambtenaren ont• 
slag te verlenen. 

Daarom is de houding van de katholieke amb~ 
tenaren in Oss principieel onjuist. 

Doch, zoals reeds gezegd, zij is niet geheel 
onbegrijpelijk en zij accentueert wel in bijzondere 
mate de zonderlinge beslissing v.an het gemeente~ 
bestuur van Oss, die overal in den lande terecht 
zoveel stof heeft doen opwaaien. 
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17 September a.s. 

Plaatselijke voorbereidings· 

commissie van de afdeling 

Renkum-Heelsum

Doorwerth 
Onder voorzitterschap van de heer H. 

J. de Ridder heeft zich in de afdeling 
Re~um-Heelsum-Doorwerth een plaat
Bt'lijke voorbereidingscommissie gevormd 
voor het organiseren van het bezoek aan 
de liberale manifestatie op 17 September 
a.s. 

In de Commissie hebben verder nog zit
ting: mej. C. C. Koning en de heer H.A. 
N .. Busser. 

De afdeling Renkum-Heelsum-Door
werth heeft het vaste voornemen met een 
groot aantal Partijleden en geestverwan
ten naar Den Haag te komen. 

Voorbereidingscommissie 

Centrale Den Helder 
Ook in de Centrale Den Helder is een 

regionale voorbereidingscommissie voor 
de. V.V.D.-dag op 17 September a .. s. ge
vormd. 

De voorzitter van deze commissie is 
mr dr C. Berkhouwer te Alkmaar. 

Verder maken van deze commissie deel 
uit: mevr. J. C. van Doornik-Meyer te 

Hoorn, B. F. Vertaille te Den Helder, Th. 
Ry.nberg tè Bergen en D. Kaan te. Mid
denmeer. 

Vanzelfsprekend zullen door deze com
min~ vele Partijleden uit de Centrale 
Den. Helder worden opgewekt de V.V.D .. -
'Dag te bezoeken. 

(Vervolg van pag. 2) 

kosten van levensonderhoud, ook ten 
plàttelande". 

Verheugd toonde onze woordv:1erder 
zich ook, dat de minister had toegezegd, 
te pogen de eerste bestelling te vervro'e-
gen. _ 

Hij hoopte, dat de proef, die in Delft 
en. in Tilburg zal worden genomen, n.l. 
om massa-drukwerken en ongeadresseer
de stukken (huis-aan-huis-bezorging) uit 
de eerste bestelling te nemen en een ge
splitste ochtendbestelling in te voeren, 
succes zal hebben. 

· Hij pleitte er ook voor, toch te zorgen, 
dat poststukken, welke Zaterdag op een 1 

bepaald uur ter post zijn bezorgd, Maan
dag in de ·eerste bestelling worden op
genomen. 

Wanneer het P.T.T.-bedrijf zich - zeer 
terecht - een vervoerbedrijf noemt, 
dan rijst toch de vraag, of zulk een ver
voerbedrijf ertoe mag overgaan, 1 Y" et
maal per week de gehele zaak stop te 
zetten. • 

Zou het niet mogelijk zijn er nog iets 
op te vinden om hierin verbetering te 
brengen en het personeel dan een com
pensatie te geven zoals in andere conti-
nu-bedrijven óók mogelijk is? · 

Raad voor de Kunst 
Q ok ohze Eerste Kamerfractie heeft 

zich verenigd met het wetsontwe:lp 
Instelling van een Raad voor de Kunst, 
dat z.h.s. werd aanvaard. Dit geschiedde, 
wat onze V.V.D.-fractie betreft echter 
niet, dan -nadat de heer .De Vos van 
Steenwijk van minister Cals een perti
nente toezegging had gevraagd en ge
kre_gen. 

:Die toezegging betrof de noodzakelijke 
veelzijdigheid in de samenstelling van de 
Raad voor _de Kunst en in het bijzonder 
het niet voortrekken van de experimen
tele !mnst boven de z.g. traditionele en 
andere kunstuitingen. 

De heer De Vos van Steenwijk had na
melijk wel sterk de indruk. dat de Rege
ring haar adviseurs op dit punt hé 
meest zoekt op het gebied van de experi
mentele kunst en dat leek hem toch be
paald onjuist. 

Minister Cals achtte deze nadrukkelij
ke verzekering eigenlijk overbodig, maar 
toch verklaarde hij haar "te allen over
vloede bij deze nog eens nadrukkelijk • te 
geven". 

De heer De Vos van Steenwijk bracht 
ook de aan de kimstertaarsverenigingèn 
toe te kennen invloed ter sprake. 

Nieuws uit Afdelingen en Cent.,-ales 

Ons Kamerlid Zegering 

Hadders sprak te 

Appingedam 
Ons Kamerlid Zegering Hadders sprak 

op 24 Maart voor dê afdeling Appinge
dam in hotel Kraaima. De zaal was goed 
bezet. 

De heer Zegering Hadders hield een 
boeiende lezing; die bij allen zeer in de 
smaak viel. 

Na de pauze kwamen vele vragen los, 
die door de spreker vlot beantwoord 
werden. Het was voor de bezoekers een 
leerzame avond. 

Winschoten boekte 

ledenwinst 
De afdeling Winschoten heeft bij de 

jaarlijkse algemene ledenvergadering tot 
.bestuursleden benoemd mej. S. A. Roe
senburg en de heren G. D. Muntinga en 
J. F. Repko. • 

•Het beleid van. de raadsfractill werd 
besproken en goedgekeurd. 

Het afgelopen jaar gaf ledenwinst en 
de vergadering wil met kracht propa
ganda blijven voeren voor een verdere 
ledenwinst en voor een intensief bezoek 
aan de V.V.D.-dag. 

Culemborg sloot gunstig 

verenigingsjaar af 
De afdeling èulemborg hield op 28 

Maart j.l. haar jaarlijkse ledenvergade
ring onder voorzitterschap van de heer 
A. Schouten. 

Uit het jaarverslag van de secretaris 
bleek, dat het aantal leden in het afge
lopen jaar is toegenomen. Het financieel 
verslag van de penningmeester werd 
goedgekeurd en werd eervol décharge 
verleend voor het gevoerde beheer. 

De aftredende bestuursleden de heren 
H. G. v. d. Berg, W. Bleijenberg en J. 
Koedam werden bij acclamatie herkozen. 
De voorlopige candidaten werden ge
steld voor de Tweede Kamer-verk!ezing 
in 1956. · 

De Beschrijvingsbrief' voor de Algeme-

MINISTER CALS 
..... -. pertinente toezegging ...... 

Er bestaan twee verenigingen: in de 
eerste plaats de in 1931 opgerichte en in 
1932 Koninklijk goedgekeurde Nederland
se Federatie van Beeldende Kunstenaars
verenigingen - de z.g. "oude vereniging" 
- en· in de tweede plaats de Nederlandse 
Federatie van Beroepsverenigingen van 
Kunstenaars, de nieuwe federatie, die 
zich niet tot de beeldende kunstenaars 
beperkt. ·Zij staat, zo méende spreker, 
speciaal de experimentele kunst voor en 
noemt een schilder als Ouborg (met zijn 
"Vader en Zoon"!) representatief. 

En· iiu had hij, ook door bepaalde uit
latingen van minister Cals, de indruk, 
dat de overheid zich meer instelt op ·de 
nieuwe vereniging, uit angst om niet ge
noeg "progressief" te zijn. 

Het leek hem echter, dat de minister 
de oude federatie bij het doen van aan
bevelingen toch niet mocht achtersteHen 
bij de nieuwe. 

Minister Cals stelde hier tegenover, 
dat het hier z.i. geen twee gelijkwaai·dige 
grootheden betreft. 

De oude federatie - zo zei hij - is een 
samengaan van een aantal plaatselijke 
expositieverenigingen van beeldende 
kunsten; de nieuwe federatie omvat alle 
takken van kunstenaars, al moest hij wel 
toegeven, dat (zoals de heer De Vos \•an 
Steenwijk had opgemerkt), bij de nieu
we federatie niet zijn' aangesloten de 
Bond van Nederlandse Architecten en de 
Koninklijke Nederlandse Toonkunste
naars Vereniging. 

De minister wilde wel toezeggen, ook-· 
aan de oude federatie een plaats toe te 
kennen, maar niet dezelfde plaats als die, 
welke de nieuwe federatie daarbij zal 
innemen. 

ne Ledenvergadering werd uitvoerig be
sproken en tot afgevaardigden werden 
benoemd mevr. mr J. Fokkerna-van 
Gent en de heren A. Schouten, .W van 
Heusden en C. G. de Raad. 

Hierna gaf cJ.e voorzitter een overzicht 
van het gevoerde beleid in de gemeente
raad. Bij de rondvraag werd over enige 
punten gediscussieerd en werden sugges
ties gedaan voor het opvoeren van · de 
activiteit der leden. 

Bergen (N.H.) behandelde 

bèlangrijke agenda 
Onder voorzitterschap van de heer C. 

Steinz hield de afdeling Bergen (N.H.) op 
31 Maart j.l. een ledenvergadering, waar
op o.m. de voorstellen van de commissie 
tot herziening van Statuten 'en Regle
menten alsmede de candidaatstelling 
voor de Tweede Kamer-vcrkiezing wer
den besproken. 

Omtrent het eerste punt werd medege
deeld, dat het bestuur een critische stu
die del'ler voorstellen · had gemaakt en 
dat een aantal suggesties aan het Alge
meen Secretariaat was toegezonden. De 
vergadering betuigde haar instemming 
hiermede. 

Als voorlopige candidaten voor de 
Tweede Kamer werden gesteld de negen 
zittende Kamerleden, alsmede: mr Th. 
Rijdberg te Bergen (N.H.), mr L. R. J. 
ridder van Rappard te Gorinchem, mevr. 
mr J. M. Stoffels-van Haaften te Haar
lem, mr dr C. Berkhouwer te Alkmaar en 
mr H. van Riel te ;s-Gravenhage. 

Na de pauze gaf ir J. G. Tomson, ge
meenteraadslid van Heiloo, een interes
sante beschouwing over het wegenpro
bleem in de buurt van Bergen. 

Middenstandscommissie 

V.V.D. Arnhem en 

omstreken vergaderde 
Deze .week vergaderde bovengenoemde 

commissie· opnieuw. Tijdens de discussies 
vormde zich de mening, dat men voor de 
Middenstand op moest koftien voor vrije 
huurvorming. 

Ook werd aangedrongen om bij de Ge
meente pogingen in het werk te stellen 
lid te wordep van de Bouwkas van de 
Noord Nederlandse .Gemeenten, waardoor 
velen in de gelegenheid gesteld kunnen 
worden voor eigen rekening te gaan bou
wen, waardoor de lasten van de gemeen
schap verlicht worden en het eigen bezit 
versterkt. 

Het idee werd geopperd om ter wille 
van het verkeer op de Steenstraat te ko
men tot een tunnel waardoor het gevaar
lijke oversteken voor velen vermeden zou 
kunnen worden. 

Nieuwe afdeling in 

Terneuzen opgericht 
Op een druk bezochte openbare verga

dering in Hotel Centraal te Terneuzen 
werd door mr H. van Riel, ondervoorzit
ter der Partij, gesproken over het onder
werp "Zeeuws-Vlaanderen en het' Libera
lisme". 

Nadat spreker een historisch overzicht 
had gegeven van het liberalisme, behan
delde hij nog een tweetal punten, die spe
ciaal voor Zeeuws-Vlaanderen belangrijk 
waren, namelijk de landbouwintegratie en 
het Delta-plan en de dijken der Wester
Schelde. 

Na de pauze werd er door de- vergade
ring een groot aantal vragen tot de spre
ker gericht, die door de heer Van Riel 
op deskundige en uitvoerige wijze werden 
beantwoord. ' 

Na de openbare vergadering bleef een 
groot aantal aanwezigen nog geruime tijd 
bi:jeen om onder leiding van de heer ir 
M. J. Stoel Feuerstein en de heer L. van 
Vlaardingen, organisator-propagandist 
der Partij, te komen tot oprichting van 
een afdeling voor Terneuzen en de Ka
naalzone. 

De oprichting dezer afdeling was een 
volledig succes. 21 leden traden toe, ter
wijl tevens een voorlopig bestuur werd 
gevormd, bestaande uit: ir Horstman, 
voorzitter; W. Scheffer, secretaris; J. v. 
Waterschoot, penningmeester; A. E. Wol
vert. B. van der Eijk en J. 't Gilde. 

Wij wensen onze vrienden in Zeeuws
Vlaanderen van harte geluk met dit 
mooie resultaat en hopen, dat de nieuwe 
afdeling Terneuzen en de Kanaalzone 'n 
belangrijk steunpunt voor onze Partij ia 
dit gewest zal vormen. 
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Over vacantie 
En de moeilijkheid . . . 
van een eigen opinie 

Z omin als over vele andere vrou
wengroepen, heeft er in de~e ru- · 

briek de laatste tlid wat over de vrou- · 
wengroep A p e 1 d o o r n gestaan, wat 
niet betekent, dat er geen verslagen ge-. 
stuurd werden en nog minder, dat men 
daar ingeslapen zou zijn. 

Plaatsgebrek is oorzaak, dat wij hier .. 
niet alles kunnen publiceren, hoezeer wij 
odk de ontvangst van verslagen en me
dedelingen op prijs stellen. 

De eerste lezing in Apeldoorn, waar• 
van· wli hier nu iets willen weergeven, 
is al oud, maar gaat nu juist weer ac
tueel worden. want het onderwerp be
treft v a c a nt i e. 

De presidente, offiej. S. Boekhoff, hield 
n.l. een inleiding over het ontstaan en de 
praktUk van de verplichte vacanties voor 
winkeliers. 

Daarover ontstond een levendige· dis
cussie onder de aanwezige dames. leder- ' 
een heeft recht op vacantie ,maar er' is 
toch een groot verschil tussen een vrij- . 
willig genomen en een verplichte vacan- . 
tie. De meningen liepen vrij ver uiteen. 
Een deel der aanwezigen hield zich be
zig met de vraag: hoe helpen wij ieder
een aan een vacantie?; bti anderen woog 
het zwaar, dat de persoonlijke \TUheid in 
het gedrang komt. 

Het onderwerp bleek zeer iii de be
langstelling te staan, -aldus de secreta
resse,· mevrouw Niessink-Bakker. 

In Januari hield mej. G. Boekhoff een 
voordracht over de moeilUkheden om 
een eigen opinie te vormen. Vast
gesteld werd, dat op zuiver vers1ande
lij'ke gronden geen mening te vormen 
is; altlid komt ook de intuitie om de 
hoek kUken. 

Op ons rust de plicht alvo1·ens een me
ning te vormen ons van verschillende 
zijden te laten voorlichten. 

Via sterrenkUJlde en reclame met 
bruine bonen, die juist maar toch mis
leidend kan zi.in. kwam de spreekster aan 
het eind van het betoog, waarna een 
levendige discussie. volgde. 

In Àpeldoorn z\in de V.V.D.-vrouwen, 
en vooral de dames Boekhoff, zeer vin
dingrijk waar het onderwerpen voor le
zingen betreft. Maar z\i houden zich ook 
nog met andere dingen bezig, zoals uit 
het jaarverslag blijkt. 

De vrouwengroep heeft meegewerkt 
aan verschillende collectes als het Wil
helminafonds en dergelijke, die verleden 
jaar bij de verkiezingen vopr de Provin
ciale Staten werd ingeschakeld voor 
het ophalen van oudere leden en inva
liden om deze naar het stembureau te 
brengen en zo nodig te helpen. Dit is 
meteen een kleine wentk voor andere 
vrouwengroepen voor de verkiezingen 
het vol?end jaar. · 

Inlichtingen betreffende het 
lidmaatschap der Volkspattij 
voor Vrijheid en Demecratie 
zijn te verkrijgep bij de plaat
selijke afdelingen en bij het 
Algemeen Secretariaat: Konin
ginnegracht 61, 's-Gravenha
ge (telefoon 111768). 
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Lectuur va.n over de grenzen 

• Interessante memoires va:n Harold Ickes~ 
Aga l(han Duff Cooper en 

Behalve 
beeld 

menselijke ambities en tekortkomingen een voortreffeliik 
van de wereldgeschiedenis tn de· eerste helft van onze eeuw 

Drie belangwekkende, soms boeiende boeken zijn de Jaatste maanden in Groot
Brittannië en de Verenigde Staten verschenen, die niet sleclits alle een autobiogr~ 
fisch karakter llragen, doch ook overeenstemming vertonen met betrekking tot de 
'aard van de posities, die de îichrijvers hebben bekleed - op het tweed,e plan van de 
wereldpolitiek - en ook wat betreft het tijdperk, dat zij bestrijken: de eerste helft 
van onze eeuw, en wel in al haar bijzondere a.specte.n: vóór 1914, eerste wereldoorlog, 
tussen de oorlogen en tweede wereldoorlog. 

Curmudgeon, zuu,rpruim, dat was de alom gebruikte spotnaam voor een merkwaar
dig man. Harold Ickes, Secretary of the Interior, Amerikaans minister van Binnen
landse za.ken gedurende Rooscvelts 12 ja.ren en ook nog daarna onder Truman. 

Hij verdiende deze naam weliswaar volkomen en zijn opvliegend temperament is 
een van zijn meest markante eigenschappen geweest. 

Maar hij was toch veel meer dan een mopperaar en pessimist. Om een uitdrukking 
van de moderne psychologie te gebruiken, die hem misschien het beste tekent: hij 
was een model van frustratie. 

Want het feit, dat hij zeer hoog geklommen was, maar juist niet t>Aln van de top
functies kon bereiken,. die hij op grond van zijn capaciteiten mPende te mogen am
biëren, bepaalde en verbitterde zijn leven. 

Hij heeft een zeer bijzondere literaire 
erf.enie achtergelaten, zijn dagboeh:en. 

· De. zorgvuldig voorbereidL druf is reeds 
twee jaren geleden verschenen en thans 
is het derde 1), maar geenszins laatste 
boek uitgekomen. 

Ickes was een van de on•rermoeibare 
kronieksoorijYers · en documentatiema
niakken, waaraan de historie zo veel 
dank is verschul<iigd. 

Geen dag van zijn leven eindigde zon
der 15 of soms meèr minuten, die nodig 
waren om nauwkeurig alles te registre
ren wat hij gedaan, beleefd en gezien had, 
compleet met bijbehorende brlev~n. dll
CIÎmenten etc. 

Wij noemden het boek zojuist auto
biografisch en inderdaad kan men zich 
nauwelijks. een bewust als autobiogra
fie geschreven boek voorstellen, dat 
meer over de auteur onthult dan deze 
stroom van observaties, rapporten, on
g-ebreidelde ontboezemingen en venijni
ge aanmerkingen, die waarlijk ononder
broken boeien, ook al gaat het maar al 
te vaak om• dingen van het banaalste 
alledaagse gehalte. 

Ickes was een ver boven het gemid
delde uitstekende man, vlijmscherp, 
ontwikkeld, vlijtig, energiek, voortref
felijk administrateur, loyaal, maar ook 
ijdel, wantrouwend, zelfverzeker<l en 
eigenwijs. Misschien waren zijn grote 
gaven zelfs groot genoeg voor ~te top
functies waarvan hij droomde, m ·.ar die 
hem door het noodlot - of moet men 
zeggen: dOOr zijn meester Roosevelt! -
werden onthouden: het ministerie van 
oorlog in de tweede wereldoorlog of het 
vice-presidentschap. 

Binnenlandse :::aken is in het federaal 
geregeerde Amerika immers geen mi
nisterie van grote betekenis. Meer 
macht, meer zaken onder zijn ressort 
is dan ook een steeös terugkerend pro
.bleem voor Ickes, die tenslotte van 
Roosevelt, de g-rote goochelaar met 
mensen, niet eens gedaan kreeg, dat 
bij het staats-bosbeheer bij zijn ministe
rie kreeg. 

Dat Roosevelt met zijn mensen speel
de, ze betoverde ·en ze aan het lijntje 
wist te houden, is een feit, dat niet voor 
het eerst hier scherp wordt belicht en 
het spreekt voor de menselijke kwalitei
ten van Ickes, dat hij Roosevelt toch 
trouw bleef.. · 

Deze maakte hem, goed bekeken, niet 
deelachtig in de werkelijk belangrijke 
besÜesingen. De deelneming aan de zit
tingen van het kabinet is grondwette
lijk in de Verenigde Staten niet van 
die betekenis als bij de Europese de
mocratische systemen en was het zeker 
niet onder de democratische autocraat 
Roosevelt. 

De grote betekenis van dit boek ligt 
in het historische panorama. De jaren 
1939-1941 rollen in hun duistere tra
&"iek VOOl'bij. 

De meest venijnig·e opmerkingen over 
de leidende politici ~ijn niet van de 
lucht. Zijn bijtende minachting voor 
Henry Wallace reeds :oen deze een lei
dende rol speelde, i!'l door diens latere 
ontsporingen volkomen bevestigd. 

Dat hij Harry Hopkins niet kon luch
ten is ten dele uit jaloezie de métier te 
verklaren. 

Dewey lwmt er ook niet goed van 
af: hij is een "politica! streetwalker". 
Dat er niets nieuws onder de zon is, to
nen twaalf jaren vóór Me Carthy, 
l<!k<'s' c"onflicten met de commu:tisten
jagende Dies-commissie van het Huis 
van Afgevaardigden, die hem van 'com
munistische sympathieën verdacht.· 
Dies, de Me Carthy van 1939, noemt qij · 
een "kl<'tskous en een "bedreiging van 
het openbare leven...... ik ben nooit 
communist geweest en zou het nooit 
kunnen zijn ...... ik beken met schaamte, 
dat ik nooit iets van Marx heb gelezen, 
wat toch iederE:en moet doen, die ziph 
met politi<'k bezig houdt!" 

Qf men leest van Cordell Huil deze 
"false alarm" van het "damn State De
partment" en van een reeds vergeten 
vice-president der V.S., Garner, die in 
een kabinetszitting verscheen "met c-.;n 
rood gezicht, overluide stem en min
stens half vol whisky". Zo ga<ü het 
door. 

Moeten wij nog zeggen, dat deze 695 
bladzijden, de· vele nodige reserves daar
gelaten, fascineren? 

Onthullingen van 
Duff Cooper 

Hoe heel anders en misschien 
daarom hier en daar wat saai - zijn 
de memoires van Alfr -d Duff Caoper 2). 

Men zou kunnen zeggen, dat zij typisch 
Brits zijn in hun zorgvuldig gekozen for
muleringen, hun elegante stijl, daarbij 
toch volkomen vrijmoedig en eerlijk. He
lemaal zonder frustratie gaat het welis
waar ook bij Caoper niet. 

Wanneer hli schrijft, dat hij geen ver
dergaande ambities . had dan die hoge 
posities, die hij in de loop van zijn lange 
politieke loopbaan heeft bereikt, dan is 
dit zonoer tw\ifel tenminste subjectief 
volkomen eerl\ik. 

Maar toch z\in vooral de laatste tien 
jaren van zlin carnere overscha<lt.wd 
door teleurstellingen. door ontevreden
heid over het bereikte .. ooi' door pech, 
als men wil. 

Sinds hi.i, het voorbeeld van ·Eden vol. 
gend in 1938 uit protest tegen de blinde 
aanpassingspolitiek van Chamberlain L:ijn 
geliefkoosd Ministerie van M(lrine ver
liet, kon hij niet meer de weg in de front
lijn van de Britse politiek terugvinden, 
niet in de weinig benijdenswaardige post 
van minister voor propaganda in het be
gin van de oorlog, evenmin in de qua be-

voegdheden onduidelijk gedefinieerde 
post als Special Commissioner in het 
verre Oosten kort voor het uitbreken 
van de oorlog met Japan en ook ten
slotte niet als ambassadeur bij De Gaulle, 
eerst in Noord-Afrika en later tot 1948 
in Parlis. 

De grote waarde van het boek ligt 
vooral in de vele schetsen van vooraan
staande politici en militairen en ook in 
de achtergrond van dit rijke leven, n.l. 
het grote panorama van het Edwardiaans 
tijdperk tot op heden. 

Churchill, trouw en. vol eerbied be
wonderde vriend van Caoper speelt een 
grote rol en boeiend is vooral het uit
voerige relaas van diens nooit volkomen 
verd\venen wantrouwen tegen De 
Gaulle. 

De Gaulle zelf wordt uitvoerig be
schreven en het beeld, dat men van hem 
heeft wordt bevestigd: grote gaven en 
verdiensten maar ergerlijke primadonna
allures, gebrek aan tact, ijdel en geen 
gevol\1 vo?r humor. 

Huiveringwekkend is eoepers relaas 
over het regime Chamberlain en de illu
sie van München. Ons is Jtet heden b\ina 
onbegrijpellilk hoe volkomen Hitier vele 
Engelse diplomaten betoveren en bedrie
gen kon. De fatale rol van de onzalige 
ambassadeur Henderson te Berlijll wordt 
maar al te duidelijk en 't diletantistische 
Engelse beleid in de dertiger jaren worrit 
aan de kaak gesteld. 

Voor wie zich ..nog de "society" tussen 
de oorlogsperioden herinnert, zullen o\'e
rigens de verhalen rondom Coopers bril
lante en mooie vrouw, Lady Diana, van 
bijzondere attractie zijn. 

Moderne sprookjesprins 
En tenslotte de memoires van de 

fabelachtige Aga Khan 3). 
Dit is niet slechts een verrassend goed 

AGA KHAN 

...... ware leider. ..... 

gesc·hreven ·boek met een ster!' persoon
lijk cachet - ook moge dan vermoede
lijk een "ghostwriter" mee hebben ge
werkt - maar het toont ook b\i alle be. 
scheidenbeid van de auteur het beeld van 

• 

een man, heel anders dan wU tenminste 
dachten. 

De voorstelling van ·de goed geklede 
corpulente heer met de vele Europese 
vrouwen, bezitter van ontelbare millioe
nen, renstalbezitter en een soort inter
nati(m:'lle .,Playboy", die van zijn onder
danen jaarlijks zijn niet gering gewicht 
in juwelen, goud of platina ontvangt, 
en de schoonvader van Rita Hayworth 
moet spelen, bl\ikt dan toch maar een 
oppervlaklkig of zeer onvolkomen beeld 
van deze merkwaardige man te zijn. 

H\i is de erfelijk geestelijke heer van 
'n Mohammedaanse sekte met tientallen 
millioenen gelovige volgelingen (de be
sc)lrijving van deze dingen is uiterst in
teressant), een sprookjesachtige Oosterse 
vorst zonder land. maar met zeer grote 
invloed en het wordt duidelijk, dat hij 
niet slechts een erfgenaam is, doch een 
echte leider, die de hem ';oebedeelde rol 
voortreffeliik wist te spelen. 

H\i heeft in de wereldpolitiek van de 
laatste 50 jaren 'n grotere rol gespeeld 
dan men denkt. Zi.in innemende persoon
lijkheid, zijn grote intellectuele gaven en 
zijn vorstelijke staat - hij kon met alle 
Europese vorsten op de voet van gèlijk
heid verkeren - hebben daartoe de ·me
gelijkheid gegeven. 

HU is een levend voorbeeld van de mo
gel\ikheid de culturele en sociale sfeer 
van Oost en West te combineren. ·Men' 
kan zich. b.v. ook wat zijn geloof en zijn 
ethische denkbeelden betreft, niet aan de 
indruk van volkomen echtheid en eer• 
!\ikheid onttrekken. 

De rol van de Aga Khan bij .de eman
cipatie van India en Pakistan waar de 
meeste van zUn volgelingen wonen was 
van het grootste belang en zUn beschou
wingen over kolonialisme en dè verdien
sten en fouten van het Britse l>:oloniale 
beleid zijn vooral Jezenswaardi::>. 

En dan is er natuurl\ik een overvloed 
van portretschetsjes en anecdotes. Als uit 
een andere wereld schijnen b.v. zijn schil
dering van het Europa van vóór' 1914 te 
komen. 

Ais jonge man heeft hij herhaaldelijl< 
Qncen Victoria bezoeht en wjj mogen 
met het letterHik en figuurlijk de eetlust 
OJ•'>c·k};ende citaat besluiten: 

.,Het diner. was lang en uitgebreid, 
schotel na schotel drie of vier soorten 
vlees. een warme en een koude pwiding, 
alle soorten vruchten uit de broeikas ... 
van kwart over negen tot kwart vonr t-lf 
. . . Koningi>l Victoria at en dronk haar 
hoge leeftijd ten spijt met ple.",er -- van 
alle> soorten sp\jzen. de hete en rle koude 
puddingen incluis, en alle soorten wij-
nen ...... !" 

Dr. K. LANDSBERG 

') The Secret Diary of Harold lek es. 
Vol 3. "The !owering clouds, 1939-1941", 
69:> blz. Sirnon & Schuster. New York, 
$ h.-. 

"• ,,Old Men Forget". The autobiogra
phy of Duff Cooper. London Rupert 
Hart-Davis en New YorJ;:, E. P .. Dutton 
& Co. f 1.~-. 

") "Memoirs of Aga Khan", London 
1954 Cassell & Co. Ltd. J: 1.~-. 
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nwuws uit de hoofdstad 

De achtergrond van de Amsterdamse tramstaking 
De diepere oorzaken nader geanalyseerd Het afschuwelijke compromis, 

dat socialisten en katholieken destijds in de hoofdstad sloten, 
laat thans meer dan ooit zijn ernstige gevolgen :.ien 

De stakingen te Anisterdam zijn, wat betreft de feitelijkheden, uiter
aard voldoende hekend bij onze lezers. 

De Amsterdammers hebben die staking ervaren, geheel Nederland 
heeft er kennis van genomen en de ~ntwikkeling gevolgd, omdat de 
radio-berichtgeving daarover vermengd was met de radio-verslagfln 
om en van de voetbalwedstrijd Nederland-België, in een uitzending, 
tiie vermoedelijk wel een recordaantal luisteraars zal hebben gehad. 

De feiten laten wij dus verder rusten - nu wij dit schrijven rijdt 
de tram weer, maar wat kan er gebeuren wanneer de aanstichters 
aiet in dienst worden teruggenomen? - maar er moeten enkele con
dusies worden getrokken. 

Op twee punten wil onze beschouwing zich richten: op wat deze 
staldag aan het licht bracht over de verhoudingen in de socialistische 
vakbeweging en op wat deze staking tevens aan het licht bracht -
voor. ons was dit al niet meer nodig - ten aanzien van het droevige 
beleid van B. en W. in de tramcrisis, die eindigde met het vertrek 
van tramdirecteur ir Hofman. · 

H et is duidelijk gebleken - en 
· dat is geen specifiek Amster~ 

damse doch het gehele land rakende 
aangelegenheid - dat wat door de 
Partij van de Arbeid als de succes~ 
volle doorbraak wordt aangeprezen, 
het altijd verzwegen nevenverschijn~ 

~ sel heeft, dat grote groepen arbei~ 
ders~leden het vertrouwen verliezen 
in wat zij op grond van historische 
overwegingen of overlevering menen 
dat hun "socialistische'' partij moet 

.zijn. 
In dat opzicht is het door het so~ 

cialistische partij~orgaan "Het Vrije 
Volk" met lichtelijke hoon geïntro~ 
duceerde streven van Sam de Wolf 
c.s. tot vorming van een "socialisti~ 
sche werkgemeenschap" in de P.v. 
d.A. werkelijk niet zo'n vreemd ver~ 
schijnsel voor wie zijn ogen open 
houdt. 

Maar goed, nevenverschijnselen 
van de zo geheten doorbraak heeft 
men wellicht weg kunnen theoreti~ 
seren, camoufleren of door een he~ 
paalde wijze v:an voorlichting ogen~ 
schijnlijk onschadelijk kunnen-maken, 
doch nu heeft een nevenverschijnsel 
zich in deze staking onweerlegbaar. 
en in nogal 'groot formaat gemani~ 
festeerd. 

De socialistische vakvere.nigingen 
hebben pijnlijk aan gezag ingeboet bij 
hun leden. De afstand tussen leden 
en vakverenigingsbestuurders is zo 
groot geworden, dat men zou willen 
zeggen dat zij is ...... doorgebroken! 

De P.v.d.A. werpt zichzelf, vooral 
te Amsterdam, soms op als "HET" 
organisme tegen het communisme. 
Het is gebleken, dat het communis~ 
me, althans de communistische agita~ 
tie bijzonder veel vat heeft kunnen 
hebben op de socialistische vakver~ 
enigings~leden. 

Dat is geen verdienste van de 
communistische agitatie of verbete-' 
ring van de ,.qualiteit" van hun agi~ 
tatie, het is alleen daaraan toe te 
schrijven, dat de N.V.VAeden daar~ 
voor ontvankelijker zijn geworden. 

Hoe zijn zij het geworden? Zij zijn 
het gemaakt! 

JAARVERGADERING 
Afd. Amsterdam op 

15 April a.s. 

De Jaarlijkse Algemene Vergad~ 
ring van de Afdeling Amsterdam 
der V.V.D. zal worden gehouden 
op 15 April a.s. des avonds om 
8 uur in .,Bellevue" (ingang Leid
kade). 

0 e vakverenigingen hebben, .op~ 
genomen in de veelslachtige 

doorbraak~sfeer van de P.v.d.A., 
volkomen gefaald. Zij hebben vooral 
de laatste jaren druk gewerkt met 
het machtige getal van hun îeden -
het staat 's avonds in neonlett~s hij 
het station Utrecht te lezen - maar 
dat it:nponerende getal, het is nu ge~ 
bleken, zegt. niets, totaal niets meer 
omtrent de waarde van die leden als 
overtuigd aanbankdijken van het he~ 
leid van· hun vakbonden, van het 
N.V.V. 

Grote groepen van deze leden, die 
zich bij het communisme niet thuis 
voelen, zijn lid van de vakbonden 
niet uit ideële overwegingen doch 
slechts uit noodzaak georganiseerd 
te moeten zijn. 

Dat hebben de vakbondbestuur~ 
ders zelf gekweekt, zij hebben het 
contact met hun leden verloren, zij 
zijn doorgebroken naar sferen, P.v.d. 
A.~sferen, waarin zij zich behaaglijk 
voelden, doch waarin de volgelingen 
de socialistische lucht te ijl ervoeren 
om er volop in te kunnen ademen. 

· Zo heeft 111en het zien gebeuren 
in 'Amsterdam - en,, het zou -elders 
in Nederland onder zulke .stakings~ 
omstandigheden precies een-er- zijn 
gegaan - dat de socialistisché arbei~ 
der, die niets van getheoretiseer over 
persónalistisch socialisme enz. enz. 
en eigenlijk ook niet over doorbraak 
moet hebben, doch zich "historisch" 
socialist voelt, het vermaal! van zijn 
vakverenigingsleiders · om het werk 
te hervatten rustig naast zich neer~ 
legde. 

Zo koq het gebeuren, dat deze 
leiders, pogende te redden wat er te 
redden was - ook van hun aanzien 
-zich tussen dè stakers begaven om 
ze op te wekken, de communistische 
agitatie te laten voor wat ze was. De 
arbeiders~leden van het N.V.V. heb~ 
ben op deze opwekking negatief. ge~ 
reageerd. 

Zo kon het ook gebeuren, dat een 
na afloop der staking gehouden ver~ 
gadering van de erkende vakbonden 
in Amsterdam een pijnlijk beeld gaf, 
door critiek en interrupties, van het 
verloren vertrouwen van de arbeiders 
in het beleid van hun leiders. 

Het N.V.V. heeft gewichtig ver~ 
gaderd met B. en W. van Amster~ 
dam tijdens deze staking - wij vin~ 
den hier zo'n figuur al niet meer 
vreemd, want men telt in de hoofd~ 
stad vier socialistische wethouders 
van de zeven - maar het heeft alles 
geen indruk vermogen te maken op 
de leden. 

De mannen van tram, reiniging! 

· ponten, van gasfabriek, zij hebben 
metterdaad hun vertrouwen in hun 
leiders bij deze staking opgezegd en 
gaven er de voorkeur aan op ondeug~ 
delijk comunistisch compas te varen. 
Door dit verlies van vçrtrouwen in 
eigen leiders!! · 

In de P.v.d.A. breekt men door 
naar hogere regionen, in de lagere 
regionen, waar het gevoel zich intui~ 
tief tegen het verburgerlijkte socialis~ 
me verzet, breekt men er dan maar 
liever af! 

Deze staking te Amsterdam heeft 
aangetoond, dat de P.v.d.A., begerig 
om van alle doorbraakwallen te eten, 
het karakter van de voortzetting van 
de voormalige S.D.A.P. zodanig 
heeft verloren, (formeel ontkent zij 
een voortzetting te zijn en noemt zij 
zich een nieuw ontstane partij) dat 
zij dientengevolge grote groepen van 
haar arbeiders~leden ontvankelijk 
heeft gemaakt voor de communisti~ 
sche agitatie. 

Dit is voor de politieke verhoudin~ 
gen in ons land in wezen een grote 
tragiek. Het is de tragiek der te vele 
aangezichten, van wie niemand lang~ 
zamerhand meer weet wat nu bet 
wèrkelijke is en van welke beeldver~ 
warring de communisten dankbaar 
gebruik maken. Zo wor_!ft Moskou 
de weg bereid. 

Û nze beschouwing moet zich ook 
nog richten op het beleid van 

B. en W. van Amsterdam ten aan~ 
zien van de afgetreden directeur de 
heer Hofman. 

Hoewel men kon weten, dat het de 
communisten waren, die op alle mo~ 
gelijke en onmogelijke manieren deze 
directeur tot hun mikpunt maakten, 
hebben de socialisten. méé~geschoten 
op hem. 

Hier, in deze kolommen, hebben 
wij, toen de agitatie gaande was, er 
voor gewaarschuwd, dat het niet om 
ir Hofman ging en dat de agitatie 
onmiddellijk een andere richting zou 
kiezen wanneer ir Hofman zou zijn 
verdwenen. c 

Het heeft de socialistische wethou~ 
der de heer Ram niet .belet - wij 
vergeven het hem nu minder dan 
ooit - coram publico ir Hofman in 
een raadsvergadering op ontoelaat~ 
bare wijze te disqualificeren als een 
om zijn karakter niet te handhaven 
directeur. 

Wij hebben zeer fel voor. het recht 
van ir Hofman toen gestreden, de li~ 
herale fractieleider de heer Ie Cave~ 
lier heeft het in de raad nog feller 
gedaan. Maar de socialisten hebben, 
geheel in de lijn van het spel dat de 
communisten sp~elden, de heer Hof~ 
man tot heengaan gedwongen. 

Wij weten dat er daarna niets is 
veranderd. Het bleef natuurlijk ont~ 
breken aan goed materieel, het bleef, 
ondanks de zogenaamde verlichting 
van de normen, ontbreken aan vol~ 
doende personeel. Wel werden -
waarom ir Hofman al zo lang had 
gevraagd - grote eredieten verstrekt 
voor de aanschaf van nieuwe bussen. 

Ogenschijnlijk niettemin scheen er 
·rust te zijn gekomen bij de tram. Het 
college - dat ook al twee jaar had 
gewacht om een noodzakelijke ta~ 
riefsverhoging in te voeren en dat 
deed terwijl ir Hofman, die daarop 
al zo lang tevergeefs had aangedron~ 
gen, met ongevraagd verlof was ge~ 
zonden - had de zaken "opgelost". 
Men was of hield zich blind voor wat 

er wezenlijk gaande was en waarvan 
de communisten met succes ir Hof~ 
man als de verwekker hadden be
schuldigd. 

En nu deze staking, terwijl de mis~ 
kende ir Hofman op afstand moet 
toezien. Nu deze staking na het ver
trek van de man die als kerel uit één 
stuk niet van zins was de communis
ten in zijn bedrijf vrij spel te laten, 
maar welke hinderpaal de communis
ten met behulp van de socialisten -
nog geheel afgezien de wijze waarop. 
wethouder Ram daartoe heeft bijge~ 
dragen - keurig uit de weg hebben 
geruimd. 

* * * 

Nu, bij deze staking, wreekt zich 
dat beleid van B. en W. bij de 

voorgaande tramcrisis eens te meer. 
Nu - helaas te laat - heginnen B. 
en W. te begrijpen, dat er een krach~ 
tige houding nodig is om bedrijven 

· te besturen. 
Nu ook wil de tragiek, dat deze 

eindelijk krachtig geworden mannen 
en in 'het bijzonder de heer Ram, die 
uit de vakbeweging voortkomt, moe~ 
ten ontdekken dat de communistische 
agitatie zijn werk heeft gedaan en 
heeft kunnen doen vooral. omdat de
ze nu eindelijk krachtig geworden 
mannen zelf de communisten vrij 
spel hebben gelaten, gegèven zelfs, 
door een man als ir Hofman te eli~ 
mineren. 

Nu moet ook de vakverenigings~ 
man~wethouder een beroep doen op 
de regering om militaire hulp, omdat 
zijn aanzien bij zijn geestverwanten~ 
arbeiders in kritieke ogenblikken 
weinig. bitter weinig waard blijkt te 
zijn. Zijn aanzien is zijn vertrouwen, 
dus ook dat heeft hij kennelijk niet 
meer bij de socialistische groepen 
van het gemeentepersoneel. 

Ook hier moet men helaas vast~ 
stellen, dat het socialistische college 
en de socialistische raadsfractie -
waarvan een groot aantalleden vak~ 
vereniÇJingsmensen zijn - de weg 
voor Moskou heeft bereid. Hier 
wreekt zich tevens het afschuwelijke 
compromis. dat de katholieken met 
de socialisten sloten bij de samenstel~ 
ling van dit college en waarbij de ka~ 
tholieken, om bij verlies van stemmen 
toch twee wethouderszetels te kun~ 
nen behouden. de socialisten - 17 
van de 45 in de raad - aan vier wet~ 
houderszetels hielpen. 

Toen hebben wij geschreven dat 
de K.V.P. in Amsterdam met dit 
compromis de hoofdstad aan het so~ 
dalisme had overqeleverd. En wan.:. 
neer het socialis~e. zoals het thans 
in de P.v.d.A. veelsoortig wordt he~ 
oefend en doorbreekt, de weg effent 
voor de communisten. dan staan de 
katholieken daaraan volop mede 
schuldig in de voor Amsterdam gel~ 
dende verhoudingen. 

Wij hebben lang geleden op de 
gevaren van dit afschuwelijke com~ 
promis gewezen, wij hebben er tegen 
gefulmineerd, maar tenslotte hebben 
wij er het zwijgen toe gedaan. Men 
zou zijn lezers kunn~n gaan vervelen. 

Maar nu zijn die geveren aan de 
dag getreden en is Amsterdam, 
hoofdstad van Nederland, daar en
kele dagen .het slachtoffer van ge
worden. 

Zal de stad met schande en nu 
weer onberekenbare schade wijs 
worden? 

Het antwoord op die vraag is aan 
de kiezers! · 



,~Maak de. V. V.D. sterk''!! 

Een Rondvaart door de Rotterdamse Havens SPI DO 
. * .. ---~-----·-----·----·------·---- een belevenis!! 

Willemsp~ein 

ROTTER DAM 

--BEURS CAFE- RESTAURANT een betere toekomst met de V.V.D. 

COOLSINGEL 48 ROTTERDAM 

Tel. 21795 een· betere KIJK op die toekomst met 
21796 
22001 

* EEN GROENEVELD-BRIL 
• VERZORGING VAN GROTE EN KLEINE 

GEZELSCHAPPEN. GROENEVELD-BRILLEN 

· PRIMA KEUKEN EN WIJNKELDER Oostzeedijk 286 -Rotterdam 

Tel K 1800-26777 
W. Dalkmann 

VOOR UW WAS 

NAAR 

B-0 R G H 
Tevens Uw adres voor Chemisch Reinigen _ 

* 
N.V. Stoom- en Chemische Wasserij 

v/h C. D. BORGH & Zn. 

Bellevoysstraat 75 - Rotterdam - Telefoon 32631-36235 

Hier is het gezellig. 

Het eten is er best en lliet duur. 

Thans nog Roebussenstraat 21 

Telefoon 20379 

Rotterdam 

JAN--SC,HUT 
INTERN. MEUBEL TRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR ... " .... - , .. -

• V erh\lizingen· en. trànsporten onder volle garantie 
• V erJ)altlö~gen voor zeebansporten naar alle werelddelen 
• :Ruime. droge bergplaatsen voor inboedels 

... - - . _, 

Let op het j u i s t e adres! 

INSULINDESTRAAT 260-291 (hóek Bergweg) 
Rotterdam-C. -· Telefoon i6021 

WILTON-FIJENO-ORD 
ROTTERDAM 

~cheepsbouw 

Machinebouw 

SCHIEDAM 

Reparatie 

Drijvende dokken van 4500 

tot 46000 ton hetvermogen 

W. F. - Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

N.V.-BOELE'S-
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ ROTTERDAM) 

REPARATIE EN NIEUWBOUW 
rELEFOON 7211~ ROTTERDAM .fELEGR. BOELE-BOLNEI!l 

C. van der Giessen & Zonen,s 

I Scheepswerven N.V.I 
Krimpen aan den Ussel 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 9 APRIL 1955 -PAG. 8 
------------------------------------~------~-----------------------------------

'"'O"LI:V·I:RANCII:I'IS 
'"'N '"'M Dl: MONINGIN 

een ouöe naam vooR qo€ö€ WIJn 

'<P. F. 0 N N E S & l__O 0 N 
WIJNHANDEl. ANNO 1876. GRONINGEN 

+ 
Steunt het Nederlandse Rode Kruis I 

U. T ~ ~ C 4 T E Hz n. & . Co. ~. f. 
Almelo 

N.V •. 

Katoenen- en Rayon

manufacturen 

W. A. HOEK's 
MACHINE. EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek 
ie Schiedam. 

Compressors voor alle gassen en iederen druk. 
Installaties voor de bereiding van zuurstof, stikstof enz. 

SUPERCOPS 
in Uw weetspoelen' 

WEEFSPOELSPECIALISTEN 
sinds 1870 

Opgertcnt 
1887 

OMBOUW VAN GETOUWEN 

Fa. Wed. J. Nijhuis C.V. 
OLDENZAALSESTRAAT 84-86 

ENSCHEDE 

ELECTRO TECHNISCHE FABRIEK 
Fa. P. van RIKXOORT & Zonen 

KINDERDIJK - TEL. 318-01859 

DYNAMO'~ ELEG1ROM010REN 
WJJ<.KELEN 

Inkoop - Verkoop - Revisie 

Specialiteit: SCHEEPSINST ALLA TIES 

BEGR.~FfJN IS 

TRANSPORT 

CREMATIE 

W. J. INNEMEE & ZN. N.V. 
DEN HAAG, 

Denneweg 71, 
Tel. 115940 

HAARLEM, DELFT, LEIDEN, 
Oranjekade 1, Vlamingstr. 46, Hogewoerd 82, 

Tel 10441 · Tel. 26808 Tel. 30505, 
b.g.g. 23490. 

-

BETONPAAL 
FU.IN'DERINGEN 
"SYSTEEM Dil WAAL" 

Ruim •o jaar ervaring - 10, 16, 20, 
·26, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 ton. 

Voor versterking en ateuwbouw. 

Ook, IN fabrieken • kerken • 
scholen huizen. 
Door het gehele tand. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N.V., 

A'dam, Tel. 81810, Gen. Vetterstr. 58 
R'DAM, Tel. 85219, Thurledewec 6 

• 
G- en WaterleiAtl ltula, 

.wart .,. 
gegalvanlsftrd tot 4" 

H. V. R IJ H ST A AL 
v/h J. W. OOHK & Co 

TEL 24941 

N I E U W B 0 U W EN . R E P A R A T I E 

VAN 

% E E- EN 8 I N N E N S C H E r E N 

WERF DE NOORD n.v. 
ALBLASSERDAM HOLLAND~ 

TEL. : ROTIERDAM 72619-72599 - ALBLASSERDAM 451 -452 

Ankersmit' s Textielfabrieken N.Y. 
DEVEN1'ER 

Spinnen 
Verven 

Weven 
Bleken 

• Drukken 

N. V. A. Prins Th. zoons Aanneming Maatschappij . 

SLIEDR E.,CHT 
Telefoon 8 

• Ba!Zf!er- en Havenwerken 

N.V. MACHINEFABRIEK 
v.h. H. J. KOOPMAN 

Dordrecht . - . Tel. K 1850 - 5041 en 5042 

SCHEEPSBOUW- MACHINEFABRIEK. KETELMAKERIJ 

NIEUWBOUW EN REPARATIE-INBICRTING 
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WEEKBLÄD VÄN DE ,VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Rooms Recht en Nederlands Recht 
· Een derde deel van ons volk leeft onder 

tweeëerlei rechtsbedeling, die val! het voor 
alle Nederlanders geldende nationale recht zoals 
dit in onze wetgeving is gecodificeerd èn die wel~ 
ke voor alle rooms.-katholieken geld-t en vervat is 
in de Codex Juris CanonieL 

.. Dit moge met het oog op de rechtszekerheid 
éen weinig bevredigende toestand zijn, in het ge~ 
wone leven is de niet~roomse meerderheid van ons 
volk zich dit feit nauwelijks bewust. •Men zou 
zelfs kunnen veronderstellen, dat zij ·er liever ook 
niet aan herinnerd wordt: een in 1953 versche~ 
nen geschrift van mr A. Dirkzwager ,.De Codex 
Juris Canonici getoetst aan de Nederlandse wet~ 
geving" trok - zelfs in de pers - weinig a.é!ln~ 
dacht. 

straat te Haarlem het bewuste huwelijk heeft vol.
.trokken. Genoemd dagblac;i zelf vangt bot, wan~ 
neer het bij het Secretariaat van het bisdom, bij 

/ de deken van Haarlem en bij de parochie~geeste
lijkheid op inlichtingen uitgaat. En terwijl de jus
titie nog pas bezig is te .,ontdekken". komt van 
het bi~dom de officiële verklaring, dat het 2;elfs 
nog helemaal niet zeker is, dat er een geestelijke 
bij het spel betrokken is geweest. De bisschop, zo 
heet hef verder, beperkt zich in zijn bemoeiing tot 
een uitspraak over eventuele huwelijksbeletselen 
en houdt zich buiten de ceremonie der huwelijks~ 
sluiting. Wij benijden minister Donker niet, die 
zich dit g~val voorgelegd ziet en die ·zich ook 
hierin - evenals in het tragische geval-Anneke 

Beekman - wel van de medewerking van een 
telepaath mag bedienen om het spoor te vinden 
dat tot de s(!huidigen leidt! ·. . 

* * • 

De verklaring van het bisdom toont tevens 
nog weer eens duidelij~ aan, hoe ingewik~ 

keld het canoniek recht is en hoe noodzakelijk 
het ook voor onze juristen en onze volksvertegen~ 
woordigers is zich met de bestudering van dit 
recht bezig te houden, dat veelszins het Neder
landse doorkruist. Want wij hebben hier in der~ 

tZie vervolg op pag. 3) 

Eerst wanneer gelijk van tijd tot tijd voorkomt, 
een eclatant geval het naast elkaar ·bestaan vim 
rooms recht en Nederlands recht weer eens even 
fel belicht, ontstaat er wat rumor in casa. 

In .pro~ès Jun~schläger wordt verdediging bemoeilijkt 

* * * 

Het. kerkelijk huwelijk, onlangs in een r.k. 
kerk te Haarlem tot stand gekomen tus~ 

sen een. 37 ~jarige vrouw en een 56~jarige man, die 
zijn w~ttijje echtgenote van wie hij niet was ge~ 
scheiden had verlaten, is zulk een eclatant geval. 
De details zijn in de dagbladen uitvoerig gepubli~ 
oeerd al werd de ware toedracht nog niet ont~ 
huid. lmJ)Jers de ,.verklaring" door het pisdom 
Haarlem hieromtrent, afgegeven nadat het geval 
door ,.H4lt Parool" wereldkundig was ·gemaakt, 
laat bijv. de mogelijkheid open tlat geen priester 
als bedienaar van de godsdienst bij dit kerkelijke 
huwelijk heeft geassisteerd, wat ook niet nodig 
zou zijn, daar voor de geldigheid van zulk een 
huwelijk de aanwezigheid van twee getuigen vol~ 
doende is, indien door physieke of morele onmo~ 
gelijkheid geen priester gevonden kan worden. 
die bij het huwelijk assisteert. 

Men ziet uit een verklaring als deze, hoe moei
lijk het al is te komen tot een gerechtelijke ver
volging op grond van wat de .. gewone" Neder
lander als wetsovertreding beschouwt. De Justitie 
- berichtte ,.Het Parool" - probeert te ontdek
ken wie de rooms~katholieke geestelijke is, die op 
22 Januari j.l. in de Mariakapel aan de Koning-

HAARLEM in FEESTTOOI 
VERWACHT U! 

Een belangrijke jaarlijkse gebeurtenis in onze 
partij is de Algemene Ledenvergadering. 

De afdelingen hebben hun werkzaamheden reeds 
achter de rug ter voorbereiding van de discussie 
van hun afgevaardigden op 22 en 23 April a.s. 
- Ditmaal is het de CentritJe Haarlem, die het 

hoogste orgaan van de partij ontvangt. Zij prijst 
zich gelukkig dit te mogen doen in deze tijd van 
het jaar, nu NederJand's bloemenstad haar feest
kleed ter ere van het bloembollenseizoen heeft 
aangetrokken. 

Wij zullen daarom de afgevaardigden en an
dere leden van onze partij kunnen verwelkomen _ 
in een versierde en verlichte stad. 

De logeercommissie heeft zich beijverd, nu de 
hotels in Haarlem en omgeving reeds zijn volge
boekt, de gasten bij leden van onze centrale onder 
te brengen. E~ een andere commissie heeft maat.; 
regelen getroffen om na afloop van de discussies 
41 de vergaderzaal op Vrijdagavond in de histo:
rische Vleeshal van onze stad het contact tussen 
ons, partijgenoten, op luchtiger wijze te verste-
~gen. -

Welkom, leden van de V.V.D., in Haarlem! 

A. STOFFELS 
Voorzitter van de Çentrale Haarlem. 

• 

Een ke.ttingreactie 

.., 
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Drs Korthals hield breedopgezet betoog bij 
de aanvaarding der P~ijse Aceoorden 

' 

Motie-Tendeloo-Fortanier-de Wit aanvaard omtrent gelijke 
beloning van, mannen en vrouwen 

. Nog vóór de Tweede Kamer met :Paasrecès ging, beeft zij de ,.:Parijse Aoo-:nlen" 
baar zegen gegeven. Dat gebeurde m.et -nog grotere meerderheid dan destijdil met het 
Ë.:D.G.-verdrag het geval was geweest. 

Stemden toen met de communisten ook de K.N.P., de Staatk. Geref. en prof. GeJ'o 

brandy (A.R.) tegen (75 tegen 11), thans bleven de communisten in hun verset g&
heel alleen staan (71 tegen 6. stemmen). 

Het ontbreken Yan het supra-nationale karakter aan deze Parijse Aceoorden WM 

• ook voor 5 met-communistische tegenstanders _aanleiding, hun stem aan deze 

Aceoorden te geven. • 
·: Het ontwerp beOogde de goedke~ring van: 1. het op 2S October 19M te Parijs 
oJ}dertekende protocol bij het Noordatlantische Verdrag inzake de toetreding van de 
Bondsrepubliek Duitsland; 
· 2. . het op 23 October 1954 te Parijs ondertekende protocol tot wijziging en aa&Yul

lïpg van het verdrag van Brussel (van 17 Maart 1948) met de bijbehorende briefwi
ling en protocollen, onderscheidenlijk betreffende: de strijdkrachten van cle Weet
europese Unie, het toezicht op de bewapening en bet agenU;chap van de Westeuropese 
Unie voor het toezicht op de bewapening; 

S. de eveneens op 23 October 19M te Parijs gesloten overeenkomst betreffende de 
aanwezigheid van vreemde strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland. 

D r s Korthal s, sprekende voor on
ze V.V.D.-fractie, getuigde van zijn waar
dering voor de openhartige wili7.e, waar
op de Regering de situatie had ontleed. 

Zij had, terecht, elk illusionisme ver
worpen. Zij had niet verheeld, welke an
del"è W~g zij· beter had gevonden, maar 
:j:ij was met beide benen ·op de grond 
blijven staan en had zich niet bereid ge
toond, mede te bouwen aan luchtkastelen. 

De heer Korthals kon dan ook verkla
ren, dat zijn fractiegenoten en hij in de
zen het Regeringsstandpunt gaarne on
derschreven. 
· Op één punt was hij het echter niet 
eens met hetgeen in de Mem. v. Antwoord 
was gesteld. Hij had namelijk behoord 
tot de meerderheid van de Kamer, welke 
bij de voorbesprekingen van mening was, 
dat de Tweede Kamer pas behoorde te 
beslissen als bekend was, wat in Frank
rijk en Duitsland zou gebeuren. 

Bij de ratificatie van K.S.G. en E.D.G. 
had Nederland voorop gelopen. Uit het 
V.V. bleek wel reeds duidelijk, dat deze 
Kamer bereid was, ook de Parijse Ac
coorden te aanvaarden. 

Wat met betrekking tot de E.D.G. was 
gebeurd en· ook het "stilaan verdwijnen" 
van de Europese Politieke Gemeenschap · 
kon men z.i. &chter niet voorbijzien. 

Deze factoren gaven de Kamer het 
recht en .legden haar zelfs ~e plicht op, 
pas te beslissen, wanneer ook de inter
nationaal werkende factoren bekend zou
den zijn, althans zoveel mogelijk bekend 
zouderi zijn. 

Het is nu eenmaal een feit, dat in de 
afgelopen jaren Frankrijk_ telkens voor 
.Yerrassingen wist te zorgen. 

Wij leven thans in de gelukkige om
standigheid dat wij weten, hoe het in 
Duitsland en Frankrijk is gegaan en de 
heer Korthals meende terecht, dat de 
Kamer zeer gelukkig was geweest met 
de "timing" der behandeling. 

De neer Korthals hield vervolgens een 
breed opgezet betoog, waarin hij de Pa
rijse Aceoorden plaatste tegen de achter
erond van de. ontwikkeling der laatste 
jarèn en een schets gat van de verschui
vingen op het wereldtoJ)eel sinds _het 
-einde van de tweede wereldoorlog. Hen, 
die in deze• materie bijzonder belangstel
len, verwi,)zen wij gaarne naar de pagi· 
nä's 791 e.v. der Handelingen Vat). de 
Tweede Kamer. 

Ons· hier beperkend tot een kort over
zicht moge eerst worden vermeld, dat de 
heer Korthals nog eens met nadruk vast
stelde, dat hij de verwerping (in Frank
rijk) van het E.D.G.-verdrag ernstig be
treurde. 

Niet dat hij in de E.D.G. geen bezwa• 
ren zag (in de vergadering van 22 Juli 
1953, waar het E.D.G.-verdrag werd be
handeld, heeft hij ook diverse bezwaren 
aangevoerd), maar ondanks die bezwaren 
heeft onze fractie indertijd toch de weg 
der supranationaliteit, ook op het terrein 
der defènsie, willen aanvaarden. 

Daarbij waren, zoals hij vervolgÊms uit
voerig toelichtte, drie factoren van over
wegend belang. 

In de eerste plaats was het door de 
E.D.G. mogelijk om de Westerse defensie 
te completeren; dan zagen wij politiek de 
~elijkheid om Frankrijk en Duitsland 

in een hogere eenheid samen te brengen 
en tenslotte zagen wij in het creëren van 
supranationale organen iets, dat met de 
structurele onwikkeling der statenge
meenschap in overeenstemming was: 

Verschuivingen 

I n dit verband dan schetste drs Kort
hals nog eens de verschuivingen 

van macht op het wereldtoneel, welke 
hem aanleiding gaven vast te stellen, dat 
door die verschuivingen Europa niet kon 
voortgaan op de weg, die het ging. 

Bezinning was nodig en van onze kant, 
zo kon hij verklaren, is het Europese 
eenheidsstreven dan ook steeds gezien 
als een antwoord op de uitdaging, die 
het wereldgebeuren stelde. 

Het was en het is nodig, dat naast de 
wereldmachten: Sovjet-Rusland en de 

_Verenigde Staten, Europa als een 
"macht" kan medespreken. 

Vervolgens betoogde onze woordvoer
der, dat het supranationale door ons ook 
is gezien in de lijn der ontwikkeling. 
Voor hem is, zoals hij al meer heeft be
toogd, essentieel, dat de oplossing van 
allerlei problemen niet meer is een aan
gelegenheid voor één staat, maar voor 
een gemeenschap van staten. 

En de logische consequentie daaruit is, 
dat zulk een gemeenschap eigen - dus 
supranationale - organen krijgt. 

Reeds eerder heeft onze geestverwant, 
die zich in deze problemen zozeer heeft 
ingewerkt, er de aandacht op gevestigd, 
dat de defensie voor een belangrijk deel 
buiten de invloed van het parlement oln 
gaat. -

Dit betekent, dat een geweldig brok 
van het budget buiten de volksinvloed is 
gekomen en ook, dat daardoor indirect 
onze gehele sociale en culturele politiek 
beïnvloed wordt. En ook de Regeringen 

DRS KORTHALS 
geen luchtkastelen 

zelf hebben een brok zeggenschap prijs
gegeven. 

De bedoeling van de heer Korthals 
was, hiermede te zeggen, dat de souve
reiniteit dus is u i t g e ho I d en dat het 
onjuist is het aldus te stellen, dat supra
nationaal gezag 'die van ons wegneemt. 

mtegendeel, de irtstelling van suprana
tionale organen betekent het trekken van 
de consequentie uit deze ontwikkeling en 
betekent het herstel van de democrati
sche invloed en contróle, op hoger ni
veau. 

Onderbroken ontwikkeling 

N iettemin - zo kunnen wij het ver
volg van zijn betoog wel zeer kort sa

menvatten - Frankrijk, dat aanvanke
lijk ·juist deze gedachte heeft gepropa
geerd, heeft getoond, de supranationale 
weg op _het ogenblik niet te willen en 
ook niet een continentale ontwikkeling 
te willen zonder Engeland. 

Men -dient dan ook goed te beseffen, 
dat met de Parijse Aceoorden een be
paalde ontwikkeling is onderbroken. 

Door die Franse houding van 30 Augus
tus 1954 had West-Europa, misschien 
zelfs de gehele Atlantische gemeenschap, 
in een crisis kunnen geraken. En het is 
nu de .grote verdienste van de Engelse 
Regering geweest, dat zij begrepen heeft, 
hier een historische taak te kunnen ver
vullen. 

Groot-Brittannië heeft de mogelijkheid 
gezien, de politieke crisis in_ West-Euro
pa ten dele te overwinnen, door, nu de 
supranationale weg was afgesloten, weer 
met het continent samen te gaan. 

DEZE BURGER 
is een kind in de stal:erij en een anallabeet in de val:verenigingsmethodiek 
èn het is waarschijnlijk dáárom dat hij altijd een schol:je krijgt in zijn vrij
heidsminnende en democratische gemoed, wanneer hij de woorden "erkende 
vakverenigingen" ziet geschreven of hoort uitgesproken. Zoals onlangs, naar 
aanleiding van de gebeurtenissen in Amsterdam, bij herhaling het geval is 
geweest. 

Deze burger begrijpt bepaald niet waarom een vakvereniging erkend moet 
zijn en hij begrijpt, eerlijl: gezegd, nog minder waarom een dan niet erkende 
vakvereniging geen recht tot meespreien heeft. 

Wat mij betreft, is de mens vrij zijn_ stem te doen horen in ieder conflict 
waarin hij betrokten wordt en dan niet als die van de bekende roepende 
in de woestijn, JVant heeft, in een democratische gemeenschap, niet iedere 
burger ool: het recht geh66rd te worden door zijn mede- en tegenspelers ? 
Moe t ik mij organiseren om, als vrije burger, recht tot spreken te. hebben • 
En mag ik mij niet de vrijheid veroorloven niet georganiseerd te zijn, op 
straffe van onmondigheid? 

Ben il: zelfs gedwongen om, in dien il: mij in een organisatie wil scha
ren, daartoe cr11een een van die organisaties te "kiezen", die anderen welge
vallig zijn ? 

De vraagtekens in dit stukje - mc:iet u maar vergoelijkend denken - zijn 
gezet door een kind in de stal:erij en een analfabeet >.in de vakverenig_ings
methodiek, door een goedbedoelende naïeveling, die zich noemt 

E>EZE BURGER. 

Bet heeft zich bereid verklaard Yoor 
de op het continent geplaatste troepen 
te aanvaarden, dat voor terugtrekking 
een meerderheidsbesluit nodig is van de 
te creëren Raad van ministers der West
Europese Unie. 

Groot-Brittannië heeft aldus de moge
lijkheid gezien, weer de band met de Zes 
te leggen en tevens de politieke crisis 
hier in West-Europa ten dele te over
winnen. 

Groot-Brittannië heeft daarmede naar 
zijn mening ook wereldoogmerken op het 
oog gehad, in dien zin, dat het óók een 
continentaal Europa wenst, dat mee kan 
spreken in de wereldpolitiek. 

Wij moeten, zo zei onze geestverwant, 
echter wel goed begrijpen, dat hier in 
deze nieuwe verhoudingen nu w e I komt 
een nationaal Duits leger. 

Met de Parijse Aceoorden wordt ten 
aanzien van Duitsland bereikt, dat de 
Duitsers bij de defensie worden inge
schakeld en dat zij in het Westerse kamp 
zijn, maar dan losser dan in E.D.G.-ver
band. 

De Parijse Aceoorden 

T hans komend tot hetgeen nu eigen
lijk . bereikt is, wilde onze woord

voerder wel stellen, dat zijn fractiegeno
ten en hij de band met Groot-Brittannië 
van grote waarde achten te zijn en wan
neer minister Beyen (in zijn rede bij de· 
behandeling van de begroting van Bui
tenlandse Zaken) waa~chuwt om nu weer 
niet met supranationale plannetjes te 
komen binnen de West-Europese Unie 
der Parijse Verdragen, waardoor de band 
met Groot-Brittannië in gevaar zou ke
rnen, ·àan vindt hij ons aan zijn zijde. 

Wij waarschuwen - zo drukte de heer 
Korthals het zelf uit ~ tegen hardlopers, 
die Zó hard lopen, dat zij de onmoge
lijkheden niet meer zien, en in hun voort
rennen alles ondersteboven dreigen te 
lopen. 

Het Verdrag van Brusselleek door het 
Atlantisch Verdrag achterhaald, maar de 
minister - evenals trouwens zijn voor
ganger - hebben gezien, dat men het 
ter wille van de band met Engeland niet 
moest laten verdwijnen. 

Gelukkig is het verder, dat de WlJZl· 

ging van het verdrag nu een positieve 
doelstelling heeft geïntroduceerd: "de 
Europese eenheid te bevorderen en de 
geleidelijke integratie aan te moedigen". 

Deze taak wordt in het protocol spe
ciaal aan de Raad van Ministers (waar
achter permanente vertegenwoordigers) 
opgedrageJ1. De ministers, wie deze taak 
ter harte gaat, kunnen haar dus aan de 
orde stellen. 

Onze woordvoerder vond dat zeer be
langrijk, evenals trouwens de bepaling, 
dat op verzoek van één der hoge ver
dragsluitende partijen de Raad onmid
dellijk zal worden bijeengeroepen om 
overleg te plegen· omtrent elke toestand, 
die een bedreiging voor de vrede zou 
kunnen vormen, waar deze zich ook 
mocht voordoen, of . een gevaar voor de 
economische stabiliteit. -

Ook het economische terrein is daar
mede binnen de bevoegdheid der West
Europese Unie gehaald en voor ons is 
het naar de heer Korthals nogmaals sti
pul~erde, van uitnemende betekenis, dat 
hierbij Groot-Brittannië is betrokken. 

Wat de Raadgevende Vergadering be
treft deze zal, naar sprekers mening, als 
orga~n waarin zich de openbare mening 
der zeven landen kan kristalliseren, al 
is zij ook sonsultatief van aard, zeer be
,langrijke invloed kunnen uitoefenen. 

Verheugend achtte de heer Korthals 
het, dat de Duitse Bondskanselier begre
pen heeft, dat hij geruststellende verk!a
ringen moest afleggen, die ervan getmg
den, dat hij begreep, welke moeilijkhe
den in andere landen worden gevoeld om 
zich bij een inschakeling van Duitsland 
in de defensie (hoezeer zij dan ook be
slist noodzakelijk is) neer te leggen. 

Hij dacht bijvoorbeeld aan de verkla
ring, dat Duitsland geen A.B.C.-wap':ns 
zal vervaardigen. En verdere garantles 
z'ijn o.a. het toezicht op de wapens en .. de 
bepalingen inzake de sterkte der striJd
krachten. 
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* IUitl. WEEK .to.t WEEK. * 
Communistisch Paas-ei (1) 

V ier dagen lang - waaronder de twee 
Pa~sdagen - is de C.P .N. te Amsterdam 

in congres bijeen geweest. 
Niet alleen wat stijl en toon betreft, maar ook 

wat de dwaze gedragingen aangaat, die zijn anti~ 
democratische houdingen moesten onderstrepen, 
heeft dit congres weinig nieuws opgeleverd. 

Er was een nieuw element, wat gedresseerd 
applaus betreft, onder aanvoering van de.Partij~ 
secretaris, Paul de Groot. Er was weer veel zelf~ 
critiek en veel geheimzinnigheid omtrent de ver~ 
kiezing van een nieuw Partijbestuur. Doch dit al~ 
les kan geenszins als nieuw en verrassend worden 
bestempeld. 

Wat wel nieuw en niet minder belangrijk was, 
waren de verklaringen, die op dit congres werden 
afgelegd met betrekking tot de jongste stakingen 
te Amsterdam. Vanzelfsprekend werden deze sta~ 
kingen uitgebuit om aan te tonen, dat het. com~ 
munisme in ons land op een nieuwe aanhang kan 
rekenen. 

Dat een dergelijke propaganda~stunt kon wor~ 
den verwacht, lag wel erg voor de hand en de 
communisten hebben dan ook niet nagelaten hier~ 
van een dankbaar gebruik te maken. . 

Dit alles is· slechts propaganda. Het gaat er 
echter om, welke rol de communisten nu precies 
in de Amsterdamse stakingen hebben gespeeld. 
Wij geloven, dàt Paul de Groot de waarheid wel 
het dichtst benaderde toen hij zeide, .. dat de partij 
door de staking werd verrast: zij wist niet, dat de 
strijdstemming onder het personeel tot kookhitte 
was gekomen". 

oorzaken aan het werk, die veel dieper liggen, 
oorzaken, die zij handig hebben weten uit te bui~ 
ten. 

Communistisch Paas-ei (ll) 
H et is altijd nuttig om met de beide benen 

op de grond te blijven staan en wel zeer 
zeker in de politiek. 

Daarom kan het van belang zijn veel aandacht 
te schenken aan de rol, die de communisten in de 
stakingen in de hoofdstad hebben gespeeld. Deze 
rol is onmiskenbaar. 

Maar men hoede zich anderzijds deze rol te 
overschatten. 

Het comltlunisme heeft in de hoofdstad niet an~ 
ders gedaan dan een reeds lang smeulend vuur 
wat aan te blazen, waarbij de mannen van Paul 
de Groot achteraf moeilijk konden ontkennen, dat 
zij .,door de staking werden verrast". 

Zo liggen de käarten en niet anders. 
Het gaaf er thans maar om hoe de gezamen~ 

lijke vakbonden er in zullen slagen de conflictstof 
uit de weg te ruimen. Vooral het zo veel geprezen 
GeQrganiseerd Overleg (gelijk onze Amsterdam~ 
se corr~ndent elders opmerkt) zal moeten he~ 

. 'wijzen Wt\lt het nu werkelijk waard is en of het in 
, .. :staat isciä een ware democratische zin te werken. 

: · Het zou fàtaal·zijn het communistische gevaar 
te onderschatten, maar even gevaarlijk is het dit 
gevaar een gi:ótere betekenis toe te kennen dan 
strookt met de werkelijkheid. 

Op· de laatste genoemde wijze speelt men de 
communistische bluf alleen maar in de kaart. 

Wethouder met slopershamer 
De achtergronden van de Amsterdamse stakin~ 

gen zijn in het vorige nummer van ons weekblad 
en ook in deze uitgave door onze Amsterdamse 
oorrespondent op een voortreffelijke wijze geana~ Er gebeuren in het Brabantse Land wat he~ 
lyseerd. . . , . treft de woningpoliti~k eigemiar8ige din~ 

Ook in deze beschouwingen wordt de. commu- gen. 
nistische invloed geenszins ontkend. Maar het Na het eigenaardige geval te Oss, waaromtrent 
gaat niet zo zeer om de communistische invloed wij ter plaatse reeds enige malen ons commen-
als zodanig, maar in het bijzonder om de voe~. taar gaven, is er een nieuw incident ontstaan in 
d'ingsbód~m·. die de communisten in Amsterdam · • ·de gemeente En schot in verband met het feit, dat 
hebben aangetroffen, een voedingsbodem. die een der wêthouders bezig ~~· een arbeiderswoning 
werd voorbereid door een verkeerd gerichte vak~ eigenhandig met de slopershamer te. bewerken. 
hondspolitiek en wel in het bijzonder door het Een arbeiderswoning, die nog in prima staat ver~ 
soCialistische N.V.V. keert. 

Wil. dit echter zeggen, dat het gros van de Deze woning 'mo~t n.l. 'wijl<:èh, omdat hij het 
stakende arbeiders communisten zijn of commu~ uitzicht beneemt aan een l1mdhuis, waarvan de 
nistisch (zullen gaan) voelen? Wij menen dit ten bewoners graag rechtstreeks op de straatweg kij~ 
stelligste te kunnen tegenspreken. Zeker niet om ken. Degene, die tot dusverre in deze arbeiders~ 
het communistische gevaar te kleineren. Integen~ woning huisde, heeft een nieuw pand ter beschik~ 
deel. king gekregen in Tilburg. . 

Maar anderzijds moet men ook geen beren op Ogenschijnlijk zou men zeggen, zijn hier geen 
de weg zien als deze er in werkelijkheid niet zijn. onbillijkheden begaan, althans er zijn geen be~ 

De communisten pronken met de stakingen uit woners gedupeerd. Dit neemt niet weg, dat er 
propagandistische overwegingen. Maar zij hebben nuttige woonruimte werd afgebroken, hetgeen in 
deze stakingen dan wellicht organisatorisch, doch deze tijd van nijpende woningnood toch wel zeer • 
zeker niet mentaal voorbereid. Hier waren en zijn vreemd aandoet. 

(Vervolg van pag. 1) 

daad te maken met . tweeërlei rechtsbedeling, 
waaruit conflictsituaties nu en dan onvermijdelijk 
voortvloeien. 

Deze situatie wordt te pijnlijker, waar men zich 
van r.k. zijde wat erg gemakkelijk op godsdiens~ 
tige en zedelijke motieven beroept, die de katho~ 
liek zouden nopen het canonieke recht boven het 
Nederlandse te laten prevaleren. Daarbij vervalt 
men tot een subjectiviteit, die alle J;echtszekerheid 
opheft, in het onderhavig geval allereerst voor de 
drie naastbetrokkenen, de man, zijn wettige vrouw 
en die met welke hij thans kerkelijk ,.gehuwd" is, 
om van de eventuele nakomelingen der beide laat~ 
sten maar niet te spreken. 

prof. Romme herinnert er in .,De Volks~ 
krant" aan, dat bij de behandeling van de 

vraagpunten betreffende het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek prof. Lemaire in de Tweede Kamer er 
voor gepleit heeft om aan de katholieken in ons 
land met betrekking tot een te sluiten huwelijk de 
keuze te laten tussen het kerkelijk huwelijksrecht 
en het burgerlijk huwelijksrecht, · waartegenover 
pater Stokman op historische en praktische gron~ 
den het standpunt innam, dat, alles bij elkaar ge~ 
nomen, in onze Nederlandse samenleving de gel~ 
den de regeling het. best ongewijzigd kan blijven. 

De heer Romme verklaart dit laatste in het 
algemeèn het juiste standpunt te achten. Dit is -
zo schnïft hij - uit katholiek oogpunt bekeken 
~dt~. ,al~SQ~hal:v;e. ideaal, maar in een gemengde 

samenleving lijkt het mij tot de r~latief minste 
narigheden aanleiding te geven. Hij wijst terecht 
op allerhande ellende die de betrokkene boven het 
hoofd hangt die de burgerlijke wetgeving over~ 
treedt en verklaart bovendien, dat het hem voors~ 
hands niet duidelijk is, hoe ook een priester hierbij 
kan komen te staan voor het geval van ,.nood~ 
zakelijke medewerking". 

.. * * 

Dit klinkt voor de niet-katholiek even aanne~ 
meiijk als redelijk. al haast ook mr Romroe 

zich hieraan toe te voegen, dat niet-katholieken 
zich hierbij van hun kimt dan ook moeten realise~ 
ren, dat de bestaande regeling een katholiek wel 
eens in gewetensnood kan brengen en dat men 
niet kan verwachten of verlangen dat zijn ziele~ 
heil wordt opgeofferd .aan de handhaving~onder~ 
alle~omstandigheden van de burgerlijke regeling. 
Hier zouden wij op onze beurt willen zeggen, dat 
dit ons .,voorshands niet duidelijk is". Wij zien 
n.l. voorshands niet in, hoe iemands zieleheil ge~ . 
schaad kan worden door niet weer te trouwen 
eer zijn eerste huwelijk wettig ontbonden is. 

* * * 

In hetzelfde nummer van ,.De Volkskrant .. 
vonden wij nog een artikel over dit onder:. 

werp e~ wel van de hand van mr S. P. Kee~ 
sen. Deze stelt - begJ;ijpelijketwijze - in het 
licht, dat een slechts burgerlijk gesloten huwelijk 
door de roomse kerk beschouwd wordt als een 
schijnhuwelijk. Hij laat. daarop - even begrijpe .. 

• • " , 1 I · ,~ • • •• ._ 
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· Vreemd ook is het feit, dat het juist de wet
houder ·moest zijn, die de sloop verrichtte ea de 

· . sloop in eigendom verkreeg. 
Is dit alles oirbaar? 
De burgemeester van Enschot geeft er een, al~ 

thans in formele zin, aannemelijke verklaring voor 
door te wijzen op het feit, dat de afgebroken wo~ 
ning de uitvoering in dé weg stond van een par~ 
tieel uitbreidingsplan van de gemeente. 

Bovendien beroept hij zich er ep, dat hij zich 
allereerst in verbinding heeft gesteld met het de~ 
partement van Volkshuisvesting, dat blijkbaar 
zijn goedkeuring aan een en ander heeft gegeven. 

Wij wezen er echter reeds vaker op, dat be~ 
halve formele en juridische kanten, de psycholo~ 
gische zijde in dergelijke gevallen van zulk een 
uitermate belang is. En juist met de pschologische 
aspecten houdt men zo weinig rekening. 

Is het te verwonderen, dat de bevolking van 
Enschot voor een dergelijke politiek geen goed 
woord over heeft, ook al wordt deze door hoger-
hand gedekt? · 

Kent men dan ook in Ensdaot zo weinig de 
psychologische kanten, die met de woningnood 
zo nauw zijn verbonden? 

Wij blijven het een vreemd geval vinden, waar .. 
bij we voor de politiek door B. en W. van En
schot en het departement voor Volkshuisvesting 
gevoerd, weinig bewondering kunnen hebben. 

Hoe men de zaak ook keert of wendt, er wordt 
aldus bestaande, nuttige woonruimte vernietigd. 
hetgeen wij, gezien a. bijzondere omstandigheden 
waarin wij in ons land op het gebied van de wo"' 
ningbouw nog steeds leven, beslist - om het nog 
maar zacht uit te drukken - enverantwoord 
achten. 

Geen reizen op de pof 

M en kan twisten over de vraag of het veel 
zin had, dat de Nederlandse Reisvereni;. 

ging aan de N.I.P.O. de opdracht heeft geg.even 
een onderzoek in te stellen os der . ons volk hoe 
men in het algemeen denkt óver het reizert o~ 
afbetaling. 

Dit onderzoek heeft nu eenmaal plaats gevon~ 
den, met wel is waar een verheugend, . maar 
geenszins een opzienbarend ,resultaat. 

Immers, wie onze volks~ard enigszins meent .te 
kennen, zal zich er niet. over verbazen, dat. de 
grote meerderheid van ons volk \-oor het reizen 

.,,ep de pof" hoegenaamd niets voelt:. . 
· · Ook over het afbetalingsvraagsttik als,,zoè;\~nh}~ 
aithanS..als het, .Ii.ètreft dë aanschaf van goederea, 
kan men van mening verschillen. DochT in het 
onderhavige geval gaat het tenslotte om geheel 
andere zaken. · 

Inmiddels, deze enquète heeft ·geen nieuwe ge~ 
ziehtspunten opgeleverd. Zij heeft slechts beves.
tigd, dat ons volk in zijn grote meerderheM een 
gezond economisch inzicht heeft als het om par~ 
ticuliere bestedingen gaat. 

Dit is een gelukkig verschijnsel, waarvan velen 
niet zonder instemming zullen hebben kennis 
genomen. 

lijk - volgen: de katholiek di~ dit huwelijk als 
echt beschouwt, zondigt ~ objectief gezien -
zwaar. Wel acht ook de katholieke kerk het bur• 
gerlijk huwelijk noodzakelijk, maar, vraagt mr K .. 
wat doet nu de kath. kerk, wanneer zij een per..o 
soon die naar haar opvatting niet geldig· iS ge~ 
trouwd, niet belet (want dat is' het recl?.tens) 
[t.w. naar canoniek ·'de R.] kerk~k met 
een ander te · · vèrvult hie.na. Jàiets 
anders dan te -aar 

·Gods gebod iélldiger~. _ .· : ing 
wordt verbroken, et een regelmatige voor in 
de plaats. Dit is eeD. godsdienstige kwesQe, waar 
de burgerlijke overheid volkomen buiten s~t. · 

* * * 

H ier nu plaatst de schrijver het canonieke 
recht wel heel positief in tegenstelling tot 

het Nederlandse. 
Wij zijn overtuigd, dat de r.k. geestelijkheid in 

het algemeen de uiterste voorzichtigheid betracltt 
om de moeilijkheden die potentieel in deze tweeër~ 
lei rechtsbedeling besloten liggen, te voorkomen. 
Wij onthouden ons in het onderhavige geval vaa 
een oordeel zo lang niet alle gegevens op tafel 
liggen. Maar wij willen wel als onze overtuiging 
uitspreken dat wij het noch een rooms, noch een 
Nederlands belang achten, wanneer zaken als de 
verduistering van staat van Anneke Beekman ea 
huwelijksaangelegenheden als in dit Haarlemse 
geval het rechtssevoel en het rechtsbesef van alle. 
niet~roomse Nederlanders kwetsen. -

,!;l'"or; •! "l'_i 'f' deR... 
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(Vervolg van pag. 2) 

Anderzijds had hij met instemming ge
lezen de verklaring van de Regeringen 
der drie grote mogendheden - bij welke 
de andere Atlantische staten zijn ver· 
zocht zich aan te sluiten - dat het door 
vreedzame middelen tot stand brengen 
van een volledig vrij en herenigd Duits
land een van de voornaamste doelstel
lingen blijft. 

Terecht kon de woordvoerder van on
ze fractie ook vaststellen: zij, die hebben 
geprofeteerd, dat met Rusland niet meer 
te spreken zou zijn na aanvaarding der 
Parijse Accoorden, schijnen ongelijk te 
gaan krijgen. Er is immers reeds gemeld, 
dat Rusland wel wil treden in een door 
President Eisenhower geopper.de confe
rentie der grote mogendheden. 

Er zal, als reeds vermeld, ook toezicht 
zijn op de bewapening en een Agent• 
schap voor de controle van oorlogsmate
rieel. Aangenaam is zulk een toezicht 
nilt; het is ook gevolg van niet voldoen
de vertrouwen. 

Men kan hiervan echter zeggen, dat 
de historie geleerd heeft, voorzichtigheid 
te betrachten. Af kunnen. wij dus het 
beginsel van het Agentschap wel aan
vaarden, de uitwerking achtte de heel 
Korthals niet in alle opzichten gelukkig. 

De werkzaamheden van het Agent
schap blijven beperkt tot het vasteland 
van Europa. Engeland· blijft er dus bui· 
ten, . evenals de overzeese gebiedsdelen 
van de leden-staten. 

Voor Engeland kon hij dat billijken. 
VVaaroni echter blijven ook de overzeese 
gebièdsdelen .van continen1ale staten 
buiten de contröle vallen? 

gebied van ons land te verdedigen. De 
Regering, zo zei hij (hij heeft daarover 
meer gesproken; ook met minister Staf), 
moge niet nalaten bij voortduring de 
noodzaak daarvan te bepleiten, gezien 
onze belangrijke strategische positie in 
het stelsel van de VVesterse verdediging. 

Gelijke beloning 
mannen en vrouwen 

E r heeft zich in de Tweede Kamer 
een belangrijk interpretatiegeschil 

voovgedaan met betrekking tot het Ver
drag betreffende gelijke beloning van 
mannen en vrouwen voor arbeid van 
gelijke waarde, in 1951 aangenomen 
door de Internationale Arbeidsconfe
rentie, tijdens haar 34ste zitting. 

Wij zijn thans In ons land wel zover, 
dat door alle politieke partijen in be
ginsel de billijkheid en juistheid wamt .. 
er·kend, dat voor arbeid vàn gelijke 
waarde geen c~i,scriminatie jegens de 
vrouw mag plaats vinden door haar 
voor diezelfde arbeid minder te betalen. 

Niettemin geschiedt dit nog vrij ge• 
regeM. en er moet een weg gevonden 
woroen om daar zond·er ai te grote 
schokken voor ons economische leven, 
dus langs de weg der geleideliJkheid, 
een einde aan te maken. 

Ook over die geleidelij~heid - onze 
woordvoerster mevrouw Fortanier-De 
Wit heeft daar nog eens met nadruk op 
gewez.en - is iedereen (met uitzonde
ring dan wellicht van de communisten) 
het eens. 

Vooral wanneer wij horen van plannen Stond nu het door die Internationale 
om de productie in Noord-Afrika tot ont- Avbeidsoonferentie ontworpen verdrag 
wikkeling te brengen, komt de vraag op, die geleidelijkheid toe? Daarover liep, in 
in hoeverre de contröle alleen op het wezen het geschil. 
continent dan nog wel voldoende effect De Regering _ bij monde van staats-
zal sorteren. secretaris mr Van Rhijn - zei: neen, 

In antwoord hierop verklaarde minis- althans: niet voor 0 n s 1 a n d en daar-
ter Beyen, dat het wel uiterst moeilijk om meende de Regering, dat voor ons 
zou zijn een regeling te maken, waarbij het ogenblik van ratificatie van dit ver-
het voor sommige van de leden niet be· drag voorlopig nog niet gekomen was 
perkt is tot het vasteland en andere wel. en dat slechts de ,.Aanbeveling" voor 

De gehele bewapeningsregeling van de Nederland kon ·;orden onderschre·ven. 
VV.E.V. gaat over het vasteland. Dat daar· 
door: de bewapenfngsproductie dàarbui-· · ·• Het ging hier vooral om de bepaling 
ten tnogelijk is, kan niet worden ont~ van artikel 2 van het Verdrag, volgens 
kend, maar ~ en dat is natuurlijk wel hetwelk elk Hd (d.i. iedere aangesloten 
belangrijk _ de impo;rteq uit die gebie• Staat, welke het Verdrag heeft geratiN-
den zijn we 1 aan de contröle onder- ceerd) de toepassing van het beginsel 
worpen. . van gelijke beloning voor gelijke arbeid 

IJe. wapenpool 
Naar men "4eet, zijn de Fransen ge-

komen met de gedachte ener "wa
penpool''. Minister Beyen heeft zich daar 
direct te,gen ver~et,en oGk onze woord· 
voerqer.,yerklaarde: "Ik ge\>'oel in begin·. 
sel rjj.ets. voor zo'ri aparte club in het 
N.A. V.O.-verband. 

MINISTER BEYEN 
tegen de wapênpoo/ 

dient te bevorderen ·dó'Ol" middelen, die 
passen bij de in dat land in gebruik zijn
de methoden voor het vaststellen van de 
lonen en - in de mate als in overeen

. stemming is met deze middelen - een 
zodanige toepassing dient te bevorderen .. 

, De interpretatie van staatssecretaris 
.. ,Van Rhijn was nu deze; wiJ h~bben in 

ons land de geleide loonpolitiek en op 
grond van het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen zou de Nederland
se Regering, wanneer zij dit verdrag 
ondertekent, verplicht zijn, voor de .on
verwijlde doorvoering en toepassint; van 
dat beginsel in de praktijk zorg te dra
gen. 

Mr Van Rhijn kreeg hierbij steun van 
de fracties van de K.V.P. (pater Stok
man), de A.R. (d·e heer Stapelkamp) en 
de K.N.P. (prof. Lemaire). 

Onze geestverwante, mevrouw Forta
nier-De Wit, gesteund zoals bleek door 
de overgrote meerderheid van onze frac
tie en de fracties van de P.v.d.A. (mej. 
mr Tendeloo) en de C.H. Unie (jkvr. 
Wttewaull van Stoetwegen l , bestreden 
dit echter. 

Mevrouw Fortanier-De Wit richtte 
haar verdediging van de visie, dat ook 
Nederland zeer wei het verdrag kon (en 
dus ook: moest) ratificeren op twee 
punten. 

In de eerste plaats de kwestie van de 
,.AanbeveJ.ing". Kan men het Verdrag 
los zien van de Aanbeveling, die nadruk
kelijk geleidelijke toepa'Bsing onder
scheidt? 

In tegenstelling tot de staatssecreta
ris meende mevrouw Fortanier van niet. 

En zij kon ·zich daarbij beroepen op 
hetgeen die Aanbeveling zelve vermeldt: 
,. ... besloten hebbende, dat deze voorstel-

Ik vrees - voor zover ik thans kan len de vorm zullen aannemen van ·een 
zien - dat die maar ongewenste split· Aanbeveling ter aanvulling. op het Ver-
singen teweeg zou· brengen. · drag betreffende gelijke beloning 1951". 

Daarnaast is het ·een volkomen incon- De Aanbeveling is dus, Zo meende 
gruentie om de legers nationaal te laten mevrouw Fortanier, mede aan de hand 
en dan de bewapening te internationa- van deze tekst te~ kunnen vaststellen, 
liseren. een aanvulling op h.et Vèr.drag en wie 

De Fransen hebben nu echter de Pa- het Vel'!drag ondertekent kan dUs de Iij-
rijse Aceoorden · aanvaard zonder de nen volgen, in de · Aanbeveling aange-
clausule, dat er een wapenpool moet ka- geven. 
nien. Alleen staat het punt genoemd in Afgezien hiervan echter - en dat 
het handvest en het blijft als een van vormde het tweede punt - meende me-
de doeleinden der Franse politiek ge- vrouw Fortanier duidelijk • te, kunnen 
steld. aantonen, dat de consèquehtie van het 

De heer Korthals eindigde zijn breed- B.B.A. (Buitengewoon Besluit ,Arbeids-
opgezette, belangwekkende beschouwing verhoudingen) geenszins is, ·dat de over· 
met de vermelding van een feit, van groot heid Nederland nu ook onmiddellijk 
belang voor ons land. de bepalingen van het verdr!l-g stringe~t 

Door de inschakeling van Duitsland . en zonder· toepassing van geleideliJkheid 
'RI het mogelijk zijn, het ge he 1 e grond- en overleg zou moeten doorvoeren. ......_ .. --........._. ____ _ 

'{'~'' : p ·- ' .. 

• 

De loonvorming in Nederland ge• 
schiedt primair in collectieve arbeids
overeenkomsten. En weliswaar dienen 
deze doÓr de overheid te worden goed
gekeurd, maar iedere ingewijde weet, 
dat 't College van Rijksbemiddelaars 
dat goedkeuringarecht op soepele wijze 
hanteert en dat in een sfeer van overleg 
en geleidelijkheid wol'!dt gekoerst. 

Zelfs wanneer de overheid door middel 
van bindende loonregelingen zelf in
grijpt, dan nog is de praktijk zo, dat de 
overheid niet maar van een ambtelij:k 
bureau uit decreteert, doch overleg pleegt 
met het bedrijf,sleven en de Stichting 
van d~ Avbeid. 

. STAATSSECRETARIS VAN RHIJN 
...... verzet zonder succes ...... 

De Joonvaststelling en het vaststel
len van . de andere arbeidsvoorwaarden 
geschiedt sedert tien jaar in ons land 
aan de hand van het B.B.A. Het is 
echter helemaal niet zo, dat dit B.B.A. 
precies naar de letter wordt uitge
voerd. 

Het gaat hier allereerst om de geest, 
waarin in ons .land de loonvorming in 
het samenspel· vari het . bedrijfsleven en 
de overheid plaats vindt en de staats
secreU).ris - aldus onze geestverwante 
- weet beter dan wie ook, dat juist 
de laatste jaren in toenemende mate 
van een sa~Jienspel spr*~ is. , . 

Dit san\enspèl, ·zo zei spreekster, 
kan men naar mijn inzicht gerust noe
men een "methode", in de zin zoals het 
in artikel 2 van het verdrag wordt op
gevat; een methode, die in feite een 
grote mate van soepelheid insluit . 

Alles gebeurt in een sfeer van geven 
en nemen, in een sfeer van geleidelijk 
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komen tot een bepaalde oplossing. 
Zij meende dan ook, dat, wanneer in 

artikel 2 van het verdrag wordt ge
sp.roken van middelen, die passen bij 
de in gebruik zijnde methoden en van 
waarborgen in de mate, als in over
eenstemming is met deze middelen, 
hantering van het B.B.A. en ook de 
tekst van de artikelen van het B.B.A. 
(zij citeerde deze• uitvoerig), waar het 
hier om gaat, zeker niet in strijd zijn 
met dat verdrag-artikel. 

De Nederlandse ,.methode" is te vin· 
den in het B.B.A. en zij is in het bij· 
zonder te vinden in de wijze, waarop 
dat B.B.A. wordt toegepast. 

Moties 
D ~ze visie Was neergelegd in een 

motie, ingediend door mej. Ten· 
deloo en met als eerste mede-onderte. 
kenaarster mevr. Fortanier-de Wit. 

Zij luidde: "De. Kamer, gehoord de 
beraadslagingen met betrekking tot 't 
standpunt van de Nederlandse Rege
ring nopens het Verdrag betreffende 
gelijke beloning van mannen en vrou
wen voor arbeid van gelijke waarde, 
aangenomen door de Internationale Ar
beidsconferentie in 1951 tijdens haar 
34ste zitting; overwegende dat de be
woording·en van het Verdrag een ge-

. leidelijke verwezenlijking van het be
ginsel niet in de weg staan, nodigt de 
Regering uit alsnog ten spoedigste tot 
het Verdrag toe te treden". 

Er waren ook nog twee andere mo
ties ingediend. Een door mevr. Lips• 
Odinot (Comm.), welke zonder meer 
ratificatie van het verdrag verzocht eu 
een van dr Stokman (K.V.P.), welke, 
zonder ratificatie van het verdrag, 
nochtans 3.11ndrong op geleidelijke ver
wezenlijking. 

De laatstgenoemde twee moties be. 
hoefden echter niet meer in stemming 
te worden gebracht, want de motie. 
Tendeloo-Fortanier-de Wit, welke het 
eerst in ste1nming werd gebracht, werd, 
ondanks verzet van dr Van Rhijn, aan
genomen en wel met 47 tegen 39 
stemmen. 

Van onze fractie stemden vóór: de 
heren Oud, Korthals, Ritmeester, Ze
gering Hadders en Den Hartog. Tegen 
stemde mr Van Leeuwen. 

De heren Ankersmit en Cornelissen 
hebben n i e t aan de stemming deel
genomen. Deze stemming wem gehou 
den een week na het bovenvermelde 
debat. Het .. toeval Wilde, dat mevr. 
Fortanier . zelf die week ziek was en 
dus niet aan de stemming heeft kun
nen deelnemen . 

Verder stemden voor: de P.v.d.A., de 
C.H.-fractie en de C.P.N. Er zal nu 
moeten worden afgewacht, welke con- ' 
clusie de Regering uit deze uitspraak 
zal trekken. 

Het probleem van de personeels-
• • voorzt.entng 

Ernstig tekort dient door efficiency 
te worden opgevangen 

(Ingezonden) 
Wie zijn oor te luisteren le~t bij het 

bedrijfsleven of bij de overheid, ver· 
neemt overal de klacht, dat het buiten
gewoon moeilijk is om voldoende perso
neel aan te werven. Men spreekt van 
voldoende personeel, niet eens van vol
doende g o e d personeel. 

Waar deze klacht algemeen is, is het 
nodig hieraan aandacht te schenken. 
De vraag moet gesteld worden wat de 
oorzaken zijn, omdat beantwoording 
van deze vraag de richting van de op
lossing }{an geven. 

In de eerste plaats moet worden ge
wezen op een daling van het geboorte
cijfer. Sinds 1920 loopt dit tot 1936 re• 
gelmatig terug om dan tot in de oorlog 
vrijwel constant te blijven. 

Het gevolg daarvan is, dat hEt aan
tal van de thans 15-19-jarigen naar 
verhouding lclein is: in 1930 was dit 
9,4 % en in 1953 slecht·s 7,6 % van de 
totale bevolking. M.a.w. indien d·e be
volkingsopbouw thans gelijk zou zijn 
aan die van 1930 zouden er nu o:igeveer 
190.000 1>5-19-jarigen méér zijn. Pas 
tegen 1960 zal in dit oprächt enige ver
betering merkbaar zijn. 

Door het migratie-overschot worden 
elk jaar nog eens en~ele duizenden ar
beidskrachten van die leeftijd aan de 
markt onttrokken. 

Tegenover een kleiner aanbod staat 
een sterk toegenomen vraag .tengevolge 
van de industrialisatie. Hoe sterk ·de 
vraag bier toeneemt, blijkt uit een en
kel cijfer: in 1930 was 22,5 % van de 
totale bevolking wevkzaam · in nijver

' heid, handel en verkeer, in 1950 was dit 
opgelopen tot 24,6 %. 

begrijpen, dat de personeelsvoorziening 
moeilijk is geworden. 

Wij moeten oppassen, dat de voort
gaande industrialisatie nièt grotere 
personeelsbehoeften gaat scheppen dan 
te bevredigen zijn, daar dan bloedarme 
bedrijven ontstaan, die de welvaart al
leen maar ongunstig kunnen beïnvloe
den. 

Inkrimping van het bedrijfsapparaat 
moet zo enig·szins mogelijk worden 
voorkomen, omdat dit de kurk is waar 
Nederland op drijft. 

Daarom moet met het arbeidspoten~ 
tieel zu1mg worden . omgesprongen, 
m.a.w. de methoden dienen zo efficiënt 
mogelijk te zijn en taken, waarvan de 
uitvoering niet direct noodzakelijk is, 
moeten achterwege blijven. 

Het besef om efficiënt te werken, is 
gelukki•g bij tal van bedrijven aanwezig, 
ook bij verschillende overheidsbedrijven, 

Het is echter e·.renzeer zeker, dat et 
nog veel verbeterd kan worden en mis
schien vooral bij overheidainstellingen, 
zowel op bestuurlijk gebied als op het 
gebied van de bedrijven. 

Hier Ji,gt een taak voor het centrale 
gezag om het woord &fflcU!nt een le
vend en toegepast begrip te doen wor~ 
den bij elk overheidsorgaan, hetzij Rijk, 
Provincie, Gemeente o:t; anderszins. 

Indien hier op korte termijn resul
taten worden berei·kt in de vorm van 
efficiënter gebruik van arbeidskraeh· 
ten, kan worden voorkomen, dat de 
eerstvolgende jaren voor een aantal 
bedrijven noC)dlottig worden. 

Snel en doortastend ingrijpen is een 
landsbelang, want een noodtoestand 
kondigt zich reeds hier en daar aan. 

Bd. In het licht van deze cijfer• is het te 
~·~,, ~ 1, ,I .I ' • . ...._._,.",__.....,.,._,.__...,__.-_...:--·.-.r.oo~-.-..,.,._ ___ ,. , 
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Nieuws uit Afdelingen en Centrales 
. 

Afdeling Breda kan terug-
zien op gunstig jaar 

:Cn de tweede helft van Maart iüeld de 
afdeling l}reda haar jaarvergadering, 
welke behoorlijk bezocht werd, ook door 
pas toegetreden leden. 

Uit het jaarverslag van de >Jecreta
resse, mevr. mr M. H. J. Kramer-De 
Menthou Bake bleek dat de afdeling 
Breda op een gunstig jaar kon. terug
zien: het afdelingslid de heer J. H. 
Kloezen werd in de Provinciale Staten 
van Noord-Brabant herkozen; een mid
denstandscommissie werd opnieuw inge. 
steld en voorts nam het ledental der 
afdelîng aanzienlijk toe. 

De penningmeesteresse, mevrouw A. 
Colenbrander.:.---Vriens, deelde in haar 
jaarverslag mede, dat de finaneiële toe
stand der afdeling stabiel was, niette
genstaande de propaganda voor de Sta
tenverkiezingen 1954 vrij hoge kosten 
met zich mee had gebracht. De giften 
van vele leden ter ondersteuning van de 
propaganda hadden de balans echter 
ruimschoots in evenwicht gehouden, zo
dat het saldo hoger was dan het jaar 
tevoren. 

De periodiek aftredende bestuursleden 
drs A. H. van Rij, E. J. Melzer en mr E. 
H. Toxopei1s werden herkozen. 

Een rondschrijven van de voorzitter 
A. H. van Rij, begin Januari aan een 
aantal leden gericht met het verzoek de 
contributie vrijwillig boven het mini
mum te verhogen, bleek in goede aarde 
te zijn gevallen: uit de reeds ontvangen 
contrLbuUe.s bleek, dat in 1955 het be
drag der jaarlijkse inkomsten md meer 
dan 10 % zou stijgen. 

Het bestuurslid de heer F. J. Melzer 
werd benoemd tot commissaris ter sti
mulering van de deelname der afdeling 
aan de V.V.V.-dag op 17 Sept. e.k. 

Mevr. Stoffels-v. Haaften 
sprak te Amersfoort 

Op 31 Maart hield de afdeling Amm s
foort een ledenvergadering in de bo
venzaal van "Van Ouds de Wapen
roem". Nadat eerst het huishoudelijk 
gedeelte in korte .tijd was afgedaan, 
gaf de voorzitter, de heer Leopold het 
woord aan de ·spreekster van deze 
avond, mevrouw Stoffels-Van Haaften, 
lid van de Prov. Staten van Noord
Holland. 

De talrijke aanwezigen hebben geno
ten van een duidelijke en overzichtelijke, 
op humoristische wijze V:oorgedragen 
rede: "Partij en Partijbelangen". 

Spr. begon met de oprichting van de 
V.V.D. in 1948, waarbij de liberalen en 
politiek vrijzinnigen zijn samengesmol
ten. Deze steunen op het zelfde kiezers
corps, maar de moeilijkheid was elikaar 
te vinden. 

Vervolgens vergeleek spr. onze op
vatting van het woord "democratisch" 
'met die van de P. v. d. A. Zij kwam tot 
opva,lend grote verschillen! 

Zo kwam zij via de laatste kabinets
formatie op de nieuwe Zondagswet, 
waaraan toch eigenlijk geen behoefte 
bestond. 

Ook was het haar opgevallen, dat 
bij de herdenking van het 100-jarig be• 
staan van de R.K. kerkelijke Hierarchie, 
nergens de naam van 'l'horbecke ver
meld stond. 

De huidige wet, . waarin regelen op 
het cremeren en begraven worden ge
steld, kan ook onze bewondering niet 
wegdragen. 

Het compromis tussen. de K.V.P. en 

Afdelingssecretarissen 
opgelet 

U wordt drin~~end verzocht, de 
verhuizing van leden naar een 
andere gemeente onmiddellijk op 
te geven aan het Algemeen Secre
tariaat der V.V.D., Koninginne
gracht 81 te 's-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het lid 'zijn (haar) 
contributie- over het lopende jaar 
al dan niet heeft voldaan. 

Het Algemeen Secretáriaat 
&aagt zorg, dat d:e afdeling in de 
plaats van vestiging hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Werkt er toe mede, dat niet on
nodig leden voor onze Partij ver
loren gaan! 

Bij voorbaat onze denk. 

P. v.d. A. brengt gevaren voor ::Ie gees
telijke vrijheid, met zich mee! 

Tenslotte besteedde spr. nog enige 
aandacht aan het onderwijs om te ein
digen met een vergelijking tussen de 
verschillende politieke partijen en de 
groepen van kiezers waarop dez·e moe
ten steunen. 

Na een korte pauze was er gelegen
heid vragen te stellen, waarvan een 
ruim gebruik werd gemaakt. 

Spr. wist deze vragen op een pretti
ge wijze en tot ieders voldoening te be
antwoorden. 

Mevr. Modderman-Ribbios 

sprak te Arnhem 
In een goed bezochte bijeenkomst 

hield mevrouw H. Modderman"Ribbius 
uit Nijmegen. lid van Provinciale Staten 
van Gelderland, een lezing over ondér
wijs, een onderwerp dat thans door de 
jongste debatten in de Tweede Kamer 
wel zeer actueel is. 

Na de boeiende inleiding van ons eer
ste vrouwel\ike Statenlid in 1e provincie 
Gelderland, ontstond een zeer levendige 
dicusssie, waarbi.i ook verschillende men
sen uit het onderwUs hun inzichten ga. 
ven. 

Men was in de afdeling Arnhem dan 
ook zeer enthousiast over deze prettige 
en leerzame avond en men hoopt in de 
toekomst de vergaderingen vaker af te 
wisselen met bijeenkomsten waar lezin
gen e. d. de hoofdschotel vormen. 

Apeldoorn hesprak het 
mandement 

Dezer dagen hield de afdeling Apel
doorn een ledenvergadering waarbij de 
heer dr W. L. Wolff over het mandement 
der bischoppen van 1954 sprak. 

Na de duidelijke uiteenzetting van de 
heer Wolff benoemde de vergadering als 
afgvaardigden naar de komende jaarver
gadering van de partij die te Haarlem 
zal worden gehouden op 22 en 23 April, 
de heren A. Willening en dr W. L. Wolff. 

Kamercandidaatstelling 
te Delft 

De afdeling Delft heeft in verband met 
de verkiezing in 1956 van leden voor de 
2de Kamer der Staten Generaal, de na
volgende voorlopige candidaten-lijst sa
mengesteld, n.l.: 1 Prof. mr. P. J. Oud; 
2 Drs H. A. Korthals; 3 Mr H. F. van 
Leeuwen; 4 Mevrouw A. Fortanier-de 
Wit; 5 Mr H. van Riel; 6 J. G. H. Corne
lissen; 7 Ir H. Th. Bakker; 8 D. W. Dett
meijer; 9 G. Ritmeester; 10 F. den Har
tag; 11 R. Zegering Hadders; 12 Mr E. 
Bloembergen; 13 C. M. Hage; 14 C. A. J. 
Stoutjesdijk; 15 Mevrouw Mr J. M. 
Stoffels-van Haaften. 

Bloemendaal stelde 
candidaten voor de 

komende Kamer
verkiezingen 

In de buitengewone algemene vergade
ring van de afdeling Bloemendal".l van 
de V. V.D. op Vrijdag 1 April j.I., werd d.e 
Beschr~ivingsbrief voor de Jaarlijkse Al· 
gemene Vergadering van de Partij be
sproken en werd een lijst van voorlopige 
candi<taten On alphabetischè volgorde) 
voor de Tweede Kamer-verkiezingen '56 
als volgt opgesteld. 

H. J. Ankersmit, Mr Dr C. Bei'khun
wer, R. Th. J. le Cavelier, J. G, H. Cor
nelissen, D. W. Dettmeyer, Mevr. A. Fo:r
tanier-De Wit, F. den Hartog, Drs H. A. 
Korthals, Mr H. F. van Leeuwen, Prof. 
Mr P. J. Oud. Mr L. R. J. Ridder van 
Rappard, Mr H. van Riel, G. Ritmeeste.r, 
Mevr. Mr J. M. Stoffels-Van Haafte, 
Prof. Dr H. J. Witteveen, R. Zegering 
Hadders. 

Na afloop van de vergadering hield de 
heer H. J. Ankersmit, lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, een lezing 
met als onderwerp: De positie van de 
industrie in Nederland en aanverwante 
onderwerpen." 

Aan de hand van cUfermateriaal uit 
het Statistisch Zakboek 1954 van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek ver
duidell]kte hU hoe in de loop van de laat
ste jaren de n~iverheid (dat is de indus
trie in al haar geledingen) belangrijk is 
gestegen. 

Van dè gelegenheid tot het stellen van 
vragen werd een druk gebruik gemaakt. 
Met een harteli,ik woord van dank voor 
de spreker sloot de voorzitter om half 
twaalf de vergadering. 

Heiloo hield forum 
voor de Middenstand 

Maandag 4 April hield de afdeling een 
forum voor de Middenstand, dat werd 
gevormd door leden van de L.M.C. 

Het forum werd gevormd door de he
ren v. d. Leeuw (voorz.), De Bruyne, 
Cornelissen. Korff en Koornneef. 

De gestelde vragen over het begrip 
middenstand. de omzetbelasti::lg, de con. 
sumentenbond, de vergeten groepen, de 
vestigingseisen, de kinderbijslag, het be
talen van te hoge lonen, de bedrijfs
administratie werden door de forumleden 
dusdanig behandeld, dat de vergadering 
in gespannen aandacht geboeid bleef. 
Daarna gaf de voorzitter nog op bewon
derenswaardige wijze een kort résumé, 
aangevuld met zijn persoonlijke visie. 

Ofschoon het bezoek ni.et zo talrijk 
was als aan ons drietal ~iverige leden, 
die door persoonlijk bezoek aan de mid
denstand de stoot hiertoe hadden gege
ven, was toegezegd, is het begin alleszins 
bevredigend geweest. 

Na afloop gaf één der bezoekers zijn 
oordeel met de woorden: Het was een 
prachtavond. 

Voor de kleinere afdelingen in het bij
zonder ligt hier o.i. een machtig prop:1-
gandamiddel. 

Ons Kamerlid Ritmeester 
sprak te Zeist 

Voor een talrijk gehoor sprak dezer 
dagen in Zeist ons Kamerlid de heer 
Ritmeester in een openbare verg-ade
ring over de belastingpolitiek. 

Spr. vond een aandachtig g-ehoor en 
er werden vele vrag-en gesteld, die door 
de heér Ritmeester zeer naar genoegen 
werden beantwoord. 

Mevr. Fortanier-de Wit 
spreekt te Groningen 

Op Maandag 2 Mei a.s. spreekt me
vrouw Fortanier-De Wit in het Con
certhuis te Groningen. De bijeenkomst 

·begint des avonds om 8 uur. 

Agenda activiteiten 
in Overijssel 

De kiezers in de gemeenten Wierden 
en Hellendoorn werden dezer dagen op
geschrikt door de bekendmaking, dat zij 
binnen één week - waarin dan nog de 
Goede Vrijdag en de Paasdagen vielen -
de cáildidatenlijsten moesten 'indienen 
voor de op 25 'Mei te floudén gemeente
raadsverkiezingen, nodig geworden door 
de pas aangenomen grenswijziging tus
sen die gemeenten. 

De V.V.D.-besturen in deze plaatsen 
zijn druk doende geweest, om de lijsten 
klaar te krijgen, die op 12 April moesten 
woKden ingeleverd. 

ALGEMENE CENTRALE-VERGADE
RING te Zwolle, 16 April: Van Gijten
beek. Jaarstukken, beschrijvingsbrief, 
V.V.D.-dag, Rede van dr B. W. Kranen
burg "De internationale situatie. Histo· 
rie en uitzicht." Toegankelijk voor alle 
leden in de provincie. .. 

ALMELO: 19 April, Middenstands
praatavond, sociëteitsgebouw, program
ma: zie V. & D. van 2 April. 

DEVENTER: 20 April, Middenstands
forum, Gebouw voor Vrijz. Hervormden, 
Assenstraat 21. Het forum bestaat uit de 
heren: Van der Leeuw, Korff, Visser, Ir 
Kooy en ons Kamerlid Cornelissen. 

WIERDEN: 21 April, Ledenvergadering, 
bespreking verkiezingen, café Niezink. 

22 en 23 April: op naar Haarlem! 

NOORD-WEST-OVERIJSSEL: 26 April 
ledenvergadering en causerie van W. J. 
Leyds: Moeilijkheden in de Politieke 
partijen. 

WIERDEN: 16 Mei. Openbare Propa
ganda-bijeenkomst; Rede van ons Ka
merlid G. Ritmeester. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 
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Partijraad. en Hoofdbestuur 

vergaderden 
De Partijraad van onze Partij heeft 

Zaterdagmiddag 2 April j.l. onder voor
zitterschap van prof. mr P. J. Oud, ver. 
gaderd te Amsterdam ter bespreking 
van de verschillende amendementen, 
welke door afdelingen en centrales wa
ren ingediend op de voorstellen inzake 
de wijziging van de reglementen van 
onze Partij. 

Het Hoofdbestuur ve'rgaderde op die
zelfde datum des morgens ter bespre
king van verschillende huishoudelijke 
vraagstukken met betrekking tot onze 
Partij. 

Copie voor deze rubriek te 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, 
Alexanderstraat 16, Haarlem. 

Mevrouw 
J. L. Redeke-Hoek 

75 jaar 
Z ou mevrouw Redeke, toen zij 

zich op een middag in het bij
zijn van mej. Simons liet ontvallen 
dat zij eind Maart vijf en zeventig 
jaar werd, vermOe-i hebben hoeveel 
belangstelling zij op deze dag zou 
ondervinden? Vast niet! De beschei
denheid van deze jubilaresse staat 
daarvoor borg. 

Maar geluklüg kon de vrouwen
groep Utrecht, die het voorrecht 
heeft mevrouw Redeke reeds enkele 
jaren onder haar bestuursleden te 
tellen, deze datum aangrijpen om de 
·jarige door een bloemhulde ha11-r 
dankbaarheid te betuigen. 

Wat mevr'otiw Rétleke 'door jaren
lange arbeid heeft' gezaaid, · oogmen 
wij nu. En dit geldt niet alleen voot 
de Vrouwen in de V.V.D., doch ook 
voor de padvinderij, de U.V.V., de 
huishoudelijke voorlichting en nog 
versohiliende andere organisaties. 

Door haar grote werkkracht en 
mensenkennis, haar eenvoud en haar 
trouw aan door haar eenmaal aan
vaarde beginselen, vorm.t mevrouw. 
Redeke een voorbeeld voor de jon
geren, die op haar werk voortbou
wen en aan wie zij thans zo loyaal 
de kansen geeft. E. V.-S. 

• • • 
Bij d·e bovenstaande woorden slui

ten ondergetekenden zich van harte 
aan. Zij hebben mevrouw Redeke- · 
Hoek nog voor de oorlog gekend en . 
leren waarderen. Mevrouw Redeke · 
was de laatste presidente van de _ 
toenmalige Vrouwengroep. in de Li
berale Staatspartij; thans staat 
haar naam ortder de Stichtingsacte 
van de tegenwoordige Organisatie 
"Vrouwen in de V.V.D.". 

De vormen, :waarin de lilherale be-. 
ginselen · practism · tot. uiting komen,:: 
mogen wisselen, mevrouw Redeke 
gaf deze beginselen onverminderd· 
haar trouw en toewijdil}g, waarvoor 
wij haar hartelijk dankbaar zijn. 

Wij hopen, dat haar gTote vitali
teit haar nog vele goede jaren mag 
g·even. E. Sch.--C. - J. H. S. 

Alleen hela!'lting voor 
mannen? 

A Is steeds in de lente zijn wij 
· weer gelukkig g-emaakt met 

een aangiftebiljet voor de belastin
g·en. 

Misschien hebt U het (nog) geen 
blik waardig gekeurd, maar U mDet 
het toch eens beltijken. 

Er staat alleen op gedrukt: de 
Heer ...... 

Behoe•ren wij vrouwen geen belas
ting te betalen? Of is het hoffelijk
heid om ons dat nare karwei van een 
aangifte te besparen? J. H. S. 
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Politiek 
. 

nzeuws uit de luJt:»fdstad 
--------------~-------

Merkwaardige reacties van N. V.V.-bestuurders 
op de stakingen te Amsterdam · 

Ongemotiveerde aanval 
onkunde 

op de burgemeester moet 
en zwakheid verbloemen 

o.m. 

, Twee secretarissen van het N.V.V. hebben in socialistische dagbladen 
hun licht laten schijnen op de Amsterdamse stakingen. 

In .. Het Vrije Volk", het partij~orgaan van de P.v.d.A., editie van Zater~ 
dag 9 April. heeft de heer D. Roemers er het zijne over gezegd en in .. Het 
Parool" van diezelfde datum is de heer A. Vermeuten aan het woord ge~ 

weest. 
De twee artikelen van de twee secretarissen zijn beide geschreven volgens 

het systeem van stevige beschuldigingen aan het adres van de communisten, 
zo stevig, dat men de aandacht geheel van de rol van de andere partij 

afleidt. 
B~ide secretarissen hebben dan ook geen ogenblik overwogen - althans 

niet in hun artikelen - in hoeverre de communistische agUatie een geschikt 
terrein heeft gevonden en wie dit terrein voor die agitatie geschikt heeft 
gemaakt. 

In een vorig nummer hebben wij reeds betoogd, dat het N.V.V. zelf het 
terrein aan de communisten heeft prijs gegeven. 

De bedoelde artikelen zijn wat dat betreft gespeend van elk besef, dat er 
ook iets aan het beleid van de vakverenigingen kan hebben ontbroken. Wel 
natuurlijk in de ogen, van· de N.V.V.~ers aan de confessionele vakverenigin~ 
gen, maar door het N.V.V. zijn geen fouten gemaakt. ,0 neen. 

Er zijn enkele phrasen uit. het betoog 
van de heer Vermeulen, waarop men als

'nog in zou Willen"g'aa& ... VooHe~op,.die,_. 
·waarin hij de voorzitter van de katholie

staat, de katholieke mr F. H. C. van 
Wijck deze mededeling van het onge
vraagd met verlof zenden niet heeft ge
daan (willen doen) en dat de socialisti-

ke vakbond voorhoudt, dat deze toch · sehe' wethouder van Arbeidszaken, de 
'moest weten, dat het communisme ner- heer Ram, toen die mededeling deed en 
gens zo sterk is als in Amsterdam en dat met welk een grof geschut aan motive-
de invloed daarvan in h:et bijz.on:der groot ring! . . .. 
is in de gemeentebedrijven Tram en Rei- Dáár - wij schreven het in ons vorig 
niging, waar de staking is Olj.tstiJ<an. nummer - beekten de communisten hun 

Welnu, wanneer' de. heer Verroeuien zo , eerste succes, dáár gingen de socialisten 
goed weet, dat die communistische in- in de raad voor het communistische wa-

1vloed in die bedrijven zo groot is, waar- gentje staan zij hoefden niet eens inge
•om heeft hij zijn geestverwanten in de spannen t~ worden, dat deden· zij, hulP: 
"gem·e-enteraad daar dan nimmer·veef'<-ge-- -vaardig als zij waren, zelf wel! 
waarschuwd? Doch hierover van de zijde van de heer 

Toen de communisten de door ons on
middellijk als zodanig gesignaleerde hetze 
- er is geen ander woord voor - tegen 
ir Hofman, de toenmalige tramdirecteur 

·gingen· entplooien, h-ebben zij in de 
P.v.d.A. in de gemeenteraad een stevige 
bondgenoot gevonden. 

Alle waarschuwingen ten spijt en ver
stoken van elke drang om met besef van 
eigen verantwoordelijkheid een krachtig 
beleid te voeren, heeft het college van 
B. en W. zich door die communistische 

, agitatie op sleeptouw laten nemen. 
Het heeft zelfs deze directeur met on

gevraagd verlof gezonden en dit besluit 
was kennelijk het doordrijven van de 
socialistische leden van. dat college. 

Want men herinnert zich, dat de wet
houder, onder wiens afdeling de tram 
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D at wil zeggen, veel verder in zijn 
artikel sust de heer: Verroeuien zijn 

geweten op dit punt als volgt in deze zin
snede: 

.,Wij zijn de eersten en wij zullen niet 
de laatsten zijn, die voor verraders wor
den uitgescholden. Maar het is moediger 
om de arbeiders de waarheid te zeggen 
dan de· arbeiders stroop om cle- mond te 
smeren. 

Dat is in de jaren na 1945 in Amster
dam te veel gebeurd. Gelukkig staat het 
gemeentebestuur thans na een aarzelend 
begin stevig op de benen. Het is wel eens 
anders geweest, waarmee men de com
munisten ïn de kaart heeft gespeeld". 

Wanneer men dit leest en daarnaast in 
het artikel van de collega van de heer 
Vermeulen, de heer Roemers, vaststelt, 
dat de critie}l: op het gemeentebestuur in 
feite een critiek is op de burgemeester, 
dan moet men hèlaas wederom constate 
ren, dat wat eerst een mate van eigen 
schuldbesef schijnt, in wezen toch ook 
weer weinig anders is dan met de vinger 
wijzen naar anderen, i.c. de burgemeester, 
als degenen, die door hun houdîng het 
optreden van de communisten hebben 
vergemakkelijkt. 

Wij kunnen daarover klare taal spre
ken. Het persoonlijke optreden van bur-

. gemeester · d'Ailly~kaJI· m~n niet gelukkig 
achten, men .. hó~t er echter niet blind 
voo.r te zijn. 4at ~.eerlijk h-eeft getracht 
op een zeer perSOOnlijke wijze in der 
minne een .~~ •. te maken aan de sta
king. 

Hij heeft cl.-,rbij; w te vrezen, de door 
ons al eens eerder gèSfgnaleerde denk
fout gemaakt, dat hij ande,ren ook zoveel 
zin tot redeliJltheid en miDzaamheid t~ 
dicht, ~ waarover hij zelf be~~chütt. 
·- Dócll .wil men dit é)ptreden ,,in de aaà
vang wankel" noemen, ons is het goed, 
doch men vergete dan niet, dat de bur-

gemeester hier moest pogen iets in het 
rechte spoor te brengen wat het college 
als geheel had doen derailleren. 

En wanneer de N.V.V.-secretaris, de 
heer Roemers, dan openlijk burgemeester 
d' Ailly critiseert, dan moet het ook maar 
eens worden gezegd, dat het ook aller
minst een sinecure is burgemeester te 
zijn, wanneer men wethouders naast zich 
heeft zoals bijvoorbeeld de heer Ram, die 
met het wegwerken van ir Hofman - ge
steund door communisten en socialisten 
in de raad! - de C.P.N. de weg vrij heeft 
gemaakt. 

• • • 

Van de zijde van de P.v.d.A. roemt m,en 
Amsterdam zo graag als een socialisl;i.. 
sche stad. Het is allemaal 110 heerlijk· ·en 
zo mooi en het wordt een utopie, lees 
d'aar het P.v.d.A. plannenboek .,Mens en 
stad" maar op na! 

Maar deze zelfde P.v.d.A. heeft het IJé
meentelijke leven door en door verpoli
tiekt. Het heeft zich een meerderheld in 
het college laten toebedelen omda:t het 
zich opwerpt als de vertegenwoordig~tér 
van die overheersende groep in de . bur
gerij, waartoe zij in dit geval dan' ooJ( 
maar de communistische kiezers incalcu
leert. 

Communisten en socialisten bezetten 27 
van de 45 raadszetels. En bij menige ge-

De::~~:: ::~~!:!ss:e~e~sgi~:~n u~~ legenbeid is duidelijk geworden, dat de 
P.v.d.A. zich voorstelt als de vertegen

vluchten. Kijk, lezer, eigenlijk ls een woordigster van deze .,volksmeerderbeid'' 
· groot gedeelte van het gemeentepersoneel in de hoofdstad, dus van communisten te.:. 

~ie:itg::~!~~:~~ero~ke:o~a:n g~;r:::::::i:~ ~:'in!:r ~:e!~ ;:n:e:a~:~i:~:~~~~ 
nele bonden. Kij'k lezer, als u mij, de se- dat ook nog eens voor de V.A.R.A.-micro
cretaris van het N.V.V. goed begrijpt, dan foon gezegt, ls diezelfde P.v.d.A. weer de 
hebben wij eigenlijk niet zoveel vat op die . duidelijke antipode van het communisme. 
mens, vat u? 

Het · ls die wanhopige tweeslachtigheid 
De poging tot het wekken van derge- van de P.v.d.A. in Amsterdam, vermengd 

lijke suggesties zijn naargeestig, temeer met haar streven naar politieke macht, 
omdat de artikelen gepubliceerd werden die Amsterdam in de loop der na-oorlogse 
op een tijdstip, nadat in vakbondsverga- jaren politiek hebben verziekt. 
deringen d~idelijk de ontstemming en on- De kwalijke vruchten dáárvan plukt nu 
tevredenheid van de leden over het be- d C p N t d Is ij · t h . . , . e . . ., evre en a z Is me vruc -
lel: vdan het N.V.V. aan het daglicht was 'ten van welke qualitelt ook. Maar die 
ge re en. vruchten - en dat moge nu toch einde-

Maar naargeestig zijn die suggesties . }i~k ~n!' d_~o,rdrin~en to~;jle socialisten en 
vooral, omda~· ;het N.V.V:. a.Uijli ze para- ook tof de katholieken, iJle samen met de 
deert met het Georganiseerd Overleg en socialisten een ongezond politiek cam
daarbij toch· j!teeds pretendeert dat zij promis in het college ~n B. en w. van• 
grote groepen van het personeel verte- . Amsterdam hebben geforceerd _ die 
genwoordigt. vruchten hebben de anderen voor de 

Er is door de V.V.D.-fractieleider in de 
raad, de heer Le Cavelier, dikwijls op 
gewezen, dat grote groepen ambtenaren 
niet georganiseerd zijn en dat deze neu
tralen toch eigenlijk ook hun vertegen
woordiger in .dat Georganiseerd Overleg 
dienden te hebben, Doch daarvan wilden 
de socialisten nimmer iets weten. 

De neutralen speelden geen rol, maar 
de bonden, de christelijke en katholieke 
en vooral N.V.V. waren de rechtmatige, 
de alleen-gerechtigde vertegenwoordigers 
van het personeel. 

Doch als het er nu op aankomt ook de 
verantwoordelijkheîd te dragen voor het 
gebrek aan discipline of hoe men de hou
ding van zeer vele N.V.V.-ers tijdens de 
staking zou willen aanduiden, dan be
ginnen de secretarissen opeens te sugge
reren, dat het niet zo'n vaart loopt met 
N.V.V.-leden in die gemeentebedrijven. 

Het ene ogenblik eist men het recht 
tot vertegenwoordiging op en daarmee de 
verantwoordelijkheid, het andere ogen
blik distancieert men er zich weer van. 

Fraaie zaken! 

• • • 
Er is aan socialistische zijde nu een 

psychose gaande om de communis
tische agitatie, die er ongetwijfeld is en 
die wij al zo heel lang geleden hebben 
'onderkend en gesignaleerd, tot de dood
doener te maken voor het stakings
onheil. 

Toevallig wer juist tijdens de Paas
dagen te Amsterdam het communistisch 
congres gehouden en de heren hebben 
zich daar openlijk op de borst geslagen 
:dat het hun werk was, deze staking. 

Na de radionieuwsberichten daarover 
op de Tweede Paasdag 's avonds acht uur 
kwam onmiddellijk de heer Sluizer van 
lle V.A.R.A. voor de microfoon, nog hij
gend van het hollen, om zijn commentaar 
·daarover ten beste te geven en het Maan
dagochtendblad van .,Het Vrije Volk" b&
llteedde de gehele voorpagina met grote 
en vette letters ·aan de communistische 
~pzet. 

De opzet - inderdaad.. Docll cwer cle 
,schuld werd g-ezwqen. 

communisten gekweekt! . 
Men komt er niet met nu luid van de 

toren te blazen, dat het communistische 
gevaar zo groot is in Amsterdam. Dat 
was groot, is reeds aanzienlijk vermin
derd. 

Maar het wordt nu opnieuw groot, om
dat het kortzichtig eigenbelang van poli
tieke partijen en hun machtsbegeerte, 
hun onderlinge strijd om machtsverhou
ding, geheel ten koste gaat van het alge
meen welzijn, van grotere, algemene be
langen. En de communisten hebben er 
dankbaar en gretig gebruik van gemaakt, 
dat die partijen hun waakzaamheid voor 
een groter goed hebben prijs gegeven om 
wille van hun begeerte naar partij-macht. 

Dit is de bittere tragiek, dat bij d e z e 
stand van zaken en onderlinge politieke 
wedijver, politieke compromissen incluis, 

.de communisten met hun trieste winst 
kunnen gaan strijken. 

Het wordt hoogste tijd, dat het N.V.V. 
ophoudt met naar links en rechts over 
deze stakingen schuldigverklaringen uit 
te spreken, doch zich nu eindelijk, einde
lijk eens gaat bezinnen op zijn schrome
lijke tekoden in het jongste verleden en 
het aandeel, dat de met het N.V.V. zeer 

. inhaerente socialistis.che raadsleden en 
wethouders daarin hebben gehad. 

Bezinning daarop moge er dan toe lei
den, dat men beseft waar de .,wankelhe
den" van het gemeentebestuur schuilen 
en welke krachten moeten worden inge
schakeld, ook welke géést, om dat be- • 
stuur, zoals de N.V.V.-secretaris, de heer 
,Roemers, het formuleert, weer stevig op 
de benen te zetten. 

Inlichtingen betreftende bet 

lidmaatschap der v·~ 
..... VrUJaeitl • o-rsMe 
zijn te verkrijgen bij de plaat
aelijke afdelingen en bij het 
Algemeen Secretariaat: Konin
ginnegracbt 81, '1-Gravenba
ge (telefoon 111 781>. 



ONBILLIJKHEDEN BIJ HET 
HU"ISVESTINGSBELEID 

Moet art. 31 der Woonruimtewet 1947 
buiten werking worden gesteld? 

(Ingezonden) 

Dit is de vraag, welke ik stelde hi mijn 
artikeltje, opgenomen in ons weekblad 
Y&ll 17 Juli j.l. 

Commentaar op dit artikel heb ik niet 
ontvangen; moet ik hieruit afleiden, dat 
men het met de strekking van mijn ar
tikel niets eens is'? Ik zou zelfs met mijn 
waag nog verder willen gaan, n.l.: Wordt 
het lallgzamerhand misschien tijd. om 
eok de "huuratop" geheel op te heffen? 
' Wanneer ik op deze belde vragen ant
woord moet geven, zo zou ik zeggen: La
ten wij -het proberen. 

Wij moeten trachten weer .tot vooroor
logse toestanden te ko~en. Naar mijn 
!Wlaak heeft de Over~eid, met name de 
Q-emeentelijke Overheid in het bijzonder, 
ie veel bemoeienis met .,particuliere be-
langer!"! · 

'. E:~ _WOfden jaarlijks duizenden wonin
gen gebouwd, doch desondanks blijft men 
sprek'en van .,woningnood". Is dit laatste 
nu wel juist? 

Is het in feite mogelijk, dat het begrip 
,.woningnood" .langzamerhand plaat. 
maakt voor het })egrip .,behoefte aan ver
huizing"? 

' Er zijn vele ,.opgroeiende gezinnen" 
welke te klein behuisd zijn en gaarne een 
J'I"Otere Woning betrekken en hiervoor 
ook meer ·huur wensen te bestedén. · .. 

rHBu 
I-

Aan de pdere kan~ zijn er z.g. -,.aflo
pende gezinnen", waarbij de kinderen in
middels het ouderlijke huis door huwelijk 
of andere omstandigbede . hebben vel'
laten, en .. de ouders in een naar verhou
ding te grote woning achterblijven. 

Velen van deze achterblijvende ouders 
willen kleiner gaan wonen en in verband 
met inmiddels bereikte pensioengerech-
tigde leeftijd · ook goedkoper. · 

Om nu tot een bevredigende woning
verschuiving te komen, moet nog steeds 
bet huisvesting'Bbureau i1151'e~eld wor
den, daar de uiteindelijke woon'vergun
ning de toestemming vereist van Burge
meester en Wethouders. 

Bij het verlenen van deze vergunning 
worden tevoren dikwijls vele personen 
gehoord, die aan B. en W. advies uit
brengen en juist bij het uitbrengen van 
deze adviezen .speelt paar mijn opvatting 
de ,.politiek" nog een belangrijke rol, zo
wel bij de desbetreftende ambtenaren als 
bij de desbetreffende bestuu~ders. 

Er wordt onvoldoende ·rekening gehou
den met het uiteindelijke doel, dat de 
Woonruimtewet 1947 beoogt, n.l . .,doelma
tige verdeling van woonruimte" .. 

Bif deze doelmatige verdeling dient 
men niet alleen naar de beschikbare 
woonruimte te kijken, doch ook wel de-

HBu, 
I 

DESKUNDIGE I 
I 
I 
I 
I 
I 
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IELEGGINGSADVIEZEN I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

en 

OBJECTIEVE BEOORDELINO 

EFFECTENPORTEFEUILLE 

•llen wij on- kenms en ervering 
gaarne .. u- beschilclcing. 

Oell •••r beleggingen • 
fle HBU 

L -==·==RD:. .J 

GEBR. VAN HEEK N.V. 
TELEF. 5943 POSTBUS 33 ENSCHEDE 

SPINNERS· WEVERS· VERVERS· DRUKKERS 

gelijk naar de stand van· de woning en 
naar de huurprijs, bovendien naar de be
langen van de eigenaar in de eerste 
plaats en naar die van de toekomstige 
bewoner in de tweede plaats. 

Wanneer twee partijen tot overeen
stemming zijn gekomen met inachtne
ming van vorengenoemde factoren, zo 
kan naar mijn bescheiden mening zon
der bel!:waar woonvergunning verleend 
worden en dient de Overheid zich te 
onthouden van argumenten als: de ad
spirant-bewoner is geen inwoner van de 
betreffende gemeente of de huiseigenaar 
mag het huis aan de adspirant-bewoner 
niet verkopen tegen die en die hoge prijs 
en moet het maar verhuren en vele van 
dergelijke argumenten, waarover in de 
Woonruimtewet 1947 geen sprake is. 

Wij moeten het -hl!isvestingsprobleem 
niet bekijken uit een te enge gezichts
hoek, maar naar mijn mening meer door 
een landelijke bril. 

Ik geloof, dat dan veel vlugger het 
probleem tot kleinere , proporties wordt 
teruggebracht. Ongetwijfel4 zul~ er 
moeilijkheden blijven bestaan. .Ik denk 
hierbij aan de grote gezinnen en de min
derdraagkrachtige bevolking. 

Voor deze categorie zou uiteraard over
heidsbemoeiing nog wel noopzakelijk zijn, 
doch op den duur zullen ook deze moei
lijkheden verdwijn< 1, zodra de teugels 
van het huisvestingabeleid meer gevierd 
worden. 

Mijn conclusie is daarom, laat onze 
Partij _ook het woonruimtevraagstuk en 
het woonruimtebeleid eens landelijk be
studeren en trachten het op den duur 
daarheen te leiden, dat wij binnen afzien
bare tijd verlost worden van .,Woonruim
tewet 1947" en .,huurstop"! 

Voorburg A. G. CRèVECOEUR 

18 APRIL 1955- PAG., 

Ver~eet de Stichting 

1940-1945 niet 
(Ingezonden) 

Overal in den lande worden belang
rijke giften en gaven geschonken en 
verzameld ter herdenking van onze be
vrijd-ing, 10 jaar gele<l,en. Allerlei plan
nen worden beraamd om deze herden
king zo feestelijk mogelijk te doen 
plaats hebben. Maar met dit al is nog 
altijd niet de ereschuld voldaan aan de 
nagelaten betrekkingen van hen, die 
hun leven opofferden voor de herove
ring van onze vrijheid. 

Is dit niet een treurig feit ? Al wie 
eergevoel bezit, zal het met mij eens 
zijn, dat dit geen nationale schande 
mag worden, en dus, geen feestgevier 
voordat op duidelijke en afdoende wijZe 
is 'zorg gedragen via de StichtinJJ 194p 
-1945, giro 194045, voor de nabestaan
den onzer gevallen helden. 

In geda.cllten staren deZe ont~ aan, 
zwijgend, maar met sprekende, diepe 
droordringende, vragende blikken. En 
wij moet en ze recht in de ogen k u n
n e n zien, zonder blikken of blozen. 

Wordt het niet ten hoogste tijd, dat 
door overheid, werkgevers, werknemers 
en particulieren het grote en kloeke 
besluit wordt genomen aan deze onduld
bare toestand een einde te maken? 

De eer van het land, van ons allen is 
hiermede gemoeid. Ligt het ook niet op 
de weg van de V.V.D. hierop te wijzen? 

Met dank voor Uw medewerking. 

J. M. WIGGELENDAM. 

DE VRIES RO.BBÉ & CO 

N.V. 

GORINCHEM 

staalconstructies 
metalen ramen en deuren 

Staaldraadkabel- en Herculestouwfabriek 

YoorhefliD 

}. C. DEN BAAN 

I GORINCHEM ' 

De VelopA Idem 

tlleuwe onogelijkheden _., het doelmatig .. ordelijk pao Ker• 

- fleh- VelopA klemmen elaen .. - onderhoud • 

-rd- gem.lckell)k beveatlgd op leder verticaal ...... 

lovendten vorm- .ej geen ltele-ring - het •er!<eer. 

len product van DF f'.1ETFOOR 

Verkoop v1111 dit product uitelultand 
vla het Rotterdamse kant-
van N.V. Oe Meteoo1 

Schiedamsedijk 61 A 
lel. K 1800-227q9 
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Nieuwe gloed voor Uw goed 
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Fa. RÖRINK & v. d. B'ROEK 
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ELECTRISCHE HEFTRUCK 

Hefverm. 1000 kg., hefsnelheid 10 cm.lsec 
electrisch rijden 4.3 P.K., vollast rijsnelheid 

2-" km., electrisch hijsen 3.5 P.K. 

HIJSWERKTUIGEN 

PORTAALKRANEN 

LOOPKRANEN 

MOBIELE KRANEN 

BOUWKRANEN 

G R IJ P E R S 

SLINGERPIJPEN 

STAALBOUW 

~outhan~el 
Sc haverij Zagerij 
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Rotterdam, T elef. 35400 - Postbus 11 00 

AUTO- * 
MOTOR-
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INDUSTRIE

BANDEN 
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Bakker & Zoon 
' '• 
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ANNu lhl 

VOOR: 
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BlN 
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FABRIEKSGEBO~EN 
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ONS 
f . ." ..,.,-.~~· ... "_ • .. W afttleer dit blad verschijnt, maken de fune~ 

tionarissen onzer partij zich op, de jaar~ 

vergadering te bezoeken, die ditmaal te Haarlem 

wordt gehouden. Met het Hoofdbestuur, de leden 

onzer Kamerfracties en de afgevaardigden der 

afdelingen zullen dan voorts velen tezamen ko~ 

men wier belangstelling hen aanzet om _aanwezig 

te zijn w:aarde V.V.D. haar congres houdt. 

De beschrijvingsbrief, reeds in Februari in ons 

weekblad gepubliceerd, bevat behalve de gewone 

punten o.m. de voorstellen, ingediend door de 

Commissie tot herziening van Statuten en Regie-. 

menten. Deze zijn voor het inwendige leven der 

partij van groot belang. Ditzelfde mag, Zij het uit 

ander oogpunt, ook gezegd worden van het rap

port der Commissie tot bestudering van de Kin

derbijslagregeling, waaromtrent ter vergadering 

mededelingen zullen worden gedaan, waarnaar 

door velen in onze kringen met belangstelling zal 
worden uitgezien. 

De jaarvergadering ener politieke partij ont

leent intussen haär betekenis voornamelijk aan de 

bezinning op de algemene politieke situatie. De 

rede, waarmede onze partijvoorzitter, prof. Oud, 

onze jaarvergadering opent, pleegt niet alleen een 

politiek evenement te zijn, dat elk jaar opnieuw 

ver buiten de vergadering de aandacht van tien

duizenden réfdioluisteraars boeit, zij is tevens te 

beschouwen als de inzet t9t die bezinning, waar

toe de bespreking van het beleid van Hoofdbe

stuur en Kamerfracties dan verder de gelegenheid 
biedt. 

Het lopende parlementaire jaar is een veelszins 

belangrijk jaar. Wij behoeven slechts te herinne

ren aan de algemene beschouwingen bij de be

groting, waarbij o.m. het Mandement onderwerp 

èner discussie uitmaakte die onze fractieleider door 

zijn magistraal betoog op een niveau bracht als in 

onze. volksvertegenwoordiging maar zelden wordt 

bereikt, en aan de behandeling van de Begrafenis

wet, waarbij alweer naar algemene erkenning de 

rede van mr Oud het hoogtepunt vormde. 

Dit waren parlementaire en oratorische presta

ties, waarop - zelfs zo ze niet méér waren -

iedere partij reeds trots zou mogen zijn. Het is 

duidelijk, dat ze meer waren. Talloos velen heb

ben - misschien door deze redevoeringen voor 

het eerst - duidelijk begrepen, wat het geestelij

ke vrijheidsbeginsel inhoudt, waarvoor de.V.V.D. 

staat en strijdt. Begrepen óók, mogen wij hopen, 

van hoe eminent belang het voor heel ons volk is, 

dat dit beginsel, dat in een, ook economisch op 

vrijheid gerichte samenleving zijn maatschappe

lijke uitdrukking vindt, aan aanhang wint. 

Het Algemeen Secretoriaat zal op Zoter
elag 30 April en op Donderdag 5 Mei a.a. 

GESLOTEN ZIJN. 

CONGRES 
Duidden wij hier op enkele facettau . vaa .Jact .•. 

politieke leven, die dit jaar wel sterk de aandacht 
trokken, wij deden het slechts om te doen uitko
men, hoe de steeds wisselende, concrete situatie 
telkens tot die nieuwe bezinning noopt, waartoe 
een partijcongres de jaarlijks weerkerende gele
genheid biedt. Een steeds wisselende concrete si
tuatie toont onze samenleving ook op sociaal
economisch terrein. Ook hier zijn het de vrijzin
nige Kamerfracties die, naar de .eis van hun be
ginsel van sociale rechtvaardigheid opkomen voor 
wat men zo gemakkelijk noemt de vergeten groe
pen, gelijk zij het ook zijn die de zelfstandigheid 
van het individu tegen de collectivistische tenden
ties in ons staatsbeleid verdedigen en geëerbiedigd 
willen zien,. omdat zij, naar ons beginselprogram-

ma liet .;o keraïK:htig uitdrukt, de vrije menselijke 
geest de levenskracht der gemeenschap achten. 

Hoe dit alles in een steeds wisselende concrete 
situatie te verwezenlijken is, ziedaar waarom het 
gaat, ook bij de bezinning, waartoe dit Congres 
onze partij en haar leden de gelegenheid biedt. 
Wie de staatkundige en economische ontwikke
ling in volle omvang aandachtig volgt, ontdekt 
ook in het huidige tijdsgewricht telkens weer 
nieuwe aspecten. Aspecten, die voor het streven 
der hedendaagse liberalen gunstig zijn. 

Waar het komende jaar ons voor een nieuwe 
verkiezingscampagne plaatst, moge het V.V.D.
congres-1955 er toe bijdragen, het élan in onze 
kringen zo hoog mogelijk op te voeren! 

deR. 

HERFST-TIJ DER DEMOCRATIE 
De motie-Herfst in de Amsterdamse Gemeenteraad 

HET BADWATER EN 
Le Cavelier: "Heden zij, morgen 

HE1' KIND 
• ?" • • • • • • • 'IV&e. 
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* * 
DE EERSTE KAMER ZETTE HAAR 

BEGROTINGSWERK VOORT 
Jl erkeer en Waterstaat, 

Jl oedselvoor_ziening ell 
Landbouw, Jlisserij en 
Binnenlandse -Zake11 

Na in yoorgaande OYeniellten ck ltekulgrijke zaken te hebben IN!8proken, welke iD 
de laaf8te weken vóór het Paaarecès bl de Tweede Kamer zijn bebandeld, komen wij 
._...,._-tie EeNte -.-, welkie m-icWdw -verdftlten 11!1 v~-' 

liaar lilepotiap--erk. 

Landbouw 
B .ij de beha&deliDC van de begroting 

van Landbouw achtte onze woord
voerder, de beer Lo.awes, het auttig. 
eens de rechtsgronden 111& te gaan voor de 
bemoeiingen van de Regering met deze 
tak v- beetaan. 

Wij zijn Ül&.-. ce:aoopi;, iB dit en Hl lu!ë velleende overzicht WkeiUilale clrie be~N
tlngen te verwerken. Het zuHen dutl sleehUt enkele hoofdpunten van hetgeen onze 

-•••-leiS ......__ ~ ~ sijJI, ale wij .oor - '-rs zalleR -
"..._" 

Hij zag er drie. De eerste is gelegen in 
de .aam van de landbouwproductie. DM 
pr<Mlacüe beeft een eigen aard, welke HU Jaoo&tepunt bij tie beàaadelin~ .-an tie hegrotiDg van Verkeer ea Wa.'-t.M 

yernuJe ongetwijfeld de lilededeling van minister Algera, dat hij na een aacbtelijke 
eueJpelnzlng tet het YOOr ADUltelidam verl-ende IN!8luit was gekomen, geen enkele 
_, ' f iDC -r Ja 4e W11f: te _.,. leg~ aaa de *vooriRI' v.a het Alllllle...._.. 

:U-tuanelpJ.aa. 

sterk afwiikt van die der ind'lllltrie. · 
Dit ge.~- ill de eerste plaats de omloop

snelheid van het kapitaal., die bij de land
bouw veel trager is. In den regel vloeit 
dat maar éénmaal per jaaa- rond. Wij zijn 
bij de landbouw gebonden aan natuur
krachten, die wij niet kunnen beïnvloe
den. 

De minister deelde dit mede, nadat in het voorafgaande debat van de zijde der 
Kamer wM gebleken, dat de geiiele Kamer een dergelijk besluit zou toejuichen. 

De spreken, die - ~ __. wal'ell ~. lla.tlden ziel!. litmtenl hetzij l"nMICIMIIihwner:~ 

...... ..,. •- !pier IIMce~~PN._, he*&ij altàant1 Ja- leedw- altc-.rtiien -er 4e 
CIUIC- zak-. met het (tecltni8Ch overigens ODgetwijfeld zeer luulppe) plaa-Velksa. 

Met de doelmatigheid van de wijze, 
waarop de landarbeid - het landbouw
bedrijf als geheel, op zichzelf wordt uitge
oefend, heeft dit niets te maken. 

Tot de laatste categorie behoorde ook 
onze geestverw&Dt, mr 4U R. H. buon de 
·vos van Steenwijk. 

Hij wilde, eenvoudig omdat hij zich 
nartoe 11iet bevoegd achtte, geen tectmi
llche voorkeur uitsprekea voor een "
beide plannen, maar wel vroec hij met 
grot~ nadruk zeer ernstige aandacht voor 
de Amsterdamse bezwaren, die ook niet 
in de eerste p1aatl! lagen op bet techni
liChe, maar op het nautische gebied. 

De lleer De V• -. st.eeDwijk 1reB er 
dllarbij op wijzen, dat volgens het adres 
van de Amsterdamse Kamer van Koop
halldel het plan-Volkers voor de zee
Beheepvaart noodlottige gevolgen zou 
meebrengen. 

Noodlottige consequenties, gelegen in 
bet snijden van de haven in tweeën, het 
lidleiden van hetgeen economisch en be
drijfstechnisch bij elkander behoort en In 
·~ feit, dat (naar van AmsterdamM zijde 
werd betoogd) het boo&kanaal de sche
~ zou dwingen eenmaal een hoek v
lle graden en eenmaal een hoek van 180 
graden te maken en de hulp van aleep
boten in te roepen. 

Onze woordvoerder kon herinDereD aaa 
de interpellatie van onze Amsteraa
aoeestverwant de heer Le Cavelier, waar
.. de interpellant het vraa.gstuk aan een 
diepgaand onderzoek had onderworpee 
• waarbij de raad het zo plotseling op
gekomen Dieuwe plan eeBSteJJUDig had 
af«ewezen. 

Wij zullen daar thans echter Biet ver
der op ingaan. Het pleit is ~ tea 
pnste van Amsterdam beslist, waarmede 
'Wij de hoofdstad en de Amsterda
lldleepvaart van harte gelukwensen. 

Onder Waterstaat ressorteren verschil
lalde onde~ vaa groot belaag, 
:maar die zich, naar de heer De Vae 'Van 
steenwijk koa vlll!ltstellen, door het ata
diam, waarin zij vetiterea, op het ogen
blik niet lenen tot het hOlM\ell van uit
voerige beschovwi.ngen. 

De DeltaplanneB wachten op de indie
nblg van het wets011twerp, dat, :naar hij 
"Yertrouwde, spoedig kan worden tege
-et gezien. 

"De Belgiscbie kanalea VlOrmen een on
derwerp van onderhandelmgen. En ook 
de moeilijkheden, die op het ogenbtik op 
bet gebied v.a.n de Rijnvaart worden on
de.-vonden, zijn aan beSJireking onder
hevig. 

Bij de repliekeR a- onze woordvoer
der de minister zijn erkentetijldleid betui
gem. voor de toezeggingen, die hij had ge
daan ten aanzien van het nader overwe
gen van de verbetering van de spoorweg
Vet"binding GroniJ!Igen-Nietrwe Scha:aa 
en Eindhoven--Brussel en ~m na te ~ 
de bezwar-en, die bij de Twentse iJWlu
strie bestaan tegen de tarieven van de 
Nederlandse Spoorwegen. Beide pwstee 
had onze geestverwant in zijn rede uit
voerig toegelicht. 

Met nadruk wees spreker ook op het 
grvte belang van Rotterdam bij èe ver
betering van Rijksweg 12, in verbaDel met 
de verài.atiiDg met het Rllhrgebied. 

Hier kunnen wij, zo zei de heer De Vos, 
nu voor de RotterdazDSe haven iets doen 
op ons eigen terrein, iets, dat hij van even 
groot belang achtte als de kwesÜe of het 
Moerdijkkanaal er al ~ aiet komt. 

DE VOS VAN STEENWIJK 
-····ude oud-commissaris 'l'ertelt" .....• 

Weiq waardering lwra •preker hebben 
voor de doer de minister in het levea 
geroeJieD wijziging van de richtlij:n.en voor 
de Commissie Vergunningen Personen
'YerVOC!r. 

Hij meende, dat deze l"egeling, bestenul 
om eaJtelen in hun belangen tegemoet te 
komea, nieuwe rechtoBgelijkheid schept 
en bovendien m strijd is met de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur. 

Men kan het, zo zei hij, ook noemen 
"4iétournement de pou.VC>ir". De minister 
verwringt de wet om enkele ondernemers 
aan ee:a vergoeding te helpen of te bren
ge• tot een samenwerking met andere 
ondernemers, die zich daartegen niet 
kunnen verzetten. 

Het heeft dan ook nieta te maken met 
het vooruitstrevende van de landbouw. 
De landbouwproductie kan naar omstan
digheden en onder gunBtige verhoudin
gen zo goed zijn als maar mogelijk is, en
kele fundamentele bezwaren, daaraan 
verbonden, kuJmen nu eenmaal niet wor
den opgeheven. Het is niet m~k, een 
kostbare machine als een combine meer 
dan twee à drie weken per jaar te ~ 
brui ken. 

De tweede reden, waarom de landbouw 
m de daadwerkelijke belangsteling en het 
daadwerkelijke beleid 't'an de Regering 
moet worden opgeno~, ligt in het feit, 
dat Nederland een "welvaartsstaat" is. 

De heer Louwes bedoelde daarmede, 
dat men zich in Nederland diepgaand be
moeit met de verdelinJI: van het volksin
komen naar de normen, die men daar
voor billijk en rechtvaardig acht. 

Onze ~ele sociale voorziening met 
haar grote invloed op het loonpeil is 
daarvan immers een -.oorbeeld. Er zijn 
tal va.n aadere voorbeelden te aoemen. 
Welnu, in die billijke 'Verdeling van de 
welvaart moet dan oek de laadbouw 
delen. 

De derde reden tenslotte is, dat de 
landbouw zijn producten moet afzetten op 
een wereldmarkt, die grotendeels gede
natureerd is. 

Het is bekend, dat op die markt prijzen 
voorkomen, die met de kostprijs, in welk 
land ook, dikwijls :aieta meer te maken 
hebben. 

Vervolgens toetste de heer Louwes bet 
landbouwbeleid aan de algemene begin
selen, die daaraan ten grondslag liggen, 
namelijk: het redelijk bestaan op 't goed 
geleide en sociaal-economisch verant
woorde bedrijf. 

Dat zijn nogal vage begrippen, waar
aan wij nochtans inhotid zullen moetea 
trachten te geven. 

Dit doende, meende de heer Lcmwes in 
de eerste plaats, dat w:ij bij de bepaling 
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i.s het helemaal eens met zijn pée-genoten in de gemeenteraad van Amstec
dam. Als hij - om het ondenkbare nu maar eens te veronderstellen - deel 
van het zelfde hoge College zou uitmaken, zou hij ó& gestemd hebben legen 
mijnbeer Herfst met diens VO()rstel om de communisten uil de raadscommis· 
Bies te verwijderen. Want ik geloof dat mijnbeér Herlst niet alleen principieel 
fout was met dat voorstel, maar dat hij bovendien daarmee een flinke scheut 
olie op het vuur der demagogie heeft geworpen. 

Maar ais ik in de Amsterdamse gemeenleraad had gezeten (een veronder
stelling die u en bet hoofdstedelijke kiezerscorps uiteraard in schateren doet 
uitbarsten) dan bad ü: nóg iets gezegd. Ik zou hebben gezegd, dat men zulke 
voorstellen nooit mag indienen en nooit mag aannemen in een boze gemoeds
stemming van bet ogenblik. Dit is (zou ik gezegd hebben), geachte mede
algevaardigeleB des voL/es, nauwelijles verstandig en zeker geen staatsmans

' wijsbeid je noemen. Staatsmanswijsheid (zou ..ik geroepen hebben) die men 
ilr:lmers van u, vanwege uw aanwezigheid in deze illustere zaal, toch wel 
Yenraclr.ten .mocht, ol niet .soms? (zou ik geglimlacht hebben) - áls u, acht· 
bore-Herist, achtbare Van Scmdicl:, bet redelijlc en verantwoord acht een deel 
lnVe" mede-Yroedea uit de roodscommissies 1e 'l'erwijderen, dan hadt gij dit, 
in i:alm beraad en met i:oelen hooide, eerder ol 1 at er moeten te kennen 
geven, want Uw motivering daarvoor zou dan dezelfde zijn, als nu, op dit 
ogenblik, nu gij rase-oangelcpen YCm kwaadheid zijt (had ik gemeesmuild). 

Doch wdt wilt gij; ik zit nu eenmaal, door een even onverklaarbaar als 
betreurenswaardig misversrond bij het kiezersYOlk, n ie t in die gemeenteraad 
en dus l:on ilc zulle een spitse opmerking al1een maar post factum maken 
en dit dan nog slechts in de povere hoedanigheid van DEZE BURGER. 

van het ,.redelijk beetaaa" er wel v
moeten uitgaan, dat landarbeid hoog ge
elassifieeenk artleW' • • llli vo..t bet 
jammer, dat nog zo weinig naar btriten 
ill geblek- -. 4e ....,,_ltingen om
trent de werkclaesiflcaü.. welke 4lp het 
gebied van de landbo11'ii' bebben plaatl! 
gehad. 

Ten aanzien van het begrip "goed ge
leid bedrijf'" wüde Dij ---. 41at -
moet uitgaan van de werkelijkheid van 
het NederlaDdl!le bedrijf, _.. bet reilt -
zeilt, en dit gemidàelde ~ heeft zich 
met behulp van de lancRiou"'n''Orlichting, 
landbouwcorporaties ea -equWI&Ues op 
een behoorlijk niveau kunnen bewegen. 

Dat geed geleide Milrijf ~ echter 
geen "jaagsysteem" worden om het prijs
beleid te doen o~ la een 'VOOriieh
tingspolitiek. 

Het derde begrip "sociaal-economisch 
verantwoord" moetea wij ptaablen ia de 
Nederlandse omstandigheden, d.w.z. in de 
Bituatie vaa een land, dat gekeBmerid 
wordt door een klein bedrijf. En dat klei
ne Nederlandse bedrijf Moet dan als 110-
ciaal-economisch verantwGel"d worden ~ 
schouwd. 

De heer Louwee meelMie llwl, dat bij tie 
toepassing van die drie begrippen moet 
worden uitgegaan van - a-.ebtere kijk 
op de zaken, d.w.z. G&t wij daarbij niet 
het ideaal als richt~moer moeten nemen, 
maar de werkelijkheid, aoalll deze hier ia. 

Z~punten 

Zich afvragend of el' ook zwakke 
punten iD 0111!1 laM'IIleawbeleid zijD 

aan te wijzen, behandelde de heer Lou
wes vervolgeM de llle-iiagea vaa c1e 
gehele Regering met dat landbouwbe
leid, de pachtprijzen, de pachtpolitiek en 
de wijze van monopoäeàetfin&' eD tea
slotte de arbeidersvoorziening. 

Wat bet eerste p-t IMtreft, was de 
heer Louwes van mening, dat men de 
m i n i s t e r niet kaa 'ftrwijten, dat bij' 
zich teveel met de zakea, van de land
bouw bemoeit, maar wel vervulde hem de 
grote aandacht van àe .reàele R eg e
r i n g voor het landbouwbeleid met een 
zekere zorg. 

Die belangstelling, zo zei spreker, is er 
vooral om te zorgen, clat de kosten vaD 
de landbouwproducten de k~sten van le
vensonderhoud In Nederland niet teveel 
omhOOJI; drijven. 

Dat moet ook inder4iaad aiet geschie
den, zo gaf ook de heer Lcmwes toe, maar 
hij achtte het de vraag et wij niet van 
een onevenwichtige aandacht voor de 
prijzen van de landbouwpl'oducten ale 
element van de kostprijzen van het le
vensonderhoud, kunnen .,.-eken. 

Wij ondervinden, zo zei de heer Louwes, 
de landbouwbemoeiing van de Regering 
wel eens als bemoeizucht ala zij uitslui
tend kijkt naar de prijzen van de produc
ten en de beide andere elelllenten tfl'Yeel 
verwaarloost. 

Die beide andere e~nten zijn: de 
distributiekosten en de deelmatige beste
ding in de huishouding. Tussen de prijs 
af boerderij en de prijs &lij de consument 
worden grote kosten gemaakt, die een 
zek~r element vaa studie, -.rook
grotere doelmatigheid kunnen zijn. 

Bo-ren dien, zo zei hij: bet g'r()otste be
drijf in Nederland is dat van de huis
vrouw en hij meende, dat er nog te wei
nig ~ wordt gedaan - de buisvrouw 
te leren haar geld zo te besteden, dat zij 
er de grootst mogelijke welvaart v..
haar gezin van krijgt. 

Vrij uitvoerig ging de 'heer L4luwes ver
volgens in op het probieea van de pacht
prijs. Hij verklaarde daarbij nog altijd 
van mening te zijn, dat 0118 volk als ge
heel en ook onze Regering geen juist in
zicht beeft in de beteke ... van die pacllt
prijs en ook niet in het onrecht, dat men 
m>g altijd de bezitters van tie landerijen 
aandoet. 

Men :egt: wanneer wij de prijzen van 
onze landbouwproducten verhogen, loopt 
onze export gevaar. 

De beer Louwes wilde •t aanvaar
den, maar, zo zei hij, laat 111eu de lasten 
daarvan dan niet afwended op de bezit
ters van gronden. 



* eu~n WEEK tot WEEK * 
Labour op Z1Jn retour? 

De Britse Labourparty heeft bij de verkiezin~ 
gen in 6i graafschappen in Engeland en 

Wales aaru;ienlijk.e verliezen geleden. 
In vijf graafschapsraden verloor Labour haar 

meerderheid. De socialisten hebben hun meerder~ 
heid in zeven raden behouden. 

De winst· die de conservatieven hebben he~ 
haald - in het bijzonder die in. het industriële 
Noorden vaa Engeland - heeft in het conserva~ 
tieve kamp goede hoop gewekt voor de algemene 
. v.erkiezingen. die. dit jaar zuHen worden gehou~ 
den. 
;, De Laboupartij, heeft YUklaard bij de graaf~ 
schapsverkieziagen 159 zitels te hebben verloren. 

De conservatieven veddaren 174 zetels te heb~ 
ben gewonnea en volgens hen verloor Labour 165 
zetels. 
, , Bij de graafschapsverkiezingen in 1952 ~droeg 
de winst voor Labour ruim iOO zetels. 
' Deze uitslagen konden inderdaad voor Labour 
wel eens eea teken aan de waad vorJDell vooc de 
komende alge.ene verkiezingen. 
' In elk geval blijkt uit deze uitslagen wel duide~ 
lijk, dat de kwestie~Bevan de Labourpartij weinig 
goed heeft gedaan en dat het lijmen en krammen 
*an de breuk op de kiezers wel zeer weinig in~ 
~ruk heeft gemaakt. 

Men zou zeggen, integendeel. 
De linkse manoeuvres van de heer Bevan heb~ 

ben blijkbaar skchts aantrekkingskracht op zijn 
eigen aanhangers, die dermate gering in getal 
~ijn, dat zij een ernstige nederlaag van Labour 
niet hebben kunnen voorkomen. 

Radiostunt 
Zeer onlangs werd door de V.A.R.A. een 
. uihe~ding verzorgd. die de dwaasheid 

aan de· kaak stelde van het geloof aan wàarzeg~ 
gers, waarzeg~ters en koffiedik~lezers, kijkers en 
kijksters ia ~n bollen. etc. 

Laten wij vooropstellen, het was technisch ge~ 
zien een bijzonder knappe reportage, omdat zij 
tot stand werd gebracht ,.naar het leven". Dat 
wil zeggen, dat de reporters en hun vrouwelijke 
c;:ollega's, de huizen van de toekomstvoorspellers 
bianentraden, met een microfoontje, dat onder 
jas. blouse of mantelpak was verborgen. 

Het gevolg was uiteraard, dat de koffiedik~da~ 
mes en heren flink bij de neus werden genomen, 
aangezien al de adviezen, die zij uitbrachten on~ 
middellijk werden geregisteerd door het verbor~ 
gen microfoontje. 

Het resultaat van deze gespr~kken en raadge~ 
vingen nu werd later door de V.A.R.A. uitge~ 
zonden. 

Nu zij het verre van ons om hier in het alge~ 
meen een lans te breken voor dames en heren, die 
er hun beroep van maken om dikwijls tegen. veel 

geld op de licht- en goedgelovigheid van de mas
sa te speculeren. 

Maar wij vragen ons toch af, of de hier ge~ 
volgde methode in beginsel fair te noemen is, nog 
afgezien van het feit in hoeverre hier nog juridi
sche aspecten aan deze ,.rechtstreekse interviews .. 
zitten. 

Hoe knap en interessant ook, deze methode, 
waarbij de uitspraken van iemand worden opge~ 
nomen en in het openbaar worden herhaald zon~ 
der dat hij dat zelf van te voren weet, achten wij 
volkomen in strijd met de vrijheid. 

Ook de .. N.R.C." heeft zich in zijn radiorubriek 
met deze uitzending bezig gehouden en merkt in 
dit verband o.m. volkomen terecht op. ..dat men 
altijd op de vraag zal stuiten. waar de grens ligt 
tussen ondernemingszin en achterbaksheid". 

O.i. zal men deze zaken prindpieel moeten blij~ 
ven zien en als zodanig moeten de hierboven om~ 
schreven methoden zeker worden afgekeurd. 

Geweigerd offer 
H et besluit van de werkgevers~ en werkne~ 

mersorganisaties in de bouwvakken on~ 
langs genomen om van April tot October a.s. drie 
uur per week overwerk te verrichter, komt, voor
zover het althans de hoofdstad en haar onmiddel~ 
lijke omgeving betreft, volkomen in de lucht te 
hangen. 

De Amsterdamse bouwvakarbeiders voelen er 
niet veel voor en nemen in dit opzicht helaas een 
minder prettige houding aan dan hun collega's in 
de provincie. 

Het offer om 3 uur per week langer te werken 
om de zo nijpende woningnoOd te helpen verlich
ten wensen zij niet te brengen, hetgeen wel een 
treurig staaltje moet worden genoemd van gebrek 
aan gemeenschapsgevoel. 

Deze houding steekt niet alleen fel af bij die 
van hun colkga' s in de provincie, zij is eveneens 
wel zeer in tegenstelling t4rt ~ ,:ftffel'V,aardi~iq 
in 1947 door de mijnwerkers getoond, toen. heh~r 
om ging het tekort in de''kolenprod.uctie aan te 
vullen. · 

Aldus maken d·e Amstérdamse bouwvakarbei
ders het overleg en de beslulten van hun èigen 
organisaties tot een aanfluiting en vertragen zij 
voor hun mede~arbeiders de gelegenheid om zo 
spoedig mogelijk over een gerieflijke woonruimte 
te kunnen beschikken. 

Dit gebrek aan solidariteit is wel ontstellend en 
krijgt wel een bijzonder wrang karakter als men 
het ziet tegen de achtergrond van de herdenking 
van onze Bevrijding die weldra aanstaande is. 

Verstandig besluit 
D e gedurende de laatste tijd, ook in ons blad, 

gehouden pleidooien voor een nieuwe wo
ning~ en gezinstelling in ons land heeft bij minis~ 
ter Witte een goed onthaal ontvangen. Dit blijkt 
uit zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste 
Kamer. 

STAKINGSPERIKELEN 
Elders in ons blad vindt de lezer andermaal 

een nabeschouwing gewijd aan de recente 
stakingen onder het Amsterdamse gemeenteper~ 
soneel. 

V oor deze beschouwing vragen wij gaarne bij~ 
zondere aandacht, daar zij, evenals die van de 
vorige week, vooral wijst op de politieke achter~ 
grond waartegen de stakingen en de communis~ 
tische agitatie die ze omringde moeten worden ge~ 
zien. V oor een juist begrip immers van dit zeer 
gecompliceerde verschijnsel. in wezen een symp~ 
toom van de consekwenties van het ,.tempora mu"" 
tantur" waaraan het socialisme als partij~ en vak~ 
beweging in onze jaren onderhevig is, lijkt het ons 
van het groolste belang, de liberale visie zoals die 
in deze artikelen tot uitdrukking komt, goed in 
zich op te nemen. 

In hun nasleep leidden deze stakingen thans 
reeds tot twee maatregelen die duidelijk aanto~ 

nen, hoe moeilijk het hedendaagse socialisme het 
heeft met wat tot de traditionele kenmerken der 
democratie behoort: de uitsluiting der communisti~ 
sche raadsleden uit de commissies van bijstand 
en de strafvervolging, in overleg met de minister 
van Justitie door de Officier van Justitie te Am~ 
sterdam tegen enkele leidende figuren uit de sta~ 
kingsbeweging geëntameerd. 

,.Het Vaderland" noemt dit laatste op zichzelf 
niet vreemd, maar in dit verband hoogst beden~ 
kelijk. Wij zijn het hier volledig mee eens. En het 
is alweer terwille van dit ,.verband" dat wij onze 
lezers gaarne op de artikelen van onze medewer~ 
ker attenderen. 

In de Amsterdamse gemeenteraad heeft de heer 
Den Uyl het bestaan te spreken, van een half~ 
slachtigheid gelijk die in de jaren vóór '40 tot 
uitdrukking zou zijn gekomen in de z.i. weinig 
krachtige houding der liberalen tegenover het na~ 
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Ook de minister is overtuigd van de wenselijk
heid van een nieuwe woning- e~;~ gezinstelling. 

Wanneer het materiaal van de nieuwe telling 
beschikbaar is, aldus de minister, zal het aanzien
lijk makkelijker worden woningbouwprognoses te 
maken. 

Getracht zal worden de woning~ en gezinstel~ 
ling zo in te richten, dat daaruit ook de vereiste 
gegevens verkregen kunnen worden over blijven~ 
de samenwoning en overbezetting van woningen. 
Met het' Centraal Bureau van de Statistiek wordt 
op het ogenblik overleg gepleegd. 

Wij juichen dit besluit van harte toe, omdat in 
de praktijk wel zeer duidelijk is gebleken, dat de 
oude gegevens, van omstreeks tien jaar geleden, 
een geheel onjuist beeld gaven van de situatie op 
het gebied van de woningbouw met het gevolg. 
dat o.m. bij de toewijzing van het bouwvolume 
ernstige fouten werden gemaakt. . 

Uit de te verzamelen nieuwe gegevens zulle11 
uiteraard betere conclusies kunnea worden ge
trokken. die meer op de toestand van dit ogenblik 
zullen zijn afgeste111d. 

Eindelijk 
E en · wens, reeds vaker in deze kolom~&en 

tot uiting gebracht, zal bianen afzienbare 
tijd in vervulling gaan. 

Het betreft hier de verplichte verzekering tegen 
wettelijke aansprakelijkheid voortkomende uit 
ongelukken met motorvoertuigen. 

De tekst van het dienaangaande op 7 Januari 
· in Brussel gesloten verdrag met België en Luxem~ 

burg is aan de Tweede Kamer overgelegd en de 
regering is voornemens een wetsontwerp tot 
goedkeuring van het verdrag voor te bereiden. 

Hiermee zal een belangrijke stap worden gezet 
op de weg naar een betere regeling van de wette~ 
lijke, maar ook morele, aansprakelijkheid bij het 
wegverkeer. 

Immers, hoe is op het ogenblik nog de situatie? 
Het komt thans meer dan eens voor, dat een,, 

uiteraard meestal weinig kapitaalkrachtige auto.,. 
mobilist, op de weg verschijnt zonder dat hij is 
verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid jegens 
derden. : 

Veroorzaakt zo .iemand een ernstige aanrijding; 
wa.ubijbN. blijvend lichamelijk letsel aan derden: 
wordt ·toegebracht, dan is het leed zowel in letter_; 
lljke als-figuurlijke zin niet te overzien. . 

Niet in staat zijnde, de kosten voor ziekenhuis 
..- operatie en - of blijvende invaliditeit te beta.J 
len, volgt tenslotte loonbeslag mèt alle rampzalig~ 
gevolgen van dien, vooral als zijn slachtoffer blij~ 
vend invalide blijkt te zijn. 

Is de veroorzaker van het ongeluk niet in loon~ 
dienst en is er ook overigens geen verhaal op 
hem, dan is de situatie van zijn slachtoffer hele
maal hopeloos, omdat dus van geen enkele gelde
lijke vergoeding sprake kan zijn. 

Het is een ernstige leemte in onze wet, dat het 
tot op heden nog mogelijk is, dat iemand achter 
het stuur van een motorrijtuig plaats neemt, zon .. 
der dat hij is verzekerd voor aansprakelijkheid 
jegens derden. 

Dat hier ,.eerlang" een einde aan zal worden 
gemaakt, kunnen wij daarom ten zeerste toejui~ 
chen. 

Moge dit "eerlang" meer .,eer" dan ,.lang" 
zijn. 

tionaal~socialisme en z.i. thans tot uitdrukking 
komt in het verzet onzer Amsterdamse raadsfrac~ 
tie tegen de uitsluiting der c;ommunistische raads~ 
leden uit de commissies. 

Wij antwoorden hierop voorshands alleen dit: 
zo iemand de liberalen van vóór '40 van halfslach-' 
tigbeid zou mogen beschuldigen (onzes inziens 
heeft niemand daartoe enig recht!) dan zeker niet 
een socialist. 

Een drama als dat van de muiterij op .,De 
Zeven Provinciën", waarvan een socialistisch Ka~ 
merlid beweerde dat het hem veel genoegen deed. 
ja uit het hart was gegrepen, heeft het nationaal~ 
socialisme zoveel wind in de zeilen geblazen dat 
het een socialist van thans allerminst past, de li~ 
heralen ook maar iets te verwijten, wanneer zij 
thans objectief en critisch staan tegenover politie~ 
ke maatregelen van vergaande strekking die een: 
gemeenteraadsmeerderbeid neemt in een conflict 
dat veel meer is dan een arbeidsconflict tussen 
werknemers en (gemeentelijke) werkgeefster. ' 
Maatregelen bovendien die in wezen in strijd zijn 
met de democratische regels. · 
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17 September a.s. 

Installatie RoHerdamse 
Voorbereidingscommissie 

Door de voorzitter van de afdeling Rot
terdam, mr J. J. Kamp, werd op Dins
dag, 5 April j.l. de Rotterdamse Voor
bereidingscommissie voor de V.V.D.-dag 
geïnstalleerd. 

Nadat de organisator-propagandist der 
Partij, de heer L, van Vlaardingen, een 
uiteenzetting had gegeven vari de diverse 
plannen en de bedoeling van deze mas
sabijeenkomst, werden door de verschil
lende commissieleden talri,jke suggestic•s 
gedaan voor het werven van Partijleden 
en geestverwanten, teneinde het bezoek 
uit Rotterdam aan deze vergadering zo 
groot mogelijk te doen zijn. 

De commissie. die werkt onder voor
zitterschap van mr F. E. Staab, is als 
volgt samengesteld: 

C. van der Linden, J. J. ~!oppert, A. 
W. M. Maas, M. Kooyman, W. Bonten
bal, W, C. Hattman, J. M. Pattisf, mej. 
R. E. Buursintk. 

Vrouwenafdeling: mevrouw G. H. de 
Roo de la Faille. 

Lib. Stud. Ver.: H. Kok, J. Goedhart, 
J. C. G. Boot. 

J.O.V.D.: Me.i. E. Hazelaar. 

(Vervolg van pag. 2) 

Men zal dan tot de conclusie moeten 
komen, dat ons volk a 1 s g e h e e 1 een 
te hoge levensstandaard heeft en dus of
fers moet brengen en men zal de lasten 

·niet mogen leggen op de toevallige bezit
ters van huizen en landerijen, want dit 
is nog altijd een grote onbillijkheid, wel
ke ons volk als geheel in zijn streven 

. naar rechtvaardigheid niet siert. 
.. , De, pr.ijspolitiek besprekend verlidaar

de' de heer Louwes o.a .• de verlaging van 
de tarweprijs niet 25 ct. . psychologisch 
onjuist te vinden. 

Op het zeer technische vraagstuk van 
il.e wijze, waarop onze monopolieheffin
gen geschieden, wilde spr. nu niet in

:gaan. 
Die monopolieheffingen zullen z.i. de 

hoeksteen van onze landbouwpolitiek 
moeten blijven, maar zij moeten zodanig 
word!!n geheven en ~odanig kunnen wor
dim gehanteerd, dat de veehouderij ook 
inderdàad de kosten van het dure vee
voeder vergoed krijgt en geen ,bezwaar 
behoeft te maken tegen de wijze, waarop 
de monopolieheffing wordt gehanteerd 
met zeer grote kansen tot winstneming 
en speculatie voor de handel. 

De arbeidsvoorziening noemde de heer 
Louwes een der allermoeilijkste vraag
stu'kken. waarvoor de landbouw staat. 

Hier is juist een grote bemoeiïng van 
het ministerie van Landbouw nodig, om
dat het juist de politiek van algehele · 
werkgelegenheid is, welke ook in de 
landbouw de arbeidsmarkt zo krap 
maakt. 

Overigens toonde de heer Louwes zich 
uiteraard erkentelijk voor de grote hulp, 
die geboden is b\i het redden van de 
oogst 19~4. 

Onze geestverwant had eigenlijk het 
gevoel, dat ·wi,i enigermate staan voor 
een kentering van het landbouwbeleid, 
in dien zin, dat wij meer en meer van 'n 
landbouwbeleid, dat een redelijk bestaan 
op goed geleide en sociaal-economisch 
verantwoorde bedrijven tracht te berei-

. 'ken door de prijz·en, overschakelen op 
het uitkeren van bedragen aan geld in
eens. 

Wij zijn tot dit systeem gekomen bij 
de rogge, omdat wij nu eenmaal niets 
beters wisten te vinden. W~i zien dat nu 
ook bij de melk. 

Onze woordvoerder meende, daartegen 
een zeer duideUike waarschuwing te 
moeten laten horen. 

Een beleid. dat zijn fundament zoekt 
in het doen van uitkeringen per hecta!·e 
grond of per product aan geld ineens en 
niet· in de prijs, is een beleid, dat naar 
zijn mening bij de boerenstand altijd 
schraalhans keukenmeester zal doen z\jn. 

De heer Louwes eindigde met enige 
detailpunten, waarbij hij uiteraard bij
zonder aandacht vroeg voor de deplora
bele toestand, waarin voor sommige 
aardappelsoorten de m:J.rkt verkeert. 

Binnenlandse Zaken 
V oor de wijkraden gaat het pad 

niet over rozen. Het uitgebrachte 
rapport van de commissie-Hasper komt 
neer op een accentverschuiving van cle 
taak van de wijkraden naar het maa~
schappelijk terrein, 

Kamercentrale Utrecht paraat 

Het blijkt, dat alom in den lande de 
voorbereiding voor de 17e September be
hoorlijk op gang begint te komen. 

Uit verschillende delen bereikten ons 
berichten van geformeerde voorberei
dingscommissies. 

In de Kamercentrale Utrecht bestaat 
de commissie uit: voorzitter: mr D. Schui
temaker. H. M. Koornneef, C. Gootschal, 
ir J. G. Pouw, U. de Stoppelaar, J. H. 
Goeman Borgesius, D. Amorison, dr P. 
D. van Royen, P. de Vries, G. J. Wey
land, mevr. H. F. C. In der Maur-Wilde
boer, C. F. Sixma, M. M. van Wely, 
mevr. C. de Kreuk-Suringar, F. W. van 
Vliet en E. Bos. 

Ook Winschoten benoemde 
Commissie 

ln Winschoten hebben zitting genomen 
in de Voorbereidingscommissie de heren 
J. A. v. d. Sluis en T. Bruintjes, terwijl 
door de secretaris der afdeling, mr Wilke 
N. Veldhuis per circulaire en op de le
denvergadering der afdeling reeds de 
nodige propaganda is gemaakt. 

Haarlem eveneens gestart 

Ook uit Haarlem bericht men ons de 
samenstelling van een voorbereidingscom
missie, die bestaat uit: mevr. Takes, mevr. 
H. J. G. Motshagen-Besselink, en de he
ren J. J. Delfos, dr G. Breekveld en Mr 
J. G. Bettink. 

De woordvoerder van V.V.D.-zijde, mr 
De Vos van Steenwijk, Vli!rklaarde, daar
in volkomen te kunnen meegaan. Het 
leek hem zeer juist. In het rapport wor. 
den genoemd: zorg voor bejaarden, op
richting van verpleeghuizen, speeltuin
werk, vacantiespreiding, enz. 

De commissie is tot de conclusie geko
men, dat de wijkraden dit rtiet zelf moe
ten doen, maar stimulerend moeten wer
ken om het verenigingsleven op gang te 
brengen en te houden. Een accentv,er
schuiving dus van hun taa1k naar. bet 
maatsèhappelijk terrein. 

Zij .blijkt ec!;ite1:. ·zoals onze geestver
want het uiturukte, op een adder te heb
ben getrapt. In het maand\)lad "De Ge
meente" van de P.v.d.A. van Sept.. 1954 
heeft men hierover een instemmend ar-

. tikel kunnen vinden,· maar de (r.k.) 
"Maasbode" heeft al gewaarschuwd, .dat 
de katholieken "waakzaam" zouden 
moeten zijn, omdat zij bang zijn, dat het 
parochiewerk ernstig zou kunnen wor
den geschaad. 

"Wat men" - zo schreef dit blad -
"aan een verhoging van burgerschaps
besef zou winnen, zou men dan tegelij
kertijd verliezen door de bevordering 
van de ontlkerstening, welke toch het nij
pendste probleem van de grote stad is". 

En ook van andere katholieke zijden is 
al betoogd, dat iedere bemoeiïng van ue 
w~ikraden op maatschappelijk en cultu
reel gebied moet worden afgewezen. 

En in het christ.-hist. weekblad "Ko
ningin en Vade~;land" van 22 October 
1954 is geschreven, dat de wijkraden zijn 
opgericht en gedragen worden door "uit
gesproken humanistische figuren". 

Op grond van deze en dergelijke uit
Jatingen kon de heer De Vos van Steen
w~ik verklaren, erg sceptisch te staan 
tegenover de toekomst der wijkraden. 

WU stuiten hier weer op de zuilen
theorie en - zo zei de heer de Vos -
dan weet men wat er van terecht komt. 

Zeer waardevolle opmerkingen maak
te de heer De Vos van Steenwijk over 
een materie. welke hem, als gewezen 
commissaris der Koningin, wel zeer be
kend is. n.l. over het tgezicht van Gede
puteerde Staten op de gemeenten. 

Er is (minister Beel bevestigde dit la
ter) een duidelijke ontwikkeling in deze 
richting, dat, blijkens jurisprudentie van 
de. Kroon. aan raadsbesluiten (als be
doeld in artikel 228 van de Gemeente
wet) de goedkeuring 'kan. worden ont
houden niet alleen wegens strijd met het 
financieel belang van de gemeente, doch 
ook om andere dringende redenen en 
met name wegens strijd met de wet of 
met het algemeen belang. 

Onz·e woordvoerder schaarde zich on
der de voorstanders van de ruime opvat
ting, maar het getuigt van de objectivi
teit van deze oud-commissaris en voor 
zijn sterke gevoel voor de gemeentelijke 
autonomie. dat hij zich tegelijk zorgen 
bleek te maken over de veel grotere dis
cretionnaire bevoegdheid, welke Gede
puteerde Staten .daardoor krijgen om 
goedkeuring te onthouden (al kunnen de 
gemeentebesturen dan ook in beroep 
gaan b\i de Kroon). 

Door de ontwikkeling van een eigen 
provinciale politiek, zo betoogde mr De 
Vos van Steenwijk, worden Gedeputeer
de Staten meer en meer partij in aller-

Centrale Zuid bleef niet achter 
In de Centrale Zuid staat de voorberei

dingscommissie onder voorzitterschap van 
dr M. P, Vrij, terwijl verder zitting heb
ben genomen: E. Noorman, E. J. Melzer, 
C. M. Donken, Z. W. van Wulfften Pal
the, mevr. J. W. Hulshoff Pol-Bicker 
Caarten, W. K. E. A. Paré en mevr. H. J. 
Schlemper-van Gijn. 

Bijzondere taak voor Wassenaar 
Wassenaar, dat als randgemeente van 

Den Haag een zeer groot aantal bezoe
kers moet leveren, heeft onder voorzitter· 
schap van de heer J. H. M. Matthijsen 
een commissie ingesteld, waarin verder 
zitting hebben genomen: R. Elout, J. 
Feenstra, jhr mr D. P. M. Graswinckel 
en J. H. van Kolbergen. 

lei bestuursaangelegenheden en komt 
hun onpartijdigheid bij de beoordeling 
van de gemeentelijke besluiten meer en 
meer in gedrang. 

lVfr A. Kleyn, burgemeester van Mep
pel, heeft in "De Nederlandse Gemeen
te" van 17 Dec. 1954 dan ook al gepleit 
voor iets als een regionale vertakking 
van de Raad van State, een onpartijdige 
instantie, die op provinciaal niveau zich 
stelt tussen de belangen van de provin
cie en die van de gemf;!ente. 

Onse geestverwant verklaarde, er nog 
niet aan toe te zijn, dit denkbeeld te aan
vaarden. HU duchtte daarvan vele be· 
zwaren en met name een grotere admi
nistratieve rompslomp, maar het door 
mr Kleyn gesignaleerde ·euvel is aanwe
zig en hier moet wel aandacht aan WO\'

den gewijd. 
De neiging om eigen denkbeelden door 

te :retten, eigen wil en wensen tegenover 
die van de gemeentebesturen geldend te 
maken, 'kan hun, zo meende spreker; 
vaak niet worden ontzegd. En hetzelfde 
is het geval bij de provinciale hoofdamb
tenaren. 

Iedere keer, dat een nieuwe provin
ciale hoofdambtenaar in functie trad 
in de tijd, toen de heer De Vos van 
Steenwli'k commissaris (in Drente, naar 
men weet) was. heeft hij dez·e altijd op 
het hart gedrukt: "denkt u erom, dat 
u b\i de beoordeling van besluiten van 
gemeentebesturen geen machtswelluste
ling moet zijn, geen boeman, die zijn 
eigen wil door wil dr\iven. 

Spreker heeft er ook nooit voor ge
voeld, een gemeentel\ik besluit niet goed 
te J;:euren. maar er steeds voor gepleit, 
eerst nog eens aan het gemeentebestuur 
de bezwaren aan te geven om te zien, of 
daar niet aan tegemoet gekomen kon 
worden. 

,.Per slot van rekening vormen wij 
één groot gezin en onze houding tegen
over lagere organen moet niet zijn een 
van straffen, maar van leiding geven." 

De minister heeft ingesteld een de
centralisatiecommissie om na te gaan, op 
welke w\ize de ·staatstaak meer in de
centraliserende zin zou kunnen wordtm 
gewijzigd. 

Laat dit. zo waarschuwde de heer De 
Vos, er niet toe leiden, dat teveel func
ties van de Regering naar Gedeputeerde 
Staten .worden overgeheveld. 

Dit zou wel eens tot gevolg kunnen 
hebben, dat de gemeenten van de regen 
in de drup komen en de gemeentelijke 
autonomie in toenemende mate over
schaduwd zal worden door de provin
ciale bestuursbemoeiingen. 

Zonder er een ogenblik aan te denken, 
over de tegenwoordige functionarissen 
een oordeel uit te spreken, waarschuwde 
de heer De Vos van Steenwijtk in het 
bijzonder tegen de machtspositie, welke 
de chefs van de Kabinetten van de Com
missarissen der Koningin innemen te
genover de _gemeentelijke autoriteiten en 
speciaal tegenover de burgemeesters, rHe 
voor hun promotie voor een belangrijk 
deel van hen afhankel\ik zijn. 

Het komt tegenwoordig voor, zo zei 
spreker, dat burgemeesters niet naar het 
Departement van de minister durven 
gaan, omdat z~j bang zijn, dat hun dit 
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Centrale Zwolle eveneens van 
de partij. 

De Centrale Zwolle heeft onder voor
zitterschap van de heer A. Nawijn, eve~ 
eens een voorbereidingscommissie inge
steld, waarin zitting hebben genomen: W. 
ten Berge, G. van Spijker, D. A. Coenradi, 
M. M. Schepman en W. Hietbrink. 

Uitbreiding in Centrale Den Helder 
Van de Centrale Den Helder bereikte 

ons nog een bericht, waarin wordt me
degedeeld, dat de voorbereidingscommis
sie van deze Centrale nog is uitgebreid 
met een lid uit Hoogwoud, namelijk mr 
H. de Boer. 

Wanneer de voortekenen niet bedrie
gen, zal het aantal der bezoekers onze 
verwachtingen verre overtreffen. 

17 September wordt een groot succes. 

door de provinciale autoriteiten <van 
wie hun promotiekansen ten dele afhan
gen) kwallik wordt genomen. 

Minister Beel verklaarde, een open 
oog voor het bezwaar, waarop de heer 
De Vos van Steenwijk had gewezen, te 
hebben. ook wat betreft het burgemees
tersambt en de sollicitanten naar dit 
ambt. 

' MINISTER BEEL 
...... open oog voor bezwaren ...... 

Hii deelde dan ook mede, dat het in 
z\in voornemen lag, dit vraagstuk, welks 
oplossing; zoals ook de heer De Vos had 
opgemerkt. verre van eenvoudig is, bin
nenkort in de maandel\lkse vergadering 

' 'ffiet de Commissarissen der Koningin 
aan de orde te stellen. 

Minister Beel voegde daaraan toe: In 
de Handelingen zullen zij trouwens in 
extenso kunnen lezen hetgeen .,de oud
commissaris heeft verteld". 

Wij hebben het bovenstaande enigs
zins uitvoerig vermeld, omdat deze ma
terie vele lezers ongetwijfeld ster<k zal 
interesseren. 

Ten aanzien van het verdere deel van 
het betoog van onze geestverwant zul
len wU daardoor echter tot een enkele 
vermelding moeten volstaan. 

Zo meende spreker, dat het verlenen 
van bijdragen voor vluchtelingen tot oe 
Regering zal moeten blijven beperkt en 
niet - zoals nu en dan geschiedt - tot 
de gemeente en provinciën moet worden 
uitgebreid. 

Verder drong de heer De Vos van 
Steenwijk er nog eens krachtig op aan, 
dat de Regering het denivellerings
vraagstuk ten aanzien van de ambtena
rensalarissen met ernst onder de ogen 
zal zien, want hoe langer hoe meer rijks
ambtenaren - en steeds de besten -
gaan over naar het particuliPre bedrijfs
leven. 

Tenslotte vermelden wij alleen nog, 
dat spreker nogmaals pleitte voor een 
spoedige grensregeling tussen Groni;1-
gen en Friesland in de Lauwerszee. 

Op zijn aandrang verklaarde minis~er 
Beel zich bereid met beide colleges van 
Gedeputeerden te overleggen, of die de-,;e 
zaak ter hand 'kunnen nemen. A. 
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Bij het eerste lustrum van een kleine 

en dappere republiek 
Vijf jaren strijd tegen een onderdrukker, die wederrechtelijk het vaderland bezet 

houdt, is iets, dat ons Nederlanders nog maar al te fris in het geheugen ligt. 
Zeer binnenkort zullen wij dan ook in dankbaarheid 'de dag herdenken, die - nu 

tien jaar geleden - aan die vijf zwarte jaren een einde maakte. 
Toch zullen op die dag ongetwijfeld de gedachten van velen even stilstaan bij 

het tragische feit, dat er andere volkeren zijn, die ook him bevrijdingsdag zouden 
willen vieren, maar dat niet kunnen doen, omdat voor hen de ene vijandelijkf' be
:retter slechts plaats heeft gemaakt voor een andere. 

Ergens in de wereld is zo een ander voll{, dat nu eveneens al bijna vijf jaren 
strijd moet voeren tegen een overweldiger; een volk, dat door langdurige banden 
van vriendschap met ons, Nederlanders, verbonden is geweest. 

Toen, in April 19W, na de aanslag op de deelstaat Oost Indonesië het volk 
van de Zuid Molukken, door ons gemakshalve mPPstal AmbonezPn gPnoPmd, geeu 
andere uitweg meer zag om zijn volksbestaan veilig te stPllen da.n door de uitroe
ping van de onafhankelijkheid, op de 25stt- van die maand, wist het, dat het een 
moeilijke tijd tegemoet zou gaan. 

De wederrechtelijk andere deelstaten opslokkende deelstaat Djokja zou zeker 
niet vrijwillig deze daad aanvaarden. 

Maar voor moeilijkheden was het Zuidmolukse volk niet opzij gegaan tijdens 
de Japanse bezetting, dus waarom zou het vrezen voor moeilijkheden van de zijde 
der Java.nen? 

Het Zuidmolukse \ olk wist, dat het het 
recht aan ztin zUde had. Zeker, het maak
te deel uit van de deelstaat Oost Indone
sië en E~.ls zodanig van de pas haar on
afhankelijkheid verkregen hebbende Re
publiek van de Verenigde Staten van 
Indonesië. 

Maar ten eerste was er toch in de 
R.T.C.-verdragen (art. 2 ontwerp over
gangsovereenkomst) overeengekomen, 
dat er een mogelUk~eid zou worden ge
schapen voor bevoUkingsgroepen om zich 
via een voll{sstemming uit te sprekP-n 
voor de eventuele vorming van een af-

"',:onderlijke deelstaat en ten tweede was 
.,.!lit volk er zich terdege van bewust, dat 

het bli monde van ztin vertegeuwoordi
' , gend lichaam. de Zuidmolukkenraad, op 
,,.;11 Maart 1947 voorlopig was toegetreden 
,: tot genoemde deelstaat Oost-Indonesië, 
·.,.,onder voorbehou'ding van het recht van 
'"'uittreden wanneer blijkt!n mocht, dat de 

Zuidmolukse belangen door de regering 
van genoemde deelstaat niet voldoende 
behartigd zouden worden. En dat be
sluit van voor I op.ic,g.~ .t~reding is 
seMrtdièn .11.M gewij;riga; • . · · · 

}{et ·yer.trouwen in lièt feit, dat iïj het 
r~cht.~· pun ziide hàd,den-.vonil,en de 
z~.·<lW. o.·_w.k}ters me. ermal~p. b,~.~.~ .. ·. t~. d, zo 
OJ~$jt~ o;f:9,5() ·dOOr de; ~~~e tak 
v~n ilè .Verenigilig v~ .ln.teiti'~~,tionaal 
Rti!.cl_lt,en <loor de diverse rechterl\jik:e uit
sJ1o'rltk~n die er ·zijn geweëst, zowel hier 
aiî; oi;f Nieuw· Guinea. :. .•· 

Moeilijl:heden voorzagen zij, ma~1r 
vreesden zij niet; hun beroep op net 
recht werd gehonoreerd, maar op een 
front moesten zii een bittere teleurstel
ling ervaren: de houding van Nederland, 
een der verantwoordelijke partijen voor 
de R.T.C. verdragen, het land welks ka
binet deze verdragen plechtig had onder
tekend. Eeuwenlange trouw van Ambon 
aan Nederland werd met onbegrip en 
veelal zelfs hardheid beantwoord. 

* * * 
V UI jaren strijden zij nu al bijna voor 

dat hoge menselijke goed, de na
tionale vrijheid, die zo door één volk, dan 
zeker door hen wordt verdiend. 

Vijf jaren alléén. Nog is het niet te 
laat, nog kan er hulp worden geboden 
aan trouwe vrienden, die in de steek 
werden gelaten om de z.g. goede betreik
kingen met een staat welks regering 
overduideliik bewijst ten eerste die goede 
betrekkingen alleen te wensen wanneer 
wij eenzijdig al haar verlangens inwilii
gen en ten tweede, dat zij hoe laJJ,ger hoe 
minder in staat is dat te doen, wat men 
van een regering redelijkerwijs mag ver
wa<'hten. d. i. te regeren. 

Vele Nederlandse ogen zijn gelukkig 
altijd open geweèst ,zeker ook onder ons 

'IîQI'ralen, voor het grote onrecht Ambon 
aangedaan door Indonesië, door de we
reld en niet in de)aatste plaats door Ne
derland. Steeds.meer ogen gaan open. 

Nieuws uit Afdelingen en Centrales 

Alkmaar koos nieuwe secretaris 
en penningmeester 

Op 5 April besloot de afdeling Alkmaar 
in ·een druk bezochte ledenvergadering 
als candidaten voor de komende Kamer
verkiezingen voor te stellen de zittende 
Kamerleden, alsmede mr dr C. Berkhou
wer en mr Th. Rijnberg. 

In verband met het wegens drukke 
bezigheden aftreden van de heren A. de 
Man en H. W. Holsmuller als secretaris, 
resp. penningmeester, werden in hun 
plaats verkozen resp. mr L. K. F. Schuite
maker, Bergerweg 20, Alkmaar en W. 
Schoehuys, Kennemerstraatweg 149, Alk
maar. 

Tot slot van de vergadering werden in 
een geanimeerde discussie verschillende 
onderwerpen van economisch-sociaal en 
politiek karakter besproken, o.a. het loon
beleid van de Overheid, het tekort aan 
arbeiders in de kop van Noord-Holland. 

Mr Van Leeuwen sprak in 
Amersfoort over wettelijke 

ouderdomsverzekering 

De afdeling Amersfoort had voor de 
tweede vergadering in de maand April 
het Tweede Kamerlid mr Van Leeuwen 
als spreker uitgenodigd. Op deze druk 
bezochte vergadering waren ook leden 
van de afdelingen Zeist, Soest, Baarn, 
Bilthoven en Venendaal aanwezig. 

Spr. begon met de voorgeschiedenis van 
de "Wettelijke Quderdomsverzekering". 
Deze vindt zijn oorsprong in de Talma
wetten. 

Vervolgens werden de verschillende sy
stemen, zoals fondsvorming en omslag
stelsel behandeld. 

Uit het betoog bleek dat de heer Van 
Leeuwen een groot voorstander van het 
omslagstelsel is, omdat dit, ook bij een 
verder voortgaande geldontwaarding een 
redelijk deel voor de ouderen reserveert. 

Hierna besprak spr. de mogelijkhe
den, zoals deze zich voordoen in het 
voorstel van de S.E.R. en de eventuele 
overgangsmaatregelen bij de invoering. 

Hiervan toonde de spr. zich geen 'voor
stander en sprak van een "ereschuld" aan 
de vergeten groepen, die door een belas-

tingverlaging maar nauwelijks geholpen 
kunnen worden. 

Spr. was er van overtuigd, dat het veel 
geld zal opeisen, maar hoopte toch, dat 
algemene ouderdomsverzekering spoedig 
en onverkort tot stand kan worden ge
bracht, zonder aftrek van eigen inkom-
sten. , 

Er bestaan momenteel drie problemen: 
Er moet belastingverlaging komen; 'n 

huurverhoging is noodzakelijk, om rede
nen van billijkheid tegenover de huiseige
naren en om reden van maatschappelijk 
evenwicht; en er moet een regeling ko
men voor een ouderdomspensionnering. 

Deze drie vraagstukken moeten geco
ordineerd worden bezien en alleen een 
krachtig regeringsbeleid zal in staat zijn 
dit op te lossen. 

Na de pauze was er gelegenheid vragen 
te stellen. Hiervan werd ruim g<'bruik 
gemaakt. 

\Varffum heeft een afdeling 
"Vrouwen in de V.V.D." 

Op een ·goed bezochte bijeenkomst in 
hotel .,Spoorzicht" te Warffum, sprak 
mej. Nagtglas Boot, secretaresse der 
Centrale Groningen van de V.V.D. over 
het doel en de organisatie van een afde
ling "Vrouwen in de V.V.D.", terwijl 
mevr. Doornbos-Oosting, lid der Partij
raad en gemeenteraadslid van Uithuizer
meeden, op duidelijke wijze sprak over de 
beginselen van de V.V.D. 

Na afloop hiervan werd besloten een 
afdeling .,Vrouwen in de V.V.D." op te 
richten. 

Alle aanwezige dames werden als lid 
ingeschreven en een bestuur werd geko
zen, waarna zich nog een geanin1eerd 
vraaggesprek ontspon. 

Ede houdt weldra lf'den
vergadering 

De afdeling Ede komt op Maandag 25 
April a.s. in .,Het Hof van Gelderland" 
aan de Markt in ledenvergadering bij
een. Er zal o.m. worden gediscussieerd 
over de Heideweek 1955. 

Indien de tijd het toelaat zal de heer 
J. Klok een causerie houden over het 
onderwerp "Melk en prijs''. 

In het niet zó, dat er hier een taak ligt 
vo::>r ons volrk in het algemeen om via 
zijn vertegenwoordigers in het Parle
ment de regering te noodzaken althans 
het meest mogelijke te doen om voor dit 
volk op te komen? 

* * * 
En voor ons, liberalen, geldt die taak 

wel in he't bijzonder, omdat toch 
op aandrang van de V.V.D. indertijd de 
clnusule is opgenomen, dat de regering 
die stHppen zou doen, die volgens ha;ll' 
bevorderlijk konden zijn aan een volledig 
tot :r.i.in recht komen van het zelfbesch;k
kingsrecht. gelijk dit is bedoeld in het 
boven genoemde art. 2 van de Over
gangsovereenrkomst. 

En zelfbeschikkingsrecht bedoelt te 
zeggen, dat het betrokken volk zelf zeg
gen kan wat het wenst en n i et, dat de 
Nederlandse regering zegt wat zij het 
beste acht. 1: .v. verregaande autonomie 
binnen de Indonesische Eenheidsstaat. 

Wanneer de regering niet anders wil, 
of door haa1· historische gebondenheid 
niet anders meent te kunnen, dan zal 
aandrang van onder a{, via het Parle
ment, die regering tot een beter inzicht 
moeten brengen. 

En het is derhalve. dat ik een beroep 
doe b\i dit eerste lustrum van de kleine 
en dappere Republiek op U, leden van 
onze V.V.D., hoog en laag op de politieke 
ladder om te blijven strijden voor, en in
zoverre ge :t:.ulrks nog niet deedt niet on
beroerd te bl\iven bii. deze vrijheidsstr.jd 
van onze vrienden van voorheen - en 
wanneer wij onze plicht verstann van de 
toekomst - te meer, opdat het tweede 
lustrum van de Republiek der Zuid
molukken niet alleen over vijf jaar kan 
worden herdacht. maar dit gebeuren kan 
in een vrij Amboina. 

J. H. RITZEMA BOS, 
Voorz. afd. Doetinchem. 

"Nederlandse vrouw tot hoge 
waardigheid geroepen" 
Een aanvulling en verduidelijking 

In verband met het artikel, opgenomen 
in ons weekblad van 26 Maart onder de 
titel "Nederlandse vrouw tot hoge waar-

, digheid' geroepen", maakt men ons van 
bevriende zijde er op attent, dat in No
vember 1947 mejuffrouw mr J. C. Hudig 
een plaats kreeg in de Rechtbank te 
Rotterdam, waarbij zij werd aangewezen 
als kinderrechter. 

' Strikt genomen was mejuffrouw Kroe
sen dus niet de eerste vrouwelijke 'rech
ter, maàr de eerste vrouwelijke. rechter, 
die geen speciale bestemming kreeg. 
Gaarne nemen 'wij hiervan nota. 

Nieuwer Amstel koos niPuwe 
bestuursleden 

De afdeling Nieuwer Amstel hield op 
28 Maart j.l. haar jaarlijkse ledenverga
dering. 

Als nieuwe bestuursleden werden ge
kozen de heren P. C. Boevé, mr A. H. L. 
Nuver en W. F. H. Peeters (voorzitter). 
Herkozen werden de heren jhr F. A. N. 
van Adrichem Boogaert, C. J. Boswijk, 
W. E. Drijver (secretaris) en drs C. A. 
Monster (penningmeester). 

De jaarverslagen van de voorzitter en 
de penningmeester werden goedgekeurd. 

Verder werd de Beschrijvingsbrief 
voor de a.s. Jaarlijkse Algemene Verga
dering besproken en werden de voorlo
pige cand.idaten voor de vet·kiezingen 
voor de Tweede Kamer in 1956 aangewe
zen. 

Deze vergadering betekende tevens 
het afscheid van onze vorige voorzitter, 
de heer dr G. Lubbers, die zich niet her
kiesbaar stelde. 

Afdeling Wieringermeer hield 
goed bezochte vergadering 

Het is op het ogenblik geweldig druk 
md ue landbouwwerkzaamheden in de 
Wkringermcer. Door de late winter is 
de inzaai der gewassen, wat gewoonlijk 
in Maart gebeurt, verschoven tot April. 

Daar bovendien bijna alle paarden ver
vangen zijn door trekkers, is ook het 
werken in de avonduren en soms 's 
nachts mogelijk geworden. Nu gebeurt 
het nogal eens, dat de arbeiders overdag 
werken en de werkgevers de andere tijd
stippen van de dag, En daar de afdeling 
Wieringermeer uit landbouwers en mid
denstanders bestaat, was de verwachting 
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Copie voor deze rubriek te 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springn, 
Alexanderstraat 16, Haarlem. 

Verheugende activiteit 
in Deventer 

De vrouwengroep in Deventer, die 
de oudste is van de V.V.D. vrou

wengroepen, zond in de loop van de 
winter enige verslagen, die wij hier 
gecombineerd opnemen. 

Tweemaal heeft de heer Leyds uit 
Almelo gesproken. 

De eerste keer sprak deze over de 
houding van de V.V.D. tegenover an
dere politieke partijen. Hij vestigde er 
de aandacht op, dat onze partij andere 
opvattingen huldigt dan de kerkelijke 
partijen met name de K.V.P. en de 
Prot. Christ. partijen. In dit verband 
werden de gedachten van de toehoor
sters bepaald bij het openbaar onder
wijs, het mandement en de Zondags
wet. 

Ten aanzien van de P.v.d.A. zei de 
heer Leyds wel in te stemmen met de 
leus van vrijheid, doch minder met die 
van gelijkheid, die tot nivellering leidt. 

Hij wees er op, dat vele vooraan
staande mannen in binnen- eJl bui
tenland terugkwamen .van de zo ver 
doorgedreven socialisering van bedrij
ven, met name in Engeland. 

In geval van een monopolie, als· bij 
de Ned. Spoorwegen, P.T.T. en gas- en 
electriciteitsvoorziening wordt geen 
gevaar gezien de leiding in één hand 
te houden, mits onder toeezicht. 

Als eindconclusie werd gesteld het 
waken voor het bewaren van onze ma
teriële vrijheid tegenover de P.v.d.A. 
alsmede dat van onze geestelijke vrij
heid tegenover de kerkelijke· j)artijeh. 

Een paar maanden later hield hij 
een· inleiding waarin hij wees op het 
conservatisme in de Partij van de Ar
beid. 

Voorts wekte hij op tot ledenwer
ving. 

Op de derde bijeenkomst sprak me
vrouw De Vries-Van der Hardt Aber
son over haar werk als gemeente
raadslid van Hengelo. 

Provinciale dag In 

Zuid-Holland 
} n Zuid-Holland gaat men weer 'n 

Provinciale dag houden en wel 
op 23 Mei in het kasteel Oud-Poel
gPest te Oegstgeest. 

Mevr. E. van den Bosch-de Jongh 
zal spreken over "Kunstvorming bij de 
Jeugd". 

Oud-Poelgeest is voor een dergelijke 
bijeenkomst bijzonder g!"schikt en de 
spreekster behoeven wij niet bij U aan 
te bevelen. 

Het zal dus ongetwijfeld weer een 
geslaagde dag worden. 

voor Pen goede opkomst voor d<' alge
mene· h•denvergadering gering. 

Doch dit viel erg mee. Bovendien was 
het een zeer geanimeerde vergadering. 

Ons lid van de raad, de heer Breebaart, 
hield een causerie over gemeentelijke pro
blemen, zoals het bouwen van vereni
ging-sgebouwen, het vierde dorp en vele 
andere zaken, die in een snel groeiende 
gemeente aan de orde komen. 

Voorts werden de huishoudelijke zaken 
afgehandeld. De aftredende bestuursle
den, de heren Ereebaart en Hoekinga, 
wet·den met op één na algemene stemmen 
herkozen. 

Over de candidaatstelling voor de 
Tweede Kamerverkiezing ontstond een 
levendige discussie. Tenslotte werden 
candidaat gesteld de negen aftredenden 
en de heren Berkhouwer uit Alkmaar, 
Ereebaart uit Middenmeer en M. Visser 
uit Arnhem. 

Voor de V.V.D.-dag op 17 September 
bestond goede belangstelling. Maar het 
is nu eenmaal zo, dat de oogst dan ge
borgen zal moeten zijn, terwijl voor de 
middenstanders de Zaterdag minder ge
schikt is. 
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Politiek nieuws uit de hoofdstad 

Principiëel liberaal geluid 
bij het voorstel tot 

• 
ID de Amsterdamse Gemeenteraad 

uit de 
ontslag 

Commissies 
van communisten 

van Bijstand 

Meerderheid .forceerde maatregelen, die met de waarlijke 
democratische orde tn strijd zqn 

In het debat ()ver de stakingen in de Amsterdamse gemeenteraad is 
een zeer. principiële zaak aan de orde gekomen, waarop wij inzonderheid 
lll'Og'en ingaan. Dat debat had tevens enkele accenten, waarbij kant
tekeningen kunnen worden gemaakt. 

Doch eerst de: pricipiële zaak. Die bestond hierin, dat de voorzitters 
'1'8.11 de fracties van de P.v.d.A., K.V.P. en C.H.-A.R. namens hun frac
ties in de op verzoek van de communistische raadsleden bijeengeroe
pen raadsvergadering een voorstel indienden tot wijziging van het 
reglement van orde van de raad. 

Waar dit reglement handelt over de commissies van bijstand wilde 
cli.t vool'Stel dan· door een aanvulling van het betreffende artikel -
tlat de bepaling van de zittingsduur van zo'n commissie aan de raad 
opdraagt - de mogelijkheid scheppen om leden van die commissies, 
iD wie de raad geen vertrouwen meer heeft, tussentijds ontslag te. 
verlenen uit die commissies. 

De fractieleider van de V.V.D., de heer 
R. Th. J. Ie Cavelier, heeft zich met 
kracht van argumenten tegen dit voor
stel verzet. 

Want, zeide hij, vooreerst was het ver
keerd om naar aanleiding van een inci
denteel geval en in een gemotietteerde 
sfeer met deze aanvulling te komen. 

Men zou haar aan de orde kunnen stel
len wanneer men - hetgeen overigens al 
jaren gaande is! - een algemene herzie
ning van het reglement van orde van de 
raad ter tafel brengt. 

In dat geval zou men de V.V.D. niet 
zonder meer tegenover zich vinden wan
neer het er om ging in dit reglement 
waarborgen neer te leggen nopens het 
lidmaatschap van de bedoelde commis
sies, dóch' de . v:v.ri. zou zich dim niette
ntin het recht voorl:lehouden er zich 
nauwkeurig rekenschap van te geven of 
zodanige waarborgen binnen aanvaard
bare formuleringen zouden zijn te bren
gen. 

Want - en daar wees de heer Le Ca
velier zeer terecht op - men moet er zich 
wel voor hoeden mogelijkheden te schep
pen in een reglement, die te eniger tijd 
op heel andere wijze kunnen worden ge
ïnterpreteerd en tQegepast dan waarvoor 
ze feitelijk, in dit geval als incidentele 
reactie, zijn bedoeld. 

Wat is het vertrouwen dat men in 
iemand stelt? Het is een zeer subjectief 
oordeel, dat men ook op religieuze, ethi
sche, sociale en andere motieven kan 
baseren, doch is dit oordeel rècht? 

Het is zeer goed denkbaar, dat een re
g)ementsmogelijkheid, als wordt voorge
steld, zich te eniger tijd eens wreekt tus
sen andere groepen. Men denke maar 
eens aan het Zuiden van ons land, zo 
zeide de heer Le Cavelier vermanend. 

Wat hij bedQelde was duidelijk. Het zou 
daar toch zeer goed denkbaar zijn - be
staat er niet zoiets als een mandement -
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dat men in een overwegend katholieke 
gemeenteraad het vertrouwen niet là·n
ger bezit in de socialist op geen andere 
grQnd dan verschil in levensbeschouwe
lijk inzicht. 

En mQet men de socialist dan maar uit
sluiten van het met het raadslidmaat
schap inhaerente lidmaatschap van een 
commissie van bijstand? 

• • • 
De heer Le Cavelier heeft, hoe afke-

rig ook van de communistische 
methQden en hoe· weinig ook vertrouwen 
stellende in de C.P.N., gelukkig het libe
rale beginsel niet prijs gegeven. 

Hij heeft ook nog een feitelijk pleit ge
voerd, dat de democraat in hem siert, 
want hij betoogde, dat men de CQmmunis
tische raadsleden, die de vertegenwoordi
gers zijn van twintig procent van de in 
vrijheid kiezende bevolking van Amster
dam, niet in huil rechten mag beknotten, 
ook al gebruiken zij de spelregels van de 
demQcratie om diezelfde democratie aan 
te tasten. 

Er zal dan eerst moeten zijn, betoogde 
de heer Le Cavelier, een wetgeving van 

·Den Haag, waarbij van communisten in 
besturende colleges de rechten WQrden 
beknot of deze hun geheel worden ont
zegd, doch bij de bestaande wetgeving en 
de bestaande voor ieder geldende demo
cratische rechten kan men de vertegen
woordigers van een vijfde deel van de 
hoQfdstedelijke bevolking niet de moge
lijkheden onthouden die elk raadslid toe
komen. 

Ook heeft d heer Le Cavelier duidelijk 
doen uitkomen,. dat men in 1948 de com
munistische wethouders heeft geëlimi
neerd omdat zij zich in qualiteit van wet
houder met een dQor hen mede-Qnderte
kend communistisch manifest tot de bur
gerij van Amsterdam hadden gewend. 
Daar was een causaal verband. 

Doch hoewel er communistische raads
leden bij de activiteiten van het stakings- · 
comité betrokken zijn geweest, kan men 
bezwaarlijk beweren, dat zij dit hebben 
gedaan in hun qualiteit van leden van 
commissies van bijstand of met gebruik
making van kennis, die zij alleen als lid 
van die commissies konden hebben be
zeten. 

Toen de V.V.D. woordvoerder dit cau
sale verband ter sprake bracht, dat gold 
VQOr de eliminering van de communisti
sche wethQUders, dachten wij even aan 
een andere publicatie, namelijk het poli
tieke planboek "Mens en stad" van de 
P.v.d.A., tot de samensteJiing waarvan 
enkele planboekcommissieleden zo duide
lijk en dankbaar gebruik hebben ge
maakt van de kennis en de middelen 
waarover zij als wethouder de beschik-
king of tQegang hadden ......... Doch dit 
verder terzijde. . . . 

De rede van de heer Le Cavelier was 
volmaakt ten principale. Daarbij 

had het kunnen blijven, want het was 
duidelijk, dat de V.V.D. enerzijds en de 
P.v.d.A., K.V.P. en C.H.-A.R. anderzijds 
(die tQch het VQOrstel hadden ingediend) 
op dit punt diametraal tegenover elkaar 
stonden. 

Helaas, de politiek is er weer bijgehaald 

toen men in de op de eerste op commu
nistisch verzoek bijeen geroepen verga
dering een tweede, gewone zitting. liet· 
volgen. In die zitting dienden dezelfde 
drie fracties onmiddeJiijk het VQQrstel in 
de aanvaarde wijziging van het regle
ment meteen toepassende, om het ver
trouwen in alle communistische leden van 
de raad als leden van de commissie van 
bijstand op te zeggen. 

Toen heeft de heer Den Uyl (P.v.d.A.) 
het weer niet kunnen laten - het is 
ook moeilijk voor sommigen te begrijpen 
wat voor iemand een beginsel waard kan 
zijn - onvriendelijkheden aan het adres 
van de liberalen te debiteren. 

Zij waren voor 1940 zo slap geweest in 
hun houding tegenover de nationaal-sQ
cialisten. Van V.V.D.-zijde heeft daat:OP 
mr J. de Wilde - de heer Le Cavelier 
moest op het uur van die zitting elders 
een belangrijke vergadering presideren 
- de heer Den Uyl nQg eens onderwezen 
in het liberale beginsel van de verdraag
zaamheid, die slechts in intolerantie ver
keert, wanneer er van een noQdsituatie 
kan worden gesproken. 

De heer Den Uyl was zelf QOrzaak ge
weest, dat mr De Wilde nu meer moest 
geven dan uitsluitend een principiële 
visie, namelijk deze practische en onzes 
inziens zeer juiste, dat de socialisten he
vig geprikkeld waren Qmdat deze sta
king zo duidelijk aan het licht heeft ge
bracht welk een afstand er is ontstaan 
tussen de vakverenigingsleiders en hun 
VQlgelingen. 

Deze sta&ing had voor de SQCialisten 
een teken aan de wand moeten zijn en zij 
zouden beter dQen de hand eens in eigen 
boezem te steken, dan op alle mQgelijke 
manieren te trachten de communisten 
aan de kaak te stellen en maatregelen te 
forceren, die met Çle waarlijke democra
tische orde in strijd zijn, aldus mr De 
Wilde. 

De heer Den Uyl verweerde zich bij in
terruptie, toen de socialisten verweten 
werd, dat zij verdraagzaamheid weinig 
toonden wanneer zij uit utiliteitsoverwe
gingen een reglementswijziging bewerk
stelligden, dat hij "te veel had geleden 
VrQeger onder de liberale onverdraag
zaamheid". 

Op zichzelf sneedt die opmerking geen 
hout maar zij zou kenmerkend te noe
men zijn VQQr ietwat rancuneuze neigin
gen aan de kant van deze socialistische 
woordvoerder. 

• • • 
· Jn ons vorig nummer hebben wij onze 

politieke visie op de staking gege-

ven. Van V. V.D.-zijde bleef dat in de raad 
beperkt tot de enkele noodgedwongen 
in dat opzicht r:emaakte en welgerichte 
opmerkingen vàn mr De Wilde. 

Doch wij '1ebben in de aanhef nog ge
sproken van een accent van deze zittin
gen, waarbij een kanttekening kon wor
den gemaakt. 

Wij hebben het QOg op dit aspect, dat 
men in de raad bij zulk debatten te 
doen heeft met een zeer merkwaardig, 
eigenlijk bizar verlengstuk van de vak
hondspolitiek en vakbonden-concurrentie 
tegelijkertijd. 

Want hier trokken de fracties - hun 
woordkeus was menigmaal typerend -
het gezamenlijk front van de neutrale 
(zeg: socialistische) en confessionele 
vakbonden strak tegenover dat van de 
E.V.C. 

De Duitser noemt dat Real-Politiek. 
Buiten de raad is dat front voorlopig 
niet nodig en daar ziet men N.V.V. en de 
CQnfessionele vakbonden tegenwoordig en 
door deze staking nQg eens te meer in 
een Qnaangenaam gekibbel verward. 

Hoezeer - nog een aspect - het N.V.V. 
de fractie van de P.v.d.A. heeft doortrok
ken en inspireert, is ook wel gebleken uit 
de door de socialistische wethouder de 
heer Ram ten• beste gegeven beschou
wing. 

De inhoud daarvan, gericht tegen h~t 
communisme, kon men ten volle onder
schrijven. 

Alleen: er sprak geen wethouder van 
Amsterdam, geen stads bestuurder,. dQch 
een N.V.V.-er, die geheel was vergeten 
dat }lij .als N.V.V.-er in hart en nieren 
tenSlQtte toch zetelde op de stQel van 
een wethouder van de hQofdstad. 

Dat was tekenend voor de overigens 
begrijpelijke verontwaardiging van de 
heer Ram individueel over de communis
tische agitatie - nochtans hij had die 
verontwaardiging in formulering en toon 
dienen te transponeren naar de functie, 
waarin en waaruit hij in de raad kQn 
spreken: die van wethouder. 

De functieverwarring of tekort aan het 
onderkennen van de functie, die wordt 
bekleed was hier manifest. De heer Ram 
is de afgetreden tramdirecteur ir Hofman 
al eens zo rauwelings op het lijf gevalle,t, 
nu deed hij het iedere toehoorder, zelfs 
degeen, als schrijver dezes, die het t~~n 
aanzien van de feitelijke inhoud van zijn 
betoQg, met de sp~eker volkomen eens 
kon zijn, dQch niet inziet waarom van 
achter de tafel van B. en W. de fiolen 
van tQorn op demagogische wijze moeten 
worden uitgestort. 

AFDELING AMSTERDAM HIELD 
JAAR\iERGADERING 

Candidaatstelling Tweede Kamer 
o.m. aan de orde 

Op 15 April l.I. kwam de afdeling Am
sterdam voor het houden van haar jaar
vergadering in Bellevue bijeen. 

Naast het openingswoord van de V()Qr
zittec, het jaarverslag van de penning
meester en dat van de secretaris ver
meldde de agenda een bespreking van 
het bestuursbeleid, de benoeming van een 
kascommissie voor het boekjaar 1955 en 
verkiezing van leden voor het bestuur en 
de bestuursraad. 

In plaats van de aftredende bestuurs
leden de dames J. M. P. Edel-Visser, W. 
Fermin-Stam, de douairière E. M. Ba
ronesse van Harinxma thoe Slooten-van 
Welderen, baronesse Rengers en mej. A. 
C. der Kinderen en de heren I. P. Alme
kinders en J. Rozeman werden gekozen 
de dames D. N. Barmé-Hanf, J. A. Dik 
-Visser en mej. J. van Smaalen en de 
heren drs H. Pot, mr A. J. Steendijk en 
A. A. J. J. Thomson. 

Ter vervanging van de aftredende le
.den van de bestuursraad de dames D. H. 
Barmé-Hanf, · dr M. J. Freie en mevr. 
M. M. C. Spanjaard-van SQmeren Brand 
en de beren DW H. Boekel en uw R. Kiel-

stra koos de vergadering de dames H. 
v. d. Swan--de Kiewit en H. van Someren 
-Downer en de heren F. W. Hiddinga, 
R. W. Garschagen en drs D. Ruiter. 

Als plaatsvervangende Centrale Verte-
genwoordigsters wees de vergadering aan 
mevrQUW H. v. d. Swan-de Kiewit. 

Nadat de beschrijvingsbrief van de Al
gemene Ledenvergadering der Partij in 
bespreking was gebracht en de afgevaar
digden naar de vergadering waren aan
gewezen, werden de volgende leden der 
Partij gekozen ter plaatsing op de voor
lopige grQSlijst voor de verkiezingen van 
leden der Tweede Kamer der Staten
Generaal in 1956 (in alfabetische volg
orde): 

H. J. Ankersmit, C. BQekel, W. J. de 
Bruyne, R. Th. J. Ie Cavelier, Joh. G. H. 
Cornelissen, mevr. A. FQrtanier--de Wit, 
P. den HartQg, drs H. A. Korthals, mr H. 
F. van Leeuwen, drs R. H. Neuberg, prof. 
mr P. J. Oud, mr H. van Riel, G. Rit
meester, mevr. mr J. M. Stoffels-van 
Haaften, mr J. de Wilde, prof. dr H. J. 
Witteveen, mevr. G. Wijsmuller-Meyer, 
R. Zegering Hadders. 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHfiD EN DEMOCRATIE 

Op_f!_ninf!srede van prof. mr Oud op de Algemene Vergadering van de V.V.D. te Haarlem 

· "J_Jiberalisme is veel meer dan een richtsnoer voor politiel' 
en econo10isch beleid, het is de machtige stroom, die door 

de gesch.iedenis der mensheid . gaat en die voor ieder 
mens de vrijheid vraagt tot volledige ontplooiing" 

Û ver veertien dagen zullen wij het tweede 
lustrum vieren van de bevrijding van het 

vaderland. Tien jaren zal het dan geleden zijn, 
dat het nationaal-socialistische Duitsland zich op 
genade of ongenade had over te geven. 

In de vrije wereld van het Westen heerste toen 
maar één gevoelen. Aan de Duitsers moet iedere 
gelegenheid worden benomen om het spel van 
1914 en 1939 te herhalen. De democratie moet 
thans afdoende worden beveiligd. Daarvoor was 
de eerste voorwaarde, dat geen bewapend Duits
land zou herrijzen. 

Hoe geheel anders ziet het er thans uit. Het 
hoofdprobleem van de buitenlandse politiek van 
het Westen - ook van de Nederlandse - is in 
de laatste jaren geworden: hoe schakelen wij 
Duitsland in bij de verdediging van de Westerse 
,democratie. · . 

Het is in tien jaren tijds een geweldjge omme~ 
keer. Toch is een zo grote verandering op zó 
korte termijn in de internationale verhoudingen 
allerminst iets nieuws. 

Nog geen vijftig jaar geleden staat het Duitse 
Keizerrijk daar als een geweldige militaire macht. 
In November 1918 zien wij het ineenstorten. De 
democratische Republiek Weimar, die het zal ver
vangen, houdt het echter geen vijftien jaren uit. 
Als op 30 Januari 1933 A dolf Hitier de macht in 
handen krijgt, is haar doodvonnis getèkend. 

Terreur naar binnen en naar buiten is het de
vies van zijn nationaal-socialistisch regiem. En in 
1910 staat de vrije wereld tegenover een Duits 
militair machtsapparaat, nog heel wat geduchter 
dan dat van 1914 en zwaar moet zij boeten voor 
het feit, dat haar bew.apening geen gelijke ,tred · 
heeft gehouden met die van de Duitsers. 

* * * 

W ie van de geschiedenis niet wil leren, is 
.,., veroordeeld haar te herhalen," moet de 

Amerikaanse filosoof Santayana geschreven 
hebben. Ik trof deze uitspraak aan in een be
schouwing in het Amerikaanse tijdschrift "Fo
reign Affairs", gewijd aan hetgeen de schrijver 
noemt de "new look" in Rusland sedert het over
lijden van Stalin. 

Hij heeft in die "new look" niet veel vertrou
wen. Hij schreef zijn artikel vóór de val van Ma
lenkov en heeft, dunkt mij, blijk gegeven een 
goed inzicht in de verhoudingen in Sovjetkringen 
te bezitten. 

Ik zou het artikel wensen in de handen van 
allen, die, zonder communist te zijn, uit overwe
gingen vah pacifisme de bewapening van het 
Westen veroordelen. Men zou voor~ hen het 
woord van Santayana aldus kunnen paraphrase
ren: "Wie uit het optreden van het nationaal
socialisme niet heeft geleerd, is veroordeeld het 
bolsjewisme te ondergaan". 

Van het Russische .probleem is het Duitse niet 
los te maken. Er is voor de vrije wereld geen gro
ter gevaar, dan dat Duitsland zich naar het 0os· 
ten zou gaan wenden. Een wijze politiek moet er 

dus op ·gericht zijn de Duitsers aan het Westen 
te binden. 

Het Westen heeft daarvoor góede kansen, ZO• 

lang Adenauer de politiek van de Duitse Bonds
republiek bepaalt. Zijn beleid is geheel op het 
Westen gericht. Het wordt hem daarbij niet ge
makkelijk gemaakt, noch in het binnenland, noch 
in het buitenland. 

Voor de politiek der Duitse socialisten kan ik 
weinig bewondering koesteren. Zij is wel bitter 
weinig Europees georiënteerd. Ik heb zo de ge
dachte, dat onze minister-president bij zijn ge
sprek te Scarborough met de Duitse socialistische 
leider Ollenhauer daarvan ook wel het zijne zal 
hebben gezegd. Hij zal dan een verdienstelijk 
werk hebben gedaan. Ik behoor dan ook zeker 
niet tot hen, die menen dr Drees over deze reis 
te moeten lastig vallen. 

* * * 

H et is wel zeer te betreuren, dat de aanvan
kelijke houding van Frankrijk de oppositie 

der Duitse socialisten wind in de zeilen heeft ge
blazen. Dat de Fransen bevreesd zijn voor de her
leving van een Duitse militaire macht, die op
nieuw een bedreiging zal kunnen vormen voor het 
democratische Westen, is alleszins begrijpelijk. 

Wat dit aangaat, iS er zeker tussen Nederland 
en Frankrijk geen verschil. De grote vraag is ech
ter, welke politiek de beste vooruitzichten biedt, 
·om dit te voorkomen. 

De in 1945 gekozen weg van een ontwapend, 
in twee"ën verdeeld Duitsland is daartoe zeker niet 
geschikt gebleken. Op dit punt behoeven wij ons 
na tien jaren geen enkele illusie meer te maken. 
De Russen hebben ons dat wel afgeleerd. 

Zij willen zich immers in geen enkel opzicht 
houden aan de regels van het democratische spel. 
Zij denken er niet over de volken, die zich in hun 
machtssfeer bevinden, vrijheid te laten hun eigen 
lot te bepalen. Zij bouwen bovendien achter hun 
ijzeren gordijn een geweldig militair apparaat op, 
dat voor het Westen een zeker niet geringer he· 

dreiging vormt dan dat, hetwelk Hitier zich had 
weten te verschaffen. 

Onder deze omstandigheden was inschakeling 
van de Duitse Bondsrepubliek bij de verdediging 
van West-Europa geworden tot een zaak, die 
rechtstreeks het voortbestaan van onze bescha
ving raakt. Het was al lang niet meer de vraag 
of het moest geschieden, maar hoe het zou ge-
schieden. 

* * * 

W ij hebben het van het- begin af de beste 
oplossing geacht, dat Duitsland zou wor

den opgenomen in de Noord-Atlantische Ver
dragsorganisatie. Het aantal deelnemers aan die 
organisatie is zo groot en er behoren zo machtige 
staten toe, dat het gevaar voor een Duitse hege
monie in dtt verband volkomen is uitgesloten. 

Het zijn aanvankelijk bovenal de Fransen ge-
weest, die dit niet hebben gewild. Hun gedach
tengang was: de Noord-Atlantische Organisatie 
is een samenwerking van nationale krijgsmachteil 
en opneming van Duitsland in haar verband he~ 
tekent derhalve de herleving van een nationaal 
Duits leger. 

Daarom kwam van hun zijde het denkbeeld om 
voor de verdediging van West-Europa te breken 
met het stelsel van samenwerking van nationale 
machten en over te gaantot de oprichting van wat 
men een Europese krijgsmacht zou kunnen noe~ 
men. Daaruit is het verdrag voortgekomen, waar~ 
bij Frankrijk, Duitsland, Italië en de drie landen 
der Benelux een Europese Defensiegemeenschap 
in het leven zouden roepen. 

Dat aan deze oplossing bezwaren kleefden, 
hebben wij ons niet verheeld. Wij hebben haar 
aanvaard, eensdeels omdat zij op dat ogenblik 
de enig mogelijke was om de inschakeling van 
Duitsland bij de verdediging van het Westen te 
bewerkstelligen, anderzijds omdat zij een bijdrage 
zou vormen tot de verwezenlijking van een Euro• 
pese integratie. 

De opstellers van het verdrag hadden die iti"' 
tegratie zozeer voor ogen, dat zij zelfs hadden 
voorzien in een procedure, die de totstandkoming 
van een Europese Politieke Gemeenschap zou 
kunnen bevorderen. Men heeft vervolgens, ten 
einde de komst van die politieke gemeenschap te 
versnellen, de procedure los gemaakt van de tot
standkoming van de Defensiegemeenschap. 

Dientengevolge ging een bijzondere vergade· 
ring van parlementariërs der zes landen aan de 
arbeid. Deze vergadering stelde het ontwerp op 
voor een verdrag tot het in het leven roepen van 
een Europese Gemeenschap, dat aan de zes re• 
geringen ter overweging werd aangeboden. 

(Zie vervolg pag. 6) 

Bijgaand publiceren wij de openingsrede van 
prof. mr P. J. Oud, uitgesproken op de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering van onze Partij, die op 22 
en 23 April j.L te Haarlem werd gehouden. 
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NOG STEEDS: BEGROTINGEN IN DE 

EERSTE KAMER 
Mr de Jl os van Steenwijk besprak: Oorlog en Marine, Maatschappelijk 

Werk en Wederopbouw en Jl olkshuisvesting 
Bij alle drie de begrotingsbebandelingen in de Eerste Kamer, waaraan wij bier

onder aandacht besteden, n.l. Oorlog en J\larine, Maatschappelijk Werk en Weder
opbouw en Volkshuisvesting, was mr dr R. H. baron de Vos van Steenwijk de 

De heer De Vos van Steenwijk achtte 
hier een stuitende ongelijkheid aanwezig 
en deed een beroep op de minister, deze 
op te heffen. Het was echter weer tever
geefs. V. V.D.-woordvoerder. 

Bij Oorlog en Marine sprak hij als vervanger van mr W. C. Wendelaar, die, naar 
men weet, reeds geruime tijd wegens ziekte verstek heeft moeten laten gaan. Het 
zal onze lezers ongetwijfeld zeer verbeugen te vernemen, dat de beer Wendelaar 
thans hersteld is en dat hij, naar hij ons persoonlijk mededeelde, binnenkort ook 
zijn arbeid in de Eerste Kamer weer hoopt voort te zetten. 

De minister verklaarde, deze zaak nog 
eens met nauwgezetheid te hebben be
zien, maar dat hij "bij herhaling het be
sluit had moeten nemen, dat hij als mi
nister van Oorlog niets meer kan doen". 

Het was begrijpelijk, dat zeker de heer 
De Vos van Steenwijk, die lid is van het 
algemeen bestuur der Vereniging tot be
houd van Natuurmonumenten, zijn ver
ontrusting toonde voor nieuwe schen
dingen van het natuurschoon - nu wel
licht op de Waddeneilanden - door uit
breiding van militair oefenterrein. 

Het ligt voor de band, dat de heer De Vos van Steenwijk zich op bet voor hem 
minder bekende terrein der defensie tot een korte rede beperkte. 

Hij begon deze rede met een woord van hulde aan bet Korea-bataljon, dat zich 
met ere heeft gekweten van zijn taak om een bijdrage te leveren in de collectieve 
veiligheid, ook in bet Verre Oosten, en met eerbied gedacht bij de 115 gevallenen, 
die in de strijd voor de Verenigde Natielil zijn gebleven. Natuurlijk erkende onze woordvoerder 

daarbij - hij zei dit ook uitdrukkelijk -
dat de minister voor grote moeilijkheden 
staat, omdat onze krijgsmacht nu een
maal onvermijdelijk moet beschikken 
over oefenterreinen. 

Onze woordvoerder bracht in herinne
ring, dat 1954 het laatste jaar was van 
die vierjarige periode, waarvoor totaal 
f 6 milliard - elk jaar f 1,5 milliard -
voor de militaire departementen werd 
gevoteerd. Dank zij dit grote offer kon 
veel verbetering en uitbreiding worden 
bereikt en is ook de critiek verminderd. 

De minister heeft, naar de heer De Vos 
opmerkte, de f 1,5 milliard per jaar nu 
verminderd tot f 1350 millioen per jaar 
voor de periode 1955 tot 1957. Hij ver
heugde zich er over, dat dit mogelijk is 
en na,m aan, dat het verantwoord is voor 
het op peil houden van de krijgsmacht, 
te land, ter zee en in de lucht. 

Wel komt de vraag op, of de gewijzig
de situatie door mogelijk gebruik van 
atomische en thermonucleaire strijdmid
delen geen wijziging moet brengen in de 
inrichting van ons leger en hij dacht 
daarbij in het bijzonder aan een verleg
gen van de kracht naar de luchtmacht. 

In dit verband sprak hij tevens over 
de wijze, waarop over het gebruiken van 
atoomwapens in N.A.V.O.-verband zal 
worden beslist. 

Met genoegen had spreker vernomen, 
dat de Regering zich wil houden aan het 
bestaande vlootplan. 

Uiteraard bracht de heer De Vos van 
Steenwijk ook nogmaals. de verdediging 
van Noord-Oost Nederland ter sprake. 
De minister had in zijn M.v.A. geschre
ven, dat hij bij de bondgenoten nooit ge
brek aan begrip hiervoor had gevonden. 

Maar "begrip", zo merkte onze geest
verwant op, is niet voldoende; de bond
genoten moeten ook bereid zijn, Noord
Oost Nederland in het verdedigingsplan 
op te nemen. 

Terecht meende spreker echter (de mi
nister bevestigde dit later), dat de kan
sen daarop nu vanzelf zijn vergroot door 
de toetreding van West-Duitsland tot de 
Westelijke verdediging. 

Van grote waardering getuigde de heer 
De Vos van Steenwijk voor de wijze, 
waarop het marinepersoneel zijn taak in 
Nieuw-Guinea vervult en voor de snelle 
wijze, waarop het op de laatste infiltra
tiepogingen heeft gereageerd. 

Met het voornemen der Regering, om 
de verdediging van dit gebiedsdeel ge
heel aan de marine over te dragen, kon 
bij zich geheel verenigen. 

Het geregelde patrouilleren langs de 
kust is bij uitstek een taak van de mari
ne. Uitbreiding van het korps mariniers 
is in verband met een en ander dringend 
nodig. 

Minister Staf had in zijn M.v.A. ge
schreven, dat het gebrek aan technisch 
personeel een voorwerp is van aanhou
dende zorg voor de minister. · 

De heer De Vos vroeg zich nu echter 
af, hoe hiermede (in alle overheidsdiens
ten en in particuliere bedrijven kampt 
men thans met een tekort aan personeel) 
te rijmen is de speciale steun aan de 
emigratie. 

Dat technici emigreren, zo zeide hij, 
daar is niets aan te doen, maar de Rege
ring behoeft die emigratie niet te steunen. 

Het betreft hier een Kabinetszaak en 
de heer De Vos van Steenwijk vroeg en 
verkreeg de toezegging van minister Staf, 
dat hij de kwestie van de emigratiepoli
tiek nog eens in het Kabinet aan de orde 
zou stellen. 

Onze geestverwant wees ook nogmaals 
op de onbillijkheid, äat militairen, die 
zich in de oorlogsjaren in krijgsgevan-

MR WENDELAAR 
weer naar de Kamer 

genschap hebben begeven, wel hun sala
ris uitbetaald krijgen (en deze jaren tel
len ook mee voor hun pensioen), omdat 
zij dan geacht worden in werkelijke 
dienst te zijn gebleven, maar dat deze 
regeling niet is getroffen voor hen, die 
zijn ondergedoken. 

Nu behoeft men niets te zeggen van de 
militairen, die in krijgsgevangenschap 
zijn gegaan, maar ontegenzeggelijk wa
ren bij hen, die ondergedoken zijn, toch 
wel de flinksten. Zij zijn in het verzet 
gegaan, maar lijden nog steeds onder de 
achterstelling. 

Nu worden zij verwezen naar het Com
missariaat voor de Oorlogsschade, maar 
de vraag komt op, waarom zij niet wor
den behandeld als ex-krijgsgevangenen. 

Spreker ging hier vrij uitvoerig op in 
en kon er o.a. op wijzen, dat er het vorig 
jaar op Terschelling 50.000 gasten zijn 
geweest. 

Het vreemdelingenverkeer ne6lllt daar 
belangrijk toe en geld is geïnvesteerd 
voor uitbreiding van pensions. 

Hij vertrouwde, dat in geen geval een 
inbreuk zou worden gedaan op het na
tuurschoon en de recreatiegelegenheid 
wanneer het om ·militaire redenen niet 
a b s o 1 u u t noodzakelijk is. En hij ver- . 
kreeg in ieder geval de toezegging, dat 
(schiet)oefeningen zo min mogelijk in de 
eigenlijke vacantiemaanden Z()Uden wor
den gehouden. 

Terecht. bracht de heer De Vos van 
Steenwijk ook de kwestie van de vrijzin
nige legerpredikanten ter sprake. 

Naar men we~t zou volgens verslagen 
in de plaatselijke pers ds Broer uit Har
derwijk op een recrutendag hebben ge
zegd, dat de hoofdlegerpredikant "in ar
ren moede" een vrijzinnige veldprediker 
had moeten aanstellen en een andere 
spreker op de Drachtster bijeenkomst, 
ds Gerritsma uit Zoetermeer, zou hebben 
opgemerkt, "dat het gevaar niet uitge
sloten is, dat er dit jaar nog meer vrij
zinnige legerpredikanten komen". 

Onze woordvoerder keurde dergelijke 
uitlatingen uiteraard scherp af en vroeg 
of het waar is, dat slechts één van de 80 
legerpredikanten vrijzinnig zou zijn. 

Ook bij de replieken is onze geestver
want hierop nog teruggekomen, omdat 
het antwoord van de minister in eerste 
aanleg hem niet geheel had bevredigd. 

Het een en ander komt !enslotte hier 
op neer, dat minister Staf wat de spee
ches van genoemde predikanten betreft 
heeft medegedeeld, dat volgens hem de 

DEZE BURGER 
heeft er, na onze zo bizonder geslaagde, jaarlijkse vergadering, de gehele 
vaderlandse pers eens op nageslagen, om te zien wat die ervan gemaakt 
heeft. 

Nu, wanneer gij die geachte bladen las, dan kreegt gij wel de indruk, dat 
het zo maar een vergaderingetje was en niet een geestdriltig congres waar 
een kleine duizend mensen aanwezig waren en waar toch wel, ook niet uit
sluitend voor liberale oren belangrijke, dingen zijn gezegd. Alleen de geest
verwante pers heeft die vergadering recht doen wedervaren. 

Ik vind dat, eerlijk gezegd, nogal bedroevend. Niet eens zo zeer ergert het 
mij als liberaal. Ik vind het ve("leer in journalistieke zin beschamend. Want 
er blijkt uit dat de partijgangers van alle partijen niet veel anders lezen 
dan wat hun eigen partij betreft. Blijkbaar worden zij door de redacteuren 
vanhun geestverwante dagbladen, als zeer eenzijdige lieden beschouwd, die 
netjes in het partij-gareel draven en die geen oog en belangstelling hebben 
voor wat er iets verder op geschiedt. Wat niet van de eigen partij is, is niet 
interessant. 

Wel, die redacties zullen het wel weten, en zó zal het met het heilige 
kiezersvolk ook wel zijn: men heeft zich eenmaal bij een partij aangesloten, 
men heeft zich eeri etiket en een stamboek-nummer aangeschaft en dan blijft 
men op een mak sukkeldrafje voor het wagentje lopen, dat tenslotte tot vlak 

• voor de deur van het stem1okaal rijdt. 
Veel jeuïgbeid en smeuigheid is er niet bij. Men weet niet wat er in de 

andere kampen omgaat en men heeft er ook geen behoefte aan dit te weten. 
Vandaar al die slappe, halve- en kwartkolommetjes over ons Congres in de 

niet-geestverwante pers. 

~I 
Vandaar het niet bizonder-geestdriftige oordeel daarover van 

DEZE BURGER. 

~~~~~~· 

verslagen daaromtrent niet juist zijn ge
weest. 

De meldingen blijven vrijwel steeds bij 
de behoefte achter, Ook thans zijn er nog 
5 vacatures, waarvan vervulling niet mo
gelijk bleek. Melding geschiedt via de 
Interkerkelijke Contact Commissie en 
deze blijft verantwoordelijk voor de ge
talsverhoudingen. 

Maar het komt erop neer, dat iedere 
predikant, die geschikt is (waaronder te 
verstaan, dat hij een boodschap heeft en 
weet te brengen. voor onze militairen), 
direct geplaatst kan worden. 

Uit hetgeen de minister voorlegde 
bleek wel, dat er inderdaad maar een 
vrijzinnige veldprediker is (een Remon
strant, d1e, naar wij menen wegens zijn 
benoeming bij de Haagse gemeente al
weer heeft bedankt). 

Minister Staf zei echter: Laat de vrij
zinnige predikant, die er belangstelling 
voor heeft bij het leger te werken, zich 
tot de Ned. Herv. Kerk wenden en dan 
wordt hij gaarne door de Interkerkelijke 
Contact Commissie als veldprediker voor
gedragen. 

Zijn er voldoende vrijzinnige predikan
ten, die belangstelling hebben om veld
prediker te worden, laten zij zich dan 
melden en dan zullen zij worden aange
nomen. 

MINISTER ST AF 
gebrek aan technisch personeel 

Maatschappelijk Werk 

B ij de bespreking van de begroting 
van minister Van Thiel hield de 

heer De Vos van Steenwijk zich in het 
bijzonder bezig met het meest nijpende 
probleem: dat van de Indische Neder
landers. 

Onze geestverwant schetste in den 
brede hoe hun toestand in Indonesië 
voortdurend slechter wordt. 

Het is, zoals ook in een bespreking in 
IndonEsië is vastgesteld, geen sociaal pro
bleem, dat nog kan worden opgelost door 
maatregelen op maatschappelijk gebied, 
op Westerse leest geschoeid, doch als een 
politiek probleem van een aan alle kan
ten in het nauw gebrachte minderheids
groep. 

Daar is nu het ook bij Justitie reeds 
ter sprake gebrachte arrest van de Hoge 
Raad van 18 Juni 1954 nog bijgekomen, 
waarbij voor tal van Indische Nederlan
ders is uitgemaakt, dat zij geen optie
recht hebben gehad, hoewel zij steeds te 
goeder trouw hadden gemeend, Neder
lander te zijn. 

Het betreft hier de afstammelingen 
van niet erkende kinderen en de afstam
melingen uit gemengde huwelijken van 
een Nederlandse vrouw met een gelijk
gestelde Indonesiër. 

Dit is een ernstige tegenslag voor tal 
van personen. Zij zijn nu aangewezen op 

<Vervolg op pag. 4) 
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NA 'TIEN JAAR 
Nu in de week die vóór ons ligt ons volk 

het tienjarig feest zijner bevrijding gaat 
vieren, dringen zich allerlei gedachten aan ons op. 

Allereerst gedachten, opwellend uit de herinne~ 
ring aan hetgeen aan de vurig verbeide bevrijding 
voorafging. Wij behoeven niet uit te weiden over 
het veelvuldig leed, dat de bezettingsjaren Neder~ 
land bracht: De herinnering daaraan staat on~ 
uitwisbaar diep gegrift in het hart van allen die 
deze jaren - de donkerste welke onze geschie~ 
denis kent! - overleefden. Wij vergeten de tien~ 
duizenden ter dood gemartelde landgenoten niet 
en wanneer wij hun te dezer plaatse een enkel 
woord van vroom gedenken wijden, het geschiedt 
alleen om daarmee nog eens nadrukkelijk uit te 
spreken, dat hun nagedachtenis ons heilig is. Die 
van de weerloos weggesleurden èn die van hen, 
die als met het zwaard in de hand de onderdruk~ 
ker het verzet boden, waartoe vaderlandsliefde 
en naastenliefde tegader hen noopten. In piëteit 
gedenken wij ook allen, Nederlanders en bond~ 
genoten, die in de strijd voor onze onafhankelijk~ 
heid en haar herstel het leven lieten. Eerbiedige 
hulde brengen wij niet minder aan wie ons door 
woord en voorbeeld bezielden, zodat ook in het 
hart van ons verslagen volk de hoop op de ein~ 
delijke zegepraal bleef leven. Noemen wij als eer~ 
ste onder hen Koningin Wilhelmina, gesteund 
door Gerbrandy, wiens onwankelbare trouw aan 
Koningin en Vaderland ook na tien jaren van 
herwonnen vrijheid lof verdient, en als misschien 
grootste onder allen Churchill, wij eren in hen 
tegelijk dat leger van naamlozen, dat in groter of 
kleiner kring het vuur der hoop brandende hield. 

.. * .. 

R oept de gedachte aan deze allen iets van 
het leed weer in ons wakker, dat zich vijf 

jaren lang aan ons volk voltrok. het ~· een 
hachelijk ondernemen zijn onze tienjarige lier~ 
wonnen vrijheid feestelijk te vieren, zo ~;de 
herinnering aan dat leed ons toch ook ~~ nog 
iets anders voor de geest bracht. Zelfs cft;be!rij~ 
ding, die het late einde van de gruwelijkebepi'óe
ving betekende, zou ternauwernood blijde berden~ 
king rechtvaardigen, zo de· beproeving tot onze 
herinnering enkel sprak van leed dat we ook riu 
nog niet verwerken kunnen zo min als we het 
verwerken konden toen het ons trof. · · 

Ik kan hetgeen ik bedoel misschien het best 
duidelijk maken door te verwijzen naar een Bij~ 
belwoord er:Î daarop de vraag te laten volgen: 
durven wij de daarin vervatte paradox ook op ons 
volk in zijn vijfjarige onderdrukking toepassen? 
Dat woord luidt kort en goed: het is mij goed, 
verdrukt te zijn geweest. En dat is inderdaad 
geen woord om luchthartig op de lippen te nemen. 

Welnu, ook wie als de schrijver dezer regelen 
de toepassing niet ten volle voor zijn verantwoor~ 
ding zou durven nemen - hoe klein gevoelt hij 
zich tegenover bet pijnigend mysterie waarvoor al 
het duister van een wereldoorlog ons mensen 
plaatst! - wij zouden er toch wel dit van willen 
zeggen: tenzij men alle geloof in een ...- voor de 
mens ondoorgrondelijke - zin der geschiedenis 
prijs geeft, noopt óók en zelfs de onpeilbare ellen
de van de jaren der Duitse bezetting ons, althans 
oog te hebben voor het deel waarheid, in de para~ 
dox besloten. 

.. * * 

Wij herlazen dezer dagen nog eens het fijn~ 
zinnige geschrift door de grote Huizinga 

in September '43 - let op het jaartal! - voltooid 
en na zijn overlijden in '45 door zijn uitgevers in 
het licht gezonden: Geschonden Wereld. 

In dit boekje gaf onze cultuurhistoricus - een 
der fijnste geesten dezer eeuw - een beschou~ . 
wing over de kansen op herstel van onze bescha~ 
ving. Om tot deze beschouwing te kunnen ko~ 
men; moest hij eerst en andermaal onze bescha~ 
ving zelve analyseren en kritiseren, onze Wester~ 
se beschaving, welker bestaan in de oorlogsjaren 
wel zeer duidelijk op· het spel stond en welker 
toekomst ons ook nu nog genoeg zorgen baart. 
Spitst Huizinga zijn betoog toe op de politiek -
en hoe zou hij anders! - dan moeten wij als Ie~ 
zers hem wel toegeven, dat de twee wereldoorlo~ 
gen die onze generatie te doorstaan kreeg, samen~ 
hangen met wat hij noemt de cultuurverliezen der 
laatst verlopen eeuw. Dat brengt ons tot achter~ 
gronden, die wij gemeenlijk in onze overwegingen 
niet betrekken, wanneer wij over de tijdverschijn~ 

selen - ook de politieke tijdsverschijnselen -
redekavelen en die we toch niet kunnen omzeilen, 
wil ons overwegen zin hebben. 

W elnu, ons land en ons volk, wij coJlectief 
en individueel. zijn op )even en dood 

verhonden aan de Westerse cultuur, waarvan wij 
deel uitmaken. Haar rampen, fataliteiten of hoe 
men ze noemen moge, zijn de onze. En als wij 
zelf geen volstrekte fatalisten zijn, zullen wij ook 
van verantwoordelijkheid en schuld weten, zoals 
Huizinga zelf in het harste van de oorlogsjaren 
en met zijn bekende afkeer van wat in het mo~ 
derne Duitsland (niet enkel het nationaal-soda~ 
listische) Kultur heette, niet schroomde te spreken 
van een gemeenschappelijke schuld, op heel het 
Westen rustend. 

* * .. 

Wie zal ontkennen dat de jaren waarin de 
nood zo hoog gestegen was als wij het 

ons allen herinneren, ons individueel en als volk 
toch ook wel weer de ogen geopend hebben voor 
waarden en waarheden, waaraan we nauwelijks 
meer hechtten? Zijn misschien zelfs niet velen 
voor die waarden en waarheden gevallen, nadat 
ook zij zich deze pas in en door het verlies onzer 
vrijheid weer bewust geworden waren? En -
pijnlijke vraag - hoeveel van deze waarden en 
waarheden hebben wij, overlevenden, sindsdien 
alweer ontluisterd? 

Zoals de bloedige oorlogen onzer eeuw symp
tomen waren van de latente crisis, waarin onze 
cultuur verkeert, zo is ook de koude oorlog die 
sinds '45 woedt van die crisis een symptoom. 

,.Naar alle schijn" - schreef Huizinga - ,.is 
onze hedendaagse Westerse beschaving in bijna 
ieder opzicht tot een uiterste van verwerkelijking 
en ontplooiing voortgeschreden .......... De vraag 
rijst nu. of het mogelijk zou zijn, dat de mense~ 
lljke geest ~-~ opgeblazen wereld zich leerde 
terugtrekk,~~let algemeèn en werkelijk-waar~ 
devolle .•.•.. t;;,;:::;~;:. . 

M et de in deze bescheiden mens zo begrij~ 
pelijke voldoening vertelt Huizinga, dat 

de grote liberale filosoof Benedetto Croce hem 
na ontvangst van een zijner geschriften toevoeg~ 
de: uw geschrift geeft mij de bevestiging van een 
ervaring, die ik bezig ben te maken, namelijk dat 
degenen die nog de cultus der studiën hoog hou~ 
den, bijna altijd liberalen en Europeërs zijn en 
anti~nationalisten" (bedoeld is: anti~chauvinis .. 
ten). _ 

Wanneer wij thans met heel ons volk dankbaar 
de vrijheid gedenken die ons tien jaar geleden 
hergeven wer~. dan stelt deze herdenking ons 
toch wel voor een zeer bijzondere plicht, verre 
uitgaande hoven het feestbetoon, waaraan wij 
gaarne met alle landgenotenen met heel de vrije 
wereld ons voor een dag willen overgeven. 

De plicht, het onze bij te dragen tot wat Hui .. 
zinga noemt het herstel tot oude waardigheid van 
het liberalisme. Want met hem erkennen wij, dat 
de democratie, de vrijheid en het liberalism~ waar~ 
in zij geworteld zijn en waarin alleen zij kunnen 
bloeien, ontsmet moeten worden van veel onreins, 
waarmee zij in de crisis onzer eeuw beduimeld 
zijn. 

* * * 

ons volk mag - prof. Oud sprak het in onze 
jaarvergadering onomwonden uit .

dankbaar zijn voor het herstel dat sinds de he .. 
vrijding op allerlei gebied te constateren valt. 

Maar ook ons volk is er na de bevrijding nog 
niet in geslaagd, de structuren van het moderne 
leven zodanig te wijzigen dat de persoonlijkheid 
tot wasdom kan komen. 

Hier vindt het liberalisme zijn taak. Hier en in 
heel het vrije Westen, dat de komende week de 
ineenstorting van fascisme en nationaal-socialis .. 
me nu tien jaar geleden, dankbaar zal herdenken, 
doch dat tot zulk herdenken slechts recht heeft, 
wanneer het de strijd aa.nvaardt voor de hoogste 
levenswaarden. 

deR.' 

~- IN " '·'··. HAARLEM 
Het congr~1955 mag in de geschiedenis der 

v.v.o .. :aangetekend worden als een wel~ 
geslaagd :en goed congres. Welgeslaagd wat· en~ 
tourage. opzet- en leiding betreft, goed naar zijn 

, innerlijk gehalte. 
Haarlem deed zijn reputatie als bloemenstad 

alle eer aan. Fleurig versierde - moeten wij nog 
zeggen: met bloemen versierde? - straten namen 
de congresgangers op, die, talrijk als ze waren, 
toch nog ondergfugen in de massa's vreemdelin~ 
gen, die Noord~Hollands hoofdstad in deze spe~ 
ciale bloemenweek in al haar weelde wilden zien. 
Op de wat schrille klanken van mechanisch voort~ 
gebrachte muziek die ons van alle kanten werd 
toegeloudspeakerd, begaven we ons naar het 
Concertgebouw. 

Stond Haarlem .,in het teken" van het bloe~ 
men~ en bollen-vreemdelingenverkeer, het Con~ 
eertgebouw was toch wel echt en helemaal voor 
de V.V.D. bestemd. 

In de hall was het een blij begroeten van vrien~ 
den en een herkennen van geestverwanten, die 
elkaar op straat misschien ternauwernood her~ 
kend zouden hebben. Dat gaat zo niet waar, wan~ 
neer je elkander in jaren niet hebt ontmoet en al 
haast van elkaar niet meer weet, waar je in het 
gewone leven uithangt. Daarvoor alleen al moest 
iedere V.V.D.~er elk jaar congreswaarts gaan, 
om zulke verflauwde banden weer wat aan te 
trekken. Want het dóét je toch wel iets, wanneer 
je na zoveel jaren tot de verrassende ontdekking 
komt, äat die en die oude bekenden gééstverwan~ 
ten gebleven zijn ..... . 

De grote zaal, waar 't orgel door kunstenaars~ 
hand bespeeld, het geroezemoes der gesprekken 
dempte, bood een blijde aanblik, dank zij alweer 
de bloemen daar kwistig en smaakvol aange .. 
bracht. 

Precies acht uur begint mr Oud voor een dicht~ 
bezette zaal zijn openingsrede. We weten ons 
verbonden met de tienduizenden die door de ra~ 
dio het woord beluisteren, dat de liberale leider 
zich bewust is te spreken tot al de zijnen. 

Het is een speech zoals we die van Oud mogen 

verwachten. Dat wil letterlijk zeggen, dat het een 
speech was die onze hoog gespannen verwachtin~ 
gen nog weer overtrof. Bondig en klaar en 
principieel. In forse lijnen werd ons het beeld van 
tien jaar bevrijd Nederlands leven getekend en 
de positie die het liberalisme daarin inneemt. En 
het perspectief waarin Oud ons dit beeld schil~ 
derde was hoopvol en moedgevend. 

De ovatie die de zaal de spreker aan het einde 
van zijn rede bracht vertolkte iets van de indruk 
welke dit openingswoord op allen had gemaakt. 
Daarbij sloot het door het orgel begeleide bezield 
gezongen Wilhelmus prachtig aan, dat spontaan 
opklonk na de voorlezing van het telegram aan de 
Koningin verzonden. 

De zakelijke agenda werd vlot en toch rustig 
afgewerkt. Eén schaduw viel er over dit congres, 
toen de aanwezige V.V.D.~ers moesten horen, 
dat de man, die van 1930 af alle liberale partij~ 
congressen had georganiseerd, zijn werk uit han .. 
den heeft moeten geven. Mr Rutgers, onze he~ 
kwameen toegewijde secretaris, ligt nu reeds acht 
maanden lang in het Haagse .,Bronovo". Ook 
hem werden telegrafisch de beste wensen der 
partij aangeboden. 

Beleidsvragen leidden noch V rijdag avond, 
nócn Zaterdag tot discussies in de eigenlijke zin 
van het woord. Inderdaad, dit Congres~l955 werd 
gekenmerkt door een sterk gevoel van verbonden .. 
heid en eensgezindheid. Het van alle kanten te~ 
recht geroemde beleid onzer Kamerfracties heeft 
dit bewerkt. Dit beleid toont een duidelijke prin~ 
cipiële lijn en dat moet zijn vruchten opleveren. 
Duidelijk en -principieel ook was onze voorzitter 
in zijn afwijzing van de door onze jongeren ge .. 
opperde mogelijkheid om ook in onze partij ,Je~ 
vensbeschouwelijke" werkgroepen in het leven te 
roepen. En wij zijn overtuigd, dat de toekomsti~ 
ge ontwikkeling onzer partij ook op dit punt de 
visie van onze voorzitter zal rechtvaardigen. 

Met goede herinneringen en goede hoop gin~ 
gen wij van Haarlem~1955 huiswaarts. 

deR. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 30 APRIL 1955- PAG. 4 

PLATTELANDSPROBLEMEN IN DE 
RANDSTAD HOLLAND 

Dit Is de ondertitel van een zeer belangrijk werk, dat dezer dagen bij de 
fa van Gorcum en Co te Assen verscheen onder de titel: De Haarlemmermeer. 

Het keurig uitgevoerde en van fraaie foto's en talrijke tabellen vool'7Jene boek 
ls een rapport uit het geografisch instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht 

Het werd onder leiding van Chr. van Paassen uitgebracht .door P. J. Kouw 
en G. A. Wissink en kan worden beschouwd als een van de beste sociaal-aardrijks
kUDdige geschriften, die in. de laatste jaren zijn verschenen. 

In het woord vooraf lezen we, dat de aanleiding tot het instellen van een uit
voerig sociaal-geografisch onderzoek in de Haarlemmermeer bemstte op de 
wens van een sociaal-wetenschappelijk verantwoorde basis te bezitten voor wijzi
gingen in het uitbreidingsplan der gemeente. 

De in 1951 verleende opdracht werd echter ruimer opgevat en zo is dit werk, 
dat op· vele bladzijden de team-geest van de enqueteurs en de leider demonstreert, 
een uitgave geworden, die niet alleen van bela-ng is voor de gemeente, die tot de 
opdracht besloot, maar ook voor allen, die in enigerlei vorm betrokken zijn of te 
maken krijgen met de problemen van de verstedelijking van het platteland. 
· Het is allerminst een technisch rapport, al bevat het veel tabellen, kaarten 
overzichten en cijfermateriaal. Het is, in de traditionele zin genomen, ook geen 
beschrijving van de Haarlemmermeer, daar het nagenoeg geheel voorbij gaat aan 
de geschiedenis van de Haarlemmermeer, de drooglegging en de toen daarbij 
en daarna ontstane problemen. 

Trouwens: in dat opzicht hebben wij 
nog steeds het uitstekende boek van dr 
H. N. ter Veen: De Haarlemmermeer als 
kolonisatiecebied. 

Maar anderzijds bevat het rapport een 
uitermate gedegen beschrijving van de 
Haarlemmermeer, zoals deze zich tháns 
voordoet. 

Het behandelt de tegenwoordige agra
rische samenleving, het semi-agrarische 
element, de elementen van de nieuwe 
structuur, het samenwonen in de Haar
lemmermeer, geografisch bescho•wd en 

(Vervolg van par. 2) 

naturalisatie, waarmee, tenzij bijzondere 
maatregelen voor hen worden genomen, 
al gauw enige jaren gemoeid zijn. 

Minister Donker heeft toegezegd, deze 
zaak nog eens te zullen bekijken. De heer 
De Vos van Steenwijk vroeg minister 
Van Thiel, alles in het werk te stellen, 
opdat voor de Indische Nederlanders zo 
spoedig mogelijk een bevredigende rege
ling tot stand komt. 

Zo nodig zullen, bij het gebrek aan 
scheepsruimte, ook schepen dienen te 
worden gecharterd voor hun overbren
ging naar Nederland. 

Wat het overige en eigenlijke werk 
van het Departement aangaat vroeg on
ze woordvoerder zich af, of hier niet te
veel gecentraliseerd is en alles niet te
veel van Den Haag uit wordt geregeld. 
Men was op de goede weg. 

In alle provincies waren opbouworga
nen opgericht en het maatschappelijk 
werk was daardoor. voor een groot deel 
provinciaal geregeld, maar de heer De 
Vos had de indruk, dat nu alles weer te
veel naar Den Haag wordt getrokken en 
er van Den Haag uit allerlei voorschrif
ten worden gegeven. 

Toch kunnen plaatselijk verschillende 
onderdelen zoveel beter worden geregeld. 

In dit verband noemde de heer De Vos 
de onjuiste bepaling vanuit Den Haag 
(de gemeenten krijgen daarvoor subsi
die), dat gezinshulp voor halve dagen 
niet wordt gesubsidieerd. 

Met nadruk vroeg spr. ook aandacht 
voor de komgronden, het Land van Maas 
en Waal en het Rijk van Nijmegen; ge
bieden, die eigenlijk min of meer bij ver
gissing niet onder de "ontwikkelingsge
bieden" zijn opgenomen, maar de aan
dacht dringend nodig hebben. 

De stichting tot ontwikkeling van de 
komgronden doet echter zeer goed werk. 

Wat de hier te lande vertoevende Am
bonezen betreft herhaalde onze woord· 
voerder zijn telkenjare geuite wens, hen, 
indien zij zulks begeren, in het leger op 
te nemen. 

Wederopbouw en 
Volkshuisvesting 

De behandeling van deze begroting 
gaf mi' De Vos van Steenwijk de 

gelegenheid op te merken, dat wij weinig 
waarde hechten aan prognoses, die 
slechts teleurstellingen opleveren. Verle
den jaar is nog 1960 genoemd als streef
jaar, waarop de woningnood zou zijn op
geheven. Nu is het blijkbaar weer 1963 
geworden. 

Bovendien komen er altijd tegenval
lers. Zo heeft het werk in deze winter 
twee maanden stilgestaan en aan de hand 
van de cijfers toonde de heer De Vos 

het geeft in een slothoofdstuk een sa
. menvatting en prognose. 

Het boek telt 423, tamelijk dicht ge
drukte pagina's van kloek formaat, het
geen al dadelijk aantoont, dat er heel 
wat ter sprake komt en wordt gebracht. 

In de jaren na de bevrijding, toen op 
elk gebied van het maatschappelijk ter
rein, zeer veel werk te doen viel en ve
len boordevol met plannen en ideeën 
rondliepen, werden er talrijke commiS· 
sies in het leven geroepen, officiële en 
semi-oficiële en niet te vergeten de bon· 

aan, dat ook liet drie uur langer werken 
per week {zo er van komt) gedurende 
6 maanden de verloren gegane arbeids
uren op geen stukken na inhaalt. 

Een grote handicap, waar wel wat aan 
te doen is, vormt - ook bij deze begro
ting wilde de heer De Vos van Steenwijk 
daarop wijzen - de emigratie. 

Wij zien, dat in West-Duitsland en 
België ongeveer 1200 arbeiders gaan wer
ken. Men kan dat moeilijk tegengaan, 
zeker niet in verband met de Benelux. 
Waar echter wel iets aan te doen is, dat 
is de steun, die aan de emigratie wordt 
verleend, aldus spreker. 

In 1953 zijn 863 geschoolde bouwvakar
beiders geëmigreerd; in 1954 waren het 
er 845. · 

Gaat dat zo door, dan zullen wij jaar
lijks dus ongeveer 800 bouwvakarbei
ders door de emigratie kwijtraken; emi
gratie met steun van de Regering! Hier 
raakt men, aldus d~ heer De Vos van 
Steenwijk, een van de grondzuilen van 
ons' volksbestaan. 

Het gaat hier om de bestrijding van 
"volksvijand nummer één" en dan mag 
men met het oog daarop wel riskeren, 
dat de emigratie in de daarop volgende 
jaren wel iets minder vlot zal gaan door
dat wij thans het subsidiëren van de 
emigratie van bouwvakarbeiders zouden 
staken. 

Onze woordvoerder wilde dit maal niet 
diep ingaan op de verdeling tussen de 
particuliere bouw en de woningwetbouw. 
In ieder geval echter stelde hij nog eens 
vast, dat wij van mening zijn, dat de 
particuliere bouw moet worden gesti
muleerd. 

Van die particuliere bouw zal echter 
niet veel kunnen komen zolang de hu
ren laag zijn en de bouw onrendabel is. 
Per slot van rekening, aldus spreker, is 
dié zeer ruime gemeentelijke bouw on-
gezond. · 

De heer De Vos waarschuwde er ver
der voor, bij de krotopruiming niet al te 
bedachtzaam te werk te gaan, want dit 
is een van de eerste sociale maatregelen, 
die men ter hand zal moeten nemen. 

In de eerste plaats hebben wij de in
cidentele krotopruiming buiten de sane
ringsplannen, die krachtig moet worden 
aangevat. Maar ook de saneringsplannen 
zelf zullen moeten worden voorbereid, 
waarvoor wijziging van de Woningwet, 
o.a. van artikel 43, nodig is. 

Onze woordvoerder vroeg in zijn be
toog aandacht voor enige artikelen van 
mr A. Kleijn in het weekblad "De Ne
derlandse Gemeente", waarin deze o.a. 
ook aandacht heeft gewijd aan de malai
se (in de vorm van een gebrek aan be
langstelling der leden), waarin de wo
ningbouwverenigingen verkeren. 

Naar de mening van deze schrijver is 
die hieraan te wijten, dat die verenigin-

derd en een commissies van verenigingen 
en instellingen, die zich alle met grote 
ijver aan het onderzoekingswerk zetten 
en lijvige rapporten lieten verschijnen. 

Veel van dit werk bleek werk om 
het werk te zijn. Het had slechts weinig 
om het lijf en nog minder betekenis. Het 
enige was dikwijls dat het bevrediging 
schonk en werk aan de mensen, die nu 
eenmaal hun plannen en hun ideeën 
kwijt moesten. 

Men krijgt wel eens de indruk, dat er 
vooral in de laatste jaren wat vlug wordt 
overgegaan tot de instelling van com
missies· en het verstrekken van opdrach
ten tot onderzoek. 

Enige matiging zou heus geen kwaad 
kunnen en zeker, als men al bij voorbaat 
kan aannemen, dat een zoveelste rapport, 
na alle moeite en hoge kosten, die het 
vergde, voorgoed in een archief wordt 
geplaatst. 

Met het onderhavige rapport is dit 
geenszins het geval. 

De bewering: er bestond behoefte aan 
een dergelijk werk, lijkt wat boud, maar 
dat het nog lang zal worden geraadpleegd 
door een ieder, die zich verdiept in de 
plattelandsproblemen in ons steeds meer 
verstèdelijkende land, kan als vast wor
den aangenomen. 

Gemakkelijk leesbaar 
Het geschrift laat zich gemakkelijk le

zen door de vlotte en zakelijke stijl. Het 
cijfermateriaal doet nergens hinderlijk 

MINISTER WITTE 
...... ééngezinshuizen .....• 

gen zeer grote lichamen zijn geworden, 
eigenlijk administratieverenigingen voor 
huizenbezit, en dat de band tussen de 
bewoners en de bestuurders der vereni
gingen is verloren gegaan. 

Daarom ook heeft hij de vraag gesteld, 
of de wijziging van het Woningbesluit 
van 1921, waardoor het aantal woning
bouwverenigingen werd beperkt, wel 
juist is geweest, want dit heeft ertoe ge
leid, dat de overblijvende verenigingen 
zoveel te groter worden. 

In een artikel van 11 Juni 1954 heeft 
mr Kleijn het denkbeeld aan de hand 
gedaan, dat de bewoners mede eigen ri
sico zouden gaan dragen en daardoor ook 
ten eigen bate verbeteringen aan de wo
ningen zouden kunnen aanbrengen. 

De schrijver achtte de tegenstelling 
eigenaar-huurder te absoluut. Wij kun
nen allerlei tussenvormen uitvinden, die 
het de bewoners mogelijk maken, zelf 
belang bij de woning te krijgen en 'llC

tieve leden te worden van de woning
bouwvereniging. 

Wijzende op de tussenvormen, zoals 
horizontale eigendom en coöperatieve 
flatgebouwen, noemt hij Zweden, dat 
zeer inventief is en waar huurwoningen 
niet zo gebruikelijk en zo populair zijn 
als hier. 

Verschil van mening is tussen onze 
geestverwant en minister Witte blijven 
bestaan over de al dan niet wenselijk· 
beid van meer hoogbouw. 

Het in beslag nemen van cultuurgrond 
door de volkshuisvesting gaf de heer De 

aan en een niet onbelangrijk voordeel 
van het geheel achten wij, dat er nergens 
sensationeel wordt gedaan. Het is een 
eerlijke, nauwgezette studie, die wel tot 
onderzoek en zeker tot nadenken stemt, 
maar nergens prikkelt of wrevelig maakt. 

Er werd hier een bepaalde streek - en 
zeker niet de onbelangri.ikste in het ge
bied van de randstad Holland! - nauw
keurig bestudeerd. En hoe? In haar ver· 
schéidenheid. 

Het streven was een doelgerichte be
schrijving te geven op basis der weten
schappelijke conceptie van de sociale 
aardrijkskunde. 

Algemene en typische aspecten der 
streeksamenleving werden nagegaan en 
vergeleken met die elders, doch steeds 
werden de "persoonlijke karaktertrek
ken" van de "gesitueerde samenleving" 
centraal gesteld. 

Daardoor kreeg het werk uiteraard 
zijn grootste betekenis voor ·de streek 
zelf, maar juist door de wijze, waarop 
werd gewerkt, ook en zeker niet minder 
voor elke belangstellende buiten het on· 
derhavige gebied. 

Een ander belangrijk aspect van der
gelijke arbeid is, dat de wetenschap zich 
hier eigenlijk in dienst stelt van de ,.po
litiek". 

De man van de wetenschap bewijst · 
hier zijn onschatbare diensten aan de 
mensen van het dagelijkse bestuur ener 

<Zie vervolg op pag. 8) 

Vos van Steenwijk het benauwde gevoel, 
dat ons land hoe langer hoe me«'"r zal 
worden volgebouv;d: 

Jaarlijks gaat tussen 2800 en 3500 ha 
cultuurgrond weg aan de bouw van hui
zen, de aanleg van wegen en andere, 
soortgelijke doeleinden. 

De heer De Vos van Steenwijk zou het 
geen bezwaar achten, wanneer men in 
de kleine provincieplaatsen en dorpen 
afzag van heel lage bouw. Men kan zien, 
dat bij . de nieuwbouw in Emmen wo· 
ningen zijn gebouwd met vier verdie· 
pingen, waardoor men zeer bruikbare 
woningen verkreeg. 

Minister Witte toonC:e aan de hand van 
gehouden enquêtes aan. dat de mensen 
zich over het algemeen veel gelukkiger 
gevoelen in ééngezinshuizen. Bovendien 
rekende bij voor, dat het verschil in cul
tuurgrond, dat verloren gaat bij laa~
dan wel bij hoogbouw, niet zo groot 1s. 

De heer De Vos van Steenwijk toonde 
zich niet geheel overtuigd. In de praktijk 
blijkt toch wel, dat er ook nog heel wat 
mensen zijn, die liever in de (grote) 
stad wonen. 

De hoogbouw behoeft trouwens in het 
geheel niet zo'n sombere geschiedenis te 
zijn. De heer De Vos van Steenwijk 
wees in dit verband op het artikel in 
"Elseviers Weekblad"·van 26 Maart 1955, 
van prof. Van Beusekom. 

Dit artikel is geïllustreerd met foto's 
van woningen in Stockholm. Deze wo
ningen, die 6 verdiepingen tellen, zien 
er, zo merkte spreker op, veel liefli~ker 
uit dan de enigszins monotone ·wonmg
reeksen van een $traat in Amsterdam, 
waar men woningen met slechts drie 
verdiepingen heeft. 

Bovendien: wanneer wij zien, dat de 
cultuurconsulent voor grond- en pacht
zaken - terecht - vecht voor iedere 
vierkante meter grond, dan is toch aan 
te nemen, dat er ook nog wel iets te 
besparen valt door de woningen ook in 
lfe kleinere plaatsen iets meer in de 
hoogte te bouwen. 

Spreker had geconstateerd, dat de wo
ningen, die te Emmen zijn gebouwd en 
die ook vier of vijf verdiepingen tellen, 
zeer riant zijn. Men kan zeker niet zeg
gen, dat de mensen daar in ongelukkige 
of eentonige woningen huizen. 

De kwestie van de huurverhoging, de 
vraag ener huurbelasting, e.d. komen 
thans spoedig eerst in de Tweede Kamer. 

Wij willen hier dus nu volstaan met 
te vermelden, dat de heer De Vos van 
Steenwijk zich nog eens krachtig tegen 
een eventuele huurbelasting (ook wan
neer zij "tijdelijk" zou zijn, zoals de 
K.V.P.-woordvoerder de heer Kraay
vanger opperde) uitsprak en zijn teleur
stelling toonde over de houding van de 
minister met betrekking tot het huur
vraagstuk. A. 



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

* 1UJ1t WEEK to.t WEEK * 
De Koningin 

oe komende bevrijdingsfeesten mogen onze 
aandacht niet afleiden van de verjaardag 

onzer Lándsvrouwe, die daaraan voorafgaat .. 
Na een halve eeuw lang zijn Koninginnedag 

op 31 Augustus te hebben gevierd, stond ons volk 
aanvankelijk wat onwennig tegenover de dertigste 
April als nationale feestdag. 

Hierin is allengs verandering gekomen, dank 
zij de persoonlijkheid van Koningin Juliana zelve. 
Zij heeft in de' nu reeds zeven jaren van haar he~ 
wind de positie die zij als Oranjetelg traditioneel 
onder ons volk inneemt, bevestigd en versterkt. 
De plaats, die haar vereerde Moeder zo lang in 
ons staatsbestel en ons volksleven inneemt, ver~ 
vult zij met zoveel waardigheid en telkens weer 
hartveroverende menselijkheid, dat heel ons volk 
haar verjaardag nu wel ten volle als nationale 
feestdag erkent. 

Wij veroorloven ons,• namens al onze lezers 
de beste wensen uit te spreken voor de Koningin 
en allen die haar lief zijn. 

Het Huurvraagstuk 
oe Prof. Mr B. M. Teldersstichting, van 

welker oprichting wij een jaar geleden met 
zoveel blijdschap kennis mochten geven, heeft 
thans reeds haar eerste geschrift het licht doen 
zien. 

Het is gewijd aan het Huurvraagstuk en dus 
uitermate actueel. Het is daarenboven een door~ 
wrocht stuk werk, waarmede wij auteQr en Stich~ 
ting gaarne gelukwensen. 

Plaatsgebrek noopt ons, met deze voorlopige 
aankondiging te volstaan. Wij hopen in een vol~ 
gend nummer van ons blad op dit belangrijke ge~ 
schrift terug te komen. · 
_ Het is. in de boekhandel verkrijgbaar en kost 
f 1.90. 

Wat "Het Vrije Volk" verzweeg, 
c. 

Enige weken gelE;den heeft de or.g,an!satiè 
· van socialistische jongeren ;,.,Nieuwe 

Koers" genaamd. een congres gehouden, waar~ 
van .. Het Vrije Volk" een verslag publiceerde. 

Hoewelwij dit' verslag met belangstelling .heb~ 
ben gelezen, vormde het voor ons toch geen aàn~ · 
leiding er op deze plaats een nader commentaar 
aan te wijden. . 

Wij hebben dit congres niet bezocht en moes~ 
ten uiteraard afgaan op hetgeen ,.Het Vrije 
Volk" in zijn verslag vermeldde. 

In een hoofdartikel komt nu echter .. De Volks~ 
krant" met geheel nieuwe feiten aandragen, waar~ 
uit blijkt, dat .. Het Vrije Volk" veel van hetgeen 
op dit congres van socialistische jongeren is ge~ 
zegd, voor zijn lezers heeft verzwegen. 

.. De Volkskrant" weet in dit verband n.l. o.m. 
het navolgende te vermelden: 

.. Verder zijn er drie moties, die door het con~ 
gres van ,.Nieuwe Koers" werden aanvaard, 
waarvan twee met betrekking tot de staking in 
Amsterdam. Een motie spreekt zich uit tegen ge~ 
rechtelijlee vervolging van stakers. 

De andere stakingsmotie van de socialistische 
jongeren ademt eenzelfde geest. Daarin wordt he~ 
toogd ,,dat de stakingen bij de Amsterdamse ge~ 
meentebedrijven en diensten niet uitsluitend aan 
communistische agitatie kunnen worden gewe~ 
ten". · 

De derde motie van .. Nieuwe Koers" handelt 
over Nieuw~Guinea en zij is lijnrecht in strijd met 
de koers van fractie en partij. 

De P.v.d.A. gaat er nu ook immers van uit, dat 
Nieuw~Guinea tot ontwikkeling moet worden ge~ 
bracht, al heeft het wel moeite gekost om tot dat 
inzicht te komen en kost het dat nog. 

Op het congres van de P.v.d.A. in Leiden 
werd o.m. door mr Burger als argument gebruikt 
dat ,.Nederland Nieuw~Guinea toch niet te von~ 
deling kon leggen". Desondanks blijken de jonge 
socialisten nog steeds van mening te zijn. dat er 
een trustbeheer voor Nieuw~Guinea moet komen 
onder toezicht van de Verenigde Naties. 

Een teleurstellende uitspraak, omdat er uit 
blijkt, dat de socialistische jongeren niet gegrepen 
zijn door de mooie taak die hier voor Nederland 
ligt. 

Teleurstellend ook, omdat andermaal moet 
worden vastgesteld, dat socialistische steun aan 
de Nieuw~Guinea~politiek een wankele zaak blijft 
en vooral teleurstellend omdat elke uitspraak in 
andere richting onze positie verzwakt. 

Indonesië speurt ijverig naar zwakke plekken. 
Mr Soesanto, tot voor kort waarnemend Hoge 
Commissaris voor Indonesië in Den Haag, wees 
er bij zijn vertrek naar Parijs al op, dat de P.v. 
d.A. het onderling inzake Nieuw~Guinea verre 
van eens zou zijn. 

Zo is er toch zeker geen reden om over de uit~ 
spraken van de jonge socialisten onverdeeld vol~ 
daan te zijn. 

... Het Vrije Volk" was dat kennelijk ook niet. 
Het heeft de vrije koers van ,.Nieuwe Koers" 

maar een beetje afgezwakt. 
In zijn verslag van het ,.Nieuwe Koers"~con~ 

gres komt de uitspraak, dat de Amsterdamse sta~ 
king niet enkel te wijten is aan communistische 
agitatie niet voor. . 

Uit deze motie wordt enkel het verzoek over~ 
genomen om de arbeidersbevolking een rechtvaar~ 
dig aandeel in de gestegen welvaart te geven. 

Van de motie, waarin justitieel optreden tegen 
stakers wordt afgewezen, wordt niet gerept en 
evenmin van de motie inzake Nieuw~Guinea." 

Tot zover ,.De Volkskrant". 
Wij zullen hieraan maar niets meer toevoegen 

en slechts opmerken: waarvan acte. 

Minister Suurho ff bekeerd? 
De socialistische minister van Sociale Zaken, 

de heer Suurhoff, liet zeer onlangs in de 
Eerste Kamer een opmerkelijk geluid horen, toen 
hij verklaarde, niet ernstig rekening te houden 
met de mogelijkheid van een grote economische 
crisis. 

Hij wees daarbij in dit verband op de gedach~ 
tengang, die algemeen in wetenschappelijke krin~ 
gen wordt aangenomen, dat een ineenstorting als 
in de dertiger jaren kan worden voorkomen. 

Voorwaar een opmerkelijk geluid van deze so~ 
cialistische minister. Dit is in het verleden wel 
eens anders geweest bij de socialistische bewinds~ 

. lieden. 
·"O~ 1<am'èx:Üd mr Van Leeuwen wees hierop 

·zeer teroolrt_·-o~ onze JaarlijkSe Algemene Verga~ 
4ering, ··die de ·:vorige · ·~el> te Haarlem werd ge~ 

·houden. 
. De hè~r::.Van Leeuw-en. legde n.l. 'een verhand 

tus~ ·het --igratiebeleid van minister Suurhoff 
en het woningbouwbeleid van de vroegere -
eveneens socialistische- minister In 't Veld. 

De een is bang. dat er over tien jaar te veel 
mensen zullen zijn en de ander was. bevreesd voor 
de werkloosheid, die er over een jaar of tien in de 
bouwvakken zou kunnen ontstaan. 

Zij zijn beiden bang voor een golfje in de con~ 
junctuur en nemen, aldus mr Van Leeuwen, het 
typisch socialistische standpunt in, dat men alles 
in eigen hand moet houden. Zij overschatten het 
menselijk kunnen en durven niets aan de voorzie~ 
nigheid over te laten. 

Zou minister Suurhoff in dit opzicht zijn he~ 
keerd? 

Verwarmend Resultaat 

0 nder bovenstaand opschrift schrijft het 
,.Algemeen Handelsblad" in zijn rubriek 

,.Parlementaire notities" over de Jaarlijkse Alge~ 
mene Vergadering van onze Partij, die de vorige 
week te Haarlem werd gehouden, het navolgende: 

.. Wie nog getwijfeld mocht hebben, voor welke 
vraagstukken men in liberale kringen nog altijd 
het meest warm loopt, zal na het V.V.D.~congres 
van einde dezer week van die twijfel verlost zijn. 

Men zegt. dat de politiek een .. hard métier" is 
en dat men daar - in figuurlijke zin - een ste~ 
vige schedel en een dikke huid moet hebben. En 
inderdaad speelt de critiek, ook binnen de par~ 
tijen, een grote rol. 

Het agendapunt: ,.Bespreking van het beleid 
der Kamerfracties", kan een dankbare gelegen~ 
heid voor ontevredenen binnen het partijverband 
bieden om alle in een jaar opgezouten bezwaren 
en critiek te spuien. · 

Wie het niet eens is met een bepaald beleid, 
brengt dit met kracht naar voren; wie tevreden 
is, houdt meestal zijn mond. 

De omstandigheden hebben meegebracht, dat 
het liberalisme in het afgelopen jaar herhaaldelijk 
in het geweer moest komen ter verdediging van 
de geestelijke vrijheid. 

Dat geschie,dde naar aanleiding van het bis~ 
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schoppelijk mandement, bij het- grote televisie
debat en bij de Crematiewet en ook naar aanlei
ding van het weer opgekomen streven de door 
een - gelukkig steeds slinkend - deel van de 
Nederlandse kiezers naar de vertegenwoordigen
de lichamen gezonden communistische vertegen
woordigers uit deze lichamen te weren of hun het 
werken daar te bemoeilijken. 

De liberale vertegenwoordigers hebben, onver
schillig of het henzelf en hun groep raakte of 
misschien juist hun politieke tegenstanders, tegen 
al die bedreigingen van de geestelijke vrijheid 
met grote bekwaamheid en gedreven door een 
,.heilige hartstocht', verzet geboden . 

En ziedaar: alle kleine critiek, alle (overigens 
volkomen normale) beperkte geschillen, welke 
onder geestverwanten altijd mogelijk blijven bij 
de toepassing dier beginselen op de practische 
vragen van de dag, vallen weg tegen de eenheid 
en verbondenheid, welke gesmeed worden in een 
opgedrongen strijd tegen een derge.lijkè vrijheids~ 
bedreiging. · 

De grote hulde, met name aan prof. Oud en 
mevrouw Fortanier-De Wit gebracht, was alles~ 
zins verdiënd, ook als een erkenning van uitzon
derlijke persoonlijke capaciteiten. 

Maar beide zullen deze hulde zelf stellig zien 
in haar diepere betekenis, los van het persoon
lijke. Na~elijk als een bewijs, dat voor liberaal 
Nederland de geestelijke vrijheid bovenal gaat. 

Dat was ook voor ons het verwarmende resul~ 
taat van dit liberale jaarcongres." 

Alleen maar r~k. ·candidaten 
1 n ,.Elsevier" troffen wij zeer onlangs e~n 

advertentie aan· waarin de navolgende zin
sneden voorkomen: -

· .. Overheidsdienst in Maastricht vraagt een bu
reau~assis.tente. R.k.-candiaten dienen te beschik
ken over middelbare opleiding. daarbij goede er
varing te hebben met steno, typen en Nederland
se correspondentie. Zij die bovendien nog kunnen 
corresponderen in een andere taal en/of ver
trou':;d zijn met de dictafoon, genieten de voor-
keur , , . 

Wij hebben ons over de inhoud van deze ad-
v:ertentie niet w.einig verbaasd. . . . . 
· Legt het op de we9 van de Overheid alleen 
maar candidatén op te roepen mê:t eel}. bepaalde 
geloofs~ of politieke overtuiging? , 
· Wij zouden deze vraag stellig ontkennend· wil

len beantwoorden. Wij dachte·n, dat elke Ne'der
lander, ongeacht zijn geloof of politieke overtui~ 
ging benoembaar was in elke landsbediening. 

Zo niet blijkbaar in Maastricht. 
Over ware vrijheid en democratie gesprokent 

Slecht nieuws van eigen bodem 
S !echte gebitten, platvoeten, slechte lichaams~ 

houding en vergrote schildklieren zijn 
schering en inslag bij de schoolkinderen van Vee
nendaal. Amerongen, Doorn, Leersum, Renswou~ 
de, Rhenen en Woudenberg. 

Slechts 143 kinderen van de 3814, die de 
schoolartsendienst in de kring Veenendaal 
(waartoe deze plaatsen behoren) in 1954 onder
zocht, waren zonder lichamelijke afwijkingen. 

Van de lagere~schoolleerlingen mankeerde 
10.8 % iets aan de ogen. Bij de ULO~scholieren 
liep dit percentage zelfs op tot 25: één op elke 
vier! 

Door vergelijkende onderzoekingen is de 
schoolartsendienst tot de overtuiging gekomen, 
dat de schoolkinderen in dit gebied thuis te wei
nig melk drinken . 

Mocht deze streek ooit een difterie~epidemie te 
verduren krijgen, dan zou zich de geringe animo 
voor inenting tegen deze ziekte wel eens kunnen 
wreken, zo wordt geconstateerd. Slechts 85 leer
lingen van het totale aantal van 3814 bleek ge~ 
vaccineerd te zijn, aldus lazen wij in ,.Het Vrije 
Volk". 

Dit zijn voorwaar ontstellende cijfers, waarvan 
men nauwelijks kan aannemen, dat zij betrekking 
hebben op een streek van ons eigen land. 

De grote moeilijkheid is echter, op welke wijze 
aan deze slechte toestand een eind kan worden 
gemaakt en eventueel weer ernstige verschijn~ 
selen kunnen worden voorkomen. 

Moeilijk vooral. omdat de verantwoordelijkheid 
o.i. voornamelijk moet worden gezocht in de indi
viduele sfeer van de opvoeding. 

Ingrijpen in deze sfeer is welhaast niet doenlijk. 
Wellicht is hier iets te bereiken via het terrein 

van de gemeentepolitiek, waarbij wij in het bij
zonder denken aan de melkverstrekking op 
school. etc. 
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.,., Wanneer het om 

Hoog waren veler verwachtingen ge
spannen. Zij zagen de · verwezenlijking 
van het Federatieve Europa zeer nabij. 
Hoezeer ik hun ideaal deelde, heb ik er 
met nadruk tegen gewaarschuwd hier 
overbaast te werk te gaan. Voor een 
duurzame Europese eenheid moeten de 
voorwaarden aanwezig zijn. 

Tot die voorwaarden behoort wel in de 
eer,ste plaats een behoorlijke economische 
grondslag. Tot die · voorwaarden behoort 
ook, dat geen organisatie wordt opge
bouwd, waarvoor de tijd nog niet rijp is. 
Vandaar onze waarschuwing tegen het 
hals over kop aanvaarden van recht
streekse verkiezingen voor een Europees 
Parlement. 
"Echte staatskunst," zo heb ik Thor
becke nagezegd, "wacht haar uur af." Ik 
had er aan kunnen toevoegen, dat, wie 
zonder het doel uit het oog te verliezen, 
geduld weet te oeffen, zich gespaard zal 
zien voor ernstige teleurstelling. 

De aceoorden van Parijs 
een nieuw begiN 

V oor hen, die verzuimd hadden de af-
stand te meten, die ons nog van 

het doel scheidt, is de teleurstelling daar
door nog groter geweest, dan voor hen, 
die zich Thorbeeke's woord herinnerd 

. hadden. Frankrijks verwerping van de 
Defensiegemeenschap stelde alles weer op 
losse schroeven. Men moest in zekere zin 
opnieuw beginnen. 

De aceoorden van Parijs vormden dat 
nieuwe begin. Zij zijn anders van opzet 
dan. ~e Defensiegemeenschap, doch ook 
zij zijn een illustratie, hoe, in weinige ja
ren een internationale toestand in zijn 
tegendeel kan omslaan. 

In 1948 hebben Engeland, Frankrijk en 
de landen der Benelux het verdrag van • 
Brussel gesloten .. Daarbij werd een Wes
terse Unie in het leven geroepen. Haar 
doel was beveiliging van het Westen te
gen Duitse aggressie. 
.. De aceoorden van Parijs nemen deze 
Unie als uitgangspunt, doch bouwen haar 
in doel en samenstelling volkomen om. 
Beveiliging van het Westen zal niet lan
ger betekenen beveiliging tegen · Duits
land, doch beveiliging ook van Duitsland 
tegen aggressie vanuit het Oosten. Tege
lijkertijd zullen Duitsland en Italië als 
deelgenoten tot de Unie toetreden. 

De Unie zal minder supra-nationaal 
zijn dan de Defensiegemeenschap, doch 
haar grondslag zal breder zijn. Het is 
naar mijn mening van niet te onderschat
ten betekenis, dat Engeland aan deze 
Unie deelneemt. Het bleef altijd een groot 
bezwaar van het Europa der zes landen, 
dat het maar zo'n klein Europa is. 

Is het doel van de hervorming der Wes
terse. Unie in de eerste plaats van mili
taire aard, het zou niettemin een grote 
fout zijn, indien de nieuwe samenwerking 
tot een militaire bleef beperkt. Wij moe
ten ook deze Unie zien als een middel om 
de Europese integratie over de gehele 
lijn te bevorderen. Niet alleen econo
·misch, doch vooral ook cultureel 

Voor de opbouw van een werkelijk de
mocratische samenleving acht ik dit van 
essentieel belang. Het is het grote onge
luk van Europa geweest, dat Duitsland 
zich niet tot een werkelijk democratische 
gemeenschap had kunnen ontwikkelen. 

Ik geloof niet te veel te zeggen indien 
ik uitspreek, dat de loop der ge~chiede-

. nis. een geheel andere had kunnen zijn, 
indten het Duitse Keizerrijk tot een par
lementair geregeerd land was geworden. 
Parlementaire ontwikkeling vordert ech
ter een lange leerschool. Men stampt een 
palrlementair regiem niet uit de grond. 
De laatste Duitse Keizer heeft dit in 
September 1918 ervaren. 

Onder de' druk van de gebeurtenissen 
op· het ~orlogsterrein kreeg het Keizerrijk 
toen ZIJn eerste · parlementaire kabinet. 
M~r. het was tegelijkertijd zijn laatste. 
We1mge weken later was het met het 
Keizerrijk gedaan. De medicijn werd te
laat toegediend. 

De Duitser, te weinig gewend zich zelf 
te regeren, heeft het onder de Republiek 
van Weimar ook niet klaar kunnen spe
len. In 1933 viel hij ten prooi aan een 
aut~cratie, erger dan het in de geschie
dems van het Duitse volk ooit was ge
weest. De enige afdoende waarborg voor 
de vrijheid van het Westen is dat het 
Duitse volk wordt opgevoed tot 'een geest 
van ware vrijheitl. 
Daa~ zijn in Duitsland ongetwijfeld ve

len, d1e evenzeer als wij van die nood
zakelijkheid overtuigd zijn. Het is onze 

· plicht en ons belang hen te steunen. Wij 
moeten, zegt men terecht, na de oorlog 

o .. • i· 

Regering van Heuss 
Adenauer verdient 
vertrouwen 

en 

De Regering van Heuss en Adenauer 
verdient dit vertrouwen. Heeft 

men ooit iemand zo eerlijk, zo openhar
tig zijn eigen volk horen herinneren aan 
de schuld, die het tegenover de mensheid 
op zich had geladen, als Bondspresident 
Heuss bij de onthulling van 't monument 
te Bergen-Belsen, een der afschuwelijke 
kampen uit de tijd van 't Hitler-regiem? 

Het heeft ons, liberalen, met dank
baarheid en met trots vervuld, dat deze 
man van onze richting is. Wij wilden 
wel, dat zijn geest vaardig was over al
len, ~ie deel uitmaken van de partij, die 
ztch m Duitsland die der vrije democra
ten noemt. 

Ván liberale richting is Adenauer niet, 
maar men mag er zich verzekerd van 
houden, dat de woorden van Heuss ook 
hem uit het hart waren gegrepen. Deze 
mannen hopen niets vuriger, dan dat hun 
vaderland het gelaat blijvend· naar het 
Westen zal keren. 

Daarmede is het Duitse probleem niet 
opgelost. Het pijnlijke vraagstuk van 
Duitslands hereniging blijft. Wij zijn er 
niet van af met te constateren, dat Duits
land hier lijdt door eigen schuld. Wij 
worden immers niet moe te verkondigen, 
dat ons beginsel van vrijheid en democra
tie van ons verlangt, dat wij de vrijheid, 
die wij voor ons zelf begeren, aan een 
ander niet onthouden. 

Daarom mag het ons niet onberoerd 
laten, dat mensen. als wij achter het 
IJzeren Gordijn leven onder omstandig
heden, die de ergste miskenning zijn van 
de rechten van de mens. 

Daarom mag het nooit uit onze gedach
ten zijn, dat er eenmaal een dag zal 
moeten komen, dat de zon der vrijheid 
ook achter dat gordijn weer zal opgaan 
(applaus). 

Hier mag ik herinneren aan de dicht
regelen van Jacqueline van der Waals: 

"Geef mij den moed om onrecht te 
onderkennen, 

Ook waar 't door eeuwen van gebruik 
gewettigd wordt, 

Den vasten wil aan onrecht nooit te 
wennen, 

Ook waar de macht het weg te nemen 
schort". 

Die macht schort ook op dit ogenblik 
aan de vrije Westerse wereld. 

Daarom moet de Westerse wereld eerst 
sterk worden. Ik wens, wanneer ik dit 
uitspreek, niet te worden misverstaan. 

Als ik een sterke Westerse wereld ver
lang, dan is het niet, omdat ik zou wen
sen, dat het Westen de bevrijding van 
het Oosten met wapengeweld zou nastre
ven. Hoe erg de kwaal ook is, dit middel 
zou nog erger zijn. 

De moderne atoom-oorlog zou van onze 
beschaving bitter weinig overlaten. Be
vrijding zal moeten komen langs de weg 
van overleg. Wil echter overleg enig re
sultaat beloven, dan zal het Westen eerst 
zo sterk moeten zijn als het kan. Zij, die 
menen, dat er met de Russen beter te 
praten zal zijn, wanneer het Westen af
ziet van de Duitse herbewapening, ma
ken zich naar mijn mening aan een ge
vaarlijke illusie schuldig. 

Zal het Westen sterk zijn, dan moet het 
voor alles, één zijn. Daarom heeft de 
houding van Frankrijk zoveel zorg ge
baard. Het Westen kan Frankrijk niet 
missen. 

Bij alle bezwaren, die ik heb tegen de 
Franse politiek, heb ik nooit de uitspraak 
voor mijn rekening willen nemen: dan 
maar zonder de Fransen. Het is daarom 
in hoge mate verheugend, dat tenslotte 
een oplossing is gevonden, waaraan ook 
het Franse Parlement zijn zegen heeft 
gehecht. Onze minister van Buitenlandse 
Zaken verdient zeker voor de bijdrage, 
die hij tot deze uitkomst heeft geleverd, 
ons aller waardering. 

Binnenlandse aspecten 
Z ien wij thans naar het binnenland. 

Ook hier vergeleken bij 1945 een 
verandering als waarvan wij tien jaar ge" 
leden niet hadden durven dromen. Ook 
hier niet uitsluitend verandering ten goe
de. 

Ongetwijfeld is er alle reden tot dank
baarheid, wanneer wij zien, hoe zich bet 

herstel van het leeggeroofde land, dat de 
Duitse bezetter in 1945 achterliet, heeft 
voltrokken. 

Daarentegen is nog steeds diep onze te
leurstelling over de breuk van het oude 
Koninkrijk door de afscheiding van In
donesië. Hoe hebben wij gehoopt op een 
"Koninkrijk nieuwe stijl", waarin Indo
nesië en Nederland zouden samengaan 
als gelijkwaardige deelgenoten, ieder voor 
ziéh eigen meester over eigen zaken, 
doch tezamen •behartigend al wat hun 
gemeenschappelijke belangen zou raken. 

Zeker, wij zijn dankbaar, dat, na de 
met de West bereikte overeenstemming 
toch een "Koninkrijk nieuwe stijl" kon 
worden gevormd, maar wij hadden het zo 
gaarne groter gezien. 

Daarbij beschaamt het ons het meest, 
dat Nederland niet in staat is gebleken 
aan de bevolkingsgroepen van Indonesië 
de vrijheden en rechten te verzekeren 
die, naar de bewoordingen van de grond~ 
wetsherziening van 1948, een der grond
voorwaarden van de nieuwe rechtsorde 
zouden moeten zijn. 

Ik heb U alleen maar het woord Am
bon te noemen om U aanstonds in volle 
klaarheid voor ogen te stellen, hoezeer 
de nieuwe rechtsorde hier te kort ge
schoten is. (Applaus) 

Morgen zal het feit worden herdacht, 
dat vóór vijf jaren de Republiek van de 
Zuid-Molukken werd uitgeroepen. Men 
mag die uitroeping een revolutionnaire 
daad noemen, maar daarmede is zij niet 
veroordeeld. 

Ook onze voorvaderen waren revolu
tionnair, toen zij in 1581 de Spaanse Ko
ning de gehoorzaamheid opzegden. Gelijk 
deze afzwering - zoals zij zo voortreffe
lijk werd gemotiveerd in het Plakkaat 
van Verlatinge - niet anders was dan 
een handeling van uiterste nood, waartoe 
de Staten-Generaal der Verenigde Neder
landen waren gedrongen door niet langer 
te, dragen onrecht, zo is ook de afschei
ding van de Zuid-Molukken uit het ver
band der Indonesische Republiek niet 
anders geweest dan een daad van ver
weer tegen flagrante schending van het 
recht. (Daverend applaus) 

Sedert vijf jaren woedt nu op Ambon 
de vrijheidsstrijd. Het. blijft Nederlands 
plicht om, waar mogelijk, deze rechtvaar
dige zaa:k te steunen. Wil men hier re
sultaat bereiken, dan zullen echter de 
middelen met groot beleid m~eten wor
den gekozen. 

De Zuid-Molukken hebben vele vrien
den In Nederland, doch er zijn er onder 
hen, die met al hun goede bedoelingen 
de zaak Ambon niet steeds op de juiste 
wijze bevorderen. 

Een temperamentvol man als de heer 
Gerbrandy - ik zie mij, hoe grote ach
ting ik hem voor zijn onvermoeide strijd 
voor het recht ook toedraag, nochtans 
verplicht dit uit te spreken - behoort 
tot hen. Hij heeft naar mijn stellige over
tuiging met zijn laatste interpellatie de 
zaak, die hij wenst te dienen, geen goed 
gedaan. 

Op het stuk der zuiver binnenlandse 
staatkunde hebben in de achter ons lig
gende tien jaren de vragen van finan
ciële en economische politiek het meest 
de aandacht gehad. 

Belastingen, prijzen, huren, Jonen zijn 
wel het meest op de voo.rgrond tredende 
problemen geweest. Wil dit zeggen, dat 
wij dus het grootste deel van onze aan
dacht hebben gegeven aan vraagstukken 
van louter stoffelijke aard? Wie het aldus 
stelt, ziet de zaken niet in het juiste ver
band. 

Het probleem van de vérdeling der 
stoffelijke welvaart is tevens een pro
bleem van hoger orde. Vragen van recht
vaardigheid en van verantwoordelijkheid 
hangen er ten nauwste mee samen. 

Werkelijke vrijheid· kan alleen bestaan 
voor de mens, die in staat is eigen ver
antwoordelijkheid te dragen. Tegelijker
tijd is het een eis van rechtvaardigheid 
te bevorderen, dat ieder, die bereid is die 
verantwoordelijkheid te dragen, er ook 
toe in staat zal zijn. 

Daarom is de opdracht van onze eco
nomische en sociale politiek die mogelijk
heid, waar zij ontbreekt, in het leven te 
roepen. 

Overheidsing1·ijpen is in het tegenwoor
dig maatschappelijk bestel daarvoor on
misbaar en wordt dan ook van onze kant 
allerminst afgewezen. Maar wie van 
staatsontouding niet wil weten, behoeft 
daarom nog aiet te vervallen in het an
dere uiterste, dat van de staat die zich 
met alles en nog wat bemoeit. ' 

Een overheid, die zich beijvert, waar 
mogelijk de ontwikkeiing van zelfstan
dige kracht te bevorderen, is een andere 
dan een. overheid, die wil optreden als 

een alverzorgster, die iedere ver 
delijkheid van de individuële s 
afneemt. (Applaus) 

Ver schil tussen stJ 
en liberaal 

Hier ligt het verschil tussen 
en liberaal. Hier ligt het 

in waardering tussen de collectiE 
individuele eigendom. 

Hier ligt het verschil tussen hE 
vorming van staatsvermogen t 
van particulier vermogen zien a: 
zichzelf aanbevelenswaardig doe 
die met de vorming van staats~ 
willen ophouden, zodra daarval 
dreigt voor de bevordering van 
dige kracht. 

Daarom Is het belastingprobie 
minst een zaak, die alleen voor 
van grote inkomens van belang i 
zware belastingdruk bedreigt a 
zet een domper op iedere pa· 
werkzaamheid. 

Hij doet de arbeider terugs 
voor het maken van overuren. 
hem, die tot de middengroepen 
voor de benauwende vraag, of 
kinderen nog wel de opvoeding 
ven, die hij zelf deelachtig is g 

Hij belemmert de ontplooiing 
vrije bedrijfsleven, omdat hij h 
verbonden aan ieder initiatief 
redig vergroot tegenover het d 
te bereiken resultaat. Het stem1 
doening, dat de regering, ond1 
daartegen van socialistische zijdE 
verzet, thans ook van deze w: 
schijnt overtuigd. 

Niet minder dan bij het bela 
bleem spelen bij dat van de pri 
ren en lonen vragen van rech· 
held en verantwoordelijkheid haa 
de laatste loonronde werd voore 
dat ook aan de arbeiders een aar 
kwam in de vermeerderde welv 

Het zou een grote onrechtval 

"Het 

zijn dit te ontkennen, maar het 
onrechtvaardig zich hier tot de 1 
te beperken. Er moet rechtvaa 
zijn in de verdeling over gehee-l 
Het is onze gr·ote grief, dat di 
vaardigheid niet tegenover alle 
is betracht. 

Met name aan hen, die behorer 
men de middengroepen pleegt te 
heeft het in de na-oorlogse jarer 
de beleid te kort gedaan. (Appla 

De socialisten kunnen voor de 
van deze groepen niet de ware be 
ling opbrengen, al maken zij het 
Jen zo bont als de Engelse social 
well, destijds een der minister! 
Labourkabinet, die in 1947 onbe 
uitsprak: "Wij weten, dat de ~ 
seerde arbeiders onze vrienden 
overigen kunnen ons geen lor l 

\Gelach). 
Een ander Labourman, Morris• 

toen getracht olie op de golven 
pen. Morrison is een verstandi! 
dan Shinwell, schreef tot de "Dal 
maar hij zal zijn mooie woord 
betere daden moeten laten volgel 
de volgende verkiezing niet verlie 
zijn woorden, die ook onze so 
zich zouden kunnen aantrekken. 

Onder de groepen tegenover ' 
betrachting der rechtvaardighei• 
men heeft ontbroken, nemen • 
eigenaren een eerste plaats in. 
allerwege de prijzen omhoog gill 
gen zij de huren bevroren. 

Tegelijkertijd bleef de volkom« 
keurige verhoging der grondb 
door de Duitse bezetter ingevo 
handhaafd. Het verschil, dat l 
werd tussen de huren van de ouc 
nieuwe woningen, werkte een 1 

verdeling van de woonruimte te~ 
Voorts werd men er aan gew• 

een veel te gering deel van het )( 
de huur behoefde te worden 
Daarmede werd het besef ond 
dat het genot van een behoorli 
ning een offer waard moet zijn. 

Tenslotte werd de oplossing 
huurprobleem belemmerd door d 
listische eis, dat huurverhoging z 
ten gepaard gaan met een extr 
tingheffing ten laste van de hui 
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~r geestelijke vrijheid gaat~ valt op de 
I '' reienen 

, die deze toch reeds zo onrechtvaar
behandelde bevolkingsgroep blijvend 

een fiscale uitzonderingspositie zou 
1gen. 

Regering faalde in 
woningbeleid 

(on nu van deze politiek nog worden 
getuigà, dat zij heeft geleid tot de 

ssing van het brandende woning
~gstuk, dan was er aan dit beleid ten 
ste nog een lichtzijde. Wij weten ech
allen, dat daarvan geen sprake is. 
1 het regeringsbeleid op één punt vol
,en heeft gefaald, dan is het op dat 
de volkshuisvesting. Hier zijn de op
•olgende kabinetten volslagen in ge
:e gebleven. Zonder enige overdrijving 
·worden gezegd, dat het overheidsin
len op dit terrein tot een volkomen 
llkking heeft geleid. (Davefend ap
IS). 

lgenover dit alles voeren wij de strijd 
een dynamisch liberalisme. Het is 

ters het kenmerk van de liberale stro
~. dat zij dynamisch is. Conservatief 
alisme is een uitdrukking, die lijdt 
innerlijke tegenspraak. 

1t echte liberalisme groeit mede met 
ijd. Altijd weer kan het gevaar drei
dat· oude vormen en nieuwe geest 
elkander in botsing komen. 
•n Houten heeft in April 1871 de taak 
liberale politiek genoemd in .het stre
van de tijd waar en vals, bereikbaar 
Gnbereikbaar, rechtvaardig en on
tvaardig te onderscheiden en het 
tvaardige en bereikbare tot stand te 
gen. Dit was niet alleen in 1871 de 
ale taak, zij is het telkens weer, ook 
8. 

liberaal behoort steeds vooruit te 
Het is een groot misverstand te 

m, dat een ~lfverkenning van het 
alisme zou kunnen bestaan in een 
:zien naar de tijd van Adam Smith. 
h is een man van grote wetenschap-

bij dat onderzoek zal steeds onze toets
steen moeten blijven: wat strekt tot be
vordering van de ontwikkeling van zelf
standige kracht en wat dreigt die ont
wikkeling te remmen of zelfs te smoren. 

Jl rij heid van geest 

I k wend thans mijn blik v,an het eco
nomische en het sociale terrein naar 

dat van de vrijheid van de geest. Libera
lisme is, immers veel meer dan een richt
snoer voor politiek en economisch be
leid. Het is de machtige stroom, die door 
de geschiedenis der mensheid gaat en die 
voor ieder mens de vrijheid vraagt tot 
volledige ontplooiing. 

Ik zal niet proberen aan te geven, wan
neer die stroming aanvangt. In onze 
eigen geschiedenis zie ik haar als be
wust streven ontstaan aan het einde der 
middeleeuwen. Het hoofdkenmerk van de 
middeleeuwse staat is de eenheid der 
godsdienstige belijdenis. Door de hervor
ming wordt die eenheid verbroken. 

De conclusie, dat ieder vrij behoort te 
zijn in de belijdenis van zijn godsdiensti
ge overtuiging, wordt echter niet aan
stonds getrokken. Hoe dikwijls meent de 
tot de hervorming bekeerde overheid, 
dat haar onderdanen haar in het geloof 
evenzeer hebben te volgen als de rooms
katholieke overheid het van de hare heeft 
verlangd. 

Ook in de Republiek der Verenigde Ne
derlanden is van volledige vrijheid van 
godsdienstoefening geen sprake geweest. 
De Unie van Utrecht heeft wel de inqui
sitie verboden, maar dit betekent aller
minst, dat aan de belijders van alle gods
diensten gelijke rechten werden gegeven. 

Het is aan wat men destijds noemde de 
libertijnse geest der regenten te danken 
geweest, dat ook aan anderen dan aan 
de gereformeerden de gelegenheid tot 
godsdienstoefening werd gelaten. Ooglui
kend werden de schuilkerken toegestaan. 

Zo kunnen wij reeds in de zestiende 
eeuw de voorlopers zien van wat men in 
de achttiende de "verlichting" zal gaan 
noemen. Huizinga ziet hier vooral de in
vloed van Erasmus. Hij noemt hem de 
verlichter van een eeuw, de omzetter van 
de geest. 

~an een 
~enhèid 

ware gemeenschap is 
verscheidenheid" • ID 

te betekenis. Hij heeft het liberaiis
:rote diensten bewezen. 
ar hij schreef zijn beroemd boek in 
en men doet aan deze scherpe den
reen groter onrecht dan te verouder
~. dat hij in 1955 niet anders zou 
en geschreven dan hij in 1776 deed. 
LCh). 

l pleidooi voor ongeremde vrije con
'ntie was een pleidooi voor de ont
eling van zelfstandige kracht, om
e economische ordening van zijn tijd 
'Oductieve krachten zozeer aan ban
ilad ·gelegd, dat zij zich opgeslo-ten 
~!den in een alle adem benemend 
dijf. 
ar wat Smith niet kon voorzien was, 
Ie ingebreidelde vrijheid de moge
>id opende tot het opbouwen van 
•mische machtsposities, die diezelf
rije concurrentie om hals konden 
ren. Thans is het eis van liberalisme 
dergelijke machtsp~sities op te tre-

~htsmisbruik keren is echter iets 
'B dan de macht in andere handen 
'· Dit laatste willen de socialisten, 
1 overheid willen maken tot de grote 
·mische machthebber, een machtheb
eeJ sterker en daardoor voor de vrij
veel gevaarlijker dan ooit een par
ere machthebber kan zijn. 
t Smith ook niet heeft kunnen voor
wu, dat de ongebreidelde concur
' zou lelden tot misstanden op so
terrein, die onverenigbaar waren 
e eisen der menselijke waardigheid. 
moest verbetering worden gezocht 
net ontwikkelen van nieuwe ergani
ormen in de vrije maatschappij, 
het kon, door het rechtstreeks aan
m van overheidsmacht, waar het 

e overtuiging, dat vrije organisatie
in, waar zij de oplossing kunnen 
en, de voorkeur verdienen boven 
tnbtelijk ingrijpen van de overheid, 
ook onze houding te bepalen tegen
let vraagstuk der bedrijfsorganisa
iet in een negatief verzet daarte
:huilt liberalisme, doch in het stre
l de nieuwe organisatievormen van 
:ijd, naar- Van Bouten's woord, het 
van het valse te onderscheiden. En 

Het is de geest van warm, sociaal ge
voel en van het geloof in het goede der 
menselijke natuur, van vredelievende 
welwillendheid en verdraagzaamheid. Het 
is ook de geest van Willem van Oranje, 
die zo wijd uitzag - het is nog steeds 
Huizinga, die hier aan het woord is -
buiten de beperkingen van de godsdienst
haat. 

Twee eeuwen lang blijven die gedach
ten nog een onderstroming. In de acht
tiende eeuw krijgt deze bevrijdende bood
schap haar dag. Het zijn vooral de Ame
rikaanse en de Frans revolutie, die haar 
verspreiden over de gehele beschaafde 
wereld. 

Op het beginsel van die vrijheid 
\l'ensen wij de nationale gemeenschap 
te bouwen. Het is onze overtuiging, 
dat alleen zó die gemeenschap een 
ware gemeenschap zal kunnen zijn. 
Het karakter van een ware gemeen
sèhap Is dat van een eenheid in ver
scheidenheid. De verschillende rich
tingen behoren daarin ongescheiden 
onderscheiden te zijn. Het streven 
naar die gemeenschap is lijnrecht te
genovergesteld aan dat ons volk op 
te delen in een uantal streng van el
kander gescheiden groepen. 

Daarom richten wij onze ernstige 
waarschuwing tegen het steeds meer 
om zich heen grijpende sectarisme, 
zich openbarende in het befaamde 
Nederlandse zuilenstelsel. 

School en radio-omroep 

Om een dergelijke verdeling van ons 
volk tegen te gaan hebben wij van 

oudsher gestreden voor een ongedeelde 
school en strijden wij ook voor een onge
deelde radio-omroep (applaus). Maar wij 
wensen dat zo te verstaan, dat én die 
school én die radio-omroep de gelegen
heid zullen openen tot het ontwikkelen 
van iedere bijzondere overtuiging. 

Wij verstaan het ook zo, dat deze 
idealen niet zijn te verwezenlijken langs 
de weg van dwang. Daarom wordt de 
verplichte staatsschool door ons ver
worpen. 

De rechterzijde houdt ons hier nog 

graag de houding van onze vaderen voor 
ogen in de dagen van de schoolstrijd. Ik 
ben nimmer in gebreke gebleven te er
kennen, dat daarbij fouten zijn gemaakt. 
Wie de liberale vaderen recht wil doen 
wedervarC"n, moet zich er echter goed re
kenschap van geven, waarin de fout be
stond. 

Het is dan zeker niet zo, dat het libe
rale ideaal van. de openbare school als de 
school voor allen op zichzeïf verwerpe
lijk was. De gedachte, waaruit het voort
sprool was goed. 

Het was de gedachte der Vèrdraagzaam
heid. Aanhangers van verschillende gods
dienstige overtuiging zouden elkander, zo 
betoogde men, bete1· verstaan, wanneer 
zij in hun kinderjaren op dezelfde school
banken hadden gezeten. 

Daarbij zat zo weinig de gedachte voor 
anderen te dwingen hun kinderen naar 
die school te zenden, dat dezelfde libera
le aanhangers van de openbare school in 
1848 de vrijheid van onderwijs in de 
Grondwet deden schrijven. 

Bij de uitwerking van het grondwette
lijk beginsel in de Wet op het Lager On
derwijs is ,dan ook ieder streven om de 
kinderen tê vervreemáen van de gods
dienst hunner ouders volstrekt afwezig 
geweest. 

Men hoopte om het algemene onder
wijs van allen tezamen het godsdienst
onderwijs der afzonderlijke richtingen te 
kunnen groeperen. Daarom stelde men 
de school kosteloos open voor het onder
richt door de eigen godsdienstleraren. 

Dit was ook de gedachtengang van 
Kappeijne, de man der Schoolwet vän 
1878. Wat heeft hij daarbij echter over 
het hoofd gezien? Hij heeft onvoldoende 
gelet op hei verschil tussen formele en 
materiële vrijheid. 

De plicht om de bijzondere ~chool uit 
eigen middelen te bekostigen sloot voor 
velen de weg naar die school af. Ook was 
het onrechtvaardig van de voorstander 
der bijzondere school wel de belasting
penningen te vorderen, die de openbare 
school moesten helpen in stand houden, 
maar hem voor de eigen school niets te 
geven. 

Die fout is bij de grondwetRhorzicning 
van i917 volledig weggenomen en het 

dat va11 een 

was ook bij deze herziening een liberaal 
staatsman, die de leiding had. Niemand 
onzer zou naar deze onderwijsbevredi
ging ook maar één vinger willen uitste
ken, maar tegelijkertijd wensen wij de 
strijd te blijven voeren voor het in vrij
heid te' verwezenlijken beginsel der on
verdeelde school. (Applaus). 

Na de oplossing van het schoolpro
bleem is het radio-vraagstuk opgekomen. 
Ook daar gaat ons verlangen naar een 
oplossing van eenheid in verscheiden
heid. 

De algemene omroep, die wij beogen, 
wil aan alle richtingen recht doen we
dervaren. Waarom, zo vraag ik mij af, 
zijn de andere partijen daar zo bang 
voor? Zij kunnen toch moeilijk vrezen, 
dat wij met onze kleine groep de lakens 
zullen kunnen gaan uitdelen? 

Hier kan ik niet anders zien dan een 
uiting van vrees de eigen aanhangers in 
aanraking te zien komen met de denk
beelden van andersdenkenden. (Ontstem
ming). Waarom, zo vraag ik mij af, zijn 
de anderen zo bang voor aanraking met 
onze beginselen, terwijl wij die met de 
hunne geenszins schuwen? (Hilariteit). 

Het bisschoppelijk 
mandem.ent 

H et is dezelfde vrees. die de bis
schoppen tot hun mandement heeft 

gebracht. Ik heb terstond, nadat het man
dement Yerschenen was, het standpunt 
ingenomen, dat deze zaak ons als libera
len niet koud mocht laten. 

Het speelde daarbij voor mij niet de 
minste rol, dat het mandement in het 
bijzonder de Partij van de Arbeid zou 
moeten treffen. Het was allerminst nei
ging om bij die partij een wit voetje te 
krijgen, die mij mijn houding deed bepa
len. 

Het ging mij alleen om de zeer princi
piële vraag der vrijheid. Die vrijheid zag 
ik in het gedrang raken en ik achtte mij 
aan ons' beginsel verplicht voor haar op 
te komen. 

Daardoor is ons het beschamende fi
guur bespaard gebleven van de protes
tantse partijen der rechterzijde, die een 
beginsel, dat ook bij uitstek een protes-

tants beginsel mag worden genoemd, illl 
de steek lieten. (Daverend applaus). 

Bij de gedachtenwisseling over het 
mandement stonden wij met de Par
tij van de Arbeid zij aan zij. Het 
scheen een bevestiging vart hetgeen 
ik in mijn openingsrt•de voor onze al
gemene vergadering van hPt vorig 
jaar omtrent onze positie had gezegd. 

· Ik noemde toen onze partij een cen
trumpartij, staande tus!lf!n de rech
terzijde en de Partij van de Arbeid. 
Daarbij staan wij, zo zeide ik, in eco
nomische aangelegenheden dikwerf 
met de rechterzijde tegenover de so
cialisten, terwijl wij, als het om de 
geestelijke vrijheid gaat, ons tezamen 
met de socialisten tegenover de rech
terzijde geschaard zien. 

Ik zou het thans niet meer zo kun
nen zeggen. Het debat over de lijk
verbranding heeft ons duidel~jk ge
leerd, dat het anders is. (Applaus). 
Wanneer het om het grote beginsel 
der geestelijke vrijheid gaat, valt op 
de socialisten niet meer onvoorwaar
delijk te rekenen. · 

De gedachtenwisseling over de crema
tie heeft op ontstellende wijze aan de 
dag gebracht, hoe grote gevaren de 
"doorbraak", zoals zij door de Partij van 
de Arbeid wordt verstaan, voor de gees
telijke vrijheid met zich brengt. 

De vooroorlogse S.D.A.P. was in gees
telijke zin liberaal. Er was, wanneer he• 
om geestelijke vragen ging, een aaneen
gesloten linkerzijde. Die tijd is voorbij! 

De Partij van de Arbeid zoekt het, ter
wille van haar aanhang in het rooms
katholieke en het protestants-christelijke 
kamp, ook op het terrein van de vrijheid 
des geestes in het compromis. 

Ook wij in onze partij stellen ons op 
het standpunt, dat er bij ons plaats is 
voor aanhangers van alle godsdienstige 
overtuiging. Het enige wat wij vragen is, 
dat zij onze politieke beginselen onder
schrijven. 

Onder die beginsf'len neemt dat van 
de geestelijke vrijheid de eerste plaats in. 
Een ieder heeft voor zichzelf uit te ma
ken, of hij dit beginsel met zijn gods
dienstig geloof verenigbaar acht. Beant
woordt hij die vraag ontkennend. dan is 
zijn plaats niet bij ons. 

Wij zullen er ons zeker in verheugen, 
als vele rooms-katholieken en orthodoxe 
protestanten tot de slotsom komen, dat 
zij in de politiek met ons mede kunnen 
gaan, maat wij denken er niet over met 
onze beginselen te gaan transigeren om 
onder hen leden en kiezers te werven. 
(Daverend applaus). 

Wij zouden, deden wij dit, ontrouw 
worden aan ons beginsel en wij zouden 
graven aan ons eigen graf. De oude S.O. 
A.P. heeft daar nooit anders over ge
dacht. 

P.v.d.A. op een hellend vlak 
Niet aldus de Partij van de Arbeid. 

Zij zoekt het ook in de geestelijke 
vragen in het compromis. Zij moet, het 
koste wat het kost, haar drie werkge
meenschappen bij elkaar houden, met het 
gevolg, dat de geestelijke vrijheid het 
loodje legt. 

Zij is daarmede naar mijn stellige over
tuiging op een hellend vlak gekomen. 

De heer Burger heeft in de Tweede 
Kamer de houding van zijn fractie ge
roemd als het toppunt van . verdraag
zaamheid. Hij draaide daarbij de rollen 
volkomen om. 

Niet de tegenstanders van gelijk recht 
op hei stuk van begraven en cremeren 
waren de onverdraagzamen, maar de 
voorstanders. Die voorstanders, zo heette 
het, ergerden de tegenstanders. 

Dat die voorstanders zich geëergerd 
konden voelen, doordat de tegenstanders 
hun gelijkheid van recht weigerden, 
kwam niet bij de heer Burger op. Het 
was de redenering van de conservatief 
in de slechtste zin van het woord. (In
stemming.) 

De conservatief, die alles wil laten zo
als het is en die doodsbenauwd is voor 
het nieuwe dat hem zou kunnen ergeren. 
De theorie van de heer Burger is de dood 
voor alle vooruitgang! 

Als de oude socialisten er naar hadden 
gehandeld, zou van de socialistische be
weging niets terecht zijn gekomen. Do
mela Nieuwenhuis en Traelstra zijn in 
het oog van de heer Burger de onver
draagzamen. 

Want er is niet de minste twijfel aan, 
dat zij tienduizenden hebben geërgerd. 
(Gelach). 

Het is dan ook allerminst zo, dat de 
partij van de heer Burger leeft naar zijn 
theorie. Ware dat zo, dan zou zij duizen
den roomskatholieken in het Zuiden niet 
hebben geërgerd met de grote protest
demonstratie tegen het bisschoppelijk 
mandement, die in Maastricht werd ge
houden. 

(Vervolg op pag. ~) 
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samenleving, geeft deze laatste een over
zicht, op wetenschappelijke gronden ge
baseerd, van wat een streek op een be
paald moment biedt aan mogelijkheden 
en moeilijkheden, waardoor de beleids
lieden in staat zijn hun maatregelen, da
delijk en voor de toekomst, gefundeerd 
te nemen. 

Men drukt het in het rapport wel zo 
uit: "De sociaal-aardrijkskundige is de 
waarnemer voor de beleidsman. De eers
te neemt waar en wil begrijpen, de twee
de wil oplossen en de daad stellen. Bei
den streven ten slotte naar verbetering 
van de samenleving in een bepaalde 
streek. 

Daar in ons gehele land de verstedelij
king steeds verder om zich heen grijpt 
en daarmee de problemen steeds inge
wikkelder worden, is het van uitzonder
lijke betekenis, dat een bepaald gebied, 
met een zo sterk aan de dag tredende 
beïnvloeding van de plattelandssamenle-

. ving door de omliggende, steeds groter 
wordende steden en industriegebieden, 
zo volledig mogelijk in zijn veranderin
gen en wijzigingen wordt bestudeerd. 

In de problematiek derbepaalde streek 
toch liggen ongetwijfeld vraagstellingen, 
die zich ook elders voordoen en de ad
viezen, die voor een bepaald gebied wor
den gegeven, kunnen evenzeer van waar
de zijn voor andere gebieden. 

Daarom achten wij dit boek van be
lang voor álle gemeenteraadsleden ten 
plattelande eri verder voor allen, betrok
ken bij de verbetering van de levensmo
gelijkheden en bestaanszekerheden van 
de plattelandsbevolking. 

Aandacht voor de 
LandàfbêUl 

Bij de beoordeling van de situatie in 
de Haarlemmermeer is grote aandacht 
besteed aan de landarbeiders ... Het is al
gemeen bekend, dat- we in ons land op 
het terrein van de landarbeid voor een 
tekort aan arbeiders staan. 

·Et IS, door woordvoerders van onze 
' partij, reeds verschillende malen op dit · 
probleem gewezen. De belangstelling 
voor het l'antlarbeidersberoep is · in. de . 

!Vervolg van pag. 7) 

Wat zouden de socialisten er van ge
zegd hebben, indien deze demonstratie 
had kunnen worden verboden, omdat was 
gebleken, dat er in de gemeente Maas
tricht en haar naaste omgeving daarte
gen overheersende bezwaren bestonden, 
ontleend aan opvattingen omtrent de 
godsdient? (Gelach). 

Het land zoti gedaverd hebben van de 
protesten tegen deze onverdraagzaam
heid. Volkomen terecht. 

Maar als op precies dezelfde gronden 
de oprichting van een crematorium mag 
worden geweigerd, dan heet dit uitdruk
king geven aan de ware geest van ver
draagzaamheid. (Hilariteit). 

Onze positie in de Kamer 
Z o staan wij in de Kamer bij her

haling alleen. Wij stonden alleen 
bij de behandeling der Zondagswet. Wij 
stonden alleen bij de crematie. 

Wij ondervinden bitter weinig steun 
bij ons opkomen voor de openbare school. 
Ook hier is het vroegere enthousiasme iri 
de socialistische kring verflauwd. De 
doorbraak veroorlooft het ook hier niet 
krachtig stelling te nemen. 

Zeker, de communisten staan nu en 
dan naast ons, doch dat kan .ons weinig 
troost geven. Zij vragen de vrijheid daar, 
waar zij minderheid zijn, doch draaien 
haar, als zij het voor het zeggen hebben, 
de nek om. 

Wij hebben daarom tegenover de com
munisten doorlopend op onze hoede te 
zijn, maar dit rechtvaardigt nog niet hen 
onder een uitzonderingsregiem te plaat
sen. 

Uitzonderingsmaatregelen zijn in strijd 
met het wezen der democratie en zij zijn 
daarom alleen geoorloofd, wanneer de 
veiligheid van de Staat het vordert. 

Vandaar, dat wij in de Kamer wel heb
ben willen medewerken om de communis
ten te weren uit commissies als die voor 
de buitenlandse zaken en de defensie, 
doch geweigerd hebben hetzelfde te doen 
bij de instelling der commissie voor de 
watersnood. 

Bij de laatste commissie speelde het 
probleem van de veiligheid van de Staat 
immers geen rol. Ik heb met voldoening 
gezien, dat onze Amsterdamse raadsle-

laatste jaren sterk afgenomen. De oorza
ken zijn verschillende. 

Er is lange tijd een onderwaardering 
geweest voor de landarbeid en zij is stel
lig nog aanwezig. Lonen, arbeidstijden, 
woningvoorziening en vakopleiding lie
ten en laten nog te wensen over. 

Een zeer belangrijke factor is de gro
tere belangstelling. voor de arbeid in de 
industrie. 

De industrie betaalt beter en trekt 
daardoor velen tot zich. 

Maar er is nog iets anders: de jongere 
generatie, die opgroeit tuss_en motoren en 
machines, voelt zich aangetrokken tot al
les wat maar te maken heeft met deze 
moderne werktuigen. Men bemerkt dat 
op de lagere school reeds, waar jongens, 
die beslist geen zin in verder studeren 
hebben, auto-monteur, vliegenier, chauf
feur, en dergelijke beroepen prefereren. 

In de Haarlemmermeer dringt de in
vloed van dat alles sterk door. Een gro
ter percentage van de jeugd komt te
recht in de geschoolde en technische be
roepen, waarbij de technische school in 
Hoofddorp, enkele jaren geleden gesticht, 
een belangrijke rol speelt. 

Een zeer belangrijke opmerking maakt 
een der samenstellers, als hij zegt, dat de 
Haarlemmermeerse landarbeider aller
eerst nodig heeft onqerricht in tractoren 
en landbouwmachines. Hij heeft daar be
langstelling voor. En men zal de toe
komstige landarbeider in het oog moeten 
houden. 

De landbouw zal een steeds groter ge
bruik gaan maken van motoren en ma
chines. De landarbeider zal over tech
nisch inzicht en technische vaardigheid 
moeten beschikken in de nabije toekomst. 

De schrijver vervolgt dan: "deze (de 
toekomstige landarbeider) zal verdere 
landbouwkundige kennis slechts zeer be
perkt nodig hebben, nauwelijks meer dan 
in zoverre er zijn beroepsvreugde ,door 
vergroot kan worden. Hij wordt er ook 
niet toe aangetrokken, mede niet, omdat 
hij deze kennis toch niet in J)ractijk zal 
kunlfen brengen". . , . 

Er bestaat voor de landarbeiderszoons 
gelegenheid zich op een school voor te 
bereiden op een beroep in de landbouw, 
maar het leerplan dezer sc.holen is, nog 

den hetzelfde principiële standpunt heb
ben ingenomen, toen zij niet wilden mee
doen aan een uitsluiting der communis
ten uit alle raadscommissies. (Applaus). 

Er gingen in de Amsterdamse Raad 
zelfs stemmen op de communisten het 
lidmaatschap van de vertegenwoordigen
de lichamen te ontnemen. Laat men hier-

. mede toch uitermate voorzichtig zijn. 
Men zal er waarschijnlijk niet '-nders 

mee bereiken dan dat men hen geheel 
dringt naar de ondergrondse activiteit. 
De maatregel zou wel eens volkomen 
averechts kunnen werken. 

Juist het optreden der communisten in 
onze openbare lichamen heeft geleid tot 
een voortdurende teruggang van hun 
stemmental. Het aantal van hun zetels 
in de Tweede Kamer viel van 10 in 1946, 
op 8 in 1948 en op 6 in 1952. Zij groeien 
als de befaamde koeienstaart. (Gelach). 

En men loopt alle kans, dat men door 
het treffen van uitzonderingsmaatregelen 
hun juist de wind in de ·zeilen gaat bla
zen. Want niets bevordert een beweging 
zo zeer als een dergelijke politiek. Bis
marck heeft dit ervaren met zijn socia
listenwet Uiteindelijk heeft deze de so
cialistische beweging in het Duitse Kei
zerrijk alleen maar goed gedaan. 

Hoe kan men voorts menen, het com
munistische gevaar te bestrijden door de 
communisten uit Kamers, Staten en Ra
den te weren? Ik zie het gevaar liever 
voor mijn ogen, zodat ik de geiegenheid 
heb het openlijk te bestrijden. 

• Wie denkt, dat hij wonder wat bereikt, 
als hij de communisten uit het openbare 
leven heeft verdreven, gedraagt zich als 
de struisvogel, die gelooft, dat het ge

. vaar er niet meer is, als hij het niet meer 
ziet. (Applaus). 

Weerklank bij de jongeren 
S taan wij in ons principieel ver-

. zet aldus telkens alleen, een 
reden voor ontmoediging is daarin ze
ker niet gelegen. Het tegendeel is het 
geval. In ons isolement ligt onze 
kracht. Die kracht wordt versterkt 
door de wetenschap, dat er i~· het 
land duizenden en duizenden zijn~ die 
niet tot onze partij behoren, maar wie 
het woord van vrijheid en democratie, 
dat wij spreken, uit het hart is gegre-

sterk gebonden aan het "traditionele 
scholingssysteem", dat eigenlijk niet voor 
de Haarlemmermeer - en evenmin voor 
vele andere gebieden in ons land - ge
schikt is. 

Herziening leerplan der 
Landbouwscholen 

Zo ziet men, dat een onderzoek, als in 
dit rapport yerwerkt, de aandacht kan 
vestigen op dingen, die men bij nader 
overdenken, wellicht ook wel zou hebben 
ontdekt, maar waarover men toch ge
woonlijk heenglipt 

Een herziening van het leerplan der 
landbouwscholen komt door zulk een op
merking ineens in de belangstelling te 
staan. 

Er zijn talrijke van deze soort opmer
kingen in dit rapport te vinden. 

We denken aan hetgeen verder in het 
betreffende hoofdstuk wordt opgemerkt 
over de organisatie van het landbouwon
derricht, over de wijze waarop op het be
drijf zelf de a.s. landarbeiders in moder
ner richting kunnen en moeten worden 
opgeleid. 

We willen dit eerste oriënterend arti
kel besluiten met de opmerking, aan het 
einde van vermeld hoofdstuk: 

"De ligging van de Haarlemmermeer is 
geen ongelukkige omstandigheid, waar
door telkens het evenwicht gevaar loopt 
en de boer telkens maar weer over de 
brug moet komen.-

Integendeel: afgezien van de kansen, 
welke de landarbeider geboden worden, 
kan bij een juist besef van de situatie de 
gehele Haarlemmermeerse samenleving, 
ook de landbouw, omhooggestuwd wor
den." 

v.M. 
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*Ook orig. Amerikaanse TUBELESS (binnenbandloze) banden in rayon-
en NYLON uitvoering. 

pen. En bijzonder verheugend is de 
weerklank, die wij vinden in de kring 
van onze jongeren. 

Tot die jongeren wil ik, evenals het vo
rig jaar, een enkel woord richten. Wij 
verheugen ons in de bloei van hun orga
nisatie. Het was voor ons, ouderen, een 
bijzonder genoegen getuige te hebben 
mogen zijn van de viering van hun eerste 
lustrum. 

Zij hebben de geest van het liberalisme, 
waarover ik sprak, ten volle verstaan. Ik 
ben er zeker van, dat Van Routen's 
woord, dat ik voor U aanhaalde, ook hun 
gevoelens weergeeft. 

De vraag, die hen bezig houdt is, zie ik 
goed, vooral deze: trekt gij ouderen wel 
altijd de volle consequentie uit het begin
sel? Zij hebben er wel eens voorbeelden 
van gezien, dat met het klimmen der ja
ren de hervormingsgezindheid daalt. Zij 
hebben misschien, terwijl ik de jonge Van 
Houten citeerde, zich een ogenblik de 
oude Van Houten herinnerd. 

Wie zou ontkennen, dat dit gevaar be
staat? Er is echter geen betere weg om 
het te bezweren, dan een regelmatig con
tact tussen jong en oud. 

De eerste stfW op die weg hebben wij 
onlangs gezet. Wij zullen llloeten zorg
dragen er op voort te gaan, vooral om 
gezamenlijk het onderzoek in te stellen 
naar hetgeen in het streven van de tijd 
voor waar en vals moet worden gehou
den. 

Bij dat onderzoek kunnen wij veel van 
elkander leren. De ouderen zullen er wel 
eens naast zijn, maar dit kan de jongeren 
ook overkomen. 

Zo waren er onder hen - ik acht !:let 
nuttig dit duidelijk uit te spreken - die 
er naar mijn mening bepaald naast wa
ren, toen zij ook voor onze partij de op
richting van rooms-katholieke, protes
tantse en humanistische werkgemeen
schappen gingen bepleiten. (Instemming). 

Zij hebben, geloof ik, dit denkbeeld niet 
voldoende concreet doordacht. Het gaat 
in feite uit van de gedachte, dat de po
litieke problemen anders zouden moeten 
worden benaderd door de ene liberaal en 
door de andere naar gelang van het ant
woord, dat gegeven wordt op de vragen 
van de diepste levensgrond. 

Terecht Iaat ons beginselprogram dit 
antwoord over aan het individuele gewe-

ten. Ik zie daarom deze vragen liever on
derzocht buiten· politiek verband. 

Bovendien zoudèn wij, die zo ernstig 
waarschuwen tegen de voortgaande ver
zuiling van ons volksleven, een slecht 
voorbeeld geven, indien wij die verzuiling 
gingen toepassen in onze eigen partij. 
(Applaus). 

Onze eenheid groter 
dan ooit 

E r zijn er onder onze politieke tegen
standers, die in deze gedachten~ 

wisseling tussen ouderen en jongeren een 
aanwijzing hebben gezien, dat het met 
onze eenheid toch niet zo best gesteld is. 

Bij hen is de wens de vader van de 
gedachte. . 
- Ik durf gerust te zeggen, dat de een
heid in onze kring nooit zo groot is ge
weest als thans. 

Die eenheid spruit voort uit onze vaste 
overtuiging aangaande de grote taak, die 
het liberalisme heeft te vervullen. 

Hi : ligt een groot verschil tussen ons 
en de Partij van de Arbeid. Het socialis
me droomt meer van zijn verleden dan 
dat het zijn opdracht voor de toekomst 
voelt. 

Een oude socialist als de minister van 
Financiën gaf het onlangs met zoveel 
woorden te kennen. Met weemoed her
innerde hij zich het enthousiasme, dat in 
de dagen van zijn jeugd de socialisten 
bezielde. 

Thans lopen de jongeren er niet warm 
meer voor. De compromis-politiek van de 
Partij van .::e Arbeid heeft de belangstel
ling gedood. 

Daarom roep ik U allen toe: zet over
al bij Uw propaganda de beginselvragen 
voorop: Gij zult met vreugde ervaren, 
hoeveel enthousiasme gij zult wekken! 

Zo gaan wij rustig en vol vertrouwen 
onze gang. Wij zien niet naar rechts en 
wij zien niet naar links. Wij gaan onze 
weg recht vooruit. 

Het oog op de toekomst geric+tt, voelen 
wij ons hecht verbonden bij het verrich
ten van onze gemeenschappelijke arbeid. 

Ik houd mij overtuigd, dat de beraad
slagingen in deze vergadering, die ik 
thans voor geopend verklaar, daarvan ten 
volle zullen doen blijken! (Langdurig, 
ovationeel applaus). 
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De V.V.D.-hoogtijdagen te Haarlem 

Grote opkomst, opgewekte .stemming en 
gastvr~ie ontvangst door de Centrale-Haarlem 

Magistrale rede van 
buiten-van 

prof. Oud over 
en binnenlandse 

actuele problemen 
politiek 

Bel~ische delegatie deed een hoekje open over het C. V.P.-r~~i~m 
Jaarverslagen ontmoetten weinig critiek 

In de grote zaal van het Gemeentelijk Concertgebouw te Haarlem kwam op 22 en 
23 April j.l. de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in jaarlijkse algemene verga
dering bijeen. 

Reeds in de ruime vestibule, waar de medewerkers van het Algemeen Secretariaat 
onder leiding van mej. mr Van Everdingen nog velen met inlichtingen en stukken 
behulpzaam waren, viel een bundel fleurige nationale vlaggen de bezoekers terstond 
in het oog. 

Langs de hoogoprijzende wanden van de enorme concertzaal trof terstond het spre
kende aanplakbiljet voor de V.V.D.-dag op 17 September te Scheveningen, in de 
nationale kleuren uitgevoerd volgens een pittig ontwerp van onze tekenaar Samson. 

Het podium was door de goede zm·gen van de Centrale Haarlem fraai met groen 
en bloemen versierd. Het concertorgel praeiudeerde voor de aanvang der vergadering, 
hetgeen een stemmige sfeer schiep. 

Tegen 8 uur hadden zich vele honderden afgevaardigden der afdelingen en belang
stellende partijgenoten de zaal geheel gevuld. 

Op de eerste rijen hadden vrijwel alle le(len van de fracties (Ier Eerst en Tweede 
Kamer met de hoofdbestuursleden plaats genomen. Ook de pers telde talrijke ver
tegenwoordigf>rs. 

Een afvaardiging van de Belglsche Li
berale Partij, bestaande uit de heren P. 
L e n a i n en W. d e C I e r c q, gaf blijk 
van medeleven met de Nederlandse z~s
terorganisatie. 

Op het podium zetelde het dagelijks 
bestuur; ditmaal zonder de zo bekende 
figuur van de algemeen secretaris, de 
heer mr J. Rutgers, die nog steeds aan 
het ziekbed is gekluisterd. 

Om vijf minuten over 8 sprak de waar- . 
nemend secretaris, de heer D. W. D et t
m e ij er, voor de microfoon enkele woor
den ter inleiding van de radio-uitzending 
over Hilversum I voor de luisteraars in 
den lande, waarna het grote gehoor in en . 
buiten de zaal de openingsrede van de 
voorzitter, prof. _mr P. J. 0 u d, kon be
luisteren. 

Telegrafische huldebetuiging 
aan H.l\1. de Koningin 

Nadat het langdurige applaus, over
gaande in een ovatie van de staande be
zoekers, was ver klonken, stelde de v o o r
z i t ter voor, het volgende telegram aan 
H.M. de Koningin te verzenden: 

"De Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie, te Haarlem in jaarlijkse Al
gemene Vergadering bijeen, betuigt bij 
het begin van haar werkzaamheden 
Uwe Majesteit haar gevoelens van 
trouw en aanhankelijkheid. 

Oud-Voorzitter 
Dettmeijer - Wnd. Secretaris". 

Begeleid door machtige orgelklanken 
zong men staande het eerste en zesde 
couplet van het Wilhelmus. 

Telegram aan Mr Rutgers 
De v,e o r zitter wees vervolgens op 

het ontbreken van de vertrouwde figuur 
van mr Rutgers aan de bestuurstafel. 
Spreker stelde voor, hem in een telegram 
gevoelens van medeleven en de beste 
wensen voor een spoedig herstel te be
tuigen. Onder algemene instemming werd 
hiertoe besloten. 

-b"41NS.,."._ 
T"UDI!NS t>E R.~OE V4"' OVO 
~t-EM :z• ~"- ·~ss-

Verwelkoming der 
buitenlandse gasten 

De v o o r z i t t e r heette vervolgens de 
heren Lenain en De Clercq, vertegen
woordigers der Belgische Liberale Partij 
welkom. Hij wees op de onderlinge ver
bondenheid in de Benelux en in de libe
rale wereldgemeenschap. (Applaus). 

Visie op de Belgische binnen
en buitenlandse politiek 

De heer W. d e C I e r c q, bij het bestij
gen van het spreekgestoelte met warm 
applaus begroet, verontschuldigde aller
eerst de heer V. Sabbe, onder-voorzitter 
der partij, die tot zijn spijt onverwacht 

'verhinderd was de reis naar Nederland 
mee te maken. 

Hij bracht vervolgens een groet van 
de Belgische zusterorganisatie over, die 
de V.V.D. gaarne gelukwenst met haar 
succesvolle actie. 

Daarna gaf spreker· een belangwekken
de uiteenzetting over de huidige binnen-

. landse politieke toestand in België. · 
De huidige liberaal-socialistische rege

ring van België heeft van haar voorgang
ster een angstwekkende nalatenschap ge
el"fd. Door een reeks van kunstgrepen 
heeft de regering vait de Christelijke 
Volkspartij voor haar verkiezingsneder
laag van 11 April 1954 een désash:euze 
financiële situatie geschapen, heimelijk 
lachend bij de gedachte hoe de nieuwe ' 
regering zich daaruit zou moeten redden. 

Nooit hebben de Belgis<'he rijksmidde
len zo'n noodtoestand gekend, nimmer 
heeft een regering blijk gegeven van zo'n 
grote zorgeloosheid. 

Spreker wees er op, dat tot 1950 in 
België vrede had geheerst ten aanzien 
van het delicate vraagstuk van het con
fessionele onderwijs, omdat de parlemen
taire meerderheden altijd uitgingen van 
de gedachte, dat zij ook weer een minder
heid konden worden. Hadden de libera
len de subsidies aan de Katholieke vrije 
scholen aanvaard, zo hielden de Katho-

lieken de subsidies weer binnen de per
ken. Na 1950 werd dat anders. 

De liberale en socialistische minderheid 
heeft de C.V.P. bij herhaling gewaar
schuwd, dat de uitgavenlawine ten bate 
van het Katholieke onderwijs voor haar 
niet te aanvaarden zou zijn en dat zij 
zich verplicht zou zien het evenwicht te 
herstellen. 

Dat moment is nu aangebroken, waar
op de Katholieke leiders, daarin door de 
geestelijkheid gesteund, de strijd op 
straat zijn gaan brengen. Nu kan het 
voorkomen, dat de vertegenwoordigers 
van de Belgische regering op straat door 
een troep schoolkinderen worden uitge
jouwd, aldus demonstrerende hoe de 
C.V.P. het begrip tolerantie opvat. 

Op initiatief van een uit liberalen en 
socialisten bestaande parlementaire con
tactcommissie is het wetsontwerp ont
daan van alle elementen, welke door de 
C.V.P. als een bedreiging van het vrije 
Katholieke onderwijs zouden kunnen 
worden opgevat. 

Er zijn echter vier punten waarop geen 
compromis met de liberalen mogelijk zal 
zijn: de staat heeft het recht en de plicht 
tot de stichting en instandhouding van 
scholen, waarheen ook niet-Katholieken 
hun kinderen kunnen sturen; de subsi
dies moeten beperkt worden, gezien des 
lands financiële toestand, de betrekkin
gen moeten in het openbaar onderwijs 
tot het aanbod blijven openstaan en poli
tieke activiteit moet in openbare en door 
de staat gesubsidieerde scholen achter
wege blijven. 

Tenslotte nog dient het technisch on
derwijs gerationaliseerd te worden, het
geen nodig blijkt, ilU door de dreigende 
intrekking der subsidies reeds vijftig tot 
zestig van die scholen "gesloten" zijn, 
zonder dat dit het onderwijs schade be- · 
rokkent. 

Die scholen bestonden blijkbaar alleen 
op papier om op die wijze overheidsgel
den binnen te slepen, welke vervolgens 

·voor andere doeleinden gebruikt zijn . 

Benelux heeft een hoge 
autoriteit nodig! 

Komende tot de buitenlandse betrek
kingen tussen beide landen, wees spreker 
er op, dat de Benelux positief tegemoet 
getreden moet worden en dat men be
zwaren ove-r en weer met goede wil zeer 
wel uit de weg kan ruimen. 

Zoals de Nederlandse regering zich 
twee jaar geleden heeft aangepast bij de 
Belgische wensen toen de Belgische 
mat·kt door Nederlandse producten over
stroomd dreigde te worden, zo zal de Bel
gische regering straks tegemoet moeten 
komen aan Nederlandse verlangens nu 
een omgekePrde situatie is ontstaan. 

Aangaande de landbouwpolitiek is de 
huidige Belgische regering z<~ker bereid 
tot een geleidelijke liberalisatie. Daarover 
zullen binnenkort besprekingen worden 
gevoerd, opdat men kan komen tot de 
vrijmaking van een aantal producten. 

Getekend tijdens de grote rede van Prof. Oud. Aandachtige luisteraars waaronder derde van links 
mevr. Fortanier-de Wit. 

Men zal in de Belgische landbouw tot 
soepeler methoden moeten komen, o.m. 
door de instelling van een egalisatie
-fonds. 

Tevens wees spreker op de noodzaak 
van een c_oördinatie van de investeringen 
in beide landen: beider industrieel ver
mogen moet niet concurrerend, maar 
aanvullend werken. Spreker betreurde 
het, dat de Benelux een Hoge Autoriteit 
met bindende bevoegdheden, zoals de 
Kolen- en Staalgemeenscbap, ontbeert. 

Spreker besloot met te zeggen, dat de 
Benelux een eerste stap betekent op de 
weg naar de Europese integratie, welke 
hij van harte voorstaat. Daarnevens riep 
hij de liberalen uit alle landen op tot een 
gezamenlijke strijd tegen elk totalirisme. 

Een" krachtig applaus beloonde de Bel
gische· gast voor zijn gloedvolle perora
tie. 

De v o o r z i t t e r dankte hem voor zijn 
waarderende woorden en zeide zich te 
verheugen over de instemming der ver
gadering met hetgeen over de Benelux
samenwerking werd gezegd. 

Vervolgens ging men over in 

HUISHOUDELIJKE 
VERGADERING 

Notulen 
De notulen van de Algemene Vergàde

ring op 19 en 20 Maart 1954 te Arnhem 
gehouden, werd, op voorstel van de No
tulencommissie, goedgekeurd. 

Tot leden va nde Notulencommissie 
voor deze vergadering werden benoemd 
qe heren mr F. G. van Dijk, 's-Graven

"hage; J. K. Frederikze, Arnhem en mej. 
mr Nagtglas Boot, Gronf~ge'n. . . 

JaarverSlag over 1954 
Aan de· orde was het door de wnd.· se

cretaris, de heer b. W. D e t t m e ij e r, 
uitgebrachte jaarverslag over het iaar 
1954. 

Daarin wordt in de eerste plaats het 
onverwacht uitvallen van de algemeen 
secretaris, de heer mr J. Rutgers, als ge
volg van een ongeval gememoreerd. Hem 
wordt dank gebracht voor zijn grote toe
wijding. Dit geldt niet m'nder voor de 
adj. secretaresse, mej. mr v. Everdingen, 
die hem in het dagelijkse werk op uitne
mende wijze heeft vervangen. 

Na een overzicht te hebben gegeven 
van de voornaamste politieke gebeurte
nissen, wijdt de wnd. secretaris een be
schouwing aan de interne partijzaken, die 
getuigen van toenemende activiteit. 

Verschillende commissies en de Ver
eniging van Staten- en Raadsleden tra
den daarbij op de voorgrond. Ook in de 
"Vrouwen in de V.V.D." en in de J.O. 
V.D. gaat het voor de wjnd. Het Onder
wijscongres van de Vereniging van Sta
ten- en Raadsleden had een groot suc
ces. 

Het verslag besluit als volgl: 
"In de eerste maanden van 1955 blijkt 

zoveel liberale activiteit, dat wij de 
toekomst vol vertrouwen tegemoet gaan. 
St,•eds talrijker schijnt ons te worden 
het aantal van ben, die inzien, dat de 
W<'g, welke de V.V.D. wenst te gaan; niet 
links, niet rechts, maar recht vooruit, de 
naar menselijk inzicht in de huidige si
tuatie voor ons land en volk beste weg 
geacht moet worden. 

Enkele politiek vrijzinnigen hieven na 
de bevrijding een kleine vlam omhoog, en 
deze vlam werd een brandend vuur, 
waaruit de gloed van het liberalisme ver
kwikkend straalt over al degenen, die 
onze strijd wensen mee te sttijden." 

De heer H. J. Stembord (Voorburg) 
zeide het te betreuren, dat door de nala
tigheid van een aantal afdelingen de ad
ministratieve gegevens nog steeds onvol
ledig zijn. Dat moet anders worden! 

Nadat de v o o r z i t t e r de heer Dett
meijer dank had gebracht voor de waar
neming van het secretariaat, zeide deze, 
dat hij het met de heer Stembord volko
men eens was. In het nieuwe reglement 
zullen sancties tegen nalatige afdelingen 
komen. 

Het jaarverslag werd hierna goedge
keurd. 

(Wordt vervolgd) 
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Albert Schweitzer over de Negers 
Een uit ervanng 

I n ons weekblad van 29 Januari j.l. 
vestigden wij de aandacht op het 

feit, dat .,Vrij Nederland" de grote rede 
van Albert Schweitzer te Oslo op 4 No
vember zo volledig mogelijk afdrukte 
behalve alles wat hij gezegd heeft over 
het Koloniale vraagstuk. 

Hoezeer Albert Schweitzer op dit punt 
onze geestverwant, en niet van "Vrij 
Nederland", is, bleek ons ten overvloede 
uit een artikel van Ie pasteur Roben 

'Stahier in "Le Protestant de Genève" 
van 15 Januari n.a.v. de 80ste verjaardag 
van Albert Schweitzer: 

Niemand is beter doorgedrongen in 
d~, ziel van de' neger dan Albert 
Schweitzer. Toen ik hem de werken van 
een Parijse ethnograaf noemde, vroeg 
hij: "Heeft hij in Afrika geleefd? Ik be
doel: heeft hij de primitieve inboorlin
gen leren kennen? Men moet zwijgen 
over het negervraagstuk, zolang men 
niet met de negers heeft samengeleefd. 
Anders zegt men domme dingen". 

"Men heeft mij aangezocht, ere-voor
zitter te worden van een studentenver
eniging te Parijs van studenten uit Ga
bon. Dat zijn geen echte negers; zij zijn 
verwesterd. Zij organiseren bals. En 
wat heeft een ere-voorzitterschap voor 
een betekenis, als men niets zeggen en 
niets doen kan? 

Ik heb vóor de eer bedankt". 
De echte negers kent Schweitzer en 

hij is soms woedend (ofschoon hij een 
echt Lutherse afstand bewaart ten aan
zien van de politiek), wanneer hij staats
lieden, die nimmer de keerkringen voor
bij zijn geweest, revolutionaire maat
regelen ziet treffen, om welgl'vallig te 
zijn aan enige verwesterste nationalis
ten of uit trouw aan een gelijkheids
ideaal. 

"Men meent de negers een dienst te 
bewijzen, maar wat men, bereikt, is: een 
nog veel ernstiger terugval. Wanneer 
men ze aan zichzelf overlaat, zullen zij 
elkaar uitroeien, net zoals vroegE-r. 

opgebouwde 
Broed~s, ja zeker, maar jongere broers, 
die onze zorg nog behoeven". 

Zonder kolonialist te zijn, gelooft 
Schweitzer in het nut van vaderlijke 
voogdij en hij weet waarom. Hij heeft 
de prijs voor dit inzicht betaald: veertig 
jaar al is hij bezig, om de ziel van de 
negers te leren kennen". 

* * * 
Robert Stahier bezocht in 1953 Lam

barene en schreef in "Le Protes
tant de Genève" over zijn belevenissen: 
"In het melaatsendorp wordt een nieu
we apotheek gebouwd. De dokter laat, 
zijn wakend oog over alles gaan. Hij 
moet de inheemse timmerman berispen, 
omdat deze tijdens de afwezigheid van 
de "baas" het werk te weinig deed op
schieten. 

Zodra de arbeiders de "baas" zien 
aankomen, worden zij actief. Maar zo
dra hij zich omgedraaid heeft, vallen zij 
terug in hun gewone slaperigheid en 
sloomheid. Het is met deze luiheid even 
wanhopig gesteld als in de beginperiode 
(ongeveer 40 jaar terug). Men moet 
overal tegelijk zijn! 

Als er geen blanke in de buurt is, 
voeren de negers niets uit, behalve bab
belen tot in het oneindige. Afrika is 
een leerschool van geduld". 

* * * 
0 p grond van dergelijke ervaringen 

is de opinie van Albert Schweit
zer over het negervraagstuk langzamer
hand ontstaan. Een uit ervaringen op
gebouwde opinie heeft waarde. 

Na de oorlog trok onze regering zich 
weinig aan van de opinie van. ervaren 
mannen inzake Indië. Wat beleven wij 
daar? Datgene, waarvoor Albert Schweit

zer in Afrika waarschuwt: een 'ernstige 
terugval en een elkaar uitroeien. Dat 
komt ervan, als de waanwijsheid van 
onervaren politici zegeviert. 

Driebergen P. D. van Royen 

-------------------------------------------------
Nieuws uit A.fdelingen en Centrales 
Politiek forum in Zutphen 

Op 13 April j.l. werd in Zutphen een 
politiek forum gehouden onder voorzit
terschap van de heer drs H. A. Korthals. 

Leden van het forum waren: mej. dra. 
S. Boekhoff, Apeldoorn en_ de heren mr 
D. Schuitemaker, Utrecht, ir W. Kooy en 
M. Visser, beiden uit Arnhem. 

De belangstelling was groter, dan op 
andere openbare vergaderingen, terwijl 
ook enkelen van andere politieke richting 
de avond bezochten. 

De vragen op allerlei politiek gebied 
werden vlot beantwoord, terwijl de aan
wezigen zich meer en meer in de discus
sies begonnen te mengen, door weer an
dere vragen te stellen. 

Het was een goede avond voor Zutphen, 
die waarschijnlijk wel herhaald zal wor
den. 

Delfzijl boekte ledenwinst 
De afdeling Delfzijl hield dezer dagen 

haar jaarlijkse algemene vergadering 
onder voorzitterschap van de heer A. 
Welp. Uit_het jaarverslag van de secre
taris bleek o.m. dat het ledental in 1954 
met 29 vooruit was gegaan. 

Daarna werden d·e jaarverslagen goed
gekeurd. 

De heren G. Teerling en A. C. van 
Wieringen werden in het bestuur her
kozen, 

RIJBEID EN 
DEMOCIATIE 

Weeklllad Y&a de VolkspartU •-r 
VrU•eld - Democratie 

Voorzitter Redactie-comm.: 
G. A. de Ridder. 

Redactie-secretaris: G. Stempher. 
Adres: Prinsengracht I 079, telefoon 
35343, Amsterdam. 

Administratie: Postbus 43, Amers
foort, tel. 7144. 

Abonnementsprijs f 1.90 per kwar
tool, f 7.50 per jaar. 

Voor het zenden van abonnements
en odvertentiegelden: Postgiro na. 
245 I 03, ten name van de Penning
meester van de Stichting "Vrijheid 
en Democratie" te Amersfoort. 

losse nummers 15 cent. 

Voor advertenties wende men zich 
tot de administratie. 

Bij de candidaatstelling voor de Twee
de Kamer werden behalve de zittende 
leden de navolgende personen candidaat 
gesteld: mej .. mr J. L. M. Toxopëus Pott, 
mr Ridder van Rappard en ir Voet. 

Afdeling Soest/Soesterberg stelde 
voorlopige candidatenlijst samen 
Werden de vorige ledenvergaderingen 

der afdeling steeds te Soest gehouden, 
op Maandag 18 April j.l. werd een ver
gadering te Soesterberg in hotel 
't Zwaantje belegd om de band met de 
Soesterbergse leden te versterken. 

Voor de Tweede Kamerverkiezingen 
1956 werd in-alfabetische vÓlgorde de na
volgende voorlopige candidatenlijst sa
mengesteld: H. J. Ankersmit, ir W. G. 
Bouwman (Soest), J. G. H. Cornelissen, 
D. W. Dettmeyer, mevr. A. Fortanier-,
De Wit, F. den Hartog, mr dr N. J. C. M. 
Kappeyne van de Coppello, H. M. Koorn
neef, H. A. Korthals, mr H. F. van Leeu
wen, drs L. Leopold, dr D. J. P. Oranje 
(Soest), prof. mr P. J. Oud, mr H. van 
Riel, G. Ritmeester, mr D. Schuitemaker, 
mevr. mr J. M. Stoffels-van Haaften, 
mej. mr J. L. M. Toxopeus Pott, mevr. 
E. Veder-Smit en R. Zegering Hadders. 

Het raadslid de heer Van Wely gaf als 
lid van de regionale voorbereidingscom
missie een overzicht van de plannen voor 
de V.V.D.-dag op 17 September a.s. 

Aan het slot van de avond hield het 
raadslid dr Oranje nog 'n korte causerie. 

Jaarverslag Rijkskieskring 
Dordrecht 

Stabiele verhoudingen 
het kenmerk van 1954 

Het jaar 1954 was het jaar der Staten
verkiezingen. De resultaten waren in ons 
gewest verschillend. Zoals bekend, res
sorteren er onder de Rijkskieskring Dor
drecht 3 Prov. Centrales. De Prov. Cen
trale Delft heeft nu, weer voor het eerst 
na de oorlog, een eigen afgevaardigde in 
de Staten, in de persoon yan de heer J. 
Sonneveld. 

Deze Prov. Centrale behaalde ditmaal 
de meeste stemmen van de 3 Prov. Cen
trales in de Kamercentrale Dordrecht, 
t.w. 11316, tegenover de Prov. Centrale 
Dordrecht 11036 en de Prov. Centrale 
Ridderkerk 9520. 

Daar de Prov. Centrale Delft jarenlang 
het minst aantal stemmen heeft behaald 
en geen vertegenwoordiger in de Staten, 
is dit succes dubbel verheugend, nu zij 
de meeste !rtemmen heeft gekregen bij de 
laatste Statenverkiezingen .. 

Hoe het ook zij, elke Prov. Centrale in 
onze Kamercentrale heeft nu een verte-' 
genwoordiger in de Staten, zodat we met 

3 afgevaardigden in de Staten tevreden 
kunnen zijn, maar niet voldaan, daar de 
Prov. Centrale Ridderkerk met hulp van 
de Centrale Den Haag alleen zijn zetel 
heeft kunnen behouden. 

In het Bestuur der Kamercentrale 
kwam in het afgelopen jaar geen wijzi
ging, evenmin in de afvaardiging van de 
Vrouwengroep. 

In de Partijraad-afvaardiging kwam in 
zoverre wijziging, dat de heer Herweijer 
werd gekozen in de plaats van dr De 
Haan, die reglementair niet herkiesbaar 
was. 

Het aantal afdelingen is in 1954 onver
anderd 50 gebleven en enkele correspon
dentschappen. 

Verschillende vergaderingen van secre
tarissen der Centrales werden wederom 
gehouden, waarbij enkele malen onze 
voorzitter der Partij, prof. mr P. J. Oud, 
aanwezig was. 

Alle vergaderingen werden ook bijge
woond door iemand van het Algemeen 
Secretariaat, hetzij door mr Rutgers, het
zij door de heer Dettmeljer, mej. mr Van 
Everdingen of de heer Van Vlaardingen. 

Naast de vergaderingen, die wij allen 
begin 1954 nog hadden van de Prov. Cen
trales in verband met de Statenverkiezin
gen, is de Kamercentrale Dordrecht in 
1954 in totaal 4 maal bijeen geweest, t.w. 
op 13 Maart en 30 October in een be
stuurs-, en op 15 Mei en 20 November in 
een algemene ledenvergadering. 

Vele leden bezochten de jaarvergade
ring van onze partij in Arnhem, terwijl 
ook de buitengewone vergadering van de 
Partijraad te Utrecht, waar elk lid der 
partij toegang had, zeer geslaagd is te 
noemen. 
~Ik jaar moest opnieuw de aandacht 

gevestigd worden op de tijdige afdracht 
van een gedeelte der contributie aan het 
Hoofdbestuur. Ook 1954 vormde in dit 
opzicht geen uitzondering. 

De allergrootste aandacht wordt vanaf 
deze plaats nog eens op deze afdracht ge- , 
vestigd, daar een ieder kan begrijpen, 
dat zonder financiën de centrale motor 
niet goed kan functionneren. 

Met een woord van dank aan al de
genen in onze Centrale, die hebben be
grepen, dat de kracht en sterkte van een 
Centrale alleen berust op aller gemeen
schappelijke arbeid, in het belang der 
partij, mogen .wij dit jaarverslag 1954 
eindigen. 

V oorburg bereidt de verkiezings
campagne voor met oriënterende 

lezingen 
Als deel van het winterprogramma 

1954/1955 werd op 3 Maart een openbare 
vergadering gehouden in "Vronesteyn" te 
Voorburg, waar ons Tweede Kamerlid, 
J. H. C. Cornelissen, actuele midden
standsproblemen besprak. 

Hij legde daarbij de nadruk op de om
vang van de groep middenstanders, daar 
deze groep niet, zoals velen menen, 
slechts de zelfstandige winkeliers omvat, 
doch in beginsel bestaat uit allen, die een 
zelfstandig beroep uitoefenen. 

Hieronder vallen dus ook de beoefena
ren der ·vrije beroepen en de bespreking 
der problemen maakte duidelijk, dat te 
weinig gerealiseerd wordt, dat in Neder
land een zo groot aantal tot deze groep 
van zelfstandigen behoort. 

De geaardheid van de Nederlander doet 
hem een zelfstandige werkkring met de 
daaraan verbonden zorgen verkiezen bo
ven een meer zekerheid biedende afhan
kelijke betrekking, zelfs indien, zoals uit 
de Middenstandsnota blijkt, de beloning 
voor een aanzienlijk deel der zelfstandige 
blijft beneden die welke in loondienst kan 
worden verkregen. 

Het ontbreken van het hechte verband 
zoals dat in vakverenigingen bestaat, is 
ongetwijfeld oorzaak, dat de zelfstandi
ge werker in de na-oorlogse wedren naar 
materiële verbeteringen en zekerheden, is 
achtergebleven. 

Op 19 April zou de heer .Tustus Meyer 
uit Bloemendaal een lezing houden over 
het onderwerp: "Belastingen en Sociale 
Rechtvaardigheid". Door ziekte verhin
derd, moest hij zich op het laatste ogen
blik terugtrekken, doch had toen zijn le
zing reeds geheel op schrift staan. 

Zijn zoon en medewerker, drs H. Meyer, 
verklaarde zich bereid de taak van zijn 
vader op zich te nemen en slaagde er in 
de moeilijke materie voor een aandachtig 
en zeer talrijk gehoor begrijpelijk te ma
ken. 

In beide vergaderingen werd verzet 
aangetekend tegen het ondernemings
geest do_dende overheidsingrijpe~, orde
ning zonder noodzaak en belastingheffing 
van ondernemerswinsten tot een hoogte, 
die het onaantrekkelijk maakt te sparen 
door een zuinig beheer. 

"De rekening ligt onder de zak", zoals 
drs Meyer de woorden van zijn vader 
vertolkte, daarmede doelende op funeste 
consequenties, die dit systeem van be
lastingheffing onvermijdelijk zal hebben 
als bij een dalende conjunctuur het mes 
in de overbodige uitgaven moet worden 
gezet. 
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Copie voor .deze rubriek te 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, 
Alexanderstraat 16, Haarlem. 

Verheugende activiteit 
in het Noorden 

0 ok uit het Noorden liggen er ver-
slagjes op plaatsing te wachten, 

reeds zo lang, dat men blijkbaar het 
heeft opgegeven er nog meer te zen
den, tenminste de laatste tijd kwam 
er althans uit Friesland niets meer. 

Toch stellen wij inzending van ver
slagjes zeer op prijs; al is het niet 
mogelijk ze alle direct of later te 
plaatsen, het geeft toch een kijk op 
wat er omgaat. 

Zo houden de Vrouwen in de V.V.D. 
in Harlingen maandelijks bijeenkom
sten. Wij hoorden van mededelingen 
door de presidente, mej. Poldervaart, 
over wijziging in de organisatie van 
de propaganda wat tot stijging der 
kosten zal leiden met als gevolg ver
hoging van de contributie tot f 8.-. 

Blijkbaar is men daarvoor niet zo 
bang als wel elders. 

Verder sprak daar mej. mr J. L. M. 
Toxopeus Pott, die in haar rede de 
nadruk legde op het zelfstandig ka
rakter der V.V.D. o.a. met betrekking 
tot actuele kwesties, als het bisscholl
pelijk mandement en de aangekondig
de belastingverlaging. 

Dezelfde spreekster sprak ook in 
Appin~edam, waar zij op de haar 
eigen, levendige wijze een duidelijke 
uiteenzetting gaf van het beginselpr()
gramma van de V.V.D. aet was een 
geslaagde avond en er gingen stem
men op voor meer van deze bijeen
komsten. 

Over de succesvolle provinciale dag 
in Groningen hebben wij al eerder een 
verslag geplaatst. Maar niet alleen 
dat de dag zelf geslaagd was, er was 
ook verder resultaat merkbaar. 

Zo nam in Veendam het aantal 
vrouwelijke leden van de V.V.D. aan
merkelijk toe, terwijl naast de reeds 
bestaande vrouwengroepen in Hooge
zand-Sappemeer en Appingedam er nu 
ook een is opgericht in Warffum. In 
de stad Groningen, in Haren en in 
Winschoten heeft men ook plannen in 
die richting. 

Men ziet het alw~er: goed voorbe
reide provinciale bijeenkomsten wer
ken stimulerend. 

Daarom vermelden wij met genoe
gen de volgende 

AANKONDIGING: 
van de Utrechtse provinciale dag in 
het "Statenwapen" te Breukelen. Het 
heeft nog wel even tijd, want het is 
pas op Maandag 13 Juni, maar .no
teert U het vast. 

Spreken zal o.a. de heer H. A. Kort
hals over de betekenis van de Bene
lux. 

En nu wij toch aan het aankondigen 
zijn: zoals reeds eerder is vermeld, 
hopen wij onze landelijke najaarscon
ferentie dit jaar op 8 en 9 October te 
houden op de Pietersberg in Ooster
beek. 

Hebt U het al genoteerd! 

VLAGGEN 

0 p de jaarvergadering heeft de 
heer Dettmeijer, sprekende 

over de V. V.D.-dag, ook. gerept van 
vlaggen, die door de Organisatie 
"Vrouwen in de V.V.D." zouden wor
den aangeboden. 

Wij hebben al gemerkt, dat deze 
woorden vragen hebben gewekt en 
misverstanden veroorzaakt. Daarom 
willen wij hier even recht zetten, dat 
deze opdracht van het Comité voor de 
V.V.D.-dag nog maar voorlopig beke
ken is, en dat er nog niets over te 
vertellen valt. Als het zover is, hoort 
U er van. 

J. H.S. 
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Nieuwe gloed voor Uw goed 

!:iTOMEN 

CAPT AlN A. DE JONGE 
Gecontroleerde Particuliere Dag. en Nacht Bewakingsdienst. 

Bewaking van Schepen, Kaden, Loodsen, Wagons en opgeslagen goederen. 
Vakkundig en Technisch personeel voor verhalen van schepen, 
openen en schoonmaken van ruimen, binnen- en buitenboord 
verven, ketel en tank reinigen, aflos donkeyman, matrozen, 

koks, enz. 

8b VAN VOLLENHOVENSTRAAT, ROTTERDAM 
Telefoon dag en nacht 23578 

rHBu HiU, 
I 
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Jong geleerd, oud gedaan! 
Dat gold en geldt bij uitstek voor sparen. 
En omdat sparen nog altijd de voor
naamste basis van welvaart is, kunt gij 
Uw kinderen haast geen nuttiger ge
schenk geven dan een H.B.U. bank
boekje. Het leert hun sparen met 
resultaat. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 

I· Oolr "oor U: de HBU I I 
HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. I 

L AMSTERDAM· OEN HAAG· ROTTERDAM .J -----

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. N. V. 

WASSEN VERVEN 

N. V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 
Ridderkerk 

Technische 

rubberartikelen 

Amsterdam-Noord 

Bakker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

en 

STAALGIETERIJ 

RIDDERKERK 

• 

+ 
Steunt het Nederlandse Rode Kruis ! 

H. T ~ N C! T ~ Hzn. & Co. \. \. 
Almelo 

N.V. 

Katoenen- en Rayon

manufacturen 

W. A. HOEK's 
MACHINE. EN ZUURS'I'OFFABRIEK. 
Hoofdkantoor en Maehinefabriek 
te Schiedam 

Compressors voor alle rassen en iederen druk. 
Installaties voor de bereidinr van zuurstof. stikstof enz. 

V · '' () lt' e·· n \letten ,., ui ca n ~ n 
VOOR SCHEEPVAART EN INDUSTRIE 

.,, KAM()~" 
Te c h n i s c h e Ha n d t· I ~ v ( · n n oot -. c h a r 

GOSTERKADE 45, ROTTERDAM ( C.) 
TELEFOON 22173-23577 



~·Waak de V. V.D. sterk''!! 

N.V. KATOENSPINNERIJ 8At11SI-IOEVE· 
ENSCHEDE 

Spinners en Twijners van katoenen Weef- en Tricotgarens in veelzijdige opmaak. 

Kwaliteit K. 8. • • • • de bes~ ! 

•••••••• • •• . . . .• 

: Favorita·· 

' 
FAVOR I TA Schorten 

FAVORITA Schortenstof 

FAVORITA Wieg- en Ledikant 

N.V. Aannemersbedrijf 

J. VAN EGTEREN & ZOON 
JAVASTRAAT 92 

ENSCHEDE 

• 
TEL 7341 

Utiliteitsbouw · Betonbouw · Wetrenbouw 

Gebruik Nederlandse waar, 
dan helpen wij elkaar. 

Pa. RÖRINK & v. d. BROEK 
MACHINEFABRIEK 

ENSCHEDE (HOLLAND) - TELEFOON 8344 

SLECTRISCHE HEFTRUCK 

M.fverm. 1000 kg., helsnelheid 10 cm/sec 

electrisch rijden 4.3 P .K., vollast rijsnelheid 

2.9 km., electrisch hijsen 3.5 P.K. 

HIJSWERKTUIGEN 

PORTAALKRANEN 

LOOPKRANEN 

MOBIELE KRANEN 

BOUWKRANEN 

G R IJ P E R S 

SLINGERPIJPEN 

8· T A A L B 0 ll W 

GEBR.VAN HEEK N.V. 
TELEF. 5943 • POSTBUS 33 • ENSCHEDE 

SPINNERS • WEVERS • VERVERS • DRUKKERS 

De 'VelopA klem 

opent. naast het Mateoor rl)wlelblok. • 

fileuwe mogelijkheden voor het doelmatig en ordeli;k parkeren 

.,.,. fletaaft, VelopA klemmen elaen geen onderhoud en 

worden gemakkelijk beveiligd op leder verticaal vlä 

Bovendien vormen zij geen belemmering voor het verkeer. 

ien product van 

Verkoop van dit product ultlfutteftd 
•I• het Rotterdam•• kantoor 
van N.V. De Meteoor 

Schiedamsedijk 67 A 
Tal. K 1800-22799 
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Landelijke 
Middenstandscommissie 

vergaderde 
(Zie pag. 4). 
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LOFWAARDIG DEBUUT 
M et een enkel woord mochten wij in ons 

vorig nummer de verschijning aankon di~ 
gen van de eerste publicatie der Teldersstichting. 
Er is velerlei reden ons over dit eerste blijk van 
activiteit dezer ons verwante stichting te verblij~ 
den. Daarenboven is de actualiteit van het eerste 
van haar uitgaande geschrift - het behandelt 
immers het huurvraagstuk! - aanleiding het zo 
breedvoerig onder de aandacht onzer lezers te 
brengen als in de kolommen van een weekblad 
mogelijk is. 

* * * 

A liereerst echter iets over het doel der Prof. ' 
Mr~ B. M. Teldersstichting. Bij haar tot~ 

standkoming. nu juist een jaar geleden, heeft 
onze toenmalige hoofdredacteur, ons Kamerlid de 
heer Korthals, daarover onze lezers voorgelicht. 

Wij veroorloven ons thans een en ander te 
ontlenen aan het voorwoord, waarvan het cura~ 
toriurn - bestaande uit de professoren H. J. Wit~ 
teveen, R. P. Cleveringa, P. Hennipman en C. 
H. F. Polak en drs Korthals als secretaris - de 
studie over ,,Het Huurvraagstuk" vergezeld deed 
gaan. 

* * * 

De Teldersstichting - zo lezen wij daar -
stelt zich ten doel .,vraagstukken van 

maatschappelijke, in het bijzoncjcr die van staat~ · 
kundige, economische of juridische aard, te onder~ 
zoeken met de vrijzinnige beginselen als uitgangs~ 
punt, zulk een onderzoek te bevorderen en (,lm~ 
trent zodaJ;J.ige vraagstukken van voorlichting te 
dienen". 

Het curatorium omschrijft het uitgangspunt der 
stichting dan nader als volgt: 

.. Zij plaatst zoveel mogelijk de enkele mens in 
het midden met al wat behoort tot zijn eigen per~ 
soonlijkheid, zijn' geloofs~ en geestesleven. Dit 
betekent, dat zij de geestelijke vrijheid als een 
der hoogste waarden beschouwt. Op het stoffelijk 
terrein acht zij daartoe nodig een eerbiediging in 
beginsel van die rechtskundige vorm van behoud 
van eigen arbeidsvruchten, die bekend staat als de 
private eigendom, èn van het gegeven woord als 
zelfbinding. Elke inbreuk op deze beide beginse~ 
lën moet altijd opnieuw naar haar geloofsbrief 
worden gevraagd en elke ma<.:ht van mensen over 
mensen naar haar titel: bij gebreke aan mogelijk~ 
heid deze over te leggen, past afwijzing". 

* * * 

W ij. zouden wat het uitgangspunt betreft, 
hiermede kunnen volstaan, ware het niet 

dat wij menen ook de daarop volgende regels niet 
aan onze lezers te mogen onthouden. 

,.De .,Prof. Mr. B. M. Teldersstichting" wil in 
deze zin toetreden tot allerlei vraagstukken van 
maatschappelijk belang, open voor al wat tot de 
b.este oplossing er van kan strekken; gelijk ook 
haar edele naamgever zulks bij voortduring heeft 
gedaan in zijn korte, doch rijke leven, dat hij na 
meer dan vier jaren van kwellende beproevingen 
de zesde April 1945 afsloot als martelaa» in de 
strijd voor de vrijheid van den mens om zich naar 
eigen aard ten schoonste te ontplooien." 

De velen die zich Telders herinneren, ook als 
de man die in de moeilijkste periode van haar 
bes~aan de leider was van de liberale partij die 

van deze voorzitter nog zoveel mocht verwachten, 
zullen het curatorium dankbaar zijn voor de:ae 
woorden. 

* * * 

Een werkzaamheid - aldus het Curatorium 
- al~ omschreven in de doelstelling van 

de Stichting, lijkt haar steeds dringender geboden 
te worden door de toem mende ingewikkeldheid 
en onoverzichtelijkheü.:. :.: samenleving, waarin 
de huidige mens zich bevindt. Aan de ene kant 
laat deze niet toe, dat een volstrekt persoonlijke 
vrijheid tot in het uiterste wordt doorgezet en zou 
een poging hiertoe al spoedig in haar tegendeel 
doen verkeren; zo er al ooit een samenleving van 
mensen werkelijk of denkbaar is geweest, welke 
bij zulk een doorzetten tot het uiterste kan be~ 
staan. Maar zelfs zulk een , .laissez faire" als in 

de hitte van het politieke handgemeen de liberalen 
zo menigmaal in de schoenen is geschoven (zij 
het dan ook, dat het hier, zoals Telders in Octo~ 
her 1938 nog eens in herinnering bracht. ging om 
een .. historische onjuistheid", een .. staatkundig 
wanbegrip" en een .,Kwaadwillig verzinsel. Ver~ 
zamelde Geschriften V, blz. 384-387). is niet 
bruikbaar meer; daargelaten in hoever dit zulks 
vroeger was. Aan de andere kant doemen ernstige 
gevaren op, wanneer men al te gerede van dat 
uiterste op gaat schuiven naar het tegendeel, waar 
het einde een vertreding is van alle menselijke 
waardigheid". .. 

* * * 

H et voorwoord wijst er dan op, dat de erva~ 
ring duidelijk heeft geleerd, hoe een inci~ 

(Zie vervolg pag. 3, links onderaan) 
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Ze zitten nog "in '' veld", dus valt er nog niet te "witte" 
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SOCIALE ZAl{ EN EN ZUIDERZEEFONDS 
IN DE EERSTE KAMER 

Eindelijk een deblokkeringsovereenkomst met India 
betreffende ~ederlandse activa 

la het algemeen is het stellig zo, dat on:~~e V.V.D.-woordvoerders in de Killilers 
ook bij begrotlJig!lbehandelingen wel geacht kunnen worden te spreken name:os 
hun fractie. Dat kan echter nimmer gelden voor ieder woord, dat zij laten horen. 

den gehouden aan die lonen en dat niet 
door all&lei bijzondere maatregelen een 
grote zuigkracht van het ene bedrijf naar 
het andere ontstaat". 

Betreft het een enigszins belangrijk punt, dan vermelden zij bovendien zonodig 
nadrukkelijk, te dien aanzien n i e t namens hun fractie te spreken. doch alleen 

Bijzonder goed te spreken was de heer 
Louwes daarentegen over de plannen, 
zoals die tot nu toe zijn bekend gewor
den, ten aanzien van een algemene ouder
domsvoorziening. 

,.voor eigen rekening". 
Dat laatste geschiedde bijvoorbeeld 'toen ons Eerste-Kamerlid de heer Louwes 

het bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken had over de paranor
maal begaafden en toen de heer De VG!s van Steenwijk de gedachte opperde vaa 
verplichte huishoudelijke arbeid (gedurende zekere tijd) voor meisjes (-studen

ten). 

Deze, zo zei onze geestverwant, hebben 
grote bevrediging gewekt en hij sprak . 
nadrukkelijk als zijn oordeel uit (een 
oordeel, dat vrijwel algemeen in onze 
kring zal worden gedeeld), dat het hier 
gaat om een wet, welke .,inderdaad tege
moet komt aan een diep gevoeld rechts-

Ea hetzelfde voorbehoud geldt, naar wij wel mogen aannemen, voorlopig voor 
hetgeen. de heer Louwes zei over de vrijere loonvorming. 

Een duidelijk accentverschil tussen de 
heer Louwes en minister Suurhoff bleek 
te bestaan bij de beantwoording van de 
vraag van de mogelijkheid der conjunc
tuurbeheersing. 

De heer Louwes heeft daar bepaald 
wel wat minder vertrouwen in dan de 
minister, hoewel ook minister Suurhof 
toegaf, dat een "zekere afzwakking van 
de bestaande hoogconjunctuur" stellig 
mogelijk is. 

De minister gelooft echter niet meer 
aan een plotselinge ineenstorting als in 
de dertiger jaren. En hij meende te kun
nen verwijzen naar een publicatie van 
(onze geestverwant) prof. Witteveen als 
bewijs, dat de overtuiging. alom veld 
wint, dat dergelijke ineenstortingen thans 
kunnen worden vermeden. 

Als factoren, die ons toch wel enigs
zins bevreesd moeten doen zijn voor een 
omslag in de conjunctuur noemde de 
heer Louwes o.a. de opkomende concur
rentie van Japan. 

Ook het feit, dat de landbouwconjunc
tuur de industriële conjunctuur niet kan 
volgen, achtte de heer Louwes een ver
dacht teken voor de bestendiging van de 
wereldconjunctuur als geheel. 

Wij kunnen, zo zei hij, er niet aa~ 
voorbijzien, dat twee derde gedeelte van 
de wereldbevolking direct van de land
bouw leeft en wanneer daar de koop
kracht afneemt, moet dat een slechte 
invloed hebben op de gehele conjunctuur 
in de industriële sectoren van het be
drijfsleven .. 

De heer Louwes geloofde, dat wij ons 
daarom terdege bewust moeten zijn, 
waar de noodzakelijke aanpassingsmoge
lijkheden in ons economische leven liggen. 

Tevens betoogde spreker, dat men in 
het kader van het te voeren landbouw
beleid omstandigheden zal moeten schep. 
pen, waardoor die landbouw zich in het 
prijzen- en kostenklimaat in Nederland 
kan bewegen en waardoor de landbouw 
op een behoorlijke wijze dat deel van 
het nationale inkomen kan verkrijgen, 
dat hem toekomt. 

Bij de replieken gaf de heer Louwes 
nog twee argumenten, op grond waarvan 
hij er niet zo van overtuigd is dat onze 
wereldconjunctuur zo "crisisproof" is als 
de minister meent. 

In de eerste plaats, zo zei hij, zal men 
het erover eens moeten zijn, dat de mid
delen nog niet gevonden zijn om de land
bouwproducten te beheersen. 

Dit is fundamenteel eigen aan de land
bouw, omdat die onderhevig is aan de 
natuurkrachten, die de mensen nièt be
heersen. Daarom is de landbouw de gro
te verstoorder van het geloof in een 
uiteindelijk te voeren stabiele wereld
conjunctuurpolitiek, aldus spreker. 

In de tweede plaats heeft men de mid
delen nog niet gevonden om de grote 
landbouwoverschotten in de Verenigde 
Staten en Canada zodanig te hanteren 
en een plaats te geven, dat zij voor de 
bestendiging van de wereldmarkt van 
landbouwproducten geen bedreiging meer 
vormen. 

Grote aandacht van de minister vroeg 
de heer Louwes voor de arbeidsvoorzie
ning in de landbouw. Mede overwegend, 
welke betekenis de landbouw-export 
voor ons economische leven heeft, zou 
het onaanvaardbaar zijn wanneer men 
de landbouw in Nederland moest exten
siveren, maar toch staat dit gevaar - zo 
waarschuwde hij - onmiddellijk voor de 
deur door de te grote zuigkracht, welke 
de indulltrie op de arbeiders uitoefent. 

bewustzijn van ons volk als geheel". 
· Met grote nadruk drong de heer Lou-
~es erop aan, zich te haasten om tot een 

grote vereenvoudiging te komen van ons 
sociale-verzekeringssysteem. 

MINISTER SUURHOFF 
geen plotselinge ineenstorting 

Wat de loonpolitiek betreft moest de 
heer Louwes vaststellen, dat wij eniger
mate in de mist blijven varen. 

De minister wacht het rapport van de 
S.E.R. af en intussen blijft de onzeker
heid voortduren. En in dit verband zei 
de heer Louwes: "Ik geloof ook, dat het 
buitengewoon moeilijk is om op het 
ogenblik uitvoering te geven aan het
geen ipdertijd in de motie-Romme is ge
vraagd. 

Hoe zouden wij een vrijere loonpoli
tiek kunnen doorvoeren wanneer er zulk 
een grote spanning op de arbeidsmarkt 
heerst? 

Juist met het oog op hetgeen ik heb 
gezegd met betrekking tot de positie in 
de landbouw, meen ik, dat een beheerste 
loonpolitiek in Nederland noodzakelijk 
blijft en dat daarbij de hand moet wor-

De grote bedrijven hebben daarvoor 
hun deskundige personeel, maar de klei
ne ondernemers (ook die in de land-.,._ 
bouw), met vijf tot tien arbeiders, gaan 
werkelijk gebukt onder de rompslomp, 
waaraan zij meest des Zaterdags en Zon
dags hun tijd moeten geven.' 

Wat wij in Frankrijk hebben gezien 
door het optreden van de heer Poujade 
moeten wij in Nederland beslist niet 
hebben, maar toch maken wij de grond 
vruchtbaar voor soortgelijke acties. 

Men zal moeten voorkomen, dat er 
agitaties ontstaan als van de vroegere 
z.g. "Boerenbonden" en later van het na
tionaal-socialisme. 

De heer Louwes achtte namelijk de 
symptomen aanwezig v:oor het onstaan 
van een oppositionele beweging onder· 
onze landbouwende· bevolking. 

Huishoudonderwijs 

H~t verheugde de heer Louwes, dat 
de minister alle aandacht wil be

steden aan de ·bevordering van de wel
vaart langs de wég van het huishoudon
derwijs. 

In dit verband merkte de heer Louwes 
op: het grootste bedrijf in ons land, n.l. 
dat van de huisvrouw, krijgt wat voor
bereiding en onderwijs betreft nog altijd 
het minst de aandacht. En toch liggen er 
in deze sector de grootste mogelijkheden 
voor de verhoging van de reële welvaart 
van de gezinnen. 

Verplicht huishoudonderwijs voor fa
brieksmeisjes achtte hij wel een van de 
meest werkzame middelen, maar men zal 
ook op andli:re gebieden voorlichting 

DEZE BURGER 
heeft zojuist in een frans blad de levensgeschiedenissen gelezen van alle 
grote mannen van alle landen, die op de A.A. Conferentie in Bandung zijn 
geweest. Het is mij opgevallen dat deze heren, op een hoogst-enkele uitzon
dering na, wat men zo noemt "van goeden huize" zijn. Bijna allemaal van 
patricische ofjen kapitalistische kom-al. En zij zijn allemaal leiders van revo
luties geweest. 

Dat is bijna altijd zo: verreweg de meeste revolutionnairen waren geen 
proletariërs, zij kwamen niet "uit het volk" voort, maar zij -.varen, wat uw en 
mijn oud-tante plachten tè noemen "keurig-~ette heren". 

Noemt u ze.maar op: de Valera en Bolivar; Lenin en Nehroe; Gandhi en 
Tsjoe en Lai. Ook in Nederland is het zo geweestt Dome:Ja Nieuwenhuis, 
Wibaut en Troelstra; zelfs de grote neger-revolutionnair Toussaint ]'Ouverture, 
die Haïti in opstand bracht tegen Napoleon, was weliswaar een slaaf, maar 
van-huis-uit was hij de zoon van een Afrikaanse prins. 

"Mijn bediende" - heeft eens iemand gezegd - "is geen revolutionnair; hij 
is kapitalist; hij wil graag alles hebben wat ik heb en alles doen wat ik doe; 
maar ik, die alles altijd gehad heb, weet wat dat (niet) waard is; ik zou een 
goed revolutionnair kunnen zijn". 

lk had mij dat nooit zo gerealiseerd voordat ik al die Ban'dungse biografieën 
had gelezen. Het is op het eerste gezicht verrassend, doch bij even doorden
ken is het niet anders dan begrijpelijk. 

De massa vólgt de eenling di<? ver buiten haar kring staat, omdat zij in 
hem haar meerdere erkent. Men moet haar echter, wanneer men een goede 
leider is, wijs maken dat Z]J leidt. 

Tenslotte gaat zij dat ook doen en gaat zij de oorspronkelijke leiders ver
vangen door haar eigen mensen. Maar daar kiest zij dan toch weer altijd 
diegenen voor uit die zich het gemakkelijkst aanpassen aan de "hogere" 
normen en die zich socialiter het keurigst weten te gedragen. Nooit een man 
in een boezeroen en met een pet op het hoofd, maar altijd diec;Jenen, waarvan •· 
zelfs Baron de Lamarotte moet erkennen "dat het werkelijk een héér is". 

Aan DIE heerachtigbeid sterft dan steeds weer het revolutionnaire sentiment. 
Het is een wonderlijke kringloop. 
De Historie glimlacht er om. evenals DEZE BURGER. 

moeten geven. En hij was van mening, 
dat ook meisjes-studenten verplicht huls
houdonderwijs dienen te. ontvangen. 

Mr de Vos van Steenwijk, die bij deze 
begroting ook nog kort het woord voer
de, ging op dit punt nog een stapje ver~ 
der. 

Hij onderstreepte de mening van de 
heer Louwes, dat ook van meisjes-stu
denten moet en kan worden gevraagd, 
dat zij huishoudonderwijs hebben ge
volgd, maar hij stelde daarbij nog cl& 
vraag, of het huishoudonderwijs wel vol;.. • 
doende is om die meisjes voor te berei
den op haar taak als huisvrouw. 

Is er, zo meende de heer De Vos van 
Steenwijk, voor zich persoonlijk spre
kend, niet veel voor te zeggen, haar te 
verplichten, naast of in plaats van het 
volgen van huishoudonderwijs, bijv. eni
ge tijd in een gezin te werken voor het 
verlenen van huishoudelijke hulp? 

De jongens-studenten zijn twee jaar in 
militaire dienst; spreker zou het niet erg 
vinden, wanneer voor meisjesstudenten 
(bijv. voor een half jaar) een verplichte 
Stage in een gezin of huishoudonderwijs 
werd opgelegd, waarmede tevens vele 
gezinnen zouden zijn geholpen. 

Voor die verplichte huishoudelijke 
hulp bleek minister Suurhof echter noch 
principieel, noch practisch iets te voelen. 

l'aranormalen 
L, en zeer bijzonder punt betrof ook 
~ het pleidooi van de heer Louwes 

voor de z.g. "paranormaal begaafden", 
waarbij deze, naar wij in de aanvang 
reeds schreven, nadrukkelijk vermeldde, 
niet namens zijn fractie, maar alleen voor 
zichzelf te spreken. 

De beer Louwes zei stellig te geloven, 
dat er mensen zijn, die de bijzondere ga
ve der genezing hebben. Aangeboren ga
ven, die niet kunnen worden aangeleerd, 
maar die onder het huidige regiem niet 
tot volle ontplooiing komen. 

De Wet op de Geneeskunst beperkt de 
geneeskunde utdrukkelijk tot hen, die 
het artsexamen hebben afgelegd. De heer 
Louwes geloofde wel, dat dit in het alge
meen goed is. 

Hij erkende ook de grote moeilijkheid 
om de werkelijk begaafden op dit punt 
te .scheiden van de kwakzalvers. 

Hij vroeg zich echter af, of het niet 
mogelijk zou zijn, een proef te nemen 
met een college, waarin een rechter als 
voorzitter en verder een paar artsen en 
een paar leken zouden zijn opgenomen, 
dat de vrijheid zou kfijgen, enkele van 
deze met bijzondere krachten toegeruste 
mensen te controleren in de resultaten, 
die zij bereiken, teneinde na te gaan of 
hun vrijstelling zou kunnen worden ver
leend om hun bijzondere gaven tot gel
ding te brengen. 

Toonde de heer Louwes zich dus nog 
zeer gematigd, mr Vixsebokse (C.H.) 
ging toch bepaald te ver, door te gewa
gen van de ,.hoogmoed der wetenschap .. , 
e.d. 

Minister Suurhoff bleek voor dit alles 
weinig of niets te gevoelen. In de eerste 
plaats betwijfelde hij, dat het bestaan 
van "paranormale begaafdheid" bewezen 
was, doch hij verklaarde zich wel bereid 
om na te gaan, of gezaghebbende deskun
digen zich voor zulk een onderzoek be
schikbaar zouden willen stellen. 

Maar hij vroeg ook: Gesteld nu eens, 
dat het mogelijk zou zijn uit te maken, 
dat bepaalde personen paranormaal be
gaafd zijn. Kan de overheid hen dan be
voegd verklaren de geneeskunde uit te 
oefenen? 

Bevoegd om bijv. besmettelijke ziekten, 
· waarvan zij ~Is leken de aard, de ver
spreidingsmogelijkheden, enz. niet ken
nen, ja, die zij helemaal zelfs niet kun
nen diagnoticeren, te behandelen? 

Stel, zo zei hij, dat iemand een aantal 
patiënten, bijvoorbeeld lijdende aan 
rheuma en soortgelijke aandoeningen. 
heeft genezen. Mag men zo iemand dan 
ook op t.b.c.-patiënten of kankerpatiën
ten loslaten? 

Staat het vast, dat de eventueel bewe
zen verklaarde paranormale begaafdheid 
op die patiënten dezelfde uitwerking zal 
hebben? · 

(Vervolg op pag. 4) 



VBU11EID EN DEMOCRATIE 

17 September a.s. 

V oorbereidingscommissies 
V.V.D.-dag 

Uit alle delen van het land blijven de 
berichten van gevormde voorbereidinga
commissies binnenkomen. 

In de afdeling Diemen bestaat de voor
bereidingscommissie uit:· mej. A. Hoorn, 
H. Buist en W. Panse Jr. 

De afdeling AJÓsterdam, die het stellige 
voornemen heeft met een enorm groot 
aantal bezoekers op 17 September naar 
Scheveningen te komen, heeft een grote 
voorbereidingscommissie Ingesteld, die op 
alle mogelijke manieren het bezoek aan 
d.e V.V.D.-Dag zal stimuleren. De samen
stelling van deze commissie is als volgt: 
mevr. D. H. Barmé-Hanf, mej. E. Sixma, 
mevr. L. Vonhoff-Luyendijk en mevr. G. 
Wijsmuilcr-Meyer en de heren mr H. 
Boekel, W. J. de Bruyne, F. G. Gronert, 
F. H. Hiddinga, H. H. Jacobse, H. Meyer, 
mr P. Nagte!J8.8l (secr.), drl! D. Ruiter, 
Th. J. Steenbergen, mr J. de Wilde en dr 
J. C. van Zoelen (voorzitter). 

Ook Oegstgeest zal op 17 September 
niet achterblijven. Hier bestaat de com
missie uit: mevr. E. de Tombe--Huur
man, dr K. Sirnon Thomas en F. Wesse
ling. 

Ook uit het Zuiden komen opgaven van 
samengestelde commissies binnen. 

Te Breda zal de heer F. J. Melzer de 
leiding der voorbereidingen op zich ne
men. 

Uit Wai;eningen bereikte ons het. be
richt, dat men zal trachten door het in
schakelen van zoveel mogelijk particulie
re auto's voor goedkoop en geriefelijk 
vervoer naar Scheveningen zorg te dra
gen. De voorbereidingscommissie bestaat 
hier uit: dr ir A. P. A. Vink, W. Koop
mans, mej. ir M. Bakker, ir J. J. Does
burg en ir A. Hadders. 

Van het bestuur van de Centrale Gro
ningen vernamen wij, dat men uit deze· 
provincie met een extra trein naar de 
grote liberale manifestatie zal komen. 

De afdeling Steenwijk heeft besloten 
het'· afdelingsbestuur zelf als voorberei
dingscommissie te laten fungeren. Als 
contactpersoon met de provinciale com
missie en de landelijke organisatie is aan
geWezen de heer R. H. Meulenbelt, Sta
tionsstraat 16 te Steenwijk. 

De afdeling Bussum heeft op haar be
stuursvergadering van 21 April eveneens 
een commissie van voorbereiding inge
steld, bestaande uit: A. Niessink, mevr. 
H. F. Lubbers-de Bruyn, C. Bouwman 
en L. Kramers. 

~Afdelingssecretarissen 
opgelet 

U wordt dringend verzocht, de 
verhuizing van leden naar een 
andere gemeente onmiddellijk op 
te geven aan het Algemeen Secre
tariaat der V.V.D., Koninginne
gracht 61 te 's-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het lid zijn (haar) 
contributie over het lopende jaar 
al dan niet heeft voldaan. 

Het Algemeen Secretariaat 
draagt zorg, dat de afdeling in de 
plaats van vestiging hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Werkt er toe mede, dat niet on
nodig leden voor onze Partij ver
loren gaan! 

Bij voorbaat onze dank.· 

' MEI 1955 - PA& I 

Nieu·ws uit Afdelingen en Centrales 
Gorinchem stelde voorlopige 

candidatenlijst samen voor 
de Kainerverkiezingen 

De afdeling Gorinchem heeft de 
voorlopige candidatenlijst samengesteld 
voor de Tweede Kamerveiikiezing in '56. 

1. Prof. Mr P. J. Oud; 2. Mr L. R. J. 
Ridder van Rappard; 3. Drs H.A. Kort
hals; 4. F. den Irartog; 5. mevr. A. For
tanier-De Wit; 6. Mr H. F. van Leeu
wen; 7. Joh. G. H. Cornelissen; 8. G. Rit
meester; 9. R. Zegering Hadders; 10. H. 
J. Ankersmit; 11. Mevr. Mr J. M. Stof
fels-van Haatten; 12. Prof. Dr H. J. 
Witteveen; 13. D. W. Dettmeijer; 14. Mr 
H. van Riel; 15; A. Nawijn; 16. Mr E. 
Bloembergen; 17. Mr D. J. van Gilse; 18, 
Ir C. P. Gilde; 19. Mr C. T. de Vries 
Robbé; 20. A. Caljé; 21. A. C. Vermeu
len; 22. Chr. Stoutjesdijk. 

Ook Zeist stelde groslijst samen 
voor de Kamer-verkiezingen 
De op 26 April gehouden jaarvergade

ring van de afdeling Doorn herkoos bij 
acclamatie haar penningmeester, de heer 
G. A. van 't Land en haar secretaris, de 
heer H. M. Koornneef. 

Voor de grosl\jst voor de Kamerverkie
zingen zullen de volgende namen opge
geven worden: Mr H. W. Bergamin, S. 
Breebaart, Joh. ·c. Cornelissen, Mevr. A. 
Fortanier-de Wit, F. den Hartog, G. A. 
baron van Hemert tot Dingshof, Mr Dr 
N.J.C.M. Kappeijne van de Coppello, H. 
M. Koornneef. Drs H. A. Korthals, Mr H. 
F. v. Leeuwen, Dr D. J. P. Oranje, Mr P. 
J. Oud, Mr L. R. J. ridder van Rappard, 
G. Ritmeester, Mr D. Schuitemaker, Ir 
M. J. Stoel Feuerstein, Mevr. Mr J. M. 
Stoffels-van Haaften, R. Zegering Had
ders. 

De vergadering vuurde vervolgens eèn 
aantal bezwaren en vnl.gen op de raads

' fractie af, waaruit een levendige ge
dachten wisseling ontstond. 

Candidaatstelling voor de 
Kamer te Arnhem 

De afdeling Arnhem stelde de volgen
de voorlopige candidatenlijst samen voor 
de a.s. Kamerverkiezingen. 

In de eerste plaats alle zittende Ka
merleden der ·fractie. Voorts de navol
gende personen; 

.1\ir dr c:'B.elrkbouwer, Mej. mr J. J · 
Th. ten Broeke Hoekstra, R. Th. J. le 
Caveller, D. W. Dettmeyel', Mr H; P. 
Jager, Ir W. Kooy, Mr L. R. J. Ridder 
van Rappard, Mr H. van Riel, Nievr. lVIr 
J. M. Stoffels van Haaften, Mej. Mr J. 
L. M. Toxopeus Pott, M. A. Wisselink, 
M. Visser. 

Vlaardingen hield zich eveneens 
bezig met candidaatstelling 

voor de Kamer 
Afdeling Vlaardingen hield 

goed bezochte jaarvergadering 

Vele liberalen kwamen op 13 April 
bijeen in de smaakvol ingerichte terras
zaal van het Kolpabad, waar de leden
vergadering plaats vond van de afde
ling Vlaartiingen. 

Na de gunstige verslagen van pen
ningmeester en secretaris volgde de 
bestuursverkiezing. Het bestuur onder
ging een kleine wijziging en ziet er 
thans als volgt uit: 

Ir W. A. den Bakker, voorzitter; G. 
Dorsman, secretaris; A. Pleysier, pen
ningmeester; H. M. J. Dubbeldam, A. J. 
de Jong, mr C. de Mentbon Bake en 
G. B. H .. Niestadt. 

De vergadering verenigde zich una• 
mem met het bestuursvoorstel, dat de 
in&telling beoogt van een plaatselijke 
middenstandscommissie van de V.V.D. 
Binnenkort zal deze commissie worden 
geïnstalleerd. 

in de gelegenheid te stellen zic'h regel
matig te verdiepen ÏJ1 de liberale be
ginselen, werd besloten een kadercur-
sus te organiseren. · 

Na deze besluiten hield de vergade
ring zich geruime tijd bezJg met het 
samenstellen van een voo~lopige lijst 
van cand.idaten voor de· a.s. verkiezing 
van de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal, Op deze lijst nemen de jongeren 
een belangrijke plaats in. De volgorde 
der cand.idaten is als volgt: 

1. Mr P. J. Oud; 2. drs H. A. Kort• 
hals; 3. mevr. A. Fortanier-De Wit; 
4. J. G. H. Cornelissen; 5. mr H. F. van 
Leeuwen; 6. R. Zegering Hadders; 
T. mr E. Bloembergen; 8. drs J. Lins• 
~~en; 9. F. den Hartog; 10. prof. dr H. 
J. Witteveen; 11. D. W. Dettmeijer; 
12. mr H. van Riel; 13. R. Th. J. le ca
velier; 14. drs R. H. Neuberg. 

Na het officiële gedeelte hield het 
gemeenteraadslid, de heer J. van Toor, 
een causerie over het werk van de 
V.V.D.-fractie in de gemeenteraad. Er 
werden de heer Van Toor vele vragen 
gesteld, die versohiliende middenstands
problemen raakten. De discussies wa-

. ren zo levendig, dat eerst tegen het 
middernachtelijk uur de voorzitter, ir 
W. A. den Bakker, de vergadering 
sloot, na de heer Van Toor bedankt te 
hebben voor zijn interessante uiteen
zetting van het werk der raadsfractie. 

Kamercandidaatstelling 
te Voorburg 

In de openbare vergadering van 19 
April (zie ons weekblad van 30 April j.l.) 
leverde ons lid, generaal majoor b.d. V. 
E. Nierstrasz het bewijs dat de strijdlust 
niet behoeft te verminderen met het 
klimmen der jaren, door een goed ge
fundeerde aanval te doen op de stelling 
in Justus Meyer's lezing, dat- militaire 
rechtspraak een vorm van klassejustitie 
zou zijn. 

Deze strijdlust scheen te zijn overge
gaan op de goed bezochte huishoudelijke 
vergadering onzer afdeling, die op 28 April 
werd gehouden. 

De àfgevaardigden naar de jaarverga
dering in Haarlem brachten verslag uit 
hetgeen aanleiding gaf tot een zeer le
vendige gedachtenwisseling. 

Grote voldoening werd uitgesproken 
omtrent de openingsrede van de voorzit
ter prof. mr P. J .. Oud, waarbij in het 
bijzonder het woningvraagstuk de aan
dacht trok. Besloten werd dit vraagstuk 
in de komende verkiezingscampagne op 
de. voorgrond te stellen en de kiezers de 
weg te wijzen uit het moeras waarin wij 
door de mislukking van het woningbeleid 
zijn gekomen. 

Ter opneming in de voorlopige groslijst 
van candidaten voor het lidmaatschap 
der Tweede Kamer, die in 1956 zal wor
den samengesteld, werden de volgende 
leden met algemene stemmen aangewe
zen: H. J. Ankersmit, J. G. H. Cornelis
sen, A. G. Crèvecoeur, mevr. A. Fortanier 
-de Wit, mr J. W. Geertsema, F. den 
Hartog, drs H. A. Korthals, mr H. F. van 
Leeuwen, prof. mr P. J. Oud, mevr. mr 
M. G. Oosterhuis-Pieter~;en, G. Ritmees
ter, G. P. M. van Velsen, mr S. Willinge 
Gratama en R. Zegering Hadders. 

Een propaganda-commissie werd inge
steld, bestaande uit de leden B. SchuP., 
pers en G. P. M. van Velsen, waaraan de 
heer H. J. Stembord als afdelingsbe
stuurslid wordt toegevoegd voor de co
ordinatie der werkzaamheden. Drs J. J. 
van Harreveld, voorzitter der raads
fractie zegde de commissie alle steun der 
fractie toe. 

Nieuwe partij-afdeling 
te Maassluis 

Nadat enkele weken geleden in een be
spreking met enkele bekende liberalen 
was besloten in de stad Maassluis over 
te gaan tot oprichting van een afdeling 
der Partij, kwam Woensdag 27 April j.L 
een aantal geestverwanten in café-res-
taurant De Kroon bijeen onder voorzitter
schap van de heer C. van der Snoek, voor
zitter van de afdeling Naaldwijk. 

Nadat de voorzitter de vergadering had 
geopend, gat hij het woord aan de orga,.. 
nisator-propagandist der Par4ï, de heer 
L. van Vlaardingen, die met het oog op 
de Tweede Kamerverkiezingen van 1956 
wees op de belan~ijkheid van de opbouw 
der Partij-organisatie, die wij in de tijd, 
die ons nog voor deze verkiezingen rest, 
zo sterk mogelijk willen maken. 

Vervolgens kreeg de heer Jac. Sonné-. 
veld, lid van de Prov. Staten van Zuid
Holland, het woord, die een uiteenzetting 
gaf van het werk van dit college. 

Aan het slot van de bijeenkomst werd 
met algemene stemmen besloten tot op
richting van een afdeling, waarvan het 
voorlopig bestuur bestaat uit: C. F. Petit 
dit de la Roche, M. Leis Pzn en L. Boon, 
Koningin Wilhelminalaan 31 te Maassluis, 
die voorlopig het secretariaat van deze 
nieuwe afdeling waarneemt. 

Afdeling Driebergen stelde 
eveneens voorlopige 

candidatenlijst samen 
Op Woensdag 27 April hield de afdeling 

Driebergen een ledenvergadering. 
Behalve het vraagstuk van het aan

trekken van jongeren in de afdeling en 
de financiële toestand van de V.V.D., 
kwam aan de orde de samenstelling van 
de voorlopige candidatenlijst voor de 
Tweede Kamerverkiezingen 1956. 

Behalve de zittende leden -werden de 
navolgende personen candidaat gesteld: 
mevr. mr J. M. Stoffels-van Haaften, H. 
M. Koornneef, mr dr N. J. C. M. Kap-· 
peyne van de Coppello en mevr. mr E. 
Veder-Smit. 

Winschoten besprak 
belangrijke problemen 

Winschoten vergaderde in hotel Dom
mering. Een uitvoerig verslag werd uit
gebracht van de Algemene Vergadering 
van de V.V.D. te Haarlem. 

Verschillende leden gaven zich op voor 
deelname aan de V.V.D.-Dag in Septem
ber a.s. Besloten werd enige sprekers te 
vragen voor te houden openbare verga
deringen. Over de uitbreidingsplannen 
van Winschoten werd uitvoerig gediscus
sieerd. 

Middenstandsforum 
te Steenwijk 

De afdeling Steenwijk zal op 16 Mei 
a.s. een Middenstandsforum organiseren. 

TUINARCHITECTUUR - BOOMKWEKERIJEN 

. Ontwerpen 
Aanleggen 
Onderhouden 

GIJSB. VURENS 
Ringvaartweg 98 - Rotterdam (0.) - Tel; %%11<1 

~~~==~==~::::::::::::::::::::~~--~T~e:n:e:in~d:e:_d~e~~li:b:e~ra:l:e~n~h~i~er~t~e:r~s:t:ed::e __ ~=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:~=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::==::==::=:=::: 

(Vervolg van pag. 1) 

de~teel ontwikkelde politiek, die niet genoeg tot 

de oorzaken doordringt en bij de bestrijding van 

de symptomen der maatschappelijke ziektever~ 

schijnselen blijft staan, de onbedwingbare neiging 

heeft zich als een olievlek uit te breiden. "Wij 

hebben op beangstigende wijze ondervonden hoe 

regelingen op het ene terrein, schijnbaar onvermij~ 
delijk, tot gedetailleerde voorschriften ook op an~ 

· der terrein leiden. Dit is ook begrijpelijk: het 

maatschappelijk en economisch leven is nu een~ 
maal ten nauwste onderling vervlochten. 

Dit alles dwingt tot ernstige bezinning op de 

toepassing der liberale beginselen. Daartoe is 

voortgaande studie nodig, waarvoor de bestuur~ 
deren van het land in de jacht van de tijd steeds 

meer de rust en de gelegenheid ontbreekt. Zij zo~ 

wel als de kiezers hebben wetenschappelijk ver~ 
antwoorde voorlichting nodig. De Prof. Mr. B. 
M. Teldersstichting beoogt dergelijk voorlich~ 
tingswerk te ondernemen. Daarmede schaart zij 

zich - als zelfstandig lichaam naast de politieke 

partij waarmede zij zich verwant gevoelt - naast 

haar in andere politieke partijen voorkomende 

soortgenoten. 

* * * 

D it dan over het doel en de taak, welke 

de Teldersstichting zich gesteld heeft, 

wier eerste publicatie de V.V.D. op haar jongste 

congres mocht ontvangen. Auteur daarvan is de 
heer L .. S. Godefri, ec. drs, wien het curatorium 

dank betuigt voor zijn onvermoeide arbeid, gelijk 

het eveneens alle anderen dankt die door inlich~ 
tingen en raadgevingen aan de totstandkoming 

dezer studie hebben meegeholpen en aan de uit

gever W. Nijhoff, die door hechte vriendschaps

banden met prof. Telders verbonden is geweest. 

Gaarne onderschrijven wij de w17ns, waarmede 

het Curatorium zijn voorwoord besluit: "Moge dit 

onderzoek en de conclusies, die het Curatorium 

hieruit heeft getrokken, nuttige bijdragen vormen 

voor de oplossing van het huurvraagstuk, dat an~ 
ders tot gevaarlijke consequenties zou kurmen 

voeren." Allereerst de leden onzer partij mogen 

met dit doordachte rapport hun voordeel doen! 

In ons volgende nummer geven wij de samenvat~ 
tende,beschouwing weer, waarin de Stichting het 

resultaat van haar eerste onderzoek heeft neerge~ 
legd. Daarna hopen wij het geschrift zelf door 

een be"ft>egd beoordelaar te doen bespreken. 

deR. 



VRIJHEID EN DE~OORATIE 

Làndelijke Middenstandscommissie 
vergaderde 

De heren Dettmeijer en van der Leeuw resp. 
tot voorzitter en secretaris benoernd 

1n de onlangs te 's Gravenhage IfCt
houden vergadering van de Landelijke 
Middenstandscommissie werd besloten, 
ter dekking van de reis- en verblijfkos-

J ... M. F. A. van Dijk 
onderscheiden 

Het verheugt ons mededeling te kun
nen doen van het feit, dat de heer J. M. 
F. A. van Dijk te Amersfoort, lid van het 
Dagelijks Bestuur van onze Partij, is be
noemd tot Officier in de orde van 
Oranje-Nassau. 

De heer Van Dijk is directeur van het 
Nederlandsch Radar Proefstation, dat 
zich sinds 1947 belast met het ontwerp 
en toezicht op de uitvoering van de eerste 
havenradar-installaties op het vasteland 
van Europa, n.l. die voor IJmuiden en de 
Nieuwe Waterweg. 

De hierdoor bereikte voorsprong van 
Nederland op dit gebied heeft geleid tot 
opdrachten van Belgische en West-Duitse 
regeringen aan het Ned. Radar Proef
station voor het ontwerpen van overeen
komstige systemen voor de Schelde en de 
Elbe. 

Wij wensen de heer Van Dijk vanaf 
deze plaats met de hem verleende onder
scheiding van harte. geluk. 

<Vervolg van pag. 2) 

Jl olksl{ezondheid 

D e heer De Vos van Steenwijk vroeg 
nog in het bijzonder aandacht voor 

het asthmatische .kind en hij kreeg de 
toezegging van de minister, dat wanneer 
er in belangrijke mate wachtlijsten bij 
de bestaande inrichtingen zouden komen, 
deze aan de uitbreiding van die inrich
tingen zijn medewerking zou verlenen. 

Onze geestverwant sprak er ook zijn 
voldoening over uit, dat het "specialis
tenconflict" nu in een veel gunstiger at
mosfeer was gekomen. Wij kunnen nu 
zeggen, dat het plafond en de progres
sieve korting van de baan zijn. 

Er blijft nu alleen nog over de kwestie 
van de hoogte van het tarief en er is alle 
aanleiding om te verwachten, dat hier
omtrent overeenstemming zal worden 
verkregen. 

Gedachtig aan het gezegde, dat men 
een broedende kip niet moet hinderen, 
wilde spreker daar nu niet verder op 
ingaan, maar wel betreurde hij, dat nû 
juist het rapport van de commissie-De 
Quay was gepubliceerd, dat nog is uit
gegaan van de gedachte, dat het verkrij
gen van overeenstemming niet mogelijk 
zou zijn. 

Op die grond zou de heer De Vos van 
Steenwijk het ook betreuren, wanneer 
nu zou worden gekomen met een wets
ontwerp tot verplichte arbitrage en de 
mogelijkheid van vaststelling der tarie
ven door de minister. 

Jl orderingen op India 
E indelijk, tien jaar na het einde van 

de oorlog, is dan thans een over
eenkomst tussen India en Nederland ge
sloten over de deblokkering van de Ne
derlandse activa in India. 

Men zal zich wellicht nog herinneren, 
hoeveel moeite prof. Molenaar zich in 
deze ·zaak heeft getroost. 

Op 26 October 1953 reeds stelde bij 
schriftelijke vragen over de afwikkeling 
van deze vorderingen. 

ten van leden van het Middenstands
forum, aan de betroktken afdeli11g een 
bijdrage van f 25.- en aan de centrale, 
waaronder de afdeling ressorteert, een 
bijdrage van f 15.- per bijeenkomst te 
vragen. 

Op deze wijze wordt het mogelijk, !lat 
ook kleine afdelingen van dit nuttige 
propagandamiddel onder de midden
stand gebruik kunnen maken, 

Met algemene stemmen werd de hef'r 
F. L. v. d. Leeuw te 's-Gravenhage tot 
secretaris benoemd. 

De wetsontwerpen inzake huurverho
ging en belastingverlaging lokten een 
uitvoerige bespreking uit, waarbij bleek, 
dat men unaniem afw~jzend stond tegen
over de voorgestelde wijziging van de 
Huurwet. 

Aan de subcommissie .. bestaande uit de 
heren W. J. de Bruijne, H. M. Koorn
neef en F. L. van der Leeuw, werd 
opgedragen met ons Kamerlid, de heer 
mr H. F. van Leeuwen, contact op 
te nemen, over deze wetsontwerpen en 
daarbU enlkele wensen ten aànzien van 
de belastingverlaging onder zijn aan
dacht te M·engen. 

Besloten werd de ontwikkeling van het 
prijzenbeleid van minister Z~jlstra met 
aandacht te volgen. Vr\i algemeen had 
men bezwaar te•gen het onmogelijk ma
ken van prijsbinding voor merkartike
len op redelijk niveau. 

Tenslotte gaf het Tweede Kamerlid, de 
heer J. G. H. Cornelissen, een uitvoerige 
uitef:nzetting over de behandeling van 
de wet beperking cadeaustelsel in de 
volksvertegenwoordiging. 

Aan de Eerste Kamerfractie is een on
derhoud over dit wetsontwerp verzocht. 

Inmiddels heeft het hoofdbestuur be
sloten de honorair waarnemend-secreta
ris, de heer D. W. Dettmeijer te 's-Gra
venhage, te. benoemen tot voorzitter van 
de L.M.C. als opvolger van mr J. Rut
gers, die deze functie steeds heeft ver
vuld. 

MINISTER LUNS 
afwezig ...... 

De Regering verklaarde toen enige 
hoop te hebben, dat "binnen niet al te 
lange tijd een regeling terzake met de 
Indiase Regering zou kunnen worden ge
troffen". 

Een jaar later was er echter nog geen 
resultaat en zo hield onze geestverwant 
op 9 November 1954 een interpellatie, 
waaraan wij in ons blad van 20 Novem
ber van het vorige jaar de nodige aan
dacht hebben gewijd. 

De slotacte speelde zich nu enkele we
ken geleden af. Er is thans inderdaad 
een overeenkomst tot stand gekomen. 

Prof. Molenaar kon ermede accoord 
gaan, dat - om de zaak nu niet verder 
op te houden - op deze overeenkomst 
de korte procedure wordt toegepast, 
wellte de Grondwet mogelijk maakt. 

Wel echter stelde hij l).og enkele nade
re vragen, welke, door ziekte van mi
nister Luns, door minister Van de Kieft 
werden beantwoord. 

Wij zullen thans op deze materie ~r
der niet meer ingaaa, 

Copie tJOor deze rubriek .. 
zenden nacn·: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, 
Ale:r:ander.straat lf, Haarlem. 

Mevrouw Sm~ts·Witvliet 
sprak te Gouda over 
een Verenigd ·Europa 

Op een bijeenkomst van de "Vrou
wen in de V.V.D." in Gouda, waar de 
voorzitster, mevr. F. T. van der Tor
ren-Veendorp haar vreugde uitsprak 
over de grote opkomst, sprak · mevr. 
H. P. Smits-Witvliet uit Oegstgeest 
over "Verenigd Europa". 

Spreekster begon met een vergelij
king te trekken tussen de Verenigde 
Naties en een Verenigd Europa. Een 
streven naar federalisme vindt men in 
militair opzicht reeds in de 4e en 5e 
eeuw voor Chr. in het oude Grieken
land, de Aegaeische Bond tegen zee
rovers en de Boeetische . Bond tegen 
Athene. 

In de 13e en 14e eeuw treffen wij 
de Hanze-steden als economische 
uiting met een gezamenlijke markt in 
Brussel. 

Op godsdienstig, cultureel gebied 
kunnen wij rekenen de poging van 
Pierre Dubais in 1306 om tot een her
eniging van de Westerse wereld te ge
raken. 

Erasmus schreef in opdracht van 
o.a. Keizer Karel "De klacht van de 
Vrede", waarin hij de oorlog op mo
rele gronden bestrijdt. 

Een poliÜek aspect vinden wij in 
1458 toen de Koning van Bohemen 
een soort vorstentribunaal bij elkaar 
trachtte te . brengen om zich op de 
troon te houden. · 

Bewust federalismè spreekt uit' de 
Amerikaanse grondwet, gevolgd door 
Canada ~n Australië. Een voorbeeld 
was de Republiek der Verenigde Ne
derlanden, de Zwitserse BondsrepU
bliek. 

Deze laatste hoadt zich echter thans 
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neutraal evenals Zweden, hoe~el bei
den uit verschillend oogpunt. 

Bij de na-oorlogse opbloei van de 
Europese gedachte stond spreekster 
uitvoerig stil en nam zij haar toe
hoorsters mede via de Marshal-hulp, 
naaar de E.B.U., O.E.E.C., de Kolen
en Staalgemeenschap, de Europese 
Assemblee, de Groene Pool; de E.D.G. 
gevolgd door de Parijse accoorden, 
waardoor het Saarland de · idee, 
Straatsburg als hoofc!stad van een 
Verenigd Europa kon afschrijven. De 
Transportgemeenschap gaf spreekster 
echter weer een goede kans van sla
gen. 

Vanzelfsprekend kwam de Benelux 
op het appèl en kon mevr. Smits a.án 
de hand van éenvoudige voorbeelden 
duidelijk maken dat de verwezenlij
king hiervan noodzakelijk een langere 
tijdsduur in beslag zal nemen. 

Na de pauze ·werden vele vragen 
gesteld, o.a. welke invloed een klein 
land als het onze nu kan hebben. 
Mevr. Smits-Witvliet . antwoordde 
hierop, dat het goede talenonderwijs 
op onze scholen internationaal opvalt. 
Een klein land moet het hebben van 
zijn intellect en van de kwaliteitsarti
kelen van zijn industrie. 

Bij de Technische Hulp van de Ver
enigde Naties zijn proceatueel gere
kend. b.v. zeer vele Nederlanders in
gescha)teld. Evenals in het verleden, 
o.a. Hugo de Groot, hebben wij ook 
thans mensen van wetenschap van 
grote internationale bekendheid, waar
op wij trots kunnen zijn. 

Mevr. F. T. van der Torren-Veen
dorp sloot met een hartelijk dank
woord aan de spreekster en met een 
opwekking aan de overige dames om 
op 23 Mei a.s. de Provinciale Dag van 
de Vrouwen in de V.V.D., welke op het 
Kasteel Oud-Poelgeest te Oegstgeest 
wordt gehouden, bij te wonen. 

Mevrouw dr Wibaut· 
van Gastel sprak 

te Driebergen 
Tot zover het verslag uit Gouda. 
Bijna gelijktijdig sprak in Drieber

gen mevr. dr A. Wibaut-van Gastel 
uit Amsterdam over de stand van za
ken te stralft.sburg. 

En tenslotte vermelden wij nog een 
zending documentatie-materiaal van 
de B.E.F. oftewel de Beweging van 
Europese Federalisten. Een en ander 
is ter inzage te krijgen. 

.J. H.S. 

~-------------------------------------
Wel willen wij nog even releveren, dat 

wij destijds naar aanleiding van de inter
pellatie van onze ge<!stv,~rwant aan het 
slot van onze beschouwing schreven: "In 
ieder geval kan men er op aan, dat deze 
in~rpellatie I]4;)g eens een flinke stoot 
in de rug is g'eweest voor de Regering 
om hier met kracht voor de Nederlandse 
rechten op te komen". 

Dat deze aangelegenheid nu eindelijk 
tot een vrij gunstig einde is gebracht, is 
niet alleen een gelukwens waard voor de 
betrokkenen en voor de Departementen, 
die met vasthoudendheid voor deze rege
ling zijn werkzaam geweest, maar even
eens voor prof. Molenaar, die ook in de
ze het parlementaire contrólerecht op zo 
serieuse en deskundige wijze heeft we
ten te hanteren. 

Zuiderzeefonds 

D e begroting van het Zuiderzeefonds 
heeft in de Eerste Kamer nog aan

leiding tot een korte gedachtenwisseling 
gegeven, waarbij de heer Louwes en en
kele andere afgvaardigden nog eens te 
kennen gaven, dat huns inziens in ons 

M1N15TER l"AN Dl! KIEPT 
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land bij de voorbereiding en uitvoering 
van allerlei landaanwinningswerken toch 
wel een zekere versnippering van initia
tieven en ·bevoegdheden valt op te mer
ken. 

De heer Louwes zou een veel nauwere 
inschakeling van de minister van Land
bouw bij het gehele proces der landaan
winningswerken en der kolonisatie toch 
wel juist vinden. 

De directie van de Wieringermeer, zo 
zei hij, hoe deskundig ook, is geen deel 
van het ministerie van Landbouw, V. en 
V. (doch van Waterstaat en Verkeer) en 
kan dit in dezen dus ook niet vertegen-
woordigen. -

De heer Louwes erkende, dat hier nu 
eenmaal een historische ontwikkeling is, 
maar los van de bestaande toestand acht
te hij het toch de vraag of de minister 
van Waterstaat wel de geëigende be
windsman is, met wie men de planologie 
van de nieuwe polders, de in grote trek
ken vastgestelde verkaveling, enz. moet 
bespreken. 

En in de tweede plaats kan men zich 
afvragen, of de minister van Financiën 
nu eigenlijk wel de aange\vezen bewinds
man is, met wie men allerlei vragen van 
het kolonisatiebeleid, van de boerderijen
bouw, e.d. zou moeten bespl'eken. 

Naar zijn gevoelen is ook dit een on
juiste toebedeling en zou dit onderdeel 
met de rninister yan Landbouw moeten 
kunnen worden behandeld. 

De gedachten van de heer Louwes gin
·gen uit in de richting van een staatsse
cretaris of van een directeur-generaal bij 
een der beide ministeries, onder wie alle 
bedoelde werkzaamheden, de Zuiderzee
werken inbegrepen, zouden kpmen te 
ressorteren. 

De begrotingstechnische regeling zou 
dan kunnen worden gevonden in een 
fonds, gelijk voor de Zuiderzeewerken is 
gekozen. Het Zuiderzeefonds zou dan 
kunnel'l worden uitgebreid tot of vervan
gen worden door een "Delta- en Land
aanwinningsfonds". 

De heer Louwes hoopte, dat men bij 
een volgende Kabinetsformatie aan deze 
gedachten aandacht zou willen besteden. 

A. 
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De V. V.D.-hoogtijdagen te Haarlem (11) 

Behandeling herziening van Statttten en Regle-enten 
verloop 

had 
een bijzonder vlot 

Bespreking beleid Hoofdbestuur nam slechts 
nwdedelingen . over het advies van 

weinig t~jd. in beslag Mr Van Riel deed nadere 
de Partijraad inzake het Rapport Kinderbijslag 

Bijgaand vervolgen wij de pt!bHcatie van het verslag van de . JaarliJkse Alge_ 
:mene Vergadering van onze ·PartiJ, ·gehouden te Haarlem op 22 en 23 April j.l. 
'. Nàdat de ~gmeester, de heer S. J. V a n de n' Be r g h, het financiële 
',everzleht over 1954 had voorgedragen, dat in menig opzicht - mede dank zij de 
•iedenwerfactie- een gunstiger beeld geeft dan voorheen -vroeg de heer W. F. 

)1. P e ter s (Voorburg wat er gedaan wordt met afdelingen, welke nalaten de 
·afdracht aan het hoofdbestuur te doen. 

De p e n n i n g me e s te r merkte op, dat ook hier het nieuwe reglement uit
'komst zal moeten brengen. 

De heer v. d. Bergh ·kondigde nog een nieuwe leden~erfactie in het komende 
'najaar aan, welke niet alleen de financiële, maar ook de organisatorische kracht 
:van de partij moet vergroten. 

De heer D. W. De t t me ij er las het rapport van de financiële commissie 
'v-oor, dat strekt tot goedkeuring van de rekening en verantwoording en tot 
décharge van de penningmeester. Dit geldt ook voor het financiële beheer van 
het bestuur der Stichting "VriJheid en Democratie". 

Nadat de verslagen waren goedgekeurd, bracht de voorzitter de heer 
v. d. Bergh dank voor zijn toewijding en de c9mmissie voor haar arbeid. (Ap
plaus). 

Tot leden van de nieuwe kascommissie werden benoemd de heren mr I<'. H. A. 
de Graaff, Amsterdam, ir J. C. Kaars Sijpesteijn te Krommenie en dr C. F. Kar
sten te Rottel'dam. Tot plaatsvervangende leden werden gekozen de heren mr 
D. A. Delprat te Amstel'dam, ir K. van der Pols te Rotterdam en B. A. Poulie 
Wilkeus te Veendam. 

De heer W. F. H. Peeters (Nieu
wer Amstel) merkte op, dat uit het jaar
verslag blijkt, dat er in 1954 slechts drie 
vergaderingen van het Dagelijks Be
stuur, drie van het hoofdbestuur en twee 
van de Part\jraad z\in gehouden, wat hij 
te weinig acht. 

Een door zUn afdeling te Arnhem in
gediend plan tot interne reorganisatie 
yan de partij bleek te zijn yerloren ge
gaan en men heeft er niet meer van ge
hoord. 

D.e heer V a n VeIzen (Voorburg) 
zeide, dat er 'kennel\ik iets ontbreekt 
aan de propagandistische kracht, omdat 
het aantal stemmen op de V.V.D.-lijsten 
constant blUft. H\i heeft de indruk, dat 
het in de partij aan discipline en élan 
ontbreekt. 

Worden alle mogelijkheden - men 
denke aan de ontstemming over de socia
listische houding t.a.v. de crematie -
wel genoeg uitgebuit ? 

Wij misren de steun van grote lande
lijke dagbladen en van de radio om onze 
beginselen uit te dragen. Des te meer 
bestaat er behoefte aan een construc
tief plan voor een krachtir;e propaganda 
en eenheid b\i de verbreiding on~er 
denkbeelden. 

De heer R o z è man (Amsterdam) 
bepleitte opnieuw de instelling- van een 
LandeHike Onderw~iscommissie, waarpp 
hij tijdens het zeer geslaagde OnderwUs
congres in Den Haag reeds heeft aange
drongen. Weliswaar bestaat er een com
missie ad hoc ter bestudering van het 
plan-Rutten, maar deze is niet perma
nent bedoeld. 

De waarnemend secretaris, de heer D. 
W. D et t me \i e r, antwoordde, dat 
overwogen wordt de door de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden in gestelde 
onderwUscommissie in stand te houden. 
Hij deelt de mening, dat discipline en 
élan in de partij nodig zijn, maar men 
moet niet de indruk wekken, dat deze 
geheel zouden ontbreken. 

\Vanneer men ervaart met hoeveel ed
tho).lsiasme er overal gewerkt wordt aan 
de voorbereiding van de grote V.V.D.
manifestatie op 17 September a.s. te 
Scheveningen, dan blijkt er in onze par
tij wel degellik nog pit te zitten. 

De v o o r z i t t er voegde hieraan nog 
toe, dat het aantal gehouden vergade
ringen geenszins een juiste maatstaf is 
voor de beoordeling van de activiteit van 
het part\Fapparaat. De leden van het 
dagelUks bestuur onderhouden voortdu
rend persoonlUk en telefonisch contact 
over alle lopende zaken. 

Men dient te bedenken, dat onze lei
dende figuren r<iCdS zeer veel tijd moeten 
afstaan voor de zakelUke en openbare 
functies, welke zij bekleden. Daarom 
moet het beleggen van vergaderingen 
tot het strikt noodzalkelijke worden ne
perkt. 

De ziekte van de heer Rutgers heeft 
uiteraard stagnatie veroorzaakt. Daar
aan is ook het betreurenswaardige ver
loren gaan van het plan van Nieuwer 
Amstel te wUien. 

Er worde een constructief plan voor 
de propaganda ontworpen, dat niet al
leen gericht is op uitbreiding van het 
ledental. maar ook op de uitbreiding on
zet beginselen. 

Dat er bij de concrete uitwerking 
soms verschil van inzicht bestaat valt 
juist in de liberale lijn, want vrij~ me
ningsuiting staat in onze partij voorop. 

W\i weten elkaar toch wel te vinden 
en begeren daarvoor geen straffe partij
discipline. (Applaus). 

Rondvraag 

De,heer dr P.D. van Roijen (Drie
bergen) zou het van groot belang ach
ten, indien de afdelingen ten behoeve 
van de propaganda de beschikking zou
den kunnen krijgen over een populaire 
versie van het be.ginse~program.. . 

Spr. werd getr(Jffen door een uitlating' 
van het Kamerlid van· de. Wetering, die 
in een vergadering van C.H.-leden van 
gemeentebesturen h!!eft vet<klaard, dat 
meri van liberale zlide bereid zou zijn tot 
medewerking 'aan de opheffing van het' 
processie-verbod. Is dat juist? 

De heer ir H. va n Ra al te (Hilver
sum) stelde de vraag, of "Vrijheid en 
Democratie" wel het officieel orgaan 
van de part\i is. Kan het hoofdbestu~r 
voor zUn inhoud ter verantwoording 
worden geroepen? Hij zou dat wenselijk 
achten. 

De heer mr · P. C. Avis (Hoorn) 
vroeg aandacht voor de aanbouw van 
woningen voor landarbeiders, die toch al 
moeilUk te krijgen zijn, omdat zij steeds 
meer naar de industrie worden getrok
ken. 

De heer mr W. Koop s (Voorburg) 
steunde de opmerkingen van de hf'Er 
Van Raalte over het partij-orgaan. In 
elke ja.arvergadering komt het fin~.n
ciële verslag van de Stichting "Vrijh<'id 
en Democratie"·:.aan de orde. Is dat een 
precedent of een loutere formaliteit? 
Het is gewenst, dat de verhouding tus
sen de partU en de stichting duidel\ik ge
regeld wordt. 
D~ heer A. Pa a I man (Me(lpel) 

wees op de gunstige resultaten, wel1<e 
worden bereikt met het beschi;kbaar 
stellen van contingenten. premie-wonin
gen voor industrie-arbeiders. 

Hij heeft evenwel bezwaar tegen de 
verplichting~ welke men daarbij aan de 
werkgevers oplegt om f 2000.- per wo
ning bij te leggen. 

Verder bepleitte hij, onder verwijzing 
naar een publicatie in Economisch-Stll
tistische Berichten over de resultaten 

·van de woningbouw ten behoeve van de 
industrie in West-Duitsland en Neder
land, voor een verruiming van het per
centage der belastingvrije afschrijving. 

Bi.i onze Oosterburen bedraagt dat 4 % 
als gevolg waarvan men daar 10 wonin
gen voor industrie-arbeiders bouwt tegen 
6 in ons land.· Vermindering van de reis
bezwaren is in het belang der indus
trialisatie. 

De heer mr H. v a n R i e I wees er als 
voorzitter van de Stichting ,.Vrijheid en 
Democratie" op, dat er altijd gelegen
heid is geboden om in de jaarvergade
ring opmerkingen te maken over het 
beleid van het Stichtingsbestuur en van 
de redactie. 

Formeel is de hoofdredacteur verant
woording voor zUn beleid en voor de in
houd van het weekblad verschuldigd aan 
het Dagelijks Bestuur, maar wanneer 

dit wordt verlangd, wordt hij in de ge
legenheid gesteld eventuele desbetref
fende vragen te beantwoorden. Een ver
dere regeling is overbodig. 
· De v o o r z i t te r verklaarde, dat ook 

het hoofdbestuur de behoefte aan , popu
laire geschriften over actuele politieke 
onderwerpen gevoelt. 

Daarmede is reeds een begin gemaakt 
door het in omloop bregen van over
drul;;lken van enkele dt>or hem in de 
Tweede Kamer gehouden politieke be
schouwingen. Er is een geschrift ov..,r 
ons beginselprogram in voorbereiding en 
ook een liberaal manifest. 

E1 bestaat nog geen officieel partij
standpunt over eventuele opheffing van 
het processieverbod, doch spr. meent te 
mogen z.eggen dat dit verbod niet in 
overeenstemming is met het liberale be
ginsel. 

Wanneer men maatregelen tot ophef
fing overweegt, dan zal men deze ge
paard moeten laten gaan met voorzie
ningen in het belang der openbare orde, 
zoals ook een meerderheid van de Staats
commissie ter voorbe1·eiding van de her
ziening van de Grondwet verlangt. 

Tegen het denkbeeld om, zolang een 
wet tot nadere regeling van dit onder
werp ontbreekt, de burgemeester be
voegd te verklaren aanvullende maatre
gelen te treffen, hebben spr. en prof. 
Molenaar zich echter verzet. 

Ter voorkoming van ongelijke rechts
bedeling zou men dan beter de bestaande 
toestand in de overgangsperiode kunnen 
handhaven. 

Overigens moet het standpunt van de 
partij nog worden bepaald en daarmee 
behoeven wij geen haast te maken, om
dat wel zeker lijkt, dat dit kabinet niet 
meer meo; een zo omstreden, de regerings
partijen verdeeld houdende kwestie bij 
de Staten-Generaal zal komen. 

De opmerkingen over woningbouw ten 
behoeve. van lançl- en industrie-arbeiders 
hebben de volle aandacht van de ·Kamer
fractie. Het is echter niet mogelijk deze 
problemen in een handomdraai op te 
lossen. 

Vervolgens werd de vergadering ge
schorst tot Zaterdagochtend 10 uur. 

Gastvrije ontvangst van de 
Centrale Haarlem 

Vele congressisten begaven zich naar 
de historische Vleeshal, waar de Centrale 
Haarlem een gezellig samenzijn aanbood, 
dat zeer in smaak viel. Tot een vroeg 
ochtenduur was men in opgewekte stem
ming bijeen. 

DE OCHTENJ;lZITTING VAN 
ZATERDAG 23 APRIL 

Omstreeks 10 uur werd' de huishoude
lijke vergadering in het Gemeentelijk 
Concertgebouw heropend. 

Rapport inzake de Kinderbijslag 
De heer M-r H. van R ie I ('s-Gravcn

hage), voorzitter van de studie-commis
sie inzake het vraagstuk van de kinder
bijslag, deelde mede, dat de Partijraad 
na een uitvoerige bespreking van het 
rapport tot de conclusie is gekomen, dat 
het 'thans niet opportuun is een herzie· 
ning van de wettelijke regeling aan de 
orde te stellen. , 

De regering streeft · naar rust in de 
loon- en prijsbeweging en het heeft wei
nig zin nu met voorstellen te komen, 
welke noodzakelijkerwijze tot vrij ingrij
pende wijzigingen in dè loonvorming en 
in de daarmee verband houdende be
drijfslasten zouden leiden. 

Bovendien is door de opeenvolgende 
loonronden en door de plannen voor een 
wettelijke ouderdomsvoorziening a·l reeds 
een nieuwe phase ingetreden, waarmede 
bij het opstellen van het rapport geén 
rekening kon worden gehouden. 

De vergadering verenigde zich met het 
advies van de Partijraad om dit vraag
stuk voorlopig te laten rusten. 

Financiële Jnoblemen Yan 
kleine afdelingen 

De afdeling Heiloo, daarin bijgevallen 
door de afdèlingen Goes en Wageningen, 
verzocht de aandacht van het hoofdbe
stuur voor de moeilijke financiële posi- · 
tie, waarin de kleine afdelingen zich be
vinden. Na de afdracht aan het hoofd
bestuur, centrale en eventuele ondercen
trale blijft er voor de eigen huishouding 
te weinig over, zodat 'men geen middelen 

heeft voor propaganda en andere activi
teiten. 

De afdeling Goes gaf een progressieve 
schaal voor de afdracht en een extra-bij
drage voor propaganda, te verlenen bij 
toebeurt in overweging. 

De afdeling Wageningen opperde 
afdracht van een met het ledental toene
mend percentage der eigen contributie 
en verhoging van de contributie tot f 10,
per jaar; voor gezinsleden f 2.50 en voor 
studenten een speciale, tage contributie. 

De voorzitter deelde mede, dat het 
hoofdbestuur aan het verzoek om deze 
denkbeelden ernstig te overwegen zal 
voldoen. 

Herziening van de Statuten en 
Reglementen 

Aan de orde waren de voorstellen tot 
herziening van de Statuten en Regle
menten van de Partij, voorbereid door 
een comissie,- onder leiding van mr H. 
van Riel, welke twee subcommiss.jes 
instelde, resp. voor de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement onder voor
zitterschap van mr Th. Bakker 
('s-Gravenhage) en voor de overige 
reglementen onder presidium van· mej. 
mr J. Toxopeus Pott. 

Deze voorstellen gingen vergezeld 
van een uitvoerig advies van de Partij
raad over de talrijke ingediende amen
dementen, in totaal niet minder dan 70. 

Desondanks heeft de behandeling een 
vlot verloop gehad, waartoe de voorbe
spreking in de Partijraad veel heeft bij
gedragen. In de meeste gevallen ver
enigde de vergadering zich met diens 
advies. -..... 

Zo werden over de Statuten slechts 
enkçle opmerkingen gemaakt betref
fende de bevoegdheden van Dag-elijks 
Bestuur en hoofdbestuur. 
· Naar aanleiding van een discussie 
over de titel en de plaats van het hoofd 
van het secretariaat bezoldigd of 
onbezoldigd - merkte de v o o r z i t
t er op, dat het hoofdbestuur na het 
uitvallen van mr Rutger" - die trou
wens toch met ingang van 1 Januari 
1955 met pensioen zou zijn gegaan -
besloot een proef te nemen met een 
honorair secretaris in de persoon van 
de heer Dettmeijer. 

Dank zij diens grote toewijding, is 
alles naar wens gegaan, waarbij ook 
hulde moet worden gebracht aan de 
activiteit en goede zorgen van mej. mr 
Van Everdingen, die de dagelijkse lei
ding voert, de heer Van Vlaarding·en als 
propagandaleider en enige gewestelijke 
functionarissen. 

Dit is een gelukkige oplossing geble
ken, al wilde spr. daarmede niet zeg
geen, dat er in de toekomst geen wijzi
ging nodig zou kunnen h!ijken. Het is 
immers niet ze!,er. dat de heer Dett
JW';;,,r of diens opvolger steeds genoeg· 
tijd voor de functie van secretaris be
schikbaar zullen kunnen Rtellen. Mocht 
dit het geval blijken, dan zal het hoofd
bcst'.mr zich nader beraden. 

Na goedkeuring der Stauten, vcr
zocht en verkreeg het hoofdbestuur 
machtiging op daarop de koninklijke 
goedkeuring aan te vragen en daarin 
die redactionele wijzigingen aan te 
brengerl, welke het Ministerie van Jus
tie wenselijk zal achten. 

Ook bij de herziening van het huis
houdelijk reglement werd vri;'wel steeds 
het advies van de Part\iraad gevolgd. 
De andere strekkende amendementen 
werden dan ook meestal ingetrokken 
of kregen niet voldoende steun. 

M e v r. G. D o o r n b o s-0 o st i n g 
(R,,orleschool) had, dnnk zij haar wel

sprekend en zakelijk betoog, succes met 
een amendement tot wijziging van ar.o 
tikel 19 eerste lid betreffende de inde-
lin'"· der centrales. · 

Over de vraag, of het wenselijk is 
t" bepalen, dat de secretaris van een 
Centrale ambtshalve lid van de Partij
raad moet zijn, zoals de afdeling Arn
h~m had voorgesteld en of het aantal 
vertegenwoordigers der centrales in die 
raad van twee op drie moet worden ge
bracht, ontspon zich een discussie, 
wa.1raan werd deelgenomen door de he
ren Ch. F. T r o mp-Me es ter s i Arn
hem), M.D. Scheer (Heemsted<'' en 
de heer J. J. Korff (Laren). De beide 
eerstgenoemden bepleitten zowel het 
ambtshalve lidmaatschap als de uit
breiding, de laatstgenoemde alle< ·1 de 
uitbreiding. (Wordt vervolgd.) 
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Politiek nwuws uit de hoofdstad 

N.V.V~ deed 
de 

secretaris, drs Roemers, 
beschouwingen inzake 

tegenaanval 
tramstal~ing 

op onze 

Hij koos hierbij vreemde wapens" en een merkwaardige plaats van verweer, die een 
eerlijke democratische voorlichting en discussie helaas niet kunnen dienen 

Naar _..leiding van een beschouwing in de Nieuwe Rotterdamse Courant, 
welk blad crltiek had geleverd op een oordeel van de N.v.V.-secretaris. de heer 
Roemers - waarin deze de schuld voor de communistische agitatie-successen 
toeschreef aan burgerij, confessionele bonden, burgemeester, kortom aan ieder
een behalve de met het N.V.V. zo verwante P.v.d.A. -heeft de genoemde secre
taris in Het Vrije Volk, dat zijn "banbliksem" openbaar bad gemaakt, een tegen
aanval ondernomen. 

Formeel en naar inhoud is da1i een zeer vreemde tegenaanval. Het a.rtikel van 
de heer Roemers wu in grote opmaak gepubliceerd, doch nu dat artikel is ge
erltlseerd komt zijn verweer in Het Vrije Volk onder de rubriek "Ingezonden 
•tukken". 

Is dat dus al een vreemde figuur, die met ee._ gebruikelijke journalistieke vorm 
van polemiek niets van doen heeft, nog vreemder worden de wapens, die deze 
N.V.V.-secreta.ris daarin hanteert. 

Als wij er. op ingaan dan is het omdat deze heer ons orgaan er ook in heeft 
betrokken. 

Voor zover dat het geval is, willen wij 
op die punten wel even ingaan; wij heb
ben al meer een eigenaardig soort voor
lichting gesignaleerd bij het· socialistische 
partijdagblad, maar nu gaat het eens 
speciaal om de heer Roemers, wiens stuk 
onder de rubriek "Ingezonden stukken" 
in zekere zin buiten verantwoordelijk
heid van de redactie is geplaatst, het
geen inhoudt, dat het geschrevene ge
heel voor de persoonlijke verantwoorde
lijkheid blUft van de inzender, in casu de 
heer Roemers. Nu, des heren Roemers 
verantwoordeltikheidsgevoel is buiten
gewoon elastisch, zoals moge blijken. 

Ons wordt er ironisch "geen verwijt" 
van gemaa!kt, dat wij de heer Vermeu
ten woorden in de mond hebben gelegd, 
die de heer Roemers in Het Vrije Volk 
had geschreven. Tja, het is mogelijk. 

Zoals men weet verscheen toevalliger
wijze op.~ een eh dezelfde dag zowel van 
de hand van de N.V.V.-secretaris de 
heer Vermeulen een artikel over de sta
king in Het Parool en een artikel van de 
hand van de N.V.V.-secretaris de heer 
Roemers over ·toevallig hetzelfde onder
werp in Het VrUe Volk. 

Toevallig hadden beide heren dezelfrle 
visie op de zaken, al pakte de een wat 
feller uit tegen de burgemeester dan de 
ander en de ander weer wat aggressiever 
tegen de burgerij dan de een, maar die 
toevalligheid was toch deze, dat men 
twee pakkeil uit hetzelfde stuk lakén 
gesneden hertkende. 
· Maar een fout is een fout en wij ma

ken de heer Roemers daarvoor natuur
lijk onze verontschuldiging. Hij betoogt 
wel, nog steeds ironisch, dat iemand, die 
daarop let - die dus een enkele nuance, 
van de heer Roemers afkomstig, aan de 
heer Vermeulen toedicht - een knies
oor is, maar niettemin op voorhand onze 
verontschuldiging. 

De N.V.V.-secretaris schroomt niet het 
zo eenvoudig en uiteraard zeer verwron
gen voor te stellen. Geen woord over 
onze beschouwing van het optreden van 
wethouder Ram ten tijde - want dáár 
ging het over - van het tramdrama en 
hoe deze wethouder. zijns ondanks toen 
al meegesleurd door de door hem niet 
herkende communistische agitatie, met 
zijn bejegening van de toen ongevraagd 
met verlof gezonden tramdirecteur, de 
communisten volkomen in de kaart heeft 
gespeeld! 

Geen woord er over, dat het geen ge
makke!Uke taak is voor een burgemees
ter een college te besturen, waarin zulke 
verblindingen zich voordoen. 

Geen woord over al de door ons wat 
dit betreft naar voren gebrachte situa
ties, die zich gedurende de laatste jaren 
pijnlijk hebben afgetekend. 

Maar het wordt door de heer Roemers 
in één enkel !kort zinnetje voorgesteld, 
dat het V.V.D. weekblad het optreden 
van de burgemeestér tij d en s de sta
kingsdagen goedpraat door de simpele 
aanwezigheid van wethouder- Ram tij -
d e n s die dagen als een verzachtende 
omstandigheid te laten gelden. 

Het moet ons van het hart: dat men 
de zaken zó onbehoorHik kan verdraaien 
wisten wli werkelijk nog niet. 

Ieder zinnig mens kon uit onze be
schouwing niet anders lezen, dat wij 
voor de ontwikkeling van de verhoudin
.gen, die de communisten een dankbare 
voedingsbodem bood, zoals is geblelken, 

Betere 

wethouder Ram mede en zelfs in belang. 
rijke mate verantwoordelijk stelden en 
dat wij het optreden van de burgemees
ter op het ogenblik van de staking 
een zaak hebben gelaten van zijn per
soonlijk beleid op dàt moment! 

Wanneer de heer Roemers het anders 
wil voorstellen tegenover zijn lezers en 
het wil doen voorkomen alsof het voor 
ons ten opzichte van wethouder Ram 
alleen maar een zaak is van persoonlijke 
sympathie of antipathie, dan begaat hij 
zodanige slordigheden als met zijn ken
nis en waarnemings- en "lees"vermogen 
als N.V.V.-secretaris nimmer in overeen
stemming zijn te brengen. 

Ofwel de heer Roemers, die - naar 
groeiend gebruik -· onze argumentatie 
tegenover ztin lezers vo}komen heeft 
verzwegen, heeft in de ogenblikken, 
waarop hij dit schreef, de elasticiteit van 
zijn verantwoordelijkheid - en ïs dat, 
zeker in zijn functie, ook niet een zaak 
van het geweten? - op uiterste span
ning gerekt. 

• • • 

I n dit onwaardige verweer nu maar 
ineens buiten alle bezinning raken

de en onder en boven de gordel stotend, 
waar de heer Roemers maar kan, ver
telt de heer Roemers dat het V.V.D.
weekblad zo belachelijk is wethouder 
Ram voor te stellen als de man, die de 
communisten met zachte hand wil aan
paikken en de burgemeester bij pogingen 
om de orde op de zaken te herstellen, 
in de wielen rUdt. 

Het staat er heusellik. Wat de laatste 
bewering betreft, daarvoor kunnen wij 
naar voorgaande r~gels verwijzen, maar 
de mededeling van de heer Roemers aan 
zijn lezers, dat de .heer Ram dezerzijds 
is voorgesteld als een man, die de com
munisten met zachte hand ,wil aanpak
ken is een te moedwillige verdraaiing 
van de feiten om nog in de goede trouw 
- wij waren er, ondanks alles, nog 
steeds toe bereid - van deze N.V.V.
secretaris te bUiven geloven. 

Het is duideHik waarom hij zijn lezers 
elk inzicht in onze argumentering ont
houdt, want had hU daarvan iets naar 
voren durven brengen, dan had hij deze 
fraaie en de gemoederen van zijn lezers 
natuurlijk naar verontwaardiging stu-

wen~ conclusie al niet meer kWlnea 
trek'ken. 

Immers. dan zou naar VOI'en gebracht 
moeten zijn, dat wij de heer Ram heb
ben verweten de communistische agita
tie, die heeft geleid tot het geforceerde 
heengaan van de tramdirecteur ir Hof
man, niet tijdig te hebben verkend ea 
dáárdoor - afgezien van de wijze waar_ 
op hö ir Hofman eQJ1lJ1l publico heeft 
gedisqualificeerd- de C.P.N in de kaart 
heeft gespeeld. 

Tussen het onnadenkend optreden, 
waarmee men een vijand in de kaart 
speelt, en het met zachte hand aanpak
ken van de tegenstanders schuilt een 
groot verschil. 

Het eerste is een van helder inzicht 
afhankeUike zaak van beleidsinzicht en 
beleidsbetkwaamheid, dus passief, het 
tweede een bewust ondernomen en door 
individuele visie gerichte activiteit, ergo 
actief. 

De geest, welke uit deze aanval van 
de heer Roemers, N.V.V.-secretaris, 
spreekt, is van bedenkelijk qualiteit. 

Wij zullen de heer Roemers helaas 
niet het genoegen kunnen gunnen voor 
zijn geschut het veld te ruimen. Dat niet 
zozeer uitsluitend om overwe-gingen van 
politieke strijd, dan wel om het behoud 
van enkele normen van behoorlijke om
gang in geestelijk verkeer, inzonderheid 
die betreffende de voorlichting. Dat is 
een zaa!k van eerste orde in ons demo
cratisch bestel - men denke aan de in 
onze kolommen al meer geciteerde uit
spraak van de heer Vorrink - die ons, 
bti alle fouten die öns zeker ook zullen 
aankleven, zeer dierbaar is. 

Wanneer de heer Roemers, gelet op 
de inhoud van zijn aanval, die waarde
volle zaak meteen ook met zijn geschut 
te pletter wil schieten, dan richten wij 
ons geschut op hèm om te voorkomen 
dat hem zou gelukken waarop het wach
ten van de communisten is: het verder 
verderven van wat waarlUk democrati
sche voorlichting en discussie is. 

Ook in dit vervagen van de grens tus. 
sen wat betamelijk is in het onderlinge 
verkeer tussen vrlie mensen en wat ver
derfelijk is voor de lezers, die door een
zijdige en pijnlijk geforceerde voorlich
ting in hun critisch denken worden af
gestompt, ligt de winst voor de commu
nisten. De heer Roemers is er blind voor. 

gemeentelijke 
vereist 

Dan vernemen wij later misschien wel 
eens van wèlke nuance wij abusievelijk 
de eer aan de heer Vermeulen hebben 
gegeven, aldus de heer Roemers tekort 
gedaan hebbende. 

samenwerl'-ing tussen 
diensten' is dringend 

Hoe staat het eigenlijk met het gezag van het College van B. en W.? 

* * * 
Zijn lezers houdt de heer Roemers 

voor, dat het weekblad van de 
V.V.D. het beleid van de burgemeester 
tijdens de stakingsdagen weliswaar niet 
gelukkig heeft gevonden, doch "dat het 
ook niet meevalt met een wethouder als 
de heer Ram naast zich". 

Geestverwanten 
onderscheiden 
Tot degenen die ter gelegenheid van 

de verjaardag onzer Koningin met een 
onderscheiding werden vereerd, behoren 
enkelen die in onze afdeling bijzondere 
bekendheid genieten. 

Onze voorzitter. jhr. mr W. J. de Jon
ge werd beno·emd tot Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. 

Mr K. Jansma, jarenlang voorzitter 
van de afdelin·g Amsterdam der Liberale 
Staatspartij en lid van de gemeenteraad 
werd bevorderd tot Officier in de Orde 
van Oranje-Nassau. 

Ons raadslid. mevrouw G. Wijsmuller
Meyer tenslotte, mocht het Ridderkruis 
in de Orde van Oranje-Nassau ontvan
gen, een wel wat late ertkenning van 
haar onvolprezen werk in de bezettings
jaren, eervolle erkenning tevens voor 
hetgeen zij op sociaal gebied bij voort
during doet. 

Onze gedecoreerde geestverwanten 
onze hartelijke gelukwensen! 

Er is in de gemeenteraad een 7.a&k aan de orde geweest, waarbij van alle kant 
nogal critiek is. geoefend, omdat daarbij een verschijnsel naar voren is gekomen, 
reeds menigmaal door énkele raadsleden - vooral de heren le ,i)a.velier en Mee
we7,en - gesignaleerd, dat nu verontrustende vormen had a.a.n~nomen. . 

Hei betreft verkeerde schattingen, die oorzaak zijn dat de raad, na eredieten 
te hebben gevoteerd voor· bepaalde werken, na enige tijd wordt uitgenodigd daar
op weer aanvullende eredieten te verstrekke~, 

Tot nu toe kon het College van B. en 
W. zich altijd min of meer verontsohul
di·gen met de stijging van prijzen van 
lonen en materialen, die zich had afge
tekend· na de verstrekking van het 
eerste en inmiddels niet toereikend ge
bleken crediet. 

Maar met het gebouw, dat bij de Cen
trale Markthallen wordt neergezet -
toneel- en vergaderzalen - stond de 

. zaak nu toch wel heel duidelijk. Want 
ongeveer een jaar geleden werd voor de 
bouw daarvan een bedrag van ruim an
derhalf millioen beschikbaar gesteld en 
nu reeds blijkt, dat met een stevige zes
bonderduizend gulden te moeten worden 
verhoogd. 

De heer Meewezen van de C.H.-A.R. 
fractie had onlangs dus groot gelijk, 
toen hij de raad voorhield, dat de ra
mingskosten dikwijls met veertig pro
cent worden overschreden. 

De fractiéiVQorzitter van de V.V.D., de 
heer R. 'Dh. J. le Cavelier, die reeds 
meermalen bij dit 'SOOrt zaken een 

'é krachtig pleit heeft gevoerd voor een 
betere samenwerking tussen de dien
sten, die bij een bepaalde zaak betrok
ken zijn, kon nu eens te meer··a_antonen, 
dat dit euvel nog geell:SQiins verholpen is. 

Publieke Werken maakt onnauwkeurige 
ramingen, doch de dienst van de wet
houder gaat daarin mee. 

Men heeft het nu mee kunnen maken, 
dat op deze zo dikwijls ge!even critiek 
in dit geval een ·soort volledige schuld
bekentenis van B. en W. is gevolgd. 

Er was ook geen uitweg meer te vin
den en dus gaf men zonder enig voor
behoud toe, dat er aan de samenwer
king tussen de diensten in het voor-. 
overleg en aan de ramingen heel wat 
had ontbroken. 

Dat op zichzelf is loyaal en he't maakt 
altijd een veel prettiger indruk wanneer 
men gemaakte fouten ronduit toegeeft 
- waar gewerkt wordt, worden fouten 
gemaakt - dan wanneer men zich met 
allerlei phrasen aan de verantwoorde
lijkheid tracht te onttrekken. 

Doch naast de waardering voor deze 
houding van B. en W. moet men er dan 
toch zijn teleurstelling over uitspreken, 
dat iets dergelijks zich ondanks her
haalde vermanen en waarschuwingen 

. thans toch weer, en in zodanig formaat, 
heeft voorgedaan. 

Temeer daar te vrezen is, dat dit te
kort aan gecoördineerde samenwerking 
en d:us aan efficiency veel sterke.r ge-

spreid over de gemeentelijke huishoude
lijke zaken is aan te wijzen dan nog uit 
de gebleken voorvallen is aangetoond. 

Wellicht is het hier behalve een zaak 
van coördinatie en efficiency ook een 
zaak van gezag, en moet een krachtig 
gezag over de inwendige dienst zich 
doen gaan gelden om allerlei kleine 
heerschappijtjes, die zich, daar tegen
over elkaar willen doen gelden en niet 
~oor elkaar willen wijken, tot de orde 
te roepen. Want hier zijn tijd en geld in 
belangrijke mate mee gemoeid. 

Nu het geen incidentele fout dOch een 
verschijnsel is gebleken, onomstotelijk 
thans ook voor degenen, die deze dingen 
als op zichzelf staande voorvallen wil
den blijven zien, mag men wel van het 
college van B. en W. verwachten, dat 
het ten opzichte van alle di~msten heel 
duidelijk maakt wat van deze diensten 
wordt verwacht en welke samenwerking 

· B. en W. tussen deze àiensten eisen, 
werkelijk èisen, in het algemeen belang 
van Amsterdam. 

Met de gemaakte fout toe te geven 
alleen komt men er niet. 

Haar krachtig te bestrijden - omdat 
het een verschijnsel blijkt te zijn -
lijkt ons een aangewezen taak voor het 
college. 

Geen particulier bedrijf, M!rkend 
voor etgen rekening en risico, zou zich 

·dit soort chaotische samenwerking 
kunnen veroorloven. 

De gemeentelijke huishouding, ge
voerd met het geld van de belasting
betaler, kan het zich nog minder ver
oorlovoen. Kraéhtig optreden en krach
tig beleid van het college zijn nodilg. 
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BEURS CAFE- RESTAURANT 
COOLSINGEL 48 

Tel 21795 
21796 
22001 

* 
VERZORGING VAN GROTE EN KLEINE 
GEZELSCHAPPEN. 

PRIMA KEUKEN EN WIJNKELDER 

VOOR UW WAS 

NAAR 

BORGH 

ROTrERDAM 

W. Dalkmann 

Tevens Uw adres voor Chemisch Reinigen 

* 
N.V. Stoom- en Chemische Wasserij 

v/h C. D. BORGH & Zn. 

Bellevoysstraat 75 - Rotterdam - Telefoon 32631-36235 

Hier is het gezeJlig. 

Het eten is er best en niet duur. 

Thans nog Roebussenstraat 2-'i 

· Telefoon 20379 

Rotterdam 

INTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

• Verhuizingen en transporten onder volle garantie . 
• Verpakkingen voor zeetransporten naar alle werelddelen 
• Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels 

Let op het j u i s t e adres! 
INSULINDESTRAAT 260..-291 (hoek Bergweg) 
Rotterdam-C. Telefoon 46021 

W;llemsplein 

R.OTTERDAM 

een betere toekomst met de V V.D. 

een betere KIJK op die toekomst met 

EEN GROENEVELD-BRIL 

GROENEVELD-BRILLEN 

Oostzeedijk 286 - Rotterdam 

T e1 K 1800-26777 

WIL TON-FUENOORO 
ROTTERDAM 

~cheepsbou'U7 

Machinebouw 

SCHIEDAM 

Reparatie 

Drijvende dokken von 4500 

tot 46000 ton hetvermogen 

W. F.- Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

N.V. BOELE'S 
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ ROTI'ERDAM) 

REPARATIE EN NIEUWBOUW 
TELEFOON '72868 ROTTERDAM TELEGR. BOELE-BOLN11l8 

C. van der Giessen & Zonen,s 

I Scheepswerven N.V.I 
Krimpen aan den IJssel 
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SUPERCOPS WEEFSPOELSPECIALISTEN 
sinds 1870 in Uw weetspoelen 

upgencnt 
1887 

OMBOUW VAN GETOUWEN 

Fa. Wed. J. Nijhuis C.V. 
OLDENZAALSESTRAAT 84-86 

ENSCHEDE 

ELECTRO TECHNISCHE FABRIEK 
Fa. P. van RIKXOORT & Zonen 

KINDERDIJK - TEL. 318-01859 

DYNAMO'~ ELAL1RUMU1URAJ.V 
WIKKELEI'v 

Inkoop - Verkoop - Revisie 
Specialiteit: SCHEEPSINST ALLA TIES 

BEGR~FENIS 

TRAN~PORT 

CREMATIE 

W. J. INNEMEE & ·zN. N.V. 
DEN HAAG, 

Denneweg 71, 
Tel. 115940 

HAARLEM, 
Oranjekade 1, 

Tel. 10441 

DELFT, LEIDEN, 
Vlamingstr. 46, Hogewoerd 82, 

Tel. 26808 Tel. 30505, 
b.g.g. 23490. 

L. E. Hofkes & Co. N.V. 
VERVERIJ 

WIER 0 EN (0) 

N.V. MACHINEFABRIEK 
v.h. H. J. KOOPMAN 

Dordrecht Tel. K 1850 - 5041 en 5042 

SCHEEPSBOUW- MACHINEFABRIEK- KETELMAKERil 

NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRIOHTING 

Friesch- Groningsche Hypotheekbank N. V. 
Nederlar.dsche Hypotheekbank N. V. 
RoHerdamsche Hypotheekbank N.V. 
Algem. Friesche Hypotheekbank N.V. 

Amsterdam - 's-Grovenhoge - Groningen - Rotterdom 

De Directie: 

GELDEN BESCHIKBAAR 
voor eers'e bypo,heek 

BILLIJKE VOORWAARDEN 

Mr. M. J. SOS Mr. C. A. KINGMA 
Mr. J. WILKENS Mr. 1'. C. KLEYN 

Mr A F VAN MANEN 

BETONPAAL 
FUNDERINGEN 
"SYSTEEM DE WAAL" 

Ruim •o jaar ervaring - .10, 16, 20, 
26, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 ton. 

Voor venterklng en Dleuwbouw. 
I 

Ook IN fabrieken • kerken • 
scholen huizen. 
Door het gehele land. 

DE WAAL'8 INDUSTRIE N.V., 

A'clam, Tel, 81810, Gen. Vettentr. 68 
R'DAM, Tel. 86219, Thorledeweg 6 
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Gelaste stalen bulzen •• 
6-114 m.m. blank getrokken 

e 
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e 
Ga .. en WaterleiAlg IMIII. 
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H. V. R IJ H ST A AL 
v/hJ. W.OONK&Co 
ARNHEM TEL. 24941 

BLYDENSTEIN & Co. N.V. 
ENSCHEDE 

SPINNERI.J, WEVERI.J,' BLEKERI.J & VERVERil 
Fabrikanten van Katoenen & Rayon manufacturen 

van zee-en 
binnenschepen 

WERF DE NOORD n.v. 
ALBLASSERDAM 

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

labrikanten van 

ruwe- gevertde·. gebleekte- en bedrukte· 
katoenen-. rayon- en rayonvezel manutacturen 

N. V. A. Prins Th. zoons Aanneming Maatschappij 

SLIEDRECHT 
Telefoon S 
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HET HUURVRAAGSTUK 
V rijwel gelijktijdig met~ de eerste publicatie 

van de Teldersstichting versche.en van 
rooms~ katholieke zijde (Centrum voor Staatkun~ 
dige Vorming) het rapport van de commissie~ 
Thurlings over Rechtvaardigheid en doelmatig~ 
heid van een huurbelasting. 

Is ten aanzien van deze laatste de conclusie van 
beide geschriften gelijkelijk afwijzend, het katho~ 
lieke rapport beperkt zich, overeenkomstig de aan 
de commissie~ Thurlings gegeven opdràcht en 
naar in de titel tot uitdrukking komt tot de huur~ 
belasting, terwijl het geschrift van de Telders~ 
stichting het gehele huurvraagstuk behandelt. 

Bespreken wij thans dit geschrift, waarvan de 
heer L. S. Godefroi, ec. drs. de auteur is, wat na~ 
der, wij willen dit niet doen zonder onze lezers 
ook op het rapport van het r.k. Centrumte heb~. 
ben attent gemaakt, dat het socialistische denk~ 
beeld van een huurbelasting verwerpt op gronden 
die wij ten volle delen en dit doet op een wijze 
die om haar wetenschappelijk karakter als om 
haar beknoptheid hulde verdient .. 

* -,., * 

I n zijn inleiding dan wijst de auteur vàn .,Het 
huurvraagstuk'" er op, dat in de eerste jaren 

na de oorlog de druk der feitelijke omstandighe~ 
den de beslissende factor was bij de keuze van 
het te volgen economisch beleid. N áarmate het 
herstel van ons land vorderde, werd dit evenwel 
anders en ging de politieke voorkeur bij het be~ 
palen van de gedragslijn welke de overheid meen~ 
de te moeten volgen, een grotere rol spelen. Op 
zichzelf behoeft - aldus schr. - hiertegen 
geenszins bezwaar te bestaan mits de motieven 
die aan het beleid ten grondslag liggen, duidelijk 
en scherp worden gesteld. Ten aanzien van het 
huurvraagstuk moet hier echter van een zekere 
verdoezeling van doelstellingen en beweegrede~ 
nen worden gesproken. · 

Wij herinneren ons allen, hoe in 1940 de huur
prijzen werden gefixeerd op het niveau van 9 Mei 
va·n dat jaar. Deze huurstop paste volkomen in 
het sluitende systeem van prijszettingen, dat de 
bezetter toepaste. Maar het is duidelijk, dat het 
karakter van de huurstop totaal veranderde, toen 
in '48/'49 de prijsvorming hier werd vrijgelaten 
en de overheid het algemene prijspèil nog slechts 
langs indirecte weg, door het vaststellen van loon
regelingen, in de hand trachtte te houden. In 
plaats van een onderdeel te zijn van het alge;ffieen 
prijsbeleid, werd de huurstop nu een middel om 
in een bepaalde sector structurele wijzigingen tot 
stand te brengen. M.a.w. de huurstop werd tot 
een instrument van woningpolitiek, want huur~ 
fixatie maakt particuliere huizenexploitatie in ver~ 
gelijking met andere beleggingsmogelijkheden on
aantrekkelijk. 

Het bouwen van nieuwe huizen wordt daardoor 
afhankelijk van de financiële steun die de over
heid bereid is te geven en het ligt voor de hand. 
dat deze zich daarmede tegelijkertijd een aanmer~ 
kelijke invloed. op de woningmarkt weet te ver~ 
schaffen. En juist van de structurele verhoudin~ 
gen op de woning~ (en de hypotheek-) markt zijn 
de mogelijkheden voor verbetering van de volks
huisvesting voor een groot deel afhankelijk. Ook 
de productiviteit in de woningbouw hangt hier~ 
mede ten nauwste samen. 

In verband met Hemelvaartsdag zal ons week
blad wederom vroeger gereed moeten worden ge
maakt dan normaal. 

Met het oog hierop moet de kopij voor het eerst
volgende nummer 

UITERLIJK DINSDAG 17 MEI A.S. 
(eerste post) 

in het bezit zijn van onze redactie-secretaris, &. 
Stempher, Prinsengracht 1079 te Amsterdam. 

I 

W ordt dus in de inleiding het enderwerp 
reeds fundamenteel bepaald, in het eer

ste hoofdstuk geeft de auteur een scherpzinnige 
analyse van het begrip woningmarkt, waarbij hij 
dan achtereenvolgens de aard van het marktob
ject, de woningvraag, de positie van de aanbie'
ders van woonruimte en de organisatie van de 
woningproductie bespreekt. Wij kunnen hem in 
dit artikel uiteraard niet op de voet volgen en 
vermelden -:- slechts om een beeld te geven van 
de exactheid waarmede de schrijver zijn onder~ 
zoek en de daaruit opgebouwde conclusies ver~ 
richtte - dat van onze tegenwoordige woning~ 
voorraad bijna de helft na de Eerste Wereldoor~ 
log tot stand gekomen is. Het percentage eigen 
woningen - het meest voorkomende bij de laag~ 
ste eh bij de hogere inkomensklassen - bedraagt 
in Nederland 28 % tegen o:a. in België 39 %, in 
Frankrijk en West-Duitsland 45 %. 

Vijf jaar na .-te Eerste Wereldoorlog werd al~ 
weer driekwart van het aantal woningen voor 
particuliere rekening gebouwd. In 1954 echter, 
dus 9 jaar na onze bevrijding nog geen 40 %. 
Hieruit blijkt dat de positie v~m de overheid op de 
woningmarkt zich belangrijk heeft gewijzigd! 
Haar voorsprong berust niet zozeer op een gro~ 
tere efficiency dan wel op wettelijke bepalingen. 
De lasten der overheidsexploitatie kunnen laag 
zijn, wijl zij voor een deel op de gemeenschap 
worde11 afgewenteld. 

In dit verband wijdt schr. ook aandacht aan de 
publieke bouwkassen, geconstitueerd als N.V.'s, 
waarbij de aangesloten gemeenten als aandeel
houdsters optreden. Hij zou deze thans liever in~ 

-1'ercommunale hypotheekbanken noemen. 

* * * 

I
n een volgend hoofdstuk ontleedt de schr. 

het begrip "huurmechanisme" en zet hij de 
betekenis daarvan uiteen, om tegen deze achter
grond duidelijk te maken wat het inhoudt, wan~ 
neer de overheid het huurpeil eigenmachtig vast~ 
stelt. Hij onderscheidt daarbij: a. de invloed op de 
inkomensverdeling; b. het overnemen van de 
marktfuncties door de overheid (verdeling woon-
ruimte en stimulering woningbouw). , 

Ten aanzien van de huurbeheersing komt schr. 
tot een aantal conclusies, waarvan wij er enkele 
beknopt overnemen: 

Huurbeheersing, primair bedoeld als een middel 
om voor de massa der bevolking de gevolgen van 
een inflatie gedeeltelijk op te vangen, is als zo~ 
danig verantwoord bij een snelle, opwaartse prijs~ 
beweging. Is het prijspeil eenmaal tot rust geko
men, dan is aan een dergelijke willekeurige wijze 
van ingrijpen in de inkomensverdeling elke rechts
grond ontvallen. 

De onbillijke bevoorrechting der huurders 
wordt nog geaccentueerd door de mogelijkheid 
zich via onderhuur een inkomen te verschaffen, 
niet evenredig tot de geleverde prestatie; zwarte 
prijsvorming (sleutelgeld) is op den duur on~r
mijdelijk. Huishuur wordt sluitpost op het gezins
budget, men is niet meer bereid een huurprijs te 
betalen, evenredig aan het woongenot. 

De woningmarkt wordt afgesneden van de ove~ 
rige sectoren, waar men d.e inflatie heeft laten 
doorwerken. De woningbouw verliest het reële 
contact met de werkelijke vraag, zoals die bij een 
vrije keuze en vrije economische huurprijs tot 
uiting zou komen. De in normale tijden plaats vin~ 
dende opschuiving van jonge, zich uitbreidende 
gezinnen naar grotere en van oudere gezinnen 
weer naar kleinere woningen, wordt door de 
kunstmatig laag gehouden huren tegengehouden. 

Het woonpeil gaat achteruit. Huurbeheersing 
werkt verwAlozing van het onderhoud in de 
hand. 

In hoofdstuk 111 behandelt de schr. dan vier 
vragen: 

a. is het gewenst naar èen vrije huurmarkt terug 
te keren? 

b. zo ja, is zulks mogelijk? 
~:. moeten in geval de huren aan een rendabel 

niveau worden aangepast, compensatiemaatre
gelen worden getroffen en zo ja, op welke 
wijze? 

d. hoe moeten de huidige voorstellen tot huur~ 
verhoging worden beoordeeld? 

Wat het eerste aangaat: men staat voor een 
keuze tussen twee mogelijkheden. Op te laag ni~ 
veau gefixeerde huren· leiden langs twee wegen 
tot geleidelijke socialisatie, van woningdistributie 
en van woningbezit. Wanneer men bedenkt, dat 
het Nederlandse woningbezit wordt geschat op 
ruim 20 % van het nationale vermogen, zal men 
zich beter realiseren hoe ernstig het is, wanneer 
dit bezit geleidelijk in overheidshanden overgaat. 
Daarom moet met alle kracht gestreefd worden 
naar het beëindigen van deze politiek. 

Het alternatief is: herstel van een rendabel 
huurpeil en daarmee van 't vrije prijsmechanisme 
op de huurmarkt. Wanneer schr. de bezwaren die 
hiertegen plegen te worden aangevoerd weerlegt, 
laat hij niet na er op te wijzen. dat de moderne 
conjunctuurpolitiek over tal van middelen be
schikt tot het tegengaan van inzinkingen in het 
economische leven, die niet tot vrijheidsbeperking 
en grotere overheidsinvloed behoeven te leiden. 
Hierdoor kan bijv. ook de bouwa'ctiviteit op ver
schillende wijzen worden gestabiliseerd. 

* * * 

Tegenover de vaak ~erkondigde mening, dat 
het optrekken der huren pas urgent wordt 

als het woningtekort is gedaald, stelt schr. enkele 
beslissende argumenten. Allereerst: men kan 
slechts geleidelijk en etappegewijze tot een renda~ 
bel huurpeil komen. Daarom moet reeds lang te 
voren met het proces van huuraanpassing begon
nen worden, wil men tot een vrije huurvorming 
komen. wanneer het woningtekort zal zijn ver
dwenen. 

Belangrijker misschien nog is dit: het woning~ 
tekort is geen vaststaande grootheid, maar kan op 
de lange duur ook afhankelijk zijn van het huur~ 
peil: de lage huren continueren het woningtekort 
en dan zou men met het verhogen der huren wil
len wachten tot het tekort is aangevuld? 

Dat de mogelijkheid van huurverhoging tot een 
rendabel peil aanwezig is, zet schr. dan uitvoerig 
uiteen. terwijl hij ook de vraag der compensatie~ 
mogelijkheden bespreekt, waarbij hij loonsverho~ 
ging af'?'ijst, o.m. vanwege de spiraalwerking die 
daarvan ook op bouwkosten - en dus ook op 
rendabele huur - uitgaat. 

Huurverhoging van 100 % zou de totale huur
waarde met circa een milHard doen toenemen, 
waarvan ruwweg 200 milHoen aan belastingen 
wegvloeit (vennootschaps- en inkomstenbelas~ 
ting). 

Een rendabele woningexploitatie zou voorts 
welhaast 150 milHoen aan overheidssubsidies voor 
woningbouw uitsparen. 

Door goed gekozen belastingverlagingen zou 
hieruit een effectieve compensatie voor de huur
verhogingen gevonden kunnen worden, ongeac~t 
de stijging van het reële inkomen per. hoofd, d1e 
schr. meent in de komende jaren te mogen ver
wachten. 

Over de door de regering aanhangig gemaak~ 
te huurmaatregelen beraadslaagt op dit ogenblik 
de Tweede Kamer. Er is voor ons geen reden op 
dit punt thans in te gaan, nu reeds vrijwel vast 
staat hoe het oordeel der Kamer hierover zal 
luiden. 

Wij willen slechts nogmaals het ra~port der 
Teldersstichting warm in de belangstelling onzer 
lezers aanbevelen. 

deR. 
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* * 
Prof. Molenaar sprak uitvoerig over de Buitenlandse 

politiek en de Parijse Aceoorden 
Motie over de behandeling 

Nederlanders • an 
van de gearresteerde 
Indonesië 

:De l!lenie Kanter heeft de z.r:. ,.Parijlle Act~oorden" en de IMlgroting ?an Buitea
...._ Zalf- gelijlrtijdic- ltoellalldetd. Een lo«fsch belsluit nu deze onderwerpeR toe
vallig samenviele11. 

Klemmend, omdat de wereld sedert 
1945 veranderd is. Thans geldt niet 
meer tegenover Duitsland, maar tegen
over het Oosten: Qui se fait brebis, Ie 
loup le mange. 

.,._.. eek de INlb'ekkiDg- tot lntloJMJSië tec'eRwoordig onder Buitenlandse Zaken 
'\'allen, "betekende dit nu echter wel een veelheid vaa onderwerpeJL 

Prof. Molenaar getuigde ook van zijn 
erkentelijkheid jegens de Britse staats
man Eden, die, toen de mogelijkheid van 
de E.D.G. wegviel, het initiatief nam 
om Duitslan4 en Italië als leden in het 
z.g. Verdrag van Brussel te doen par
ticiperen en tegelijkertijd Duitsland als 
lid in de N.A.V.O. op te nemen. 

En zo werd over de schaJMielijlle llebiUMieling - - mishandeliD&" - Yan de gearres
teenle Jliederl.-den in 1Bdofte8ië eeR -tie d-r mr Ruys de Beerenbrouck (K.V.P.) 
1~ wellle ",_ me~ertekeRd "- leden ttit alle fracties, met uitzondering 
"_a. eomJDmüstell. 

Voor onze fractie tekende mede prof. Molenaar, die, als waarnemer VGor mr Wen
cletaar, ook als woo:rdTeerdft van onze fraetie optrad. 

De motie-Ruys de Beere11bnmck, welker woordelijke inhoud wij in ons overzicbt 
hi.ueR4iM hebhen weergegeve.R, werd aaar:e•omen met 31 tegen Z stemmen. Tegen 
aJleeD de eommunisiea. Europese integratie 

Miai8ier LtmS had verkialu'd, dat de Regering dNe motie aa.nvà.ardde en daaria 
"- ~UU~~~PGring zal zien op de door haar uitgestippelde weg voort te gaan en te 
tr-.hte• u sdlantlalige bellamleling der arrestanten en de toestanden op rechts. 
geilied ia Indonesië ie redressereR, zoveel mogelijk tegen te gaan en om te buigen". 

Vervolgens in den brede sprekend 
over de Europese integratie, was 

de heer Molenaar het met minister 
Beyen eens, dat integratie per produc
tiesector geen algemeen karakter heeft. Het webontwerp tot goedkeuring van de Parijse Aceoorden werd aangenomen met 

82 tet:- 2 stemmeR. TeceD · wederem alleeD de eommUIIÎilten. Zij schept geen gemeenschappelijke 
Yeraütwoordelijkheid voor de economi
sche kracht en de algemene welvaart 
van Europa. In zijn uitvoerige rede gaf prof. Mo

lenaar als primaire doel van onze bui
temlandse politiek aan: behoud van on
ze viiJlieid, van onze cultuur en van 
onze democratische staatsinstellingen en 
bij sprak bet rondweg uit, dat onze bui
tenlandse politiek daarbij in zeer be
langrijke mate beheerst wordt door het 
uit het Oosten dreigende gevaar. 

Over de middelen tot bereiking van 
dat primaire doel zijn alle partijen in 
ons parlement, behalve de communisten, 
het eens. 

Alleen over de vorm van onze samen
werking kan enig meningsverschil be
staan. Persoonlijk zag onze geestver
want het beslist niet zo, dat wij Europa 
naast de wereldmachten Sowjet-Rusland 
en de Verenigde Staten als een derde 
"macht" moeten organieeren. 

Prof. Molenaar was het eens met een 
opmerking van mr Van der Goes van 
Naters in een artikel in "Elsevicr" (van 
9 April 1955), waarin deze had geschre
ve:n, dat de politieke eenheid, genaamd 
"Europa", gee~~ beperkte doelsteUingem. 
heeft. 

Haar taak is alomvattend en perma
nent; in beginsel is zij betrokken pij elk 
belangrijk politiek feit, dat zich. in ons 
halfrond voordoet. 

llen moge hopen, dat Europa eens een 
p&Utieke eenbeid zal worden; het is het 
beden zeer bepaald niet. 

VaDdaar ~D devie.~~: "je prends moa 
bien oil je le trouve". Kan het in Euro
pees verband, accoord, kan het met 
:meerdere, ook andere landen, het is mij 
DO!' liever. 

Daarom, zo zei hij, bijt ik mij ook 
niet vast iD supranationale opvattingen 
VQOI' luuter Westeuropese samenwer
king. Wie het ziet zoals hij, moet naal" 
zÜI1 mening elke samenweTking zonder 
prefentie voor de vorm, waarin dezt! 
WGI'dt gegoten, e11 zonder voorl{euJ" voor 
de :partners. nastreven. 

Daarbij kQIJlt." dat in andere landen. 
en mt'l name in Frankrijk, de gedachte 
van het offeren Van een deel van de 
nationale souvereiniteit nu niet bepaald 
tot xemeengoed is geworden. 

Daarom is het doel, dat hij iD de aan
vang van zijn rede omschreef, voor zijn 
fractie ook hoofdzaak em aanvaardde 
zij ook, ZOilder over de E.D.G. een traan 
weg te pinken, de Parijse Aceoorden. 

Wij wetl!:n, zo zei prot. Molenaar, dat 
dae aCCOC»rde.!'l in zeker opzicht minder 
aantrekkelijk zijn dan de E.D.G.; het 
nationale Duitse lege1 blijft, maar aan 
de andere kant zijn er ook voordden: 
onze "'f)()r;:.voerder noem~ slechts de 
Terklaring van de Verenigde Staten van 
Amelika eu Engeland omtrent de wijze. 
waarop zij de Europese eenheid en de 
verdere ontpl:-0iing van de Atlant;.;~he 
samenwerking willen blijven bevol"de~n. 

Dat er ook bij de aanvaarding van 
de l'ar:ij.% Protocollen risico's zijn, wil
de prof. Molenaar niet ontkennen, u.aar 
het heeft n'en déplaise de heer Geug
jes (Comm.), geen zin, daarover in den 
brede €e lipr~ken. 

MR RUYS DE BEERENBROUCK 
...... aangenomen motie ..•••• 

Wij hadden, evenals de vele adre",!:'an
ten aan de Kamer, na 1945 eveneens 
gaarne, ja z e c r gaarne, een peuna
nente vredestoestand zien ontstaan, 
maar het. beeft niet zo mogen zijn. 

Wij hebben ir 1945 eveneens gedacht: 
bewapening van Duitsland, ook dat niet 
meer. 

:Maar parlementsleden moeten, l.tl.!lr 
de beer Molena;u: snedig opmerkte, ar.
ders dan .,p1ed1kanten, intellectuelen en 
bouwvakarLeiders", die de heer G~ug
jes had geno!C!:·1d, ja, anders dan vo.ie 
ook, illusies pr~.sgeven voor de we:i'e · 
lijkheid. 

En nu achtt~ prof. Molenaar het te
Techt zo, dat het betoog van de R<.:ge
ring om Duitsbnd in N.A.T.O.-vel'l>arld 
op te nemen en wederom te bewapenen, 
eeD klen>.mend betoog was. 

Afgezien van andere bezwaren tegen 
de "sector-methode" van integratie, 
maakt dit gemis yan een algemeen ka
rakter haar ontoereikend om het uit
eindelijke, net niet zuivel" economische, 
m.a.w. het politieke doel te bereiken, 
aldus de minister. 

Dat is juist, zo zei onze geestver
want, maar met die gemeenschappelij
ke verantwoordelijk})eid zijn wij aan het 
eind van het ontwikkelingsproces aan
gekomen. 

Dan is er een Europa-eenheid en een 
Europa-wetgever, maar in die tussentijd 
zal men - hoe men het ook wende of 
kere - dè medewerking van de staten 
nodig hebben om achterlijke onderne
mingen of productietakken op hoger 
peil van ontWikkeling te brengen. 

Tenzij men, om althans iets te berei
ken, de achterblijvers ten laste van de 
modern geoutilleerde bedrijfstakken r;aat 
steunen. Maar dat zou zijn de economi
sche ontwikkeling op haar kop zetten. 

Prof. Molenaar wilde dit deel van 
zijn rede beëindigen met een "zeer ver• 
standig woord" aan te halen, dat zijn 
partijgenoot de heer Kortha.Is in de 

· 'l'weede Kamer sprak. 
Na de verwerping van de E.D.G. iJl 

Frankrijk zei hij namelijk: Wij waax-
schuwen tegen hardlopers, die zó hare) 
lopen, dat zij de onmogelijkheid niet 
meer zien en in hun voortrennen alles 
ondersteboven dreigen te lopen. 

DEZE BURGER 
i6 oprecht en diep verheugd om wat die andere Burger (de meester, de 
p.v.d.a.-er) heeft gezegd over de zendtijd, die ons liberalen toekomt. Dat was 
een goed liberaal geluid. 

Ik ben er tevreden mee, maar nog niet voldaan. 
U vind, dat die andere Burger, uit de slaap der rechtvaardigen gewekt door 

een kusje op zijn voorhoofd van onze eigen Fortanier-de Wit, nu 66k maar 
de consequenties van zijn inzicht moest trekken: zendtijd, door de V ar a ter 
beschikking gesteld van de V.V.D. 

Dát zou nog eens kostje naar mijn hartje zijn en de eerste dagen - wat 
zeg ik? m a a n fl en - zou ik geen onvriendelijk woord over Mr Burger meer 
schrijven. 

Het zou een mooi en echt doorbraakje zijn, als wij voor h u n microfoon 
een woordje mochten zeggen, desnoods te g e n hen. De ander de vrijheid 
geven u zelf te bestrijden met en door uw eigen middelen ... het lijkt wel 
veel gevraagd, eerlijk gezegd, maar: democratie is democratie. 

De wereld zou er zoveel leuker en plezanter uitzien als wij z6ver eens 
zouden kunnen komen: dat de Varazendtijd aan de V.V.D.'ers zou schenken 
desnoods om de Vara zell, of: om de p.v.d.a., te bestrijden. 

Het zou er ook allemaal I e v en di ge r door worden, een hele hoop leven
diger dan nu alles door de bekende, de van-ouds bekende beddingen, 
stroomt, en iedereen van te voren weet wat iedereen gaat zeggen. 

Mijnheer Burger krijgt van mij, zo niet de huisorde van Deze Burger, dan 
toch wel een klopje op de schouder, een kneepje in het (boven) heen, een 
aanmoedigend woord, een vriendelijk, sterkend knip-oogje. 

Laat mijnheer Voskuil nu, voor een week ol zes-en-twintig van achter zijn 
katheder stappen en zijn spreektijd afstaan aan mevrouw Fortanier. 

Hoe hoort het eigenlijk? 
Z6 hoort het eigenlijk. 
Nog één stapje verder en mr Burger 1crijg1 een blauw-wit hloemboeJcetje 

joegestuurd door "J! DEZE BURGER. 

PROF. MOLENAAR 
.••••. Drs Korthals geciteerd •••••• 

Benelux en waterstaat
kundige plannen 

onze woord-;oerder betoogde met 
betrekking tot de Benelux, dat hij 

daar altijd een groot vooratander van is 
geweest, maar wij zijn nog steeds niet 
waar wij wezen willen: een :vollWïge 
dnuane-unie. 

Toch verklaarde de heer Molenaar 
zich in zoverre tevreden, dat de 8&Dlen. 
wer'üng in Beneluxverband zich in 1954 
verder heeft ontwikkeld door de verrui
mmg van de onderlingè home-market, 
de vrijmaking van het kapitaalverkeer 
en de beslissing der samenwerkende 
Regeringen om een gemeenschappelijke 
pühtiek op het gebied van de handels
aceoorden te voeren. 

Haar ondanks de vorderingen weten 
we allen, hoe moeilijk de economische 
samenwerking van IJlechts drie landeu 
reeds is. 

Ook hier is de landbouw .::en «>truikel• 
blok en dit facet van het Beneluxpro.
bleem; dat zich ondanks de beperktheid 
van het aantal deelnemers voordoet, 
deed hem waarschuwen tegen het te 
zeer versnellen van de pas. 

Wij zijn, zo zei onze woordvoerder, op 
de goede weg, maar men forcere de 
zaak niet en men embrouillere de Be- · 
nelwc-samenwerking vooral niet door 
er ontijdig nieuwe partners bij te halen. 
Ook hier geldt: zij, die geloven, haas
ten niet! 

Sprekend over de waterstaatkundige 
plannen voor Zeeland en West-Brabant, 
bracht prof. Molenaar o.a. een medede
ling van de Belgische minister Van 
Oudenhove ter sprake, dat de Neder
landse Regering op 3 Augustua 1953 
aan de Belgische had medegedeeld, dat 
zij zich voorstelde, de Tesultaten van de 
werkzaamheden der Deltacommissie ter 
kennis te brengen van de teehnisch4t 
Scheldecommissie. 

Op vragen omtrent de bevoegdbeden 
var. deze uit Belgische en Nederlandse 
deskundigen samengestelde commissie 
deelde minister Luns o.a. mede, dat de 
tekst, die daarover handelt, is aeerge
legd in het protocol van de beeprekin
gen tussen de Belgische, Luxemburgse 
en Nederlandse ministers, welke op 29, 
30 en 31 Januari 1948 te Luxemburg 
werd gehouden. 

Dit protocol is afgedrukt in het ver
slag van de ministeriële Beneluxbe• 
sprekingen te 's-Gravenhage van 10 tot 
13 Maart 1949 en is bovendien opgeno. 
men in het Tractatenblad 1954o, no. 56. 

Hierin erkennen de ministers o.a., dat 
onverwijld dient te woTden overgegaan 
tot de behandeling van het vraagstuk 
van de onmiddellijke vorming van een 
Technische Scheldecommissie, welke zal 
worden belast met alle lopende en in 
de toekomst aan te vangen studies be
treffende deze rivier. 

De Technische Scheldecommissie, zo 

<Vervolg op pag. 5) 



De V. V.D.-hoogtijdagen te Haarlem· (JIJ· slot) 

Veel lof voor het beleid der 1\amerfracties 
ts een eenheid tn onze Partij 

groeit" aldus prof. 
als nooit te 
Oud tn ZlJn 

voren en 
slotrede 

.IJ,ieronder laten wij het slot. volgen vao het verslac' v- de Jaarlijkse AJ.cemene 
Vergadering va.a onze Partij, die op %% en %S April j.l. te Haarlem werd gehouden. 

De v o o r z l t te r en mr . Th. Bakker (voorzitter vaa de subcouunissie vaa 
Yoorbereldlng) verklaarden het beperken van de vrijheid v- keuze V&D algevaar
tigden oaar de Partijraad te moeten ontraden. 

Men ka.a d- toch de secretaris aanwijzen, als deze bekwaam en bereid is. 
Tegen uitbreiding tot drie leden per centrale zou de v o o r z i t te r minder 

ltezwaar hebben, maar de vraag is, of de hiermede gepaard gaande hogl"re kosten 
wel verantwoord zijn. 

De vergadering besloot de bestaande toestalid te haodha.vea. 
Mibder vlot verliep het met een amendement va.a de afdelingen Leiden en 

Oegstgeest, strekkende tot het slechts eenmaal terstond herkiesbaar zijD v- leden 
van de Partijraad, die na. een driejarige zittingsduur aftreden. 

Men vorid roulering gewenst om meer personen in de gelegenheid te stellen aan 
dit werk deel te nemen, waardoor de kadervorming wordt gediend, zoals mr J. 
D r ij 1t e r aamens de genoerode afdelingen uiteenzette. 

Mr. Th. Bak k e r zeide het nut vaa doorstroming wel in te ziea, maar tegen 
z.i. overbodige beperkingen te zijn. 

Aangezien alet duidelijk bleek, of er een meerderheid voor dit amendement be
stond, m~ tot een la.agdurige hoofdelijke stemming worden ~Jvergegaan.. Deze 
had tot 1'8Ult.aa.t, dat het amendement met 118 tegen 91 stemmen werd aan
genomen. 

Mr P. C. Avis (Hoorn) pleitte voor 
delegatie van de goedkeuringsbervoegd
heid vitn het hoofdbestuur inzake pro
paganda-drukwerk en affiches aan het 
bestuur van een centrale of ondercen
trale, zulks met het oog op de dikwijls 
vereiste spoed, doch men vond, dat ~ulks 
in één hand moet blijven. 

Het huishoudelijk reglement werd 
goedgekeurd, evenals· dat op de candi
daatstelling voor leden van de Tweede 
Kamer, voor de Provinciale Staten "'n 
voor de gemeenteraden. 

De heer ir H. van Ra a I te (Hilver
sum} bepleitte een wijziging van het 
systeem in het. Reglement op de candi
daatstelling voor leden van de Eerste 
Kamer, doch de v o o r z i t t e r ver
klaarde, dat zulks zonder goed gefor
muleerde amendementen (die niet wa
ren ingediend), niet is te overzien. Men 
kan voor een volgende jaarvergadering 
een voorstel indienen, troostte prof. 
Oud. Hierna werd ook dit reglement 
foedgekeurd. 

De v o o r z i t te r bracht dank aan 
de commissie, welke de herziening 
heeft voorbereid, hetgeen de voorzitter 
dezer commissie, de heer mr H. v a n 
R iel, aanleiding gaf deze dankbetui
ging in het bijzonder te endosseren aan 
de voorzitters van de subcommissies, 
de heer mr Th. Bakker en mej. mr :I. 
Toxopeus Pott. 

Activiteit van de Landelijke 
Middensta.ndscormnîssie 

De heer J. K o r f f (Laren), sprekende 
als waarnemend voorzitter van de Lan
delijke Middenstandsvereniging, vroeg de 
medewerking van de afdelingsbesturen 
en van alle belangstellende partijleden 
voor het Liberaal Middenslandscongres, 
dat op Woensdag 12 Octcber a.s. te Am
sterdam zal worden gehouden en gedu
rende hetwelk een sociaal en een econo
misch onderwerp aan de orde zullen wor
den gesteld, terwijl prof. Oud zich bereid 
verklaarde daar een politieke rede uit 
te spreken. 

Ook dit congres zal do.or een massale 
opkomst - in de eerste plaats van mid
denstanders uit het gehele land, maar 
ook van andere belangstelle!lde partijge
noten - tot een liberale manifestatie 
moeten worden! 

Laten de afdelingen hiervoor krachtig 
propaganda maken! 

De L.M.C. zal het voorts zeer op prijs 
stellen, wanneer de afdelingen het op
treden van een Middenstandsforum en 
het vormen van een plaatselijke midden
lltandscommissie willen bevorderen, waar
mede de propaganda onder en het con
tact met de middenstand, die een groot 
deel van ons kiezerscorps vormt, kunnen 
worden gediend. 

De L.M.C. is gaarne bereid alle ge
wenste inlichtingen en medewerking te· 
verlenen (Men wende zich daartoe tot 
het partij -secretariaat). 

De heer D. W. D e t t e mij er sprak 
als voorzitter van het Uitvoerend Comi
té voor de V.V.D.-dag een krachtige op
wekking tot massaal bezoek aan Scheve
ning(ln op 17 September a.s. In de och
tenduren zal een kranslegging op Thor
becke's graf de manifestatie diepere be
tekenis geven. 

's Middags zullen in twee zl\len - de 
grote concertzaal van het Kurhaus en 
het Circus - de heren Oud en Van Riel 

het woord voeren ter opening van de 
campagne voor de verkiezingen van 1956. 

Vormt plaatselijke comité's, zorgt voor 
een grote opkomst, op naar Schevenin
gen!, aldus besloot de heer Dettmeijer 
zijn opwekking. 

De voorzitter sloot hierna de huishou
delijke vergadering, waarna men de kof
fietafel gebruikte. 

Openbare slotvergadering 
Na de koffiemaaltijd heropende de 

v-rzitter de nu weer openbare verga
dering en deed mededeling van het inko
men van het volgende telegram: 

.,De Koningin dr·aagt mij op U vrien
delijk dank te zeggen voor Uw telegram 
en de daarin vertolkte gevoelens. - Van 
Heeckeren, Particulier Secretaris". 
(Applaus) 

De voorzitter vestigde vervolgens de 
aandacht op het verschijnen vàn een be
langrijke publicatie van de Teldersstich
ting over het huurprobleem, uitgegeven 
door Martinus Nijhoff in Den Haag (ver
krijgbaar bij de boekhandel tegen de prijs 
van f 1.90). 

Bespreking va.."l bet beleid der 
Kamerfracties 

Mededeling werd gedaan van een brief 
van de afdeling Dordrecht, waarin dank 
en bewondering worden uitgesproken 
voor het optred.en van de fractieleden in 
de beide Kamers. 

De heer De Stoppelaar (De Bilt
Bilthoven) vroeg aandacht voor het nog 
steeds actuele probleem ijïeuw Guinea. 
Welk standpunt wordt te· dien aanzien 
aangenomen? 

De heer J. Du 11 a er t (Hilversum) 
vroeg, welk standpunt de fracties inne
men ten opzichte van het ontwerp-Ra
diowet. 

De heer mr F. Portheïne (Leiden) 
bracht het beleid t.a.v. de middenstand 
ter sprake. 

Deze bevolkingsgroep voelt zich van 
nature thuis bij de V.V.D., omdat deze 
ontplooiïng van de zelfstandige kracht 
en een zo groot mogelijke vrijheid van 
het bedrijfsleven voorstaat. 

De regering heeft de zelfstandigheid, 
ondanks de Middenstandsnota, echter 
niet voldoende gehonoreerd. Men be
speurt telkens weer de neiging om meer 
bestaanszekerheid gewaarborgd te zien 
door het leunen op de staat met veron
achtzaming van de persoonlijke bestaan
verantwoordelijkheid. 

Men denke aan de plannen inzake de 
wettelijke ouderdomsvoorziening en op 
economisch terrein aan de talrijke be
d.rijfsregelingen. · 

Dit is in wezen een socialistisch stre
ven en men beseft blijkbaar niet, dat 
men daarmee een verkeerde weg heeft 
ingeslagen. 

Binnenkort zullen voor de midden
stand belangrijke wetsontwerpen betref
fende herziening van de Winkelsluitings
wet aan de oroe komen. 

Op grond van onze beginselen, zoals die 
zo uitstekend tot gelding zijn gekomen 
met betrekking tot het mandement, de 
crematie en het uitstoten van de com
munisten uit de Amsterdamse raads
commissie - zal men bij de behandeling 
van die ontwerpen elk opportunisme 
moeten vermijden en een principieel 
standpunt moeten indienen. 

.Jutst ten aanzien van het midden-

standsbeleid bestaat grote behoefte aan 
een klaar en op onze beginselen gefun
deerd program, waarin ook het fiscale 
aspect dient te worden belicht. 

De heer :I. C. :Io e k es (Velp) maak
te enkele opmerkingen over de wettelij
ke ouderdomsvoorziening, waarvan ü 
premie, behalve voor de zelfstandigen, 
weer op de werkgever zal komen te 
drukken. Men make deze niet weer tot 
onbezoldigd belastingontvanger! 

De heer ir P. C. Ti r i on (Bloemen
daal) wijdde aandacht aan de industria
lisatie-politiek. Er bestaat nog steeds een 
groot tekort aan vakbekwame werk
krachten, zelfs in het volkrijke Limburg. 

Is het wel verantwoord vele goede 
vakarbeiders door emigratie te laten af
vloeien? Hier is sprake van export van 
goede arbeidskrachten met premie. Ten. 
onrechte laat men zich beheersen door 
vrees voor conjunctuuromslag. 

Vrees is een slechte raadsman, maar 
voorzichtigheid is de moeder van de por
celeinkast. Welke keuze moet men doen 
tussen gepaste en overmatige voorzich
tigheid? 

Kan de Telderstichting ook aandacht 
schenken aan de technisch economische 
aspecten? 

Door de achtergebleven bouw-activi
teit wordt het woningtekort maar niet 
opgeheven, hoewel dit in sociaal opzicht 
volksvijand no. 1 is. 

De opeenvolgende regeringen hebben 
veel beloofd, maar weinig tot stand ge
bracht. In dit verband zij gewezen op 
het feit, dat statistieken misleidend kun
nen zijn. 

Het tekort aan bouwvakarbeiders moet 
worden opgeheven en men mag zich niet 
laten leiden door een overdreven angst 
voor mogelijke werkloosheid in de toe
komst. Voor de bouwbedrijvigheid· be
staan nog tal van gunstige perspectieven, 
ook als het woningtekort zal zijn verdwe-
nen. 

De heer d.r D. J. P. 0 ra n j e (Soest) 
sloot zich gaarne aan bij de door de af
deling Dordrecht aan de Kamerfractie 
gebrachte lof. 

De heer H o o g st ra te n (Enschede) 
wilde in het bijzonder prof. Oud huldi
gen voor zijn principieel sterk en indruk
wekkend betoog in de Tweede Kamer in
zake de crematie, dat ook buiten onze 
kring opzien heeft gebaard, vooral in te
genstelling met de slappe houding van 
de P.v.d.A. 

Niet minder dank verdient mevrouw 
F o r t a n i e r - d e W i t voor haar 
voortreffelijk optreden tijdens het tele
visiedebat, dat wellicht uitzicht zal ope
nen op een rechtvaardiger behandeling 
van de liberale bevolkingsgroep (ap
plaus). 

De heer mr H. van R ie 1 ('s Graven
hage) stelde de vragen: Wat gebeurt er 
in Straatsburg? Hoe vindt men elkaar? 
Is er sprake van een Europees liberaal 
beleid? 

Kamerleden antwoorden 
De heer prof. mr A. N. Molenaar, 

sprekende namens de Eerste Kamerfrac
tie, toonde zich dankbaar voor de ge
uite lof. Het werk van onze kleine Eerste 
Kamerfractie valt niet gemakkelijk, 
want de regering heeft met haar uitge
breide documentatie en haar staf van 
adviseurs steeds een voorsprong op de 
Kamerleden, die hun informaties van be
langhebbenden en belangstellenden moe
ten hebben. 

Uiteraard moet men daarmee voorzich
tig te werk gaan. Bovendien worden de 
vraagstukken steeds ingewikkelder en 
maakt de compromis-politiek van de re
gering het bepalen van een standpunt 
soms moeilijk. 

Het is juist, dat premiebetaling voor 
ó.e sociale verzekering door tussenkomst 
van de werkgevers voor kleine onderne
mers zonder administratief personeel 
veel moeilijkheden oplevert. 

De emigratie loopt terug. Dit vraag
stuk heeft de voortdurende aandacht van 
de heer Louwes. Met betrekking tot het 
huurbeleid heeft de heer De Vos van 
Steenwijk reeds met klem gepleit voor 
aankweek van bouwvakarbeiders. 

Merkwaardig was, dat de vroegere so
cialistische minister van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting, de heer In 't Veld., 
hem daarin bijviel. De regering V{)ert 

een zwakke opportunistische politiek en 
begaat een grote onbillijkheid tegenover 
de huiseigenaar. 

Invoering van een huuregalisatiefonds 
werd door onze fractie beslist afgewe
zen. 

onze aanhang 

Bij de 8% welvaartsronde ia het aa
j-r van 115f had de regering teveas het 
huurprobleem im beschouwillc IDOeC;eQ. 
nemen. De minister zeide tot onze ver
bazing in antwoord op deze opmerking. 
dat hij dit geluid voor ~ eerst hOOl'de! 

Ten aanziea van de eadeaustelselwet 
heeft de fractie haar standpunt nog niet 
bepaald. Zij UI het geheel eens met het 
door de Tweede Kamerfractie ingen~
men standpunt inzake crematie en tele
visie. Dank zij de daarbij zo krachtig ge
voerde verdediging van de geestelijk.e 
vrijheid en de gelijkberechtiging zijn ve
ler ogen open gegaan. Voor de liberale 
gedachte is nog een grote 'toekomst weg
gelegd! (applaus) 

De heer .J. G. H. Co r nel is sen, licl 
van de Tweede Kamer, begon zich aaa 
te sluiten bij de hulde, welke mevrouw 
Fortanier is gebracht voor haar optre
den bij de behandeling der Televisienota. 
waarvan zij ~ leeuwenaandeel voor 
haar rekening heeft genomen (applaus~-

Inzake de midderurtandsvraagstukkea 
zijn de meningen van belanghebbendea 
dikwijls zeer verdeeld en het valt moei
lijk daarin partij te kiezen. Vanzelfspr&
kend blijven wij voor de vrijheid strijden. 
doch anderzijds liet spreker de waarschll
wing horen, dat men zich niet altijd tegea 
alle overheidsinmenging kan verzetten. 

Men kan wel interessante, theoretische 
be3chouwingen opzetten, maar men zal 
toch ook rekening moeten houden met 
de mogelijkheid om in de practische pa
litiek tot voor de middenstand aanvaard
bare oplossingen te komen. 

Wat de huren van bedrijfspanden be
treft, staat men b.v. voor de moeilijkheid. 
dat een deel van de middenstand zijn. 
spaarpenningen ten behoeve van de oude 
dag in onroerend goed heeft belegd ea 
dus als eigenaar om een redelijk rende
ment vraagt, terwijl weer anderen al.w 
huurder van een winkelhuis of werk
plaats belang hebben bij dragelijke be
drijfslasten. 

De heer mr H. F. va n L e e u wen 
lid. van de Tweede Kamer, zeide, dat m~ 
bij de beoordeling van de emigratiepoli
tiek billijk moet blijven. Er komen de 
laatste jaren jaarlijks c.a. 80.000 nieu.we 
krachten op de arbeidsmarkt en dit aan~ 
tal zal nog stijgen. 

De industrie, welke deze arbeidskracà
ten in hoofdzaak moet opnemen, heeft 
ÎQ. de eerste plaats vakbekwame werkers 
nodig en moet daartoe moeilijke investe
ringsproblemen zien op te lossen, atg.e.. 
zien nog van de strijd om behoud en 
uitbreiding van afzetgebied. 

Wanneer inen deze problemen ctp Jan
gel'e termijn beziet, kan men aan emi~a- , 
tie niet ontkomen. 

Spr. erken.de overigens, dat er een te~ 
genstelling in het gevoerde regeringsbe
leid schuilt. Dit komt, omdat de socialis
tische bewindslieden bang zijn voor een 
conjunctuuromslag in de toekomst. 

Men wil alles tevoren regelen en z1l

veel mogelijk beheersen en niets aan de 
natuurlijke loop der dingen overlaten. 

Wat de belastingverlaging betreft, wil 
spreker trachten te bereiken, dat de vrij~ 
gezellen niet langer in de strafklasse 
zullen blijven. 

De staatssecretaris v. d. Berge heeft 
overweging hiervan t1>egezegd. Het ,caat 
hier om een aperte onbillijkheid, een 
wanverhouding t.o.v. de gehuwde be
lastingplichtigen. 

Mevr. A. Fortanier-De Wit 
lid, van de Tweede Kamer - met ap
plaus op het spreekgestoelte verwel
komd - wilde, door de heer C6melis~ 
sen uit haar tent gelokt, gaarne nog 
iets over het ontwerp-Radiowet op
merken. 

Geen enkele partij is daarover en
thousiast en de V.V.D. zeker niet, om
dat de nationale omroep geen enkele 
kans krijgt. 

Onder nationale omroep dan te ver
staan een programma, waarin al.le 
geestesstromin.gen een plaats vinden, 
ook wanneer zij niet met een ontr()e'[)
vereniging zijn verbonden. 

Nu heeft men wel gezegd, dat die 
vergeten groepen dan maar zelf een 
omroep moetea stichten, doch, afge
zien van de verdere versplintering, njn 
er 50.000 aangesloten luisteraars nodit: 
om 1 uur zendtijd te verkrijgen. Dat 
is zonder beschikking te hebben tWer 
:rendtijd voor voortdurende a.etherpro
paga.nda. en over een programmablad 

<Vervolg op pa&. ti 



Christian Science 
l!:en nadere toljlichting 

INGEZONDEN 

Geachte Redactie, 

Gaarne zou ik onder Uw aandacht wU
Ien brengen, dat in het artikel "Pasen" 
in Uw nummer van 9 dezer iets voor
komt over Christian Science, dat een 
verkeerde indruk geeft van deze leer. 

Christian Science is gebaseerd op de 
woorden en werken van Jezus Christus, 
zoals wU die· in het Nieuwe Testament 
vinden. Zo lezen w~j in Johannes 8 : 32, 
dat Jezus zeide: "Gij zult de waarheid 

Frank Rijsdijk's 
lndustrieele 

O.dernemiagea N.Y. 
Hendrik-Ida-Ambacht 

Tel. H.-I.-Ambacht 245 
Rotterdam 117615 

SoHEEPSSLOPERlJ 

HANDEL in: 
e Oud IJzer, 
e NiÈmw IJzer, 
·e Brui~baar IJzer, enz. 

verstaan, en de waarheid zal u vrijma
ken". Zowel Jezus zelf als zijn eerste 
volgelingen hebben bewezen, dat een be
grijpen en toepassen van de waarheid 
van het zijn - het feit. dat de mens naar 
Gods beeld en gelijkenis is geschapen -
de zondaren hervormt en de zieken ge
neest. En Christian Scientisten bewijzen 
dat heden ten dage. Dit is heel iets an
ders dan "zichzelf dagelijks suggereren: 
ik ben niet ziek, ik ben gezond", waar
van het bewuste artikel spreekt. 

Mary Baker Eddy, de Ontdekster en 
Grondlegster van Christian Science, 
schrijft in haar leerboek "Wetenschap en 
Gezondheid met Sleutel tot de Heilige 
Schrift" (blz. 390): "Het is onze on
wetendheid omtrent God, het goddelijk 
Beginsel, die de schijnbare disharmonie 
veroorzaakt en wanneer wli Hem waar
lijk begrijpen. wordt de harmonie her
steld". 

Hopende, dat het U mogelijk zal zijn 
dit schrliven in een Uwer eerstvolgende 
nummers op te nemen, waarvoor ik U 
bij voorbaat vriendeHik dankzeg, ver
blijf ik, 

Hoogachtend, 

P. A. REHBOCK, 

Christian Science Pers
gecommitteerde voor 
Nederland. 

<De gea~hte inzeilder heeft gelijk. De 
bewuste uitspraak doet aan Coué den
ken en zeker niet aan de beginselen 
·waar Christian Sèien~e van uitgaat .. 

Hoe ~j dan ·in ons Paasartike~ te
recht gekomen is? Wij gaven het vet
haal uit Huxley's roman. waarin de door · 
de heer . R. terecht gewJ;"a.B;kte passage 
voorkomt, uit ons geheugen weer. We 
zouden op . 't ogenblik zelfs niet durven 
zegg~n .of de fout'. b\i Huxl,ey lag of bij 
ons. Maar 't Was,•een /fout· ·en wij À:Ïn 
inzender dankbaar· dat h\i· :êr op ·heeft 
willen w\jzen. - Red.) 

Copie t1oor deze rubriek .. 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, 
Ale:~:anderstraat 16, Haarlem. 

Vrouwengroep 

Driebergen besprak 

het ziekenfonds-

wezen 

Deze keer is de vrouwengroep m 
Driebergen aan de beurt, om iets van 
zich te laten horen. 

Voor deze vrouwengroep hield de 
heer D. A. yan Houte, gemeenteraads
lid uit Rotterdam, een causerie over 
het ziekenfondswezen, waaromtrent 
hij, als lid van de Studiecommissie, 
zeer goed is georiënteerd. 

Spr. begon met de opmerking, dat 
de verplichte verzekering nog een 
overblijfsel· is van de bezetter, die 
ons in 1941 dit verplichte verzeké
ringssysteem heef.t opgedróngen. 

In de jaren '-i~~s er een rigoureuze 
stijgitig .van hef.:~antal verpliÇht ver
zekél'd~n gekÓbien. ióeiat nu:ca. 75% 
van de bevolkirig · in éeo zi~kenf~ds 
is v~erzekerd; .in· de ·komende jaren 
verwacht me~: nog . éeil sÜjging van 
enige procllrih!n. .. . . . . : ,., 
Omdat~ ril~r/' dé~~iî-eM in plaats 
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van de welstandsgrens als basis voor 
deze verzekering ·heeft genomen 
(m.a.w. geen rekening heeft gehouden 
met de omstandigheden, dat velen 
naast hun loon nog ander inkomen 
hebben) zijn er steeds meer mensen 
in deze verzekering gekomen, die er 
niet thuis horen en er zich ook niet 
thuis voelen. 

Alle bezwaren tegen deze regeling 
zijn door de minister naast zich neei: 
gelegd. Het gevolg is dat we steeds 
meer afglijden naar een dictatuur van 
de staat. Helaas is er onder de artsen 
geen eenheid en is het middel van 
staking voor hen onbruikbaar. 

Toch is het noodzakelijk ervoor te 
zorgen niet in ·de stroom te worden 
meegesleurd maar tèlkens opnieuw 
plaats te bepalen en er op toe te zien, 
dat àls er geordend moet worden, dit 
geschiede met verstand en wijs be
leid, zodat de minste schade ontstaat 
voor alle partijen. 

Uit de discussie bleek, dat men 
met aandacht had geluisterd en 7ich 
er terdege rekenschap van gaf, dat de 
ordening geen halt houdt bij de vrije 
beroepen van arts, apotheker enz. 
maar ook een bedreiging vormt voor 
alle vrije beroepen van advocaten, 
notarissen, middenstand, enz. 

Een middag als deze is zeer nuttig 
om de ogen geopend te houden voor 
alle gevaren, die ons bedreigen! 

Later in de winter was mej. mr. T. 
Hefting uit Utrecht op .bezoek. Haar 
belangrijke, humoristische lezing over: 

"Wat men in .~merika doet om .de 
politieke belangstelliD&' ·~an de vrouw 
te wekken", werd zeer gawaardeerd. 

En verder stünden voor dit seizoen 
op het programma: een leûng over· 
Humanisme en Liberall:tme van dr. 
P. D. van. Royen en een over Wereld'
federalisme van ·mevrouw C. Klmball •. 
Plno.· 

----------------------------------------------------------------~------------------------------------------------
(Vervolg van pag. 3) 

(dat in feite is gemonopoliseerd) prae
. tisch niet te beréiken. 

De liberale geestesstroming -- welke 
geen onderdak kan noch wil vinden in 
de neutrale, algemene A:V.R.O. - ver
keert dus èn in de televisie èn in dP 
radio in de verdrukking en daartegen 
gaat ons felle protest (applaus). 

De heer Peters zeide tijdens het . tele
visiecdebat, dat het recht op staatkun
dige VOGrlichting gelijk te stellen was 
mét het bezit van een gouden horloge; 
men moet het weten. t·e verdienen. 

Minister Cals zette zijn partijgenoot 
terecht op zijn nummer door op te 

.merken, dat het hier gaat om de rA~h
ten en de vrijheden van de mens. 

Hij beloofde de impasse van het libe
rale volksdeel ernstig te zullen over
wegen en in de Ministerraad een voor
lopige oplossing,. zonder op de wettelij
He regeling. vooruit te lopen, voor de 
verkiezingen van 1956 in bespreking te 
brengen. 

Daarmede is een stap vooruit gezet 
en men voelde, dat in de Kamer dit 
onrecht niet onopgemerkt was gesig
naleerd. 

Hoe het ook zij: wil men het demo
cratische staatsbestel handhaven, dan 
zal recht op vrije staatkundige voor
lichting, waar de overheid zulks in de 
band heeft, verzekerd moeten zijn! 
·(Daverend applaus). 

De heer drs H. A. Kortha.ls, lid 
van de Tweede Kamer, zette uiteen, 
dat de fractie·vorming in de Raad van 
Europa in Straatsburg moeilijk is, om
dat heel wat partijen. en personen in 
andere landen zich wel !ibei'aal noemen, 
maar het naar ons begrip in wezen niet 
zijn. Een liberale fractie bestaat dan 
ook in Straatsburg niet, wel enig over
leg. 

Wat het parlement van de Kolen- en 
Staalgemeenschap betreft, daar heeft 
men ten onrechte fractie-vorming ge
forceerd, hoewel de scheidslijnen niet 
duidelijk waren. 

Er is zelfs een voorstel geweest om 
gelden van de Gemeenschap voor de 
fractiewerkzaamheden beschikbaar te 
stellen, waartegen spreker ·zich met 
hand en tand heeft verzet, omdat zulks 
een volkomen onjuiste gedragslijn is. 

De socialisten hebben weliswaar een 
fractie, maar daarin bestaat allerminst 
eenheid van opvatting, hetgeen begrij-

pelijk is, als me:q denkt aan de merk
waardige houding vàn Ollenhatlse c.s 
ten aanzien . van de Europese samen-
werking. . . · 

In de Christen-Democratische fract~e 
zitten zowel ·Katholieken als Neder~ 
landse A.-R. en C.H.U.-leden. Men 
wilde nu redeneren, dat wie· niet socia
list óf C.D. · is liberaal zou zijn, maar 
dat gaat niet op. Waar horen b.v. de 
Gat!llisten thuis ? 

Er zal ePrst een basisgroep moeten 
worden gevormd, opdat daarin kan . 
worden bepaald" of principiële over
eenstemming mogelijk is. Tot zolang 
kunnen wij niet in een fractie treden. 

Slotwoord van prof. Oud 
De voorzitter van de Tweede Kamer

fractie, prof. mr P. J. 0 u d, nog en
kele vragen beantwoordend, zeide, dat 
bij de R.T.C.-overeenkomsten de souve
reiniteit over Nieuw-Guinea niet werd 
overgedragen, doch slechts nadere be
·sprekingen over de status van dit ge
biedsdeel met Indonesië binnen een 
jaar werden overeengekomen. 

Nederland is in December 1950 daar
bij zo ver gegaan, dat het overdracht 
van de ·souvereiniteit aan de Neder
.Iands-Indonesische Unie voorstelde, 
welk voornemen hier te lande tot een 
kabinetscrisis leidde. 

Het is toch wel gebleken, dat ons 
VPrzet daartegen juist was, want de 
ontbinding van de Unie is reeds han
gende en behoeft ·nog slechts· de goed
keuring van het Indonesische parle
ment. 

Ons standpunt is'lm blijft dat Neder
land tot taak heeft dit geografisch tot 
Australië behorende land met zijn nog 
overwegend in primitieve staat levende 
bevolking te ontwikkelen tot het zelf 
over zijn status kan beslissen. 

Het mag niet aan een ander koloni
aal regiem' worden overgedragen, doch 
dient tot dien onder Nederlands gezag 
te blijven. 

De gebeurtenissen om de Zuid-Mo
lukken~ vormen een duidelijke waar
schuwing voor hetgeen een land te 
wachten staat, wanneer het hoopt op 
zelfbeschikking van de zijde van Indo
nesië! (Instemming). 

Wii zijn overtuigd van de grote 
maatschappelijke en culturele beteke
nis van de middengroepen - de hand·el
drijvende en industriële middenstand 

daaronder begrepen -,- en houden daar
om V::l.St. ~an .o'ns beginsei; dat oht" 
plooiirtg· van ~elfstandige krá.é·ht en be
houd van eigén verantwoordelijkheid 
het meèst geëigend Z.ijn om deze bevol
kingsgroep recht te doen wedervaren. 

Niettemin valt het. in de practische 
politiek wel eens moeilijk tussen uit
eenlopende opvattingen te kiezen. 

Wat de ouderdomsvoorziening be
treft, deze zal een bodempensioen voor 
allen dienen te brengen ten laste van 
de algemene middelen. · 

In het S.E.R.-rapport vindt men een 
schijncompromis tussen üaatspensioen 
en verzekeriqg. Ook hier drPigt gevaar 
voor de middengroepen, want zij vallen 
buiten de voorgestelde compensatie: 
voor de werknemers een nieuwe loon
ronde, voor de werkgevers afschaffing 
van de vereveningsheffing. 

Voor de vrije beroepen en voor de 
:relfstandigen zonder personeel is geen 
compensatie voorgesteld. Al deze moel
lijkheden zouden zijn opgelost, wanneer 
men de lasten van de oudedagsvoorzie
ning ten laste van de algemene middelen 
zou nemen. 

Het regeringsbeleid is dikwijls on
duidelijk, want er bestaat geen plan 
voor tangere termijn, zodat men wat d·e 
huurverhoging betreft in een slop dreigt 
te komen. Men kan immers niet door
gaan, met steeds nieuwe loonronden. 

Er is geen sprake van een welover
wogen beleid, doch sleehts van oppor
tunisme. 

De regering heeft bij de herziening 
. van de Huurwet de kool en de geit 
willen sparen en zij vindt daarom bij 
geen enkele fractie steun voor haar 
halfslachtige voorstellen. Zulks getuigt 
van een volslagen gebrek aan psycho
logisch inzicht, want het Nederlandse 
volk zit de woningnood hoog. 

·wij hebben wel ministers, maar geen 
ministerie! (applaus). Bij zoveel ge
brek aan eenheid van beleid Jopen de 
scheidslijnen dan ook dwars door de 
regeringspartijen. 

Onze positie in de Kamers is er een 
van volkomen onafhankelijkheid. Die 
positie hebben wij niet gezocht, bij de 
kabinetsformatie drong men ons in het 
isolement. 

Toch voeren wij geen oppositie om 
der oppositie wille. Wij bepalen ons 
standpunt per geval. In het algemeen 
kunnen wij met lof gewagen van de da-

den van de ministers Donker (Justiti~ 
en Zijlstra (Economische Zaken). 

Van laatstgenoemde heeft spreker al 
eens getuigd, dat hij spreekt als een 
liberaal. Deze uitlating scheen prof. 
Zijlstra niet aangenaam te vlmten, 
maar groter compliment kan hem niet 
gemaakt worden! (Gelach). 

OnZe fractie beijvert zich om bij elk 
geschikt onderwerp een eigen, liberaal 
geluid t·e doen horen, :wals bij de be
spreking van het mandement, de Lele
visienota, het crematie-ontwerp en het 
onderwijs. 

Dit is een vcrheugende Algemene ver
gadering, omdat er zo'n gTote overeen
stemming van gedachten beslaat, ge
dragen als wij worden door heL~i'lfde 
beginsel. Er is een eenheid In onze ]>ar
tij als nooit te voren en onze aanbang 
groeit (applaus). 

Het liberalisme heeft ook voor de 
moderne tijd grote betekenis. Wij moe
ten dan oo)( onze opdracht t.a.v. het 
Nederlandse volk vervullen! (applaus). 

Spreker bracht lof aan de heer Dett
meijer als geestelijk vader en promotor 
van de V.V.D .• dag op 17 Septembèr a.s. 
Dan demonstreren wij op een volgende 
hoogtijdag. Kom daarom in groten getale 
naar Den Haag! Zorg. voor een massale 
opkomst, dank zij Uw aller medewer:. 
king! · 

Wij hebben nog een grote moeilijke 
taak te vervullen. In 1956 moge er weer 
een opgaande lijn zijn bij de Kamerver
kiezingen. Gesterkt door ons samenzijn 
in Haarlem, vormen wij in onze V.V.D. 
een grote krachtige eenheid . 

Het liberalisme zij richtsnoer 
voor de toekomst van ons volk! 

Nadat de voorzitter aldus op zo kern
achtige wijze de vergadering had geslo
ten brachten de bezoekers hem staande 
ee~ langdurige ovatie, waarvoor de heer 
Oud geroerd dankte. 

In opgewekte stemming, een prettige 
indruk meenemend van de gastvrije ont
vangst door de Centrale Haarlem, vol 
goede moed en enthousiasme terugke
rend naar het werk in de afdelingen, be
gaven de honderden congressisten zich 
weer naar hun haardsteden in alle oor
den des lands. 

Tot w~rziens in Scheveningen op 17 
September! 

V.d. L. 



VBJ.Jllllm EN DEMOCRATIE 

Nieuws uit A.fdelin!{en en Centrales 
. -

17 Séptember a.s. 

Prof. Molenaar sprak 
te Apeldoorn 

.• in feite onwezenlijke volksregering, maar 
in de mogelijkheid die de democratie 
biedt om door het scheppen van een 
evenwichtssysteem rechtsnormen te be
schermen en machtsmisbruik in de kiem 
te smoren. 

Op 28 April j.l. hield de afdeling 
Apeldoorn een goed bezochte vergade-· 
ring, alwaar ons Eerste Kamerlirt, 
prof. mr Molenaar, sprak over het on
derwerp: "Politieke Verkenningen". V oorbereidingscommissies 

n,emen steeds in aantal toe 
Met de regelmaat van een klok blijven 

de mededelingen van samengestelde voor
bereidingacommissies op het Algemeen 
Secretariaat binnenkomen. 

In Apeldoorn is onder voorzitterschap 
van mej. dra S. Boekhoff de volgende 
commissie samengesteld: mevr. Tiji-Wij-

De afdeling stelde terzelfder tijd de 
voorlopige candidatenlijst samen voor 
de Kamerverkiezing·en. 

Mr H. van Riel sprak op 
5 Mei tot de nieuwe 
kiezers van Zaandam 

denes Spaans, mevr. C. Niessink-Bak- Op uitnodiging van het gemeentebe-
ker, mej. J. E. Haag, mej. E. Koops en stuur van Zaandam en de Zaandamsche 
mevr. Spolders-v. d. Kreft en de heren Gemeenschap heeft de onder-voorzitter 
A. M. de Weerd,. Th. Kerkman, J. H. Bag- onzer Partij op 5 Mei het woord mogen 
german, A. Musquetier, A. Klein Bussink, richten tot de nieuwe kiezérs van Zaan-
dr J. van Ettingen, G. W. Werff, A. C. B. dam, de generatie van de 23-jarigen. 
Helders, H. G. Hofman en H. v. d. Zweth. De heer van Riel begon met zijn toe-

Van de Centrale Zwolle kregen wij be- hoorders te waarschuwen tegen ·het ge-
richt, dat de voorbereidingscommissie in vaar van het politieke slagwoord en 
de provincie Overijssel belangrijk is uit- maande hen tot een critisch standpunt, 
gebreid en thans bestaat uit de navolgen- speciaal ten aanzien van de leuzen die 
de· personen: W. Hietbrink, G. van Spij- men zelf aanhangt. 
ker, Z. Veldhoen Sr, P. E. Salverda, W. Hij wees er voorts op, dat men steeds 
Noordegraaff, Wilmink, W. ten Berge, op zijn hoede moet zijn voor het ver- en 
mevr. F. Stikker--Rienke, M. M. Schep- beoordelen van anderen in de nationale 

·man, D. W. Hulst, R. H. Meulenbelt enD. en internationale politiek. 
A.'Coenradi, terwijl de heer A. Nawijn te In onze houding tegenover Duitsland 
Olst het voorzittersch~J.p op zich heeft ge- en de Duitsers zullen wij er tegen dienen 
nomen. te waken, dat· wij niet in de fouten van 

De voorbereidingscommissie van de het Duitse nationaal-socialisme verval-
Centrale Leiden, onder voorZitterschap !en, generaliseren en alles bezien van 

Hij eindigde met een kort wc.ord over 
de bijzondere betrekkelijkheid vae. onze 
eigen betekenis, waarbij de heer van Riel 
uit zijn herinnering als treffend feit 
noemde, àat hiJ dezer dagen in Noord
Frankrijk had vastgesteld, dat van 9000 
Franse oorlogsgraven uit 1918 er slechts 
twee met bloemen waren getooid; wij 
zijn uiterlijk in 40 jaar vergeten. 

Reden temeer om onze krachten te 
wijden aan de politieke gemeenschap, die 
in continue betekenis ver boven ons zelf 
uitgaat. 

De vergadering, die werd v0orgezeten 
door de burgemeester van Zaandam, de 
heer W. Thomassen, die een voortreffe
lijk inleidend woord sprak, was bijzon
der goed bezocht. 

Onze onder-voorzitter en de kunste
naars die de avond hadden opgeluisterd, 
werden in een aardig speechje door de 
waarnemend voorzitter van de Zaandain
sche Gemeenschap, de heer Hille, be
dankt. 

Het valt zeker te waarderen, dat m~n 
juist in Zaandam nu reeds voor de twee
de maal een der onzen als spreker op 
deze avond van belang inviteer:'ie. 

Dr A. J. Vis 
wethouder 

te Bussum als 
geïnstalleerd 

van drs F. J. Hooftman, zal woensdag; eigen standpunt uit. Nadat de gemeentera,ad op buitenge-
18 Mei a.s., door de organisator-propagan- , De inleider .trachtte tenslotte Zijn ge- woon hartelijke wijze afscheid had ge-
dist der Partij, de heer L. van Vlaardin- hoor ervan te· overtuigen, dat de grote nomen van de V. V.D.-wethouder, mr dr 
gen, worden geïnstalleerd. betekenis der democratie niet 1igt in de L. J .. J. Caron, werd in diens plaats be-
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noemd de V.V.D.-fractievoorzitter, dr A. 
J. Vis. 

Deze benoeming was voor de heer Vis 
aanleiding om zijn functie van afdelings
voorzitter neer te leggen. 

In een geanimeerde jaarvergadel"ing 
bracht de afdeling haar scheidende voor
zitter dank voor zeven jaren eminente 
leiding. 

Zowel in de functie van fractievoorzit
ter als afdelingsvoorzitter is de heer Vis 
opgevolgd door de heer J. G. Flink. 

Voorts benoemde de afdeling als nieuw 
bestuurslid de heer Kramers, die de func
tie van mej. Boots als penningmee,ster zal 
overnemen. 

De afdeling stelde een candidatenlijst 
samen voor de a.s. Tweede Kamerverkie
zing en plaatste daarop o.m; haàr lid dr 
A. J. Vis. 

Ook Bussum heeft zeer veel belang
stelling voor de V,V.D.-dag op 17 Sep
tember a.s. Een propaganda-commissie 
onder leiding van de heer A. Niessink, 
vice-voorzitter der afdeling;,. werd ,in het 
leven geroepèn. 

,~--------------·~------~--~~--------~----~~----~~~--------------~----~~------
<Vervolg van pag. 2> 

antwoordde minister Luns geruststel
lend op de dringende vragen van onze 
geest\;erwant ter zake, is dus .een zui
vere st\,\diecommissie, waarin gegevens 
worden uitg·ewisseld en gezamenlijk on
d(>rzoekingen worden verricht. In deze 
commissie worden nu ook de z.g. Delta_ 
plannen besproken. 

Het· gesrirek hierover is zuiver infor
matief, d.w.z. van :Nedei'landse zijde 
worden gegevens overhandigd -en <les
gewenst aanvullende inlichtingen ver
strekt; van Belgische zijde kunnen 
uiteraard vragen worden gesteld en op
merkingen worden gemaakt. 

Prof. Molenaar had ook gevraagd of 
de Regering, indien --' hetgeen hij 
vreesde -- het overleg te veel tijd zou 
nemen, haar eigen weg zou gaan. 

Mr Luns antwoordde hierop bevesti
gend. Minister Luns wees er daarbij o.a. 
nog op, dat zijn ambtgenoot van Ver
keer en Waterstaat, mr Algera, in deze 
Kamer reeds het standpunt had inge
nomen, dat de afsluiting van de zeega
ten een N e d e r I a n d s e aangelegen
heid is, waarbij . (a-lleen) om redenen 
van goede nabuurschap overleg met Bel
gië wordt gepleegd. 

Helaas moest minister Luns in deze 
zdfde vergadering mededelen, dat de 
!Jesprekingen (tussen het Nederlantlse 
en Duitse bedrijfsleven} over de Rijn
V9artkwestie met Duitsland als mislukt 
moesten worden beschouwd. 

Nieuw-Guinea 

M et betrekking tot de positie van 
~'<ieuw-Guinea moest prof. Mole

naar helaas verklaren, zich nog steeds 
:-.iét behagelijk te voelen. Wel bracht 
hij namens zijn fractie gaarne hulde aan 
minister Luns voor de houding, welke 
hij in de Algemene Vergadering der 
Ver. Naties ten aanzien van de kwestie 
:Nederlands Nieuw-Guineà had aangeno
men. 

De houding van Amerika bewees z.i., 
dat zelfs grote landen zich bij de be
oordeling van zakelijke vraagstukken 
niet los kunnen maken van sentimenten 
en ;n casu van anti-koloniale sentimen
ten. 

Terugkomend op dat zich niet beha
gelijk gevoelen zei onze geestverwant, 
dat men zich nu, gesterkt door het hui
dige standpunt van het Kabinet, wel 
kan jnpraten, dat er geen vuiltje aan 
de lucht is, maar hem verontrusten de 
telkens weer opduikende suggesties, 
met name in de kring van de P.v.d.A., 
om de betwiste souvereiniteit aan arbi
trale beslissingen te onderwerpen. 

De heer Molenaar herinnerde in dit 
verband niet alleen aan het standpunt 
van ir H. Vos, maar ook aan het feit, 
:lat bepaalde leden van de Tweede Ka
mer in het voorlopig verslag op de be
groting van Nieuw-Guinea andermaal 
een "internationale" oplossing van het 
vraagstuk in overweg-ing gaven, ditmaal 
door het uitoefenen van een Nederlands 
bestuur over Nieuw-Guinea in samen
werking met de landen van het Anzus
Pact. 

Een dergelijke suggestie, zo merkte 

MINISTER LUNS 
.. achter de motie ..... . 

p1 t L Molenaar terecht op, vermoellelijk 
uit socialistische koker komend, blijft 
de onrust, die rondom Niemv--Guinea 
bestaat, voeden en is na de duillelijke 
verklaring- van dit brede-basis-Kabinet 
niet alleen als zeer· bedenkelijk, maar 
ook als ongewenst te kenmerken. 

Bedenkelijk, omelat het Nederlandse 
standpunt er door wordt verzwakt, on
g"wenst, omdat men goed doet aan de 
objectiviteit van internationale commis. 
si"cS en samenwerking·sorganen geen al 
te grote waarde toe te kennen . 

Niet gerust was prof Molenaar ech
ter ook over artikel VIII van het Pro
tocol tot opheffing van de Nederlands

. Ind0nesische Unie. 
Dit artikel bepaalt, dat, indien tussen 

partijen een reehtsgeschil mocht rijzen, 
dit geschil "met onderling goedvinden 
bij wege van compromis aan arbitrage 
zal worden onderworpen." , 

Komt men echter niet tot overeen
stemming, dan kan de meest gerede 
partij het rechtsgeschil aanhangig ma
ken bij het Internationaal Gerechtshof. 

Voor het ogenblik (dit protocol komt 
bij ilct desbetreffende wetsontwerp nog 
nader in behandeling) volstond onze 
woordvoerdei 'ffiet te zeggen, dat hij de 
vrees koestetde {een vrees, die door de 
minister ni2t werd gedeeld), dat dit ar-

. tikel VII! van de eerste dag af een 
nieuwe broü van agitatie, aandrang, 
druk en intimidatie zal worden. 

Prof. Moknaar vroeg ooit nog of de 
Regering de Kamer wilde inlichten ov<'r 
wat "De 'l'degraaf" op 21 April j.l. 
over de wijdvertakte infiltraties van In
donesische elementen op Nieuw-Guinea 
en alles, w.<tt diLarmede verband houdt, 
heeft medeg-"deeld. 

Minister Luns deelde in antwoord 
hierop mede, dat, zoals bekend, een aan
tal ··edacteuren van Nederlandse dag
bladen kort geleden een bezoek heeft 
gebracht aaü genoemd gebiedsdeel. On
der hen bevond zich ook een redacteur 
van "De Telegraaf". Nu was de minis
ter nog niet bekend, uit welke bron 

deze redacteur zijn inlichtin.g-~':1 heeft 
gekregen •. , 

Uiteraard is een onderzoek ingesteld 
naar de juistheid van deze berichtg-e
ving. Op het 9g:enblik kon hij er niet. 
meer over zeg~en. · 

'·· ··De Zuid:.Molukken 

D e opqeffin.g van de Unie zal ge
.· l:.tkldg niet ten gevolge hebben, 

dat de ;,uridisèhe grondslag voor een ac
tie in het belang· van de Republiek van 
de Zuid-Molukk(m komt weg- te vallen. 

Prof. Molenaar kondigde dan ook aan, 
erop te zullen blijven hameren, dat èn 
de Unci, èn de Verenigde Naties èn on
ze Regering met betrekking tot deze 
Republiek zijn teltort geschoten. 

Nederland heeft bij de souvereiniteits~ 
overdracht 'de lndonesische volkeren 'het 
zelfbeschikkingsrecht verzekerd. 

Artikel 2 van de Wet op de souve
reiniteitsoverdracht draagt de Kroon op 
om het nodige te doen wat bevoï·derl\ik 
is aan een volledig tot zijn recht lwmen 
van ·het zelfbeschikkingsrecht. 

De heer Molenaar was zich, helaab, 
bewust, hoe imperfect de internationale 
r.~chtsorde nog is, maar één ding is 
or.bctwistbaar: daar in de vergad<'rln
gen van de organen der Verenigde Na
ties is een platvorm om voor een recht
vaardige zaak te getuigen. 

En nu was zijn verwijt (h\i ging daa1 
ook nog verder op in), dat Nederland 
dit in onvoldoende mate met betrek
king tot de Zuid-Molukken heeft ge
daan. 

In het vervolg van dit gedeelte van 
zijn uitvoerige rede kon prof. Molenaal 
ooit herinneren aan hetgeen in de Zuid
Molukken-bijeenkomst in de Houtrust
lldlcn te 's-Gravenhage namens Paul 
Boncour, de voorzitter van de Interna
tionale Vereniging voor de Rechten van 
de Mens, is voorgelezen. En de rede van 
Paul Boncour staat, zoals prof. Mole
naar nog aa1~toonde, niet op zichzelf. 

Uit dit alles meende hij te mogen 
concluderen, dat de kansen voor Am
bon niet liO slecht staan als men veelal 
denkt. "Het laatste woord over de Re
publie]{ der Zuid-Moluitken is nog niet 
gesproken. In en buiten Nederland tnlt 
menig gemoed van verontwaardiging 
over wat Ambon is aangedaan. Laat de 
Nederlandse Reg,,ring niet met gekruü;~ 
te armen terzijde van de weg blijven 
staan". 

J)e l{earresteerde 
N ederlamler." 

Kamer en Regering hebben zich ten
. slotte in niet te miskennen termen 

van verontwaardiging geuit over het In
done&J.,sche optreden tegenover de gear
reste~rde Nederlanders. 

Wij hebben daarover in de aanvang van 
ons overzicht reeds het een en ander me
degedeeld. 

Gewagend van de dreigementen en de 
mishandelingen bij de verhoren zei prof. 
Molenaar o.a. (en anderen spraken in ge
lijke geest): Mijn fractie acht dit alles, 
alsmede het veelal onthouden van rechts
kundige öijstand, een zeer ernstige aan-

tasting van de recliten, die elk· mens en 
vooral elk ve~;dacht persoon overal be
hoort te bezitten. 

Het is alweer e~n bewijs van de onvol
maaktheid van ons hiternationale rechts-. 
leven, dat hier geèn middelen aanwezig 
zijn om tegen mensonterende handelin
gen, als in Indonesië plaats vinden, op te 
treden. Zou men dit punt bijv. in de Vei
ligheidsraad ter sprake brengen, dan 
komt er een "veto". 

De conclusie is mitsdien, dat ons volk, 
oqze juristen en onze Regering alleen 
waardigè prote~ten ·kunnen doèn horen, 
gelijk dat ook in de hieronder weer te ge
ven motie van de zijde der Eerste Kamer 
is geschied. 

Wat de Regering tot nu toe ondernam, 
zo zei de heer Molenaar, juichen wij toe; 
laat zij niet verslappen (naar men weet 
heeft zij inmiddels ook een Engelse advo
caat aangezocht). Verlangend, zo voegde 
hij daaraan toe, zien wij ook uit naar de 
wijze, waarop de Regering, blijkens de 
nota naar aanleiding van het eindver
slag, een bero•'P op de wereldopinie zal 
doen . 

De opmerking moPst hem daarbij ook 
van het hart, dat nu blijkt, dat het indi
viduele klachtrecht, dat de Regering niet 
heeft willen aanvaarden toen 't Verdrag 
van Rome aan de orde was, voor zulke 
gevallen onmisbaar is. 

De heer Wendelaar heeft op 27 Juli 
1954 dan ook goed gezien, toen hij dit 
klachtrecht een sluitsteen van het ge
bouw noemde en voor dat klachtrecht 
met klem opkwam. 

Een andere opmerking van prof. Mo
lenaar in dit verband was tenslotte nog, 
dat hij zich, met het onrecht, Ambon en 
de Nederlandse arrestanten aangedaan, 
voor ogen - hij zweeg nu maar over 
andere ervaringen -- niet vennocht te 
scharen onder de enthousiaste bewon
deraars van het politieke \'l"erk van de 
Verenigde Naties. Vooral de kleine na
ties kunnen in dat milieu niet genoeg 
op haar hoede zijn! 

De motie-Ruys de Beerenbroucl' (K. 
V .P.), mede ondertekend door de hPren 
Alg-ra (A.R.), Molenaar !V.V.D.). Kolff 
(C.H.) en In 't VPld (Arb.), well~:e, als 
vermeld met alleen de twee commu
nistisch~ stemmen tegen werd a:..nge
nomen en waar ook de Regering- zich 
b\j monde van minister Luns Rchter 
schaarde, luidt: 

.,De Kamer, kennis genomen he.Jben
de van de door de Regering verstrekte 
uitvoerige en gedetailleerde inlichting;en, 

van oordeel, dat de behandeling van 
Nederlandse arrestanten in Indonesië 
st.-·ijdio- is "met de rechten van de mens 
en met de meest elementaire beginselen 
van volkerenrecht moet worden geacht, 

spreekt haar diepe verontwaardiging 
uit over deze mensomvaardige behan
deling; 

voorts van oordeel, de t hierin niet 
zonder meer mag worden berust; 

dringt er ten krachtigste bij de Re
gering op aan, met alle denkbare pas
sende middelen een het rechtsgevoel 
bevredigende oplossing na te streven, 

en gaat over tot de orde van de dag". 
A. 



KANTTEKENING Bil ,,DE MENS IN HET 
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• •• • Klanken die harmonie ZIJn met onze eagen beginselen 
~ delle titel ill - dit G-.ingse UDiversiteit ia Februari en Maart 19á5 

de negende interfacultaire leergang gegeve~ 
Wü laten hier volgen de namen der medewerkende· heop.aren ea de· ti~l& 

- 111ua ww111iwhteR: pnf. dr M • .J. Sirks: De DieliS a.1S llliolegiscllt oltjlect;: pnlf. 
dr G. Kraus: De mens als psychO..!JOmatisclle eenheid; prof. ttr P. I. IJOulmm:
IJIIIJ JDelllf aft J'llet staadpmtt der sociOlOgie beschouwd; prof. mr B. V. A. Rölin&: 
De mens ia het recht; ~f; dr Tb. P. 'Van Bllaren:. De mens ill het licht van de 
pd&cüens~wetenschap; prof. dr H. Schulte N...-..: De--. ntlt_..._ 
der eultuur. De vermelde titels zullen reeds dadelijk sterk spreken tot ieder, die 
zieiÏ t.eztgboodt met de- geestelijke achtergronden van eigen persoon en de sa
menleving waarin hij zich beweegt. 

Na kennisneming van de voord'raebten 
zijn wij er nog meer van overtuigd ~ 
nrak1i goed te lioen om deae bundel. 0111• 
dier cie aramdacl!Lt te bren.gefl van diegenen 
~. clie zi:eb altoos bezinnen op de 
beginselen, welke wij als moderne .. -. 
DMDes. l.iberaJ.es" menen te moetea aa.n
blmgen el!. uttdragen. 

Uiteraard dient hier bij voorbaat g:e
stipuleerd te worden, dat het !liet. 011ze 
bedoeling. mag zijn deze zuiver weten
schappelijke voordrachten in d'e politie
ke sfeer te betrekken. 

Wei achten wij het oirbaar @ml uit de 
-m-aentem cii:e kLankem. elioor te laten 
ktillken, w>eike m ll!arlrumie zijn met bet 
thema van onze eigen hedendaag$1! be
gjRselen, en dan i& daar. veel bij dat ons 
gehoor boeit. 

Wii geven daaruit een kleine bt1>em
Iezing. 

Prof. Sirks geeft ons een visie op :het 
· V'el'scl'rijnsei "ziekte'' als "reactiewijze 
van de· pt!ycho-physische persoonltjkheid 
clie, hoe dan ook, ten nauwste verl>onden 
is aan de ervarin·gen, welke de mens 
Jteeft in de gemeenschap van mensen 
waarin hij verkeert~" 

Aansfuitend op deze medicOH:"oeiologi
sche stelling, volgen de sociolfogisdle be
Rflouvrirrgen van prat. <fF P. J. :J!kluman. 

en. de positie-verandering daarin gedu
rende de evolutie van het recht sinds het 
begin van de 19e· eeuw. 

In een bont tableau schildert de reek
naar oos achtereenvolgens de oudti,idse 
mens aJs rechtschepper, de "vrije bur~ 
ger" uit het Uidvak der 19e eeuwse bour
geoisie "de ;;;wakke. bur~" die ww;dt 
beschermd in het opkomende arbeids
recht, de "in gemeenschap werkende 
bm"ger''', die zijn intrede- doet in het or
denà.ng$reeht sinds de crisiswetgeving 
van 1933, om via de "goede vaderlander" 
u.it de beze$Jii~ti1d te· eiruiligen bij. lt<et 
~raH:lationale gemeenschapsreeht,. Wa.a/E

in zeils internatiQlJ.ale verpliehtiJngesa van 
de nationale onderdalilen erkend zijn. 

In het betoog van prof. Röling ontwa
ren wij. het ons. uit het hart gegrepen 
noodsein tegen de beschouwing van de 
hedendaagse mens aJs "argeloze stakker", 
die tegen alles en nog wat, vooral tegen 
zichzelf, moet worden beschermd. · 

De redenaar acht het "een degradati:eo 
van de rechtsgemeenschap, wanneer de 
rechtsg~moot als 'zOdanig gezien wordt als 
een "persona miserabilis" ". 

Letterlijk volgen dan flie woonlen: ,,Pat 
gevaar· is niet denkbeeldig. Een overheid, 
die die welvaart va111 alleD . beoogt, moet 
diep il'l'!:l!'i:jpen iD die memselijte wijheiod. 

En al is er een groot verschil tussen 
de economische en de geestelijke onvrij
heid, juist in een tijd waarin een over-

heid gedwongen is telkens regelen\1. in te 
grijpen, moet zij bedacht zijn waar mo-
gejjjjK te e!!ket'lJltelll, en een: llevoep Ue c:lbeiR 
op, de menselijke fierheid, die· ia het le
ven z& waa:rde'Y'ol i& 

Die fieràeid komt reeds overal ia het 
gedrang.,. Aan deze woorden beh1reven 
wij mets. tee te voegem. 

C._eel- -.en vaa pnil~ 
Schulte Nordholt 

Eindigen wij met het cul'turel.e desaert, 
da1: prof. Scl'mlte N'ord'l'roU ons biedt met 
zijlt mens als rentmeester der etrltuur, 
waarbij de vraag aan ere ord'e komt: "hoe 
staan wij tegeiroV"er de indrukwekkende 
rijltdom der vroeger at nu aan ons ge-
schonken kunstwerken". 

Deze redenaar neemt o.m. het vraag
stuk onder de loupe van het conserveren 
en exposeren van kunstwerken buiten 
het kader van de plaats hunner herkomst 
o! bestemming. met nante in musea. 

Hij wijst daarbij op twee verscllijase
lem. 

Het eerste is. dat doe inrichting en stijJ 
der expositieruimte in een onbarmharti
ge disharmonie staat tot de oorspron:.i;;e
lij;ke bestemming der oude kunstwerken. 

Het tweede en o.i. nog veel 'belangrij
ker verschijnsel is, dat de kunstwerken 
steeds verder losgemaakt zijn van ~DG~Ze 
eigen perSOEJili)Jii,jke sfeer. 

Hoe langer ~We meer- iis iim. musea bij
een gcebracht, datgene wat ej.,genlijk onze 
eigen omgeving zou moeten sieren en re
'lief ZIJGmDeten geven aan ons persoon
lijk ~ 

Het w is ~ diesrie- ~ zijn 
func~ allod '91-l!lijg.elldooWtm. 

"Ket w ~ ft!lll IIIDliilliim; :li!i!R, dat 
op s~ wijjjar H!lll ~e~ llllaliiiiT in 
prinlri,pe llliid mmjafj,."~~11Wmt 
opu...·~___..,, . 

Wamdt & ~ en vormen ~
lijk OI!I!H! ~. aldus proC: Scblillte 
N ordltollt. 

Bii àet. ~ - cine regel$ ctriJict 
aid:l -willekewrig BIK besef op" aoe 
peai cie pe:soomJ.ijl&e cultoreie --.. 
wel i.s welke wij. lijdeR ~ wij saee. ll!tÏirldelt ia staat. wwdeta psWd 
- zelf aaA klliliiSt. te doea. · 

:oe O'V'el'heio lteeft • ~ ;ïanB za~;.. 
•~ ~~loge- ~ke aften I'HtiiCiig)i, cW 
cie ~ geeo nnst ~~~~~eer k- Impea. 

rrr zijn vlaafs' & de overlleid zeff meer 
el't meer aan kunst gaan doen (met g;eld 
v>an ere burgers) op een wijze die bepaal'cl 
wordt dool:: van overfleids~ uit?erlt ... 
renen. 

Waardoor wij in de paradoxale situatie 
*- gerailkt, dat de burger zelf niet meer 
kan kopen wat hij zou willen en aan de 
andere kant de we~:heid lie musea af ea 
ttae opvult met "kunst" die Biemaad ia 
zij.n eigen huis zou. willen hebben. 

ID ctit verband i.s. caok dae llilistft'Vemde 
kt:msthamdel" die tot duven~ -. de 
prtiïe1w1ierem. bestorui, een tekelll. - de 
wawi Miaarr gemoeg -- ät aldes.. 

Wi; hebbea in. bet voorpa~~Ge e.m _._ 
~ weergowe ~geven 'Qill. het iJeeW. 
da.t de nmns. van zich zelf kan :liem: in de 
spiegel die enig~ bel.a.n.grij;ke heQ.f!lllàaoa~ 
se wet=sehapsbeoefena.ren. ' Ja.em. voor• 
houden. 

Wij vonden daarin zovele- aanknopings
punten met .de geestelijke fundamenten 
waarop onze beschouwingen over staat 
en maatschappij rusten, dat wij de -
gekondlgde vooEdrach.tEn-bun!.lel gaarme 
aan. ieder onzer geestverwante& ter laiag -
aanbevelen. 

1) Bundel voordrachten gegeven in de 
Negende Interfacultaire Leergang aan cie 
Groningse Universiteit, uitgegeven bij J. 
B. Wolters, Groningen (prijs /2.90). 

2) vgl. Jacques Maritain over het -
àerscheid tlll!llen ,,individu" ab mater~ 
HRkeid, tegetUnJer ~· als. ~ 
lijk wezen in zijn "La penonne et Ie bieD 
commun". 

C. BERKHOUWEil 

Als' vo;;m bellang uTt C!tièn~ -.-draàt 
halen wij aan :hoe men de betekeflis van 
bet empirisme in de wetenschappen als 
betrekkelijk dient te zien en hoe men bij 
de geestenwetenschappelijke benaóe!'ing 
van de, mens tot het inzicht komt .. dat 
de mens geen "indi'Vi:du"· is als natuur
wetenschappelijke eenheid en objeet w.tn 
onderzoek, maar persoonlijkheid". 2), 

Evenzeer V'!!Il 'belang is de· waal'llcbuo
wing: "Ol'IZe kennis zal zrog t-.em.eB, 
!'let aental vakspecialistische stuàieëft 
btij'Yeft g:rneien, de methodiek van lil.et 
onderzoek een verdere verfijning on~
gaan, maar in het doorgronden van de 
g:l'Uii;e sociale structuren zullen wij de 
CUI!l'IPI1e'Jre dynamiek der sociaJ.e verschij
nillgerr nooit in alle vertakkingen. kun
Jie'llll '1'171!gen."· 

Iets over de leuze: · Laissez-faire, 
. 

laissez-passer 

Brandt hier niet een rood licht voor de 
dirigisten en ordenaren die niet inzien, 
dal! een alomvattende a!1l!lening van het 
-atRhappeli.jke leven bet 'beperkte 
menlll!'l'i:jk~ Termogen te ~!~oven gaat. 

Belangwekkende besdroawittg 
vaa pt"of. :Ri.iliag 

Bijzonder belangwekkend zijn de be
schouwingen welke prof. :Röling wijdt 
aan de plaats van de mens in het recht 
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Over een 

Dwalingen :hebben vaak een lang 
!'even, vooral wanneer ze gebruikt kun
nen worden als wapens in de politieke 
strijd. 

Dit nu is het geval met bovenstaande 
leuze. 

Reeds in 1886 schreef de bekende 
Zwitserse hoogleraar in de economie 
en de geschiedenis prof dr August 
Ocken een prachtige studie over: 
,.Pie Maxime l.aissez-faire et laissez~ 

passer ihr Uhrsprung.. ihr Werden". 
Hij toonde hierin aan, dat de eerste 

helft van de leuze n.l. laissez-faire dag
tekent uit het jaar 1680, de tweede 
helft eerst 8(} jaar later ontstaan, sa
mengevoegd komt ze eerst voor in een 
tijdschrift van 1768. 

De beteleenis van de leuze wordt 
ee11st duidelijk, als men haar det in ver
band met de Frap.se geschiedenis en de 
Franse verhoudingen in de 18de eeuw, 
waaraan ze haar ontstaan dankte en 
waarv()(}r ze was bedoeld. 

Het Franse bedrijfsleven bracht haar 
voort. Dit zuchtte destijds in een keuN!
lijf van reglementen, waarin Louvois -
niet Colbert, een andere veel voorko
mende dwaling - bet Franse bedrijfs
leven ge!demd had. · 

Gedurende de gehele 18de eeuw bleef 
het bedrijfsleven aan deze reglementen 
onderwol"pen, reglementen, waarvan de 
meeste totaal verouderd waren. De op
komende burgermaatscha.ppij WI(Zette 
zioh tegen deze belemmering, ze wenste 
voor haar ontwikkeling vrij·heid van 
beweging en van initiatief, die later tot 
de geestelijke waarden van het ataat
lmndig liibera.Iisme zouden behoren. 

Laat ons de vrijheid om te werken, 
mals wij menen het te meeten doeB,. 
waa de algemene wens. eell. verlangen. 

dwaling met een te 

dat ook de afgevaardigden naar de 
Staten-Generaal in 1789 in hun "ca
mers" meebrachten, 

Uit bet VOvll'gaande zal het dn«<elijk 
zijn, dat de lell21e, zoals ze nu algeméen 
wurdt opgevat, in betekenis geheel af
wijkt van die, welke ze oorspronkelijk 
had. Ze wa.S een drang naar vrijheid en 
bescherming tegen willekeur, nu i& ze 
de uiting van verwaarlozing van eeu 
social-e groep, bet 19de eeuwse rtmle
tariaat. 

Er blijkt verdër uit, dat deze leuze 
niets te maken heeft met het staat
kundig liberalisme, dat eerst ± 1815 
011tstooo. 

Dit litberalisme had zich tot taak ge
steld de feodale levensverlhoudingen te 
doen verdwijnen en de absolutistische 
staatsvorm door een democratische te 
vervangen. 

Het vond bierbij tegenover zich de 
eonservatieve stroming - partijesa met 
programa's waren er destijds niet -. 
Noch de conservatieven, noch de libe
ralen hebben zich in de efrste helft der 
19de eeuw bij hun politiek streven be
zig gehouden met sociale wetgeving. 

De ellendige toestanden in de arbeidiJ
wereld op de schoudel'S te leggen van 
het liberalisme is dan ook geheel on-
juist. • 

Zelfs heeft bet ltberaJ.isme door een 
andere staatsvorm met volksinvloed de 
bodem geploegd voor volksrechten en 
algemeen kiesrecht, kat de verdrukte 
klasse in staat heeft gesteld haar plaats 
onder de zon te verwerven. Als deZe 
rechten moeizaam werden verkregen. 
was dit een cOBServatief, niet een ü~ 
raal stte'V'eA. 

Tered:lt beeft Marx de sobuld van de 
sieohte arbeidstoestanden niet gezoobt 

lang teven 
bij het liberalisme, doch bij de fabri
kanten. Zij ma:Jkt-en graag gebruik vaa 
de klassieke leer der ec011omie, waar
van Adam SIBiU1 de vader was. 

Hij had enkele jaren in Frankrijk ge.. 
reisd en schiep later van uit de wijs
gerige hoek een theorie van het eco-
nomisch leven met volledige vrijheid en 
onthouding van staatsinvloed. 

Dat men later de sociale gevoLgen 
van het gebrek aan sociale gebonden
li.eid aan het IïbPralisme t.eeft verwe
ten, moet men van uit de politieke arena 
beki,j,ken, dQch is wetenschappelijk niet 
te verantwoonlea. 

Het komt mij voor, dat de tijd is aan
gebroken, om zich rekenschap te ~D 
van ane dwalingen, waarvan het libe
ralisme slachtoffer is, ook Thorbecke. 

Wie kennis neemt van het proefschrift 
Yllln K. E.. van der :MaDde!e, Het Ubera
Piramè in Nederland, en van het aardige 
boekje ·van dr I. J. Brugmans, Thor
beoke, ziet voor zich een geheel andere 
figulll' dan een aanhanger van de denk
beelden van Smith. 

Zijn politiek strevea was niet geboD
den aan de leuze: lais8ez-faire, laisses.
pa.sser, hij was geen principiële tegen
stander van staatsinvloed en geen aaa
hanger van de economische tlleol'ieëa 
der klassieke school 

August Oneken verklaarde aan het 
slot van zijn studie over de leuze: latea 
wij de inhoud er van op de leuze zelf 
toepassen en ze nooit meer gebruiken. 

Na ongeveer 70 jaar bleef zijn aàviea 
een wens. altihans in Nederland. La.tea 
de leden Yan onze partij ten minste liet 
~-- advies ter harte nemen. 

Dr S. ELZINGA. 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ YOOR VRIJHEID EN DEMOCRÁTIE 

POLITIEKE IMPASSE 
Wegens de Hemelvaartsdag moet ons blad 
· deze week een dag eerder ter perse dan ge~ 

woonlijk. Wij zijn daardoor genoopt dit hoofdarti~ 
kel, dat moeilijk aan de meest brandende politieke 
strijdvraag van het ogenblik voorbij kan gaan, te 
schrijven voordat de discussie hierover tussen 
Regering en Kamer tot een einde is gekomen. 

* * * 

H et heeft geen zin ons in gissingen te begeM 
ven naar het resultaat ener stemming, dat 

de lezers bij het verschijnen van dit nummer reeds 
bekend zal zijn. 

Ernstiger dan de mogelijke gevolgen zelfs ener 
regeringscrisis trouwens achten wij de impasse, 
waarin in dit geval het 'gemeen overleg tussen 
regering en volksvertegenwoordiging terechtgeM 
komen is en waarvoor de schuld o.i. ten volle bij 
de regering ligt 

Het is immers allereerst de taktiek, welke zij bij 
de behandeling der beide onderhavige wetsont
werpen heeft toegepast, die welhaast tot een imM 
passe moest leiden. Zij koppelde een door ieder 
noodzakelijk geachte belastingverlaging aan een 
door niemand redelijk geoordeelde partiële huurM 
verhoging en bracht reeds daardoor de Kamer 
van de aanvang af min of meer in een dwangM 
positie. In sterker mate nog werd dit het geval 
toen van de regeringstafel als een soort dreige
ment klonk, dat een Kamer die het huurvoorstel 
verwierp, ook de verlaging van de zware belas
tingdruk die ook de Regering zeer gewenst acht, 
op het ogenblik zou verijdelen. 

* * * 

Maar het is niet aan deze taktiek alleen te 
wijten dat wij nu, zo er al niet van een 

regeringscrisis of van vervroegde verkiezingen 
sprake zal zijn, toch in een politieke impasse zijn 
beland. Heel het regeringsbeleid - wij spraken 
het reeds herhaaldelijk uit - k~nmerkt zich op 
zeer aangelegen punten door een compromis
karakter dat vrijwel niemand bevredigt. Dit deM 
valueert de politiek in de ogen van velen, die 
alleen door een krachtig beleid als vrucht van het 
overleg tussen RegeJ;ing en parlement. overtuigd 
kunnen blijven van de waarde van democratie als 
regeringsstelsel. 

Daarmede is niet elk compromis veroordeeld. 
Integendeel: waar, gelijk in Nederland, kabinets
vorming slechts mogelijk is door samenwerking 
van partijen met uiteenlopende beginselen, zal men 
tot een voor alle deelnemers aanvaardbaar pro
gramma moeten komen en dat veronderstelt een 
compromis. 

* * * 

Maar zulk een compromis behoort op deugM 
delijke gronden te berusten en het blijkt 

steeds duidelijker, dat hieraan bij de jongste kabi
netsformatie maar al te veel heeft ontbroken. 

Onze partijleider, Prof Oud, heeft hierop alle 
nadruk gelegd in een rede, waarvan Het Vader
land terecht getuigde dat zij. uitgesproken zonder 
zelfs maar één aantekening. logisch en helder op
gebouwd was en grote bewondering afdwong. 

De impasse, waarin wij thans verkeren, vindt 
haar oorzaak in fouten, in 1952 bij de kabinets.
formatie begaan. Men heeft zich, aldus Mr Oud, 
in 1952 niet vergewist of er tussen de leden van 
het te vormen kabinet voldoende overeenstem-. 
ming bestond over de wijze waarop de grote pro.-

biemen tot oplossing konden worden gebracht. 
In 1952 was één van die vraagstukken het 

huurprobleem: de fout is geweest dat niet is he~ 
sproken of een politiek kon worden gevoerd welke 
voor een oplossing er van perspectief bood. Het 
bewijs is het kreupele ontwerp dat thans te voor
schijn is gekomen. Deze fout van 1952 wreekt 
zich nu. 

* * * 

Inderdaad, deze fout wreekt zich thans en 
waarlijk niet alleen doordat nu de discussie 

tussen Regering en parlement zo vast gelopen is, 
dat er welhaast een wonder moet geschieden, wil 
zij weer vlot komen. 

Wat toch is het geval ? 
Terwijl de Regering zelve het in eigen boezem· 

niet verder kon brengen dan tot dit stumperig 
staaltje van compromis-politiek dat aan de Kamer 
in de vorm van de gekoppelde belastingM en huur
wet werd aangeboden, oefent zij een druk op de 
Kamer uit als nauwelijks meer met 't idee der 
democratie verenigbaar schijnt. 

De Regering - zeide Prof. Oud - zet de 
Kamer voor een ontzaglijk moeilijk dilemma. De 
Regering kan. door de Kamer eenvoudig voor een 
krachtproef te stellen, een meerderheid voor haar 
voorstel krijgen, maar daarmede heeft zij dan af .. 

(Vervolg op pag. 3, le kol. onderaan) 

HET DOORGEDRUiiTE Ii ABINET 
-
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* 
Firîanciële beschouwingen en amendementen 

van mr van Leeuwen bij het belasting-
en huurdebat 

De Staatsfinanciën 
• 
ln 

moeten een evenwichtig element 
een evenwichtige economie 

vormen 

Het doen van politieke voorspellingen is altijd al een riskante bezigheid. Zulk een 
voorspelling te wagen waóneer men weet, dat zij bij haar publicatie reeds op haar 
juistheid kan worden getoetst, gaat ons echter bepaald te ver •. 

Wij zullen ons, dit schrijvende aan de vooravond van de waarschijnlijk beslissende 
ronde in het grote huur- en belastingdebat, dus van het uiten van enig vermoeden 
emtrent de afioop daarvan onthouden. 

Deze week beperken wij ons tot hetgeen onze woordvoerder, mr Van Leeuwen, In 
eerste aanleg over de belastingvoorstellen heeft gezegd. 

De volgende week hopen wij dan de slotbeschouwing te geven, waarbij Wij vanzelf 
ook aandacht aan de politieke beschouwingen van onze fractievoorzitter, prof. Oud, 
zullen besteden. 

De algemene beschouwingen over de belastingvoorstellen, welke een verlichting van 
tetaal f 502 millioen omvatten en die over de wijziging van de Huurwet, werden gelijk
tijdig rehouden, maar door de meeste sprekers toch gesplitst behandeld. 

Zo sprak ook mr Van Leeuwen eerst over de belasting- en daarna over de huur
voorstellen. 

D e heer Van Leeuwen gaf uiting aan 
de geméngde gevoelens, waarmede 

hij de aanhangige wetsontwerpen ging 
bespreken. 

Zijn ambities gingen namelijk verder. 
Hij zag drie problemen: dringend gewens
te belastingverlaging, aanpassing van de 
huren aan een economisch niveau en de 
ouderdomsvoorziening. 

Bij fors Kabinetsbeleid zouden deze 
problemen in onderling verband en onder 
de gezichtshoek van een politiek van gro
te: lijnen moeten worden behandeld. 

Dat is niet zo gegaan. De voorstellen 
betreffende de ouderdomsvoorziening la
ten op zich wachten. 

Er zijn hier zeker verzachtende omstan
digheden: het vraagstuk is, technisch 
noch financieel, eenvoudig. Maar geen 
verzachtende omstandigheden zijn aan te 
voeren voor het huurbeleid. 

Hier laat de Regering goede momenten 
passeren, terwijl zij komt met een ont
werp, dat in niemands ogen genade kan 
vinden. 

Lijn, zo zei hij (zonder daar op het 
egenblik verder op in te gaan) zit in deze 
resultante van impotent compromis niet. 

In de belastingvoorstellen zitten, zo er
kende mr Van Leeuwen, op zichzelf ge
nomen gelukkige punten, waarvan iets 
goeds kan worden gezegd. 

Wij kunnen ons gezamenlijk erover ver
heugen, dat de omstandigheden zo zijn, 
dat een niet onaànzienlijke verlaging kan 
worden voorgesteld en hij wilde ook wel 
zeggen, dat hi~ veel aantrekkelijks zag 
in de systematiek der voorstellen. 

Bij de beoordeling was hij ook bereid 
zich neer te leggen bij het uitgangspunt 
der Regering, dat wij thans behandelen 
technisch eenvoudig liggende tariefsver
lagingen, doch dat structurele en meer 
gecompliceerde wijzigingen verschoven -
worden naar het tijdstip ener algemene 
belastingherziening. 

Naar hij hoopte, zal die binnen afzien
bare tijd aan de orde komen. Bij zijn be
oordeling drukte hij dus vele fiscale ver
langens, welke hij koestert, zij het node, 
terug. 

De nieuwe tarieven van de inkomsten
en loonbelasting gaan enerzijds uit van 
een verlaging aan de voet, door verho
ging van de belastingvrije bedragen, ter
wijl anderzijds een verlaging is doorge
voerd, welke aan een ieder in gelijk per
centage ten goede komt. 

Onze geestverwant achtte dat een ge
lukkige gedachte. 

ne Regering had zich z.i. wat onver
die'nde critiek op de hals gehaald, waar
bij de critici zich teveel hadden laten 
leiden door de staatjes, welke de verla
ging procentueel en vergelijkend voor de 
verschillende inkomensklassen weer
geven. 

.Uiteraard komt inen door de werking 
van de verlaging aan de voet tot hoge 
verlagings-percentages bij lage inkomens. 

_Een verlaging van f 26 tot nul gulden is 
nu _eenmaal een verlaging met 100 pct 
van het oude tarief. 

Daaraan stootte hij zich - terecht -
echter geenszins en als basis kon de heer 
Van Leeuwen de opzet waarderen, waar
bij ook de hogere inkomens in een gelijk 

percentage in de verlaging betrokken 
worden. 

Hij was ondertussen wel van mening, 
dat verdere verlaging, gepaard met enige 
nuancering, nog gewenst en mogelijk is. 

Dat hij volledig instemde met de ver
hoogde aftrek aan de voet bij de ver
mogensbelasting en met de extra-aftrek 
voor ouden van dagen bij de inkomensbe
lasting, behoefde hij nauwelijks te zeg
gen bij de warme pleidooien, welke hij 
daarvoor jaar en dag heeft gevot;rd. Hij 
had het gevoel, dat hier ·een stuk ere
schuld wordt- voldaan. 

De bij nota van wijzigingen nog voor
gestelde verhoging van het bedrag, waar
voor aftrek van premies voor lijfrenten 
wordt toegestaan, had wel zijn sympa
thie, met dien verstande, dat hij er een 
voorlopige maatregel in zag, die· later in 
harmonie zal moeten komen met andere 
regelingen voor besparingen. 

De omzetbelasting 
M et het reduceren van de omzetbelas-

ting op bepaalde goederencategorie
en, die voor de meer elementaire kosten 
van levensonderhoud van belang zijn, kon 
hij zich zeer wel verenigen, te meer daar 
de verlaging gelukkig gespeend is geble
ven van gecompliceerde nuanceringen, 
welke oaze belastingwetten vaak ontsie
ren. 

MR VAN LEEUWEN 
pleidooi voor de "strafklasse" 

Over de reductie van het tussentarief 
en het laten vervallen van een groot aan
tal posten uit het weeldetarief kon hij 
op zichzelf wel tevreden zijn, maar op dit 
stuk was hij toch allerminst voldaan. 

Bij de behandeling van de omzetbelas
ting had hij duidelijk doen uitkomen, dat 
zijn fractie principiële bezwaren heeft 
tegen de "weeldebelasting". Hij had toen 
zelfs gepoogd, door indiening van een 
amendement deze belasting op termijn te 
onthalzen. 

Dat is toen niet gelukt, maar de zaak 
ligt nu zo, dat van de weeldebelasting 
en het tussentarief, die tezamen f 75 mil
Hoen opbrengen, f 28 millioen afgaat, zo
dat er f 47 millioen overblijft. 

Daarvan komt f 21 millioen op rekening 
van automobielen, de enige post, die 
eigenlijk op zichzelf de moeite waard is. 
Misschien ook sigarettenpapier, maar 
overigens had hij in de tabel niets kun
nen vinden, dat de moeite waard zou 
zijn. 

Van de overblijvende f 28 milHoen 
brengt de weeldebelasting dan nog op 

DEZE BURGER 
heeft in de Britse pers klachten gelezen over het feit, dat er veel meer mensen 
komen luisteren naar goede humoristen dan naar goede politici. 

Eerlijk gezegd - zo eerlijk als ik in het orgaan van een politieke partij 
mag zijn - kan ik dat begrijpen: humoristen zijn er op uit onverwachte sne
digheden te zeggen en politieke sprekers kunnen zich daar (helaos) niet op 
toeleggen. Bovendien lachen de mensen liever zorgeloos, dan dat zij met hun 
neus op zorgelijke dingen worden gedrukt. Kortom - als onze dames en 
heren het mij niet euvel duiden -humoristen zijn amusanter dan politici. 

Men moest hier, dunkt mij, in de politieke partij lering uit trekken en 
zich verzekeren van de medewerking van erkende en toegejuichte grappen
makers. 

Als ik iets te zeggen had in de organisatie der politieke partijen, dan zou 
ik er op aandringen dat mijn propagandisten hun wervingskiacht eerder 
richtten op één Wim Kan of Toon Hermans of Wim Sonneveld dan op dui
zend willekeurige - zij het op hun wijze verdienstelijke - staatsburgers. Ik 
zou eerder gaan luisteren naar Sonneveld dan naar Sassen; eerder naar 
Hermans dan naar Van den Heuvel, eerder naar Kan dan naar Voskuil. 

Ik moet dat ronduit bekennen. 
ledereen vindt dit natuurlijk mallepraat en stukjesschrijvers onwijsheid, 

maar niettemin vonden de heren van de p.v.d.a. het maar wát fijn dat hun 
Voskuil vlak na Willem Parel in de aether kwam. Dat was een best aether
plaatsje, al zouden zij liever hun tong afbijten dan dit te erkennen. 

Geen politieke partij zou het niet heerlijk vinden als haar propagandisten 
vlak na een populair, leuk nummertje kwamen; zij zijn er dan zeker van een 
mooi stuk auditorium van de leukerd mee te slepen naar hun ernstigaard. 

De Britse ervaring is heel duidelijk en voor geen enkele andere uitleg vat
baar dan dat de mensen - zoals zij reilen en zeilen - liever luisteren naar 
goed cabaret' dan naar goede politiek. Dat i~ afschuwelijk van de mensen, 
maar het IS zo. 

En het zal steeds in vermeerderde mate zo zijn. 
Er zal een tijd komen, dat van de Wetering het moet hebben van Snip en 

Snap en dat Romine alleen een volle zaal trekt als hij tussen Hermans en 
Sbnneveld op het affiche prijkt. 

Als ik professor Oud was ging ik ~ns emslig met Wim Kan praten. 
Dat is een welgemeende raad van DEZE BURGER. 

f 12 millioen en het tussentarief f 14 mil-
lioen. -

Indien wij onder handhaving van de 
bestaande heffing op automobielen (en 
wil de minister dat gaarne: op sigaretten
papier) het tussentarief en dan ook met
een maar de onmogelijke weeldetarief
tabellen laten vervallen, kost dit f 26 mil
Hoen. 

En nu vroeg mr Van Leeuwen: Zouden 
onze nationale rekeningen er niet veel 
eenvoudiger uitzien, wanneer deze kost
prijsverhogende belastingen werden afge
schaft en daartegenover kostprijsverla
gende subsidies tot gelijk bedrag werden 
verminderd? 

Is het zo langzamerhand geen verkeer
de en kostbare dirigistische uiting om 
met veel kunst- en vliegwerk bepaalde 
artikelen duurder te maken en andere 
goedkoper? 

Mijn politieke vrienden en ik - aldus 
de heer Van Leeuwen - houden niet van 
dit soort dirigisme en zien er een bedille
rige inmenging in. 

In een evenwichtige samenleving die
nen in het algemeen economisch gerecht
vaardigde prijzen de richtsnoer voor de 
besteding te zijn. 

Trouwens: een van de voorwaarden om 
te komen tot een ·zo vrij mogelijk inter• 
nationaal handelsverkeer is, dat wij na• 
tionaal niet werken met door subsidies 
vervalste kostprijzen. Waardoor ook ons 
loonniveau in het buitenland voor irreëel 
wordt gehouden. 

Zolang en voor zover wij dit doen, zal 
het buitenland terecht argwanend tegen
over ons staan. De Beneluxmoeilijkhe
den zijn er om dit te bewijzen. 

Wij moeten af van economisch vervalste 
prijzen, gelijk wij af moeten van econo
misch vervalste huishuren. 

Een glas melk onvervalste melk tegen 
onvervalste prijs zou velen, naar zijn 
overtuiging, goed smaken. 

Met grote ernst beval de heer Van 
Leeuwen dus in ieder geval aan: schaf 
de uitzonderingstarieven in de kostprijs
verhogende belastingen af en verminder 
de subsidies. Het zal nog veel besparen 
ook, want bij al het "overschenken" blijft 
er veel aan de kannen hangen. 

Bedrag der 
belastin.l{verlaging 

Welk bedrag is nu gemoeid met deze 
belastingver la ging? 

Volgens de Regering: f 502 millioen. 
Voor zover de loon- en de inkomsten
belasting betreft (totaal door de Rege
ring geschat op een vermindering van 
f 215 millioen) kon onze geestverwant het 
met die berekening echter niet eens zijn. 

Rekening houdende met de loonronde 
van 6 pct, ingevoerd na de ontvouwing 
van de aanvankelijke plannen, is een 
inkomen van f 3000 _ geworden een inko
men van f 3180 en wanneer men de.der
ving van de belastingopbrengst wil be
rekenen, moet men de belasting, geheven 
bij f 3000, vergelijken met die, geheven 
van f 3180. 

Daaruit volgt de conclusie, dat de z.g. 
verlaging aan de voet, die op f 60 mil
Hoen is gecalculeerd, in werkelijkheid 
voor de schatkist geen inkomstenderving 
van betekenis met zich zal brengen. 

Nu wilde spreker niet uitgaan van deze 
algemene verhoging (er zijn ook ,;verge
ten groepen" e.d.). 

Deed hij dat wel, dan zou hij de belas
tingderving op vrijwel nul moeten stellen 
in plaats van op f 215 millioen. 

Hij wilde zo bescheiden zijn om de 
reële betekenis voor de schatkist van de 
verlaging van inkomsten- en loonbelas
ting op slechts f 100 milHoen minder te 
schatten dan de Regering doet. 

In dit verband wees hij ook nog op _een 
inconsequentie. Terecht is de verlaging 
van de personele . belasting niet meege
teld onder het in totaal besomde bedrag 
der belastingverlagingen, daar de voo:r
gestelde wijzigingen dienen om te voor-

<Vervoll op paa. 4) 



VRI.nu:JD llN DEMOCRA.TD!l 

* CUM WEEK tO.t WEEK * 
Opmerkelijke nederlaag voor 
de E.V.C. 

0 e dezer dagen gehouden verkiezingen voor 
de arbeiderskern op de Hoogovens te V el

sen heb~en wel opmerkelijke resultaten te zien 
gegeven. 

Het totaal aantal stemmen dat werd uitgel5racht 
bedroeg 3711 tegen twee jaar geleden 3756. 

De erkende bonden behaalden 2464 stemmen 
of 66.4 % tegen 2075 stemmen of 55 % in 1953. 
De communistische Eenheids Vakcentrale (E.V. 
C). behaalde 1047 stemmen (28.2%) tegen 1570 
stemmen ( 41.8 % ) in 1953. · 

Dit betekent, dat de E.V.C. van 19 zetels op 15 
zetels terugging. 

Voorwaar een opmerkelijk en verheugend re
sultaat. Er blijkt duidelijk uit, dat de communis
tische invloed bij de Hoogovens op zijn retour is. 

De rel, die de communisten in de hoofdstad met 
hun staking hebben veroorzaakt en die zeker 
mede bedoelt was als een landelijke propaganda
stunt, die "toevalligerwijze" plaats had aan de 
vooravond van het congres van de C.P.N., heeft 
in V eisen. kennelijk weinig indruk gemaakt. 

Zou men hieruit mogen afleiden, dat bij de 
Amsterdams~ staking toch andere motieven mede 
een rol hebben gespeeld dan alleen de communis-
tische agitatie? -

In verkeerd vaarwater 
Het bestuur van de Nederlandse Bond van 

Kleine Zelfstandigen (N.B.K.Z.) heeft de 
Fransman Poujade, die zoals bekend in Frankrijk 
een actie van de middenstanders leidt (of leid
de?), uitgenodigd een bezoek aan Nederland te 
brengen .. 

Het bestuur acht het nodig, aldus wordt in de 
dagbladpers aangekondigd, de Fransman zelf 
over zijn persoon en zijn internationale plannen 
inlichtingen te laten geven in ons land. 

Een ·op zich zelf al vreemd standpunt. Maar 
nog vreemder wordt de overweging van de N.B. 
K.Z. als men leest, dat de Bond de vorm, die Pou
jade indertijd aan zijn anti-belastingactie in 
Frankrijk heeft gegeven, afkeurt en zich niet ach
ter hem plaatst. 

Toch is het bestuur van mening, "dat een open 
en eerlijk debat veel klaarheid zal kunnen brengen 
over deze man en zijn plannen". 

"De mogelijkheid is thans niet uitgesloten," zo 
heet het verder, "dat ook internationaal voor de 
zelfstandige~ veel kan worden bereikt met inacht-
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breuk gedaan aan het gezag van de Kamer tegen
over het Nederlandse volk. Dit had de Regering 
moeten overwegen, voor zij de Kamer voor het 
dilemma st~lde. 

* * * 
0 it is wel een zeer zware verantwoordelijk

heid die de Regering zich als gevolg van 
haar eigen fouten op de schouders geladen ziet. 

Maar de dingen waarom het hier gaat zijn te 
ernstig:: d~n dat er aarzeling aangaande de ver
antwoordelijkheia zou mogen bestaan of ontstaan! 

deR. 

NASCHRIFT. Juist voor het afdrukken van dit 
nummer heeft de Kamer de Muurwetwijziging . 
verworpen. Zij is. ·- :zij het met de ger~nge 
meerderheid van twee stemmen - niet gezwicht 
voor de druk door de Regering op haar uitge
oefend. Met de V.V.D.-fractie, die van de 
P.v.d.A., de S.G.P., de K.N.P. en de C.P.N. 
hebben van de A.R. en de C.H. alleen de heren 
Gerbrandy en Schmal tegen het wetsontwerp 
gestemd. 

Het Kabinet heeft inmiddels :zijn ontslag bij 
H.M. de Koningin ingediend. 

neming van de geaardheid der bevolking van de 
samenwerkende landen." 

Tenslotte wordt verklaard, dat het bestuur bij 
zijn uitnodiging de overweging heeft laten gelden, 
dat Poujade de man is die kans heeft gezien de 
Franse middenstand in beweging te brengen. 

Welnu een halfslachtiger argumen~tie is nau
welijks denkbaar. De Bond doet zijn naam weinig 
eer aan als zij haar toevlucht neemt tot het bin
nenhalen van een buitenlandse figuur, die duide~ 
lijk heeft aangetoond zich niet aan de regels van 
het spel te willen houden, zoals die in een demo
cratische samenleving gelden. 

Met wanhoopsdaden en avonturen is de zo 
ernstige zaak van de kleine zelfstandigen aller
minst gediend. 

Wij riemen aan, dat de Nederlandse kleine 
zelfstandige over voldoende nuchter en zakelijk 
inzicht beschikt, dan dat hij zich in een verkeerd 
vaarwater zou laten trekken. Laat meneer· Pou
jade in zijri eigen land zijn eigen boontjes maar 
doppen. En overigens ...... over "zelfstandigheid" 
gesproken! 

Kans voor nieuwelingen 

Op de jaarvergadering van de Christelijke 
Middenstandshond, die onlangs in de Die

rentuin te Den Haag werd gehouden, heeft de 
minister van Economische Zaken, prof. dr Zijl
stra, o.m. het navolgende gezegd: 

"Ik had eens een bespreking met een aantal 
grpothandelaren die in hun branche zeer strin
gente vestigingseis.en stelden. 

Men moest om toegelaten te worden o.m. over 
een aanzienlijk kapitaal en ruimte beschikken. 

Ik heb toen aan de voorzitter, die niet zonder 
reden tro~s was op zijn bedrijf, de vraag gesteld: 
voldeed uw vader, toen hij het bedrijf dat gij 
thans leidt, stichtte, ook aan al die eisen die gij 
thans aan nieuwelingen stelt? De man bleef mij 
het antwoord schuldig. 

Ik wil daar maar mee zeggen: laten wij bij onze 
vestigingseisen toch redelijk blijven". 

Een fris en gezond geluid, dat weldadig aan
doet temidden van de veel gehoorde klanken, die 
om een toenemende ordening vragen. 

Degene, die een zaak wil beginnen en met 
name de jongeren, moet een behoorlijke en rede
lijke kans worden· geboden, die niet om hals mag 
worden gebracht door onredelijke eisen, meestal 
van belanghebbenden, die ver boven de bestaan
de Vestigingswet uitgaan. 

Het is prettig een dergelijk geluid in deze tijd 
van een minister te mogen vernemen. 

Voorwaarde voor een gezonde 
economie (I) 

In het boek, dat het Centraal Werkgevers
verbond het licht heeft doen zien ter gele-

'genheid van het feit, dat het verbond in zijn te
genwoordige vorm tien jaar bestaat zijn vele op
merkingen te vinden, die het overdenken zeer ze
ker waard zijn. 

Er staan belangrijke conclusies en waarschu
wingen in, die men voor de bloei van ons econo
misch leven niet zonder meer in de wind zal kun
nen slaan. 

Over de grote tekorten aan geoefende en . ge
schoolde arbeiders wordt o.m. opgemerkt, dat wil 
N ederla~d ook in de toekomst met het buitenland 
kutmen blijven concurreren en door een ruime 
industrialisatie aan zijn snel groeiende beroeps
bevolking werk blijven verschaffen, een oplossing 
van het vraagstuk van het tekort aan geschoolde 
arbeidskrachten noodzakelijk is. 

Vraagstukken van scholing, her- en omscholing 
zullen dan ook in de komende tijd evenals in de 
tien afgelopen jaren, veel aandacht vragen. 

De verzuchting in deze publicatie door 't Cen..; 
traal Werkgeversverbond geslaakt is geenszins 
nieuw. 

Indien met de scholing, om- en herscholing 
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geen snellere vorderingen worden gemaakt zal de 
toestand VOOl' onze industrie zeer nijpend worden. 

Er zijn nog steeds belangrijke hinderpalen, die 
het scholingsvraagstuk in de weg staan. 

Zo blijft het relatief geringe verschil in beJo.. 
ning tussen ongeschoolde en geschoolde arbeid 
nog steeds een ernstige handicap. Verder speelt 
ook de blijkbaar in ons land aangeboren afkeer 
voor "een vak" (in tegenstelling tot de .,witte 
boord") een belangrijke rol, terwijl tenslotte 
helaas moet worden geconstateerd, dat vooral 
vaak bij de kleine ondernemer weinig medewer
king bestaat om in zijn bedrijf de opleiding moge
lijk te maken. 

Vooral in de kleinere ambachtsbedrijven moet 
helaas een dergelijke ontwikkeling bij herhaling 
worden geconstateerd. 

Het zou nuttig zijn als het tot de brede lagen 
van ons volk doordrong welk een belangrijk oor
zakelijk verband er bestaat tussen voldoende 
scholing en de handhaving van onze op het ogen
blik zeker gunstige economische positie. 

Voorwaarde voor een gezonde 
economie (11) 

ook ten aanzien van de sociale politiek vin
den wij in het boek van het Centraal 

Werkgeversverbond belangrijke opmerkingen. 
Zo wordt er o.m. op gewezen, dat de tot dus .. 

verre getroffen en nog te treffen voorzieningen 
zo ver gaan, dat er maar weinig eigen risico over• 
blij ft voor hen, die in bescherming worden geno• 
·men. 

Hierin schuilt inderdaad tweeërlei gevaar t.w. 
de voortdurende toeneming van de bestedings
dwang gelegd op het inkomen, waardoor een te, 
gering vrij. besteedbaar inkomen resteert en ver-· 
der de uitschakeling van zelfverantwoordelijkheid.' 

De mentaliteit om overal de collectiviteit te Ia .. 
ten opkomen voor de gevolgen van calamiteiten 
wordt steeds weer aangewakkerd. 

Het iS te betreuren, dat dergelijke uitspraken• . 
zo veelvuldig worden misverstaan. Het gaat er 
hier per sé niet om de klok terug te zetten. Het 
gaat er wel om de zelfverantwoordelijkheid aan te 
kweken en te stimuleren. 

Indien deze wordt gedood zal onze welvaart 
zienderogen achteruitgaan en zal ook d~ veilige 
sociale positie op den duur niet meer kunnen 
worden gehandhaafd. 

Voorwaarde voor een gezonde 
economie (II1) 

N iet alleen van de zijde van het Centraal 
Werkgeversverhond zijn ernstige waar

schuwingen gedaan om vooruit te zien als het er 
om gaat onze gunstige economische positie van 
het ogenblik te handhaven, ook dr Holtrop heeft 
in het jaarverslag van de Nederlandsche Bank tot 
voorzichtigheid gemaand. 

Terecht heeft dr Holtrop er op gewezen, dat er 
thans dringende behoefte is aan een zekere perio ... 
de van rust, waarin getoetst kan worden of de 
prijzen zich aan de exportmarkt kunnen aan
passen. 

Een zelfde geluid liet dezer dagen minister 
Zijlstra horen op het congres van de Christelijke 
Middenstandshond toen hij er op wees, dat, als 
nu de lonen en prijzen omhoog gaan, er een 
spiraal ontstaat, die gevaarlijk is voor onze ex .. 
port. 

Ook los van die export is die spiraalvorming 
gevaarlijk ....- de waardedaling van het geld, een 
regelrechte inflatie. 

Waarschuwingen, die ons land zeker niet in de 
wind zal mogen slaan. Waarschuwingen die zijn 
gericht tegen een bekrompen mentaliteit, die zich 
vast bijt in het bezit van het dubbeltje van van
daag, doch geen inzicht heeft in de mogelijkheden 
om het kwartje van morgen veilig te stellen. · 

Regeren is vooruitzien. Doch dit geldt niet al• 
leen voor de politiek, doch zeker ook voor de 
economie. 
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komen, dat deze belasting door de voor~ 
gestelde huurverhoging· meer baten zou 
geven dan thans. · 

Ligt, zo vroeg hiJ nu, de situatie echter 
wezenlijk verschillend bij de inkomsten
en loonbelasting? 

Indien men de verlaging 'aan de voet 
niet had voorgesteld en indien men ver
der geen algemene verlaging zou invoe
ren, zouden deze belastingen ten gevolge 
van de algemene stijging van salaris- en 
loonpeil aanme.rkelijk meer gaan opbren
gen. 

Nu voelde mr Van Leeuwen wel aan
komen, dat de minister zou zeggen: daar 
staan ook stijgingen van uitgaven tegen
over vooc het Rijk, maar dat zou z.i. niet 
wegnemen, dat hetgeen reëel aan inkom
sten- en loonbelasting zal worden betaald, 
niet f 215 millioen minder is dan de in 
de zomer van 1954 geraamde opbrengst, 
maar slechts ca. f 115 millioen minder. 

De door het rijk te betalen loonsver
hogingen zullen, evenals in het particu
liere bedrijfsleven (de Regering heeft 
een beroep op het bedrijfsleven gedaan 
om de prijzen niet te verhogen), moeten 
komen uit meer efficiency, althans voor 
een goed deel. 

En daarbij zal er, zoals de heer Oud 
het eens zo goed heeft uitgedrukt, naar 
gestreefd moeten worden,\ "een meer be
krompen huishouding op minder bekrom
pen wijze te voeren". 

De heer Van Leeuwen bleef voorlopig 
dus van mening, dat het in feite gaat 
over een belastingverlaging, die eigen
lijk maar f 400 milHoen bedraagt, waar
onder begrepen een automatische vermin
dering van f 160 millioen (als gevolg van 
het vervallen der "defensieheffingen"). 

·Amendementen
Van Leeuwen 

Naar zijn opvatting was de heer Van 
Leeuwen dus erg matig, wanneer 

hij enige voorstellen naar voren bracht, 
die in totaal nog belangrijk minder kos
ten dan dit bedrag van f 100 millioen. 

Zijn gedachtengang was nu de volgen
de. Hij claimde van de Regering nako
ming van de toezegging oin de f 60 mil
Hoen mindere verlaging van de vennoot
schapsbelasting ten goede te doen ko
men aan een verdere verlaging voor de 
groepen, die onder de loon- en inkomsten
belasting vallen. 
. De heer Van Leeuwen wilde die i 60 

millioen gaarne van de vennootschappen 
blijven heffen, mits dit bedrag ook wer
kelijk ten goede komt aan hen, die vallen 
onder de inkomsten- en loonbelasting. 

Hij hechtte op dit moment niet zóveel 
waarde aan de tariefsverlaging van de 
vennootschapsbeW,sting, dat hij daaraan 
nu een eerste prioriteit toekende. 

Met genoegen constateerde hij ook, dat 
hij in dezen het grootste deel van de 
werkgeversverenigingen aan zijn zijde 
had. 

Het is niet zo, dat de heer Van Leeu
wen geen verlangens zou koesteren t.o.v. 
de vennootschapsbelasting, maar deze zijn 
van structurele aard. 

Hij dacht aan de opheffing van de 
dubbele belasting op door vennootschap
pen uitgekeerde winsten; hij dacht ook 
aan het invoeren als kostenelement van 
rente op in N.V.'s gestort aansprakelijk 
kapitaal en aan betere afschrijvingsrege
lingen. 

In het licht van heden had voor hem 
echter grotere prioriteit de verlaging, in 
het kader van het mogelijke, van de las
ten, welke drukken op de kleinere en 
middelgrote inkomens. 

Inkomens van zelfstandigen en bedrijfs~ 
inkomens uit kleinere en middelmatig 
grote ondernemingen, in firmavorm ge
dreven, maken een groot deel van deze 
categorie uit. 

En zo had de heer Van Leeuwen, in de 
gedachtengang, dat het Regeringsvoor
stel betreffende de vennootschapsbelas
ting door de Kamer zal worden aanvaard, 
een voorstel uitgewerkt (hij had ook een 
nieuwe tabel bijgevoegd), dat een verla
ging van { 55 tot f 60 millioen inhoudt 
aan inkomsten- en loonbelasting. 
. Zijn voorstel dat hij in een. amende
ment had neergelegd, week, zoals de heer 
Van Leeuwen zelf toelichtte, nogal aan
merkelijk af van dat, gedaan door de gro
te Kamers van Koophandel. 
Daarin. was het zwaartepunt van de ver
laging bij de grootste inkomens gezocht. 
De heer Van Leeuwen zocht het echter 
vooral bij de lage en middelgrote inko
mens. 

Naar globale schatting zou door zijn 
amendement ongeveer f 20 milHoen ten 
goede komen aan de groep met minder 
dan f 5000 inkomen, ongeveer f 25 mil
lioen aan de groep tussen f 5000 en 
f 15.000 inkomen, ruim f 12.5 milHoen aan 
de groep tussen f 15.000 en f 30.000 en 
circa f 2.5 milHoen aan de groep daar
boven. 

Hij kon er daarbij nog op wijzen, dat 
men bij aanvaarding van zijn amende
ment nog een niet te verwaarlozen bijko
mend voordeel zou bereiken. 

Er zou immers f 20 millioen ten goede 
komen aan de groep van belastingbeta
lers met minder dan f 5000 inkomen, wel
ke f 20 millioen een waardevolle com
pensatie zou zijn voor het geval de huur
verhoging over de gehele Unie tot 10 pct 
zou worden opgetrokken. 
Het tweede ame.ndement, dat onze geest

verwant had ingediend, betrof de cate
gorie van tariefgroep I, de ongehuwden, 
door hem al eerder aangeduid als de 
"strafklasse". 

Zijn amendement, eveneens in eefl 
nieuwe tabel verwerkt, beoogde nu, de 
extra-belastingdruk op deze groep ie~s 
te verminderen. , 

Het was, naar hij zelf zei, weliswaar 
nog slechts een beperkte verlichting, 
waarmede ongeveer :f .12.5 millioen mee 
gemoeid zou zijn, maar het was een begin. 

Voor het overige zou hij de algemene 
belastinghe.rziening willen afwachten. 

Diverse wensen 
De heer Van Leeuwen was de Rege

ring dankbaar voor het antwoord op de 
van zijn fractie afkomstige suggestie, het 
toegelaten afschrijvingspercentage op hui
zen irt particulier bezit te verhogen. 

Het huidige percentage komt neer op 
een afschrijving in 165 jaren, en dat is 
wel lang! Een verdubbeling van het toe
gelaten pe.rcentage lijkt ons misgegrepen. 

Belastingen moeten niet alleen econo
misch, maar ook psychologisch aanvaard~ 
baar zijn. In dit verband noemde de heer 
Van Leeuwen drie bezwaren. 

In de eerste plaats de belastingheffing 
op z.g. winsten in geval van split-ups 
van Amerikaanse shares. Hij sprak de 
hoop uit, dat de minister en de staats
secretaris erin zouden slagen, hier een 
angel uit te trekken. 

Niet tegen de strikte letter van de be
lastingwet, maar wel tegen de wetten 
van de psychologie achtte onze woord
voerder het, wanneer de Staat belasting 
laat betalen over vacantiegenot, waarvoor 
de volle tegenwaarde niet is voldaan. 

In de derde plaats noemde de heer 
Van Leeuwen de aftrek voor huishou
delijke hulp voor de. werkende vrouw 
met kinderen. 

Evenals anderen was spr. voorstander 
van een regeling op dit gebied, hoewel 
hij van mening was, dat reeds nu, door 
een meer menselijke interpretatie van de 
wet, wel wat te bereiken zou zijn. 

Het is nu eenmaal zo - aldus spreker 
- dat een weduwe of getrouwde vrouw 
haar kinderen niet in de kast kan opslui
ten als zij zich voor haar werkzaamheden 
buitenshuis moet begeven. 

Ook hier gaf hij weer een concrete 
suggestie: hij meende, dat een bruikbare 
formule zou kunnen worden gevonden 
door enerzijds de aftrek tot een absoluut 
maximum te beperken en anderzijds de 
aftrek te verbinden aan het genoten extra 
inkomen, dat een nader te bepalen veel
voud van het af te trekken bedrag zou 
moeten zijn. 

Een andere kwestie is weer. dat de 
leeftijd, waarop vrouwen haar arbeid be
eindigen en worden gepensionneerd, een 
andere is dan die voor mannen. Hierme
de kan, als objectief criterium, in de wet 
rekening worden gehouden. 

In verband met een bepaalde verho
ging van de leeftijdsgrens voor pension
nering gaf hij ernstig in overweging, deze 
zaak eens goed te bekijken. 

Con junetarele 
bespiegelint{en 

Uitvoerig ging de heer Van Leeuwen 
in op de conjuncturele bespiege

lingen. Wij zullen ons hier echter moeten 
bekorten. 

Bij de schriftelijke gedachtenwisseling 
was van P.v.d.A.-zijde op conjuncturele 
gronden o.a. bezwaar gemaakt tegen de 
vervroeging van de belastingverlaging. 

Zij gaan daarbij uit van het principe, 
dat belastingverlaging in een tijdperk van 
hoogconjunctuur, op zichzelf ongewenst 
zou zijn. 

De heer Van Leeuwen was van me
ning, dat, tenzij er goede redenen zijn 
om hiervan af te wijken, gestreefd moet 
worden naar evenwicht in de overheids
financiën. 

Wanneer de Staàt door minder te le
nen en meer af te lossen verder gaat in 
vermogensvorming, moeten hiervoor ge
wichtige redenen zijn. 

Normaliter moet in beginsel gestreefd 
worden naar een positie der staatsfinan
ciën, die conjunctureel neutraal is, ter
wijl er voor afwijking goede motieven 
zijn. Die motieven, voor zover gelegen in 
het zuiver economische vlak, zal hij vaak 
kunnen billijken. · 

Motieven om bewust af te wijken van 
het evenwichtsbeginsel kunnen ·echter 
ook gelegen zijn in\het politieke vlak, na
melijk bij hen, die socialisatie en de daar
mede gepaard gaande vorming van staats
vermogen voorstaan. Dan - zo zei de 
heer Van Leeuwen - billijk ik ze niet. 

Deze socialistische motieven worden 
van andere zijde soms domweg gesteund 

op grond van een bij velen aanwezig in
stinct, wortelend i·n privaat-economische 
motieven. 

Men wil af van schulden en vindt dat 
op zichzelf solide. Dit soort solide finan
ciers - aldus mr Van Leeuwen - speelt 
echter geheel in de kaart van de socialis
ten en dat is daarom in zijn ogen dood
gevaarlijk. 

Nu wilde het hem voorkomen, dat aan 
hen, die uit conjuncturele motieven 
hoge belastingen voorstaan, . het effect 
hiervan niet altlid even duidelijlk is. 

Door economen van naam wordt wel 
gesproken over reserves, die de overheid 
zou moeten vormen. maar de heer Van 
Leeuwen vroeg zich af of men dan wel 
altlid even helder voor ogen heeft, wat 
die reserves eigenlijk zijn. 

Hii kon reservevorming door de over
heid. voor zover die niet ligt op het ge
bied van goederen, slechts zien in ver
mindering van staatsschuld. En dan is 
het de vraag of men daaraan goed doet. 

Leidt die aflossing tot andere beste
ding, tot welke. of blijft er onbesteed 
inkomen? 

In het algemeen zal onbesteed natio
naal inkomen leiden tot een nationaal 
overschot, zich openbarende in aangroei 
van goud- en deviezenreserves. Deze 
kunnen behalve uit kapitaal en crediet
transacties. alleen daaruit voortkomen. 

Wanneer die goud- en deviezenvoor
raden een zekere hoogte heben bereikt, 
is het mercantilisme op zijn smalst om 
versterking als . doel op zichzelf na te 
streven. 

De ruimte in de overheidSkas zal ove
rigens, zo merkte mr Van Leeuwen nog 
op, een zeer averechts gevolg hebben. 
De conjunctuurtheoretici willen beper-
king en besteding. · 

Doch de ruime middelen zullen juist 
tot uitzetting daarvan leiden en staan 
aan een bezuinigingsstreven in de weg. 

Het is veel beter wanneer er weinig 
speling in de overheidsfinanciën zit, zo
dat nieuwe kostbare maatregelen tot 
daarmede verband houdende belasting
verhoging moeten leiden, dan dat men 
rustig uit ruime kas van de hoge boom 
kan leven. 

Wil er in de practijk iets terecht ko
men :van inschakeling van de belasting
politiek in de conjunctuurpolitiek, dan 
zal men z. i. op grond van recente gege
vens op korte termijn tot verhoging of 
verlaging moeten kunnen besluiten. 

Men zal daarvoor niet alleen over de 
begrotingscijfers moeten beschilkken, 
maar aan de kasinkomsten en uitgaven 

en de raming daarvan meer waarde 
moeten toekennen. 

Men zou b.v. tegen het einde van het 
jaar op grond van reële cijfers van het 
lopende jaar en de verwachtingen van 
het volgende jaar naar Engelse methode 
het percentage van de inkomsten-, ven. 
nootschaps- en andere belastingen moe
ten kunnen vaststellen. · 

Het belastingstelsel zou dan goed uit
gebalanceerd moeten zijn, zodat de uiter• 
aard beperkte procentuele verhogingen 
of verlagingen niet tot onaanvaardbare 
onbillijkheden zouden leiden. 

Ook zouden wij er voor moeten zorgen, 
dat conjunctureel bedoelde maatregelen 
als versnelde afschrlivingsfaciliteit en in
vesteringssubsidies. meer flexibel in de 
belastingwetgeving terecht komen! 

Mr Van Leeuwen: geloofde niet, dat wij 
in het fiscale denken en in ons belasting
stelsel reeds aan de vooravond staan van 
een dergelijke hervorming, die hij "ïn 
zijn geestesoog" wel als mogelijk zag. 

Met deze toeilwmstbeschouwing was 
onze geestverwant tevens gekomer.. aan 
het einde van hetgeen hij met betrekking 
tot de belastingvoorstellen had te zeggen. 

Er is, zo zei hij, geen reden om door 
te gaan met het kweken van overschot
ten, zoals wij die in de làatste vijf jaar 
hebben ·gekend. 

De Staatsfinanciën moeten een even
wichtig element worden in een even· 
wichtige economie, welke wij nastreven. 
"En in dit streven past ten volle een be. 
lastingverlaging in de orde van grootte 
als de Regering voorstelt, met het schep
je erop, dat i k erbli voorstel.'' 

In een later stadium van het debat 
sprak de heer Van Leeuwen over het 
huurprobleem en de voorstellen der Re
gering op dat punt. 

Dit, zomede 'het door prof. Oud ge
sprokene en het eindresultaat ,dat 7oor 
öns op het ogenblik nog in de schoot der 
goden ligt) laten wU voor de volgende 
wee~k. A. 
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VRIJHEID EN DEMOORATIE 

NIEUWS UIT AFDELINGEN EN CENTRALES 
Strijen hield zich bezig met de 

Kamer-candidaatsteil ing. 
De afdeling Strijen hield op 22 April 

j.l. haar jaarlijkse algemene ledenverga
dering onder voorzitterschap van de heer 
J. v. d. Hoek, daar de heer L. I. Over
water wegens ziekte verhinderd was. 

In het bestuur werden gekozen de he
ren A. E. J. Noorlander, P. Naaktgebo
ren en S. Overwater ter vervulling van 
een drietal vacatures. 

Voor de Tweede Kamerverkiezingen 
1956 werd in alfabetische' volgorde de 
navolgende voorlopige candidatenlijst 1 
samengesteld: 

· H. J. Ankersmit. J. G. H. Cornelissen, 
D. \V. Dettmeyer, mevr. A. Fortanier
De Wit, F. den Hartog, drs P. Herweyer, 
drs H. A. Korthals, mr H. F. v. Leeu
wen, prof. mr P. J. Oud, mr J. A. Over
water. mr L. A J. Ridder van Rappard, 
mr H. v. Riel, G. Ritmeester en R. Zege
ring Hadders. 

Na de pauze gaf de heer A. E. J. 
Noorlander, gemeenteraadslid, een inte
ressante beschouwing over diverse pro
blemen in de gemeente. 

Haren kreeg een nieuwe 
secretaris. 

In de op Woensdag 27 April gehouden 
jaarvergadering van de afdeling Haren 
van de V.V.D. heeft de secretaresse, mej. 
Vrind als zodanig bedankt. Zij is opge
volgd door de heer J. Niejenhuis. Het 
aftredende bestuurslid, de heer W. Ho
gen Esch werd bij acclamatie herbenoemd. 

Besloten werd aan de J.O.V.D. afdeling 
Groningen de jaarlijkse subsidie te ver
lenen, alsmede een extra bijdrage in ver
band met het door haar te houden con
gres te Groningen. 

De volgende voorlopige candidatenlijst 
werd door de afdeling opgesteld voor de 
Tweede Kamerverkiezingen in 1956: 

1. prof. mr P. J. Oud, gevolgd door de 
ilittende Kamerleden in alfabetische volg
orde. Vervolgens als nr. 10. G. Boerema, 
Pieterburen, 11. mr K. van Dijk, Gronin
gen, 12. H. J. Edzes, Haren (Gr.), 13. 
mevr. Everts-Mackeno, Wildervank, 14. 
mr H. Waalkens, Vlagtwedde, 15. mevr. 
Doornbos-Oosting, Roodeschool, 16. T. H. 
Huisman, Grootegast, 17. R. J. Clevering, 
Eenrum. 

De leden zullen worden opgewekt de 
partijdag op 17 September te bezoeken, 
terwijl een plaatselijke middenstands
commissie wordt ingesteld. 

Kamer-candidaatstelling te Breda. 
De afdeling Breda hield op 28 April 

een geanimeerde ledenvergadering, waar 
de navolgende voorlopige candidaten -
in alphabetische volgorde - voor de a.s. 
Kamerver<kiezingen werden gesteld: 
1. J. G. H. Cornelissen, 2. mevr. A. For
tanier-De Wit. 3. J. Hagens te Hooge 
Zwaluwe. 4. J. H. Kloezen te Breda, 5. 
drs A. H. Korthals. 6. Mr H. F. v. Leeu
wen. 7. T. Nederlof te Breda, 8. M. P. 
van Nieuwenhu\izen te Steenbergen, .9. 
E. Noorman te Bergen op Zoom, 10. Nir 
P. J. Oud. 11. Jhr ir J. de Ranitz, te 
Bergen op Zoom, 12. G. Ritmeester, 13. 
Mr J. van Sandick te Eindhoven, 14. me
vrouw Schlemper-van Gijn te Vug!IJ.t, 
15. Mr. E. H. Toxopeüs te Breda. 

Na de pauze hield de heer Y. P. W. 
van der Werff een voordracht over "Een 
generaal in de politiek", en wel de ge
neraal Boulanger, welke zeer aantrek
kel\ike voordracht met veel belangstel
ling, tot uiting komende in vragen van 
diverse aard, werd gevolgd. 

Mr H. van Riel sprak te Nijmegen. 
Gemakkelijk is het niet in de katho

lieke delen des lands propaganda voor 
onze beginselen te .maken, noch om tot 
g.rote activiteit als· ·afdeling te komen. 
Het bestuur .van, d.e. -afdeling Nijmegen 
geeft zich echter a'ne moeite, evenals ons 
raadslid, mr H. P. Beets. 

Voordat de heer van Riel op Woensdag 
11 Mei j.l. in het gebouw "De Vereni
ging" zijn causerie aanving, vertelde de 
waarnemend voorzitter, de heer F. R1van 
Gelder het een en ander van ·de plannen, 
die het bestuur heeft terzake van de op
richting van een adviesbureau ·voor VVD
leden, terwijl hij tevèns ·de moeilijkheden 
schilderde, welke ons raadslid-een}ing, de 
heer Beets, o.m. jn .. de strijd rondom het 
gebouw "De Vereniging" - dat forse 
monument van protestantse: burgerzin -
weet te overwinnen. · 

De spreker zette uiteen waarom naar 
zijn gevoelen de kansen voor het libera
lisme op het ogenblik· zo bijzonder gun
stig liggen, waarbij hij o.m. het felle ge
vecht van mr Oud voor de geestelijke 
vrijheid, in de steek gelaten door de 
P.v.d.A., memoreerde. 

De heer Van Riel wees op de onmoge
lijkheid en onwenselijkheid, te trachten 
een politiek van behoud zonder perspec
tief voor brede lagen des volks te voe
ren, daarbij tegelijkertijd waarschuwend 

tegen het opbieden tegen de socialisten. 
Geen systeem van verdelen, maar 

slechts een systeem, dat zoveel mogelijk 
kleine bezitters schept, brengt vrijheid 
en welvaart tegelijk. · 

Ook de strijd van mr van Leeuwen 
voor belastingverlaging kwam aan de 
beurt, terwijl de heer Van Riel tenslotte 
wees op de grote betekenis van het sa
menzijn als gemeenschap in groepsver
band. 

Wij liberalen hebben wel eens te wei
nig rekening gehouden met wat de so
ciale psychologie over de emotionele be
hoeften van de mensen leert, maar de 
organisatie van de VVD-dag op 17 Sep
tember a.s. toont, dat wij ook hier op de 
goede weg zijn. 

Het gehoor was klein maar aandachtig 
en verondersteld mag worden, dat vele 
Nijmegenaren op 17 September 1955 de 
weg naar Kurhaus en Circus zullen we
ten te vinden. 

Bij de geanimeerde discussie kwam het 
probleem van de herbewapening van 
Duitsland en de consequenties daarvan 
tenslotte nog aan de orde. 

Tenslotte kan nog worden gemeld, dat 
door de afdeling Nijmegen definitief een 
VVD-adviesbureau is opgericht, ten hui
ze van de secretaresse van de afdeling, 
Dommer van Poldersveldtweg 1. 

De bedoeling van dit bureau is de le
den en geestverwanten te helpen, waar 
zich moeilijkheden op maatschappelijk of 
sociaal terrein voordoen. 

Onder-Centrale Voorne en Putten 
vergaderde. 

Onder voorzitterschap van de heer C. 
G. Trouw hield de Onder-Centrale Voor
ne en Putten op Donderdagavond 12 Mei 
j.l. een vergadering in Hotel de Nymph 
te Brielle. 

Op deze vergadering, waar bestuursle
den van alle afdelingen op het eiland aan
wezig waren, werd uitvoerig van gedach
ten gewisseld over versebillende organisa. 
torische problemen, speciaal betrekking 
hebbende op de afdelingen van dit eiland. 

Nadat de organisator/propagandist der 
Partij, de heer L. van Vlaardingen, ge
sproken had over de betekenis van de 
massale bijeenkomsten op 17 September 
a.s. te Scheveningen, werd door de ver
gadering een voorbereidingscommissie sa
mengesteld, waarin afgevaardigden uit 
alle afdelingen der Onder-Centrale zit
ting hebben. 

Deze voorbereidingscommissie voor het 
eiland Voorne en Putten bestaat thans 
uit de heren: A. Swànenburg, C. G. 
Trouw, A. J. Rijsterborgh, P. Klok, A. 
Wijerse en H. F. Paul, terwijl J. van 
Antwerpen te Heenvliet het voorzitter
schap op zich heeft genomen. 

De Onder-Centrale Voorne en Putten 
zal stellig met een aantal bussen op 17 
September acte de présence geven. 

Hoogezand-Sappemeer koos 
nieuwe voorzitter. 

Op 13 Mei j.l. kwam de afdeling Hooge
zand-Sappemeer in Hotel Faber in een 
jaarlijkse ·ledenvergadering bijeen. 

De heer Beekhuis heette de aanwezi
gen welkom. De rekening en verantwoor
ding door de penningmeesteresse mevr. 
Th. Benes-Jonker werden goedgekeurd. 

Het jaarverslag door de secretaris H. 
Groeneveld, die wegens drukke werk
zaamheden had bedankt, werd door zijn 
opvolger de heer K. P. Boon voorgelezen. 
Verslagen werden gedaan door de afge
vaardigden naar de gehouden Kringver
gaderingen te Veendam en Groningen, 
alsmede naar de Algemene Vergadering 
te Haarlem. 

De heren Beekhuis en dr Lolkema wer
den als bestuursleden herkozen. 

Mevr. Groeneveld-Berends vroeg meer 
financiële steurt voor de vrouwenafdeling 
der V.V.D. 

Verschillende vragen werden door de 
leden gesteld, die door wethouder Topper 
en de gemeenteraadsleden Beekhuis en L. 
Lambers werden beantwoord. 

Tenslotte sloot de voorzitter de nuttige 
en geanimeerde vergadering. 

In de later gehouden bestuursvergade
iing werd op voorstel van de heer Beek
huis de heer T. Albrenda 'tot voorzitter 
der afdeling benoemd. 

Hernieuwde activiteit in de 
afdeling Kedichem. 

Op initiatief van de voorzitter der 
Onder-Centrale Gorinchem, mr J. E. 
Goudsmit, werd op Vrijdag 13 Mei j.l. 
door het algemeen secretariaat een verga
dering van de afdeling Kedichem bijeen
geroepen in Café Lingezicht aldaar. 

Op deze druk bezochte vergadering, die 
onder voorzitterschap stond van de heer 
A. C. Vermeulen, werd alle,reerst het 
woord gevoerd door mr J. E. Goudsmit, 
die een overzicht gaf van de politieke 
situatie van dit moment. 

Vervolgens sprak de organisator/propa
gandist der Partij, de heer L. van Vlaar-

dingen, die de afdeling Kedichem op
wekte in grote get.llle naar de V.V.D.-dag 
op 17 September a.s. te Scheveningen te 
komen. 

Een zeer geanimeerde bespreking, 
waarbij een groot aantal vragen uit de 
vergadering naar voren kwamen, vulde 
het grootste gedeelte van de avond. 

Aan het slot van de avond sprak de 
heer A. Caljé, Hoofdbestuurslid der Par
tij, nog een opwekkend woord, waarbij 
hij met nadruk wees op het feit, dat de 
V.V.D. thans politiek gezien de wind zeer 
bepaald in de zeilen heeft, wat goede 
moed geeft voor de verkiezingen van 1956. 

Zuidhorn stelde voorlopige 
candidatenlijst samen. 

De afdeling Zuidhorn vergaderde in 
Hotel Addens onder leiding van de heer 
J. W. Zantinga. 

De rekening van de penningmeester 
sloot met een klein batig saldo. 

In de plaats van de heer J. W. Zantinga 
werd gekozen de heer K. H. N. de Boer. 

Op de voorlopige candidatenlijst voor 
de Tweede Kamer werden naast de zit
tende leden geplaatst: R. J. Clevering, 
Prof. H. 's Jacob, Mej. Mr J. L. Toxopeus 
Pott, Mr H. S. Siebers, Mevr. Stoffels-v. 
Haaften, J. W. Dettmeijer, Ir A. Voet en 
Mr P. D01·hout. 

De aftredende voorzitter werd dank ge
bracht voor het vele werk door hem ver
richt in het belang van de afdeling, waar
bij een stoffelijk blijk van erkentelijk
heid werd aangeboden. 

Copie voor deze rubriek te 
zenden naar: 

Mf!juffr. Joh. H. Springer, 
Alexanderstraat 16 Haarlem. 

Kader-cursus voor 
Vrouwen 

Een voorbeeld, dat navolging 
verdient 

N u de kadercursus, welke in de 
maanden October tjm Maart 

voor en door de Vrouwen in de V.V.D. 
in .de Centrale Utrecht werd georgani
seerd, is beëindigd, is het mis'?Chien 
voor de andere vrouwengroepen in
teressant er eert en ander over te ver
nemen. 

De cursus bestond uit acht midda
gen, elk van ongeveer twee uur, en 
werd met een tussenruimte van tel
kens drie weken te Zeist gehouden. 

De kosten, ongeveer f 5.-- per per
soon, werden door de deelneemsters 
zelf gedragen. De cursus had van het 
begin tot het eind een geanimeerd 
verloop, al misten we nogal eens wat 
deelneemsters op het appèl. 

Van de zes-en-twintig woonden er 
gemiddeld achttien de middagen bij. 

De gehele cursus was in zijn opzet 
nieuw, zodat we met de werkwijze 
enigszins hebben moeten experimente
ren. De bedoeling was de acht midda
gen te wijden aan vier onderwerpen, 
voor elk onderwerp twee middagen. 

De spreekster zou op de eerste mid
dag in grote trekken haar onderwerp 
behandelen, dan zouden de deelneem
sters zelf aan het werk gaan door de 
behandelde stof en de. opgegeven lite
ratuur te bestuderen, waarna op de 
tweede middag de nabespreking zou 
volgen. . 

In de practijk ging het echter vaak 
zo, dat de spreekster haar onderwerp 
over de twee middagen verdeelde, ter
wijl op elke middag na de pauze vra
gen werden gesteld. 

Vooral de beide moeilijke, haast 
"technische" onderwerpen "Woning
bouw" en "Positie van de gehuwde 
vrouw in .'t Nederlandse rechtsleven" 
leenden zich beter tot deze laatste me
thode, omdat een eenvoudige, voor le
ken begrijpelijke literatuur daarover 
moeilijk te vinden is en eigen werk
zaamheid van de deelneemsters dus 
nauwelijks te verwezenlijken was. 

Bij een volgende cursus hopen we 
het vraagstuk van de grotere eigen 
activiteit der deelneemsters op te los
sen door bij daarvoor geschikte on
derwerpen telkens drie deelneemsters 
een referaat over de stof te laten hou
den alvorens de spreekster aan het 
woord komt. 
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17 September a.s. 

Oproep van de 
Centrale Westerkwartier. 

Vanwege de Centrale Groningen is een 
werkcomité gevormd, bestaande uit de 
voorzitter en de secretaresse, alsmede de 
heren G. de Vries, dr K. v. Dijk en T. de 
Vries. 

De voorlopige plannen zijn om met een 
extra trein te gaan. Ook het -vervoer van 
Groningen naar de . woonplaatsen terug 
zal worden geregeld. 

Nadere berichten aan de afdelingsbe
sturen zullen weldra volgen. 

Het is wel gewenst, dat reeds nu de 
besturen hun leden opwekken, op 17 Sep• 
tember mee te gaan naar Scheveningen. 
Laat het Westerkwartier niet achterblij· 
ven. 

Bij het eerste onderwerp Het begin
selprogramma van de V.V.D. en dat 
van de andere partijen, kon de oor
spronkelijk gedachte werkwijze met 
succes gevolgd worden: hier bestu
deerden de deelneemsters zelf de be
ginselprogramma's van (behalve de 
V.V.D.) A.R., C.H.U., K.V.P. en P.v. 
d.A. en gaven daarvan op de cursus
middagen korte samenvattingen, die 
zeer interessant waren. 

Niet alleen kwam hier en daar wel 
eens discrepantie naar voren tussen 
theorie en practijk t.a.v. de beginselen, 
ook konden we nog eens duidelijk con
stateren wat de verschillende begin
selprogramma's wel en niet bevatten 
over b.v. de democratie, het bezit, de 
verdraagzaamheid en de positie van 
de vrouw. 

Het tweede onderwerp, de Neder
landse staatsinrichting, waarbij o.m. 
de werkwijze van de Staten-Generaal 
en het kiesstelsel besproken werden, 
leverde veel meer stof tot discussie 
dan we aanvankelijk gedacht hadden. 

Vooral de verschillende Grondwet
hoofdstukken, en met name Gods
dienst en Ond.erwijs, trokken sterk de 
aandacht. 

Het derde onderwerp, de \Voning
bouw, behandeld door de wethouder 
van Openbare Werken te De Bilt, 
werd gesplitst in twee delen: 1e. de 
financiering en de organisatie; 2e de 
technische kant, en daarvan vooral de 
opstelling van l?en uitbreidingsplan. 

Toen wij met zijn allen gebogen 
stonden over een tafel met verschil
lende versie's van één uitbreidingsplan 
hebben wij een uitstekend beeld ge
kçegen van de gecompliceerdheid van 
deze materie! 

De inleidster van het vierde onder
werp, De positie van de gehuwde 
vrouw in het Nederlandse rechtsleven, 
wachtte de moeilijke taak om aan ju
ridische leken iets bij te brengen van 
een stof, de handelingsbekwaamheid 
van de· gehuwde vrouw, die object is 
van.niet mindPr d~n viror wrot>'ontwer
pen. 

Zij slaagde hierin ten vuHe door, als 
het ware vanuit een onzijdig stand
punt, de verschillend~ kwesties alll na
tionaliteit, gemeenllchap van goederen, 
wijziging van huwelijksvoorwaarden 
tijdens huwelijk, ouderlijke macht, in 
al hun facetten te belichten. 

De uitvoerige discussie op beide mid
dagen, ook al werden we het daarbij 
niet altijd eens, bewezen hoezeer de 
spreekster haar gehoor had geboeid. 

Voor het feit dat deze cursus on
danks de vaak zeer moeilijke onder
werpen mocht slagen kunnen we de 
vier sprekers, mevr. dr A. J. P. Wi
baut--van Gaste!, mevr. mr J. M. 
Stoffels-Van Haaften, de heer H. F. 
Brune en mej. mr E. C. Simons, die 
elk twéé middagen voor ons uittrok
ken, niet dankbaar genoeg zijn! 

E. V.-S. 

PROVIN(:IEDAG 
ZUID-HOLI"'AND 

() p Maandag 23 Mei in kasteel 
Oud-Poelgeest, Oegstgeest. Bus

sen vanaf station Leiden (uitgang 
Oegstgeest) om 10 uur à 10.20 uur. In
lichtingen en aanmelding bij mevr. v. 
Drie!, Koninginnelaan 10, Oegstgeest. 
Kosten totaal f 4. 75. 

~-------------------------------
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De tragedie van het Russische 
staatkundig denken 

Besef van de 
vele 

dialectische achtergrond 
~n onze ogen bestaande 

van de Russische politiek doet 
tegenstrijdigheden begrijpen 

ons 

De Westerse mens slaat de RUS8ische gedragslijn veelal verbijsterd en ontsteld 
gade. Hij mist daarmede totaal het contact, dat hij gewoon is te onderhouden ook 
-c; diegenen, waarmede hij fundamenteel van. oordeel verschilt. 

Er la met de Rus geen vruchtdragende dlscUS8ie mogelijk, omdat hij een andere 
c-telljke taal spreekt. En toch vindt de Rus zelve in zijn gedrag nief5 vreemds. 

Wij vergeten dan In het Westen wel eens de grondwaarheid van de Franse slag
lliD: "pour disenter il faut être d'accord" - om van gedachten te wisselen moet 
~~~en het eens zijn . . . omtrent zekere uitgangspunten. 

Ea juist die uitgangspunten van het denken verschillen zo in het Westen en in 

Rusland, "In de lacrimae" - vandaar de tranen. 

Men kan de stelling verdedigen, dat de 
tweespalt al bestaat sinds de scheuring 
in de Christelijke Kerk, toen al vóór het 
jaar 1000 de geestelijke wegen van West 
én Oost uiteen gingen. 

En zeker heeft Rusland sinds de dagen 
van Peter de Grote een stijgende verba
zing, en ook fanatieke liefde en woeste 
afkeer in het Westen gewekt, maar altijd 
in de gedaante van het andere, het 
vreemde. En zo verging het de \Vesterse 
geest in Rusland. 

Er was een spanning, waarin men zich 
elkanders tegendelen voelde en toch ver
bonden, een dialectische spanning dus. 

Men kan de opmerking ma1ken, dat het 
marxisme dan toch een volledig Wester
se import was, die door Rusland maar 
al te gaarna is opgezogen. 

Dit product van ·het Westers denken 
sloeg dan toch maar volledig aan! Maar 
Dostojewsky heeft al met helderziend
heid betoogd, dat het marxisme het toen
malige Westen tot op het gebe•mte cri -
t i s e e r d e, zelfs min of meer was de 
negatie van het toenmalige Westen en 
d a ar o m zo aansloeg in de Russische 
revolutionnaire gedachtenwereld. 

Het was het protest van het Westen 
tegen het Westen, dat d{' opstandige 
Rus aantrok. De slavophiele Rus deel
d e dit protest, maar fundeerde dit op 
een andere, niet door het zich negerende 
Westen voorgebrachte basis. 

Begrip van het 
(lialectisch denken 

Met de uitdrukking "zich negeren" 
zijn wij gekomen in de dialectische rede
nering, waarvan het bolsjewistische den
ken geheel bewust is doortrokken, en 
die men in vele uitingen van de Russi
sche cultuur van vóór de revolutie ook 
onbewust vindt beleden. 

Wat bedoelt men met dit dialectische 
denken? In -de eerste plaats, dat ons 
denken dynamisch is en zich beweegt in 
tegèndelen, die in elkander overslaan. 

Men vindt deze denkwijze in het gees
teHik leven van vele tijden en volken 
en hare verschtiningsvormen worden 
door oude wijsheid en ook door ons ge
dachtenleven gemakkelijk als juist aan
vaard: "de eersten zullen de laatsten 
zijn", "het hoogste recht is het hoogste 
onrecht" - om maar heel enkele spre
kende voorbeelden te noemen. 

De dialectiek stelt, dat alles in een 
staat van worden verkeert en dat geen 
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phase in het dénken de absolute waar
heid kan pretenderen. Het denken is een 
voortdurend proces, dat van lagere naar 
hogere stadia opklimt in een voortdu
rend omslaan in tegendelen, waaruit 
dan een synthese volgt. 

Het marxisme heeft deze denkwijze 
geadopteerd en haar aan een materialis
tische leer gekoppeld. Daaruit resulteer
de dan de sociale philosophie van de pro
ductieverhoudingen als basis van alle 
geesteUik en maatschappelijk leven, 
waarin ae klassen de in elkander over
slaande tegendelen representeren. 

De klassenstrUd nu bepaalt alle men
se}\jke verhoudingen, tot die betreffende 
religie, normaal en ethiek toe - het was 
deze leer, die de Russische adepten gre
tig inzogen. 

Ergens lag ook een contact met de 
Russische sfeer, waarin de tegendelen 
gaarne in elkander overslaan: broeder
lijkheid en wreedheid, diepe morele val 
en wederopstanding, men vindt dit im
mers in de klassieke Russische literatuur 
te over. 

Hoe ver Marx ging 

Marx ging zeer ver met zijn dialec
tisch-materialistische leer: " ...... ik ben, 
wat mUn geld kan kopen...... ik ben 
lelijk, maar ik kan mij de schoonste 
vrouw kopen. Ik ben dus niet lelijk,want 
het effect van de lelUkheid, haar · :!'sto
tende kracht. wordt door het geld terliet
gedaan (genegeerd) ... ·... Ik ben ' een 
slecht mens, on-eerlUk, zonder geest, 
maar het geld is geëerd, dus ook zijn be
zitter". 

Een hoogst gekunstelde redenering, 
aansluitende op de volkswijsheid: "geld, 
dat stom is. maakt recht, wat krom is". 
Het dialectische moment is nu de omslag 
van leUik in schoon, oneerlijk in eerlijk, 
!krom in recht. 

Een enigszins povere dialectiek overi
gens en niet in overeenstemming met 
de werkel\jke waarde van deze denk
wijze. Maar. een redering, die wonderlijk 
aansloeg in de harten van verbitterde 
mensen. 

Een volledige dubbele moraal, al naar 
de klasse. waarin men zich bevindt of 
waarvoor men strUdt, een dubbel woord
gebruik ...... ja, is het wonder, dat men 
elkander niet verstaat? 

Het is bekend. dat de staat in de op
vatting van Marx niets anders was dan 
he dwangmiddel bij uitnemendheid van 
de heersende klasse. Dit middel zou zij"l 
ontstaan, doordat de mens door het kapi
talisme tot koopwaar is geworden en 
daardoor van subject' tot object werd Èm 
alzo - hier is het dialectisch moment
van zichzelve vervreemde, zichzelve dus 
negeerde. 

'Het socialisme nu in marxistische 
geest zou zijn de negatie van deze nega
tie en de mens weer tot zijn eigen wezen 
terugvoeren, hetgeen dan natuurlijk zou 
medebrengen, dat de staat - het dwang
middel - zou kunnen afsterven, omdat 
er geen heersende klasse meer zou zijn. 

Nu is dus de superstaat van het Russi
sche bolsjewisme met· de marxistische 
doctrine wel zeer kras in strijd. In 1950 
wUdde Stalin zelf aan dit probleem een 
artikel .,in antwoord op vragen, die door 
leden van de bolsjewistische partij waren 
gesteld". 

Stalin nu verklaarde, dat de theorie 
van Friedrich Engels (de medewerker 
van Marx) betreffende het verdwijnen 
van de staatsvormen onder het socialis
me geldig is, wanneer de voorwaarden 
voor de verwerkelijking daarvan door de 
overwinning van het socialisme in een 
meerderheid van landen zijn ·vervuld. 

HU bevestigde evenwel Zijn geloof in 
de theorie, dat het socialisme in één land 
kan worden gevestigd. Stalin verklaard-

- ter verduidelti1king waarschijnlijk -, 
dat slechts boekenwormen en schrift
geleerden door dergelijke schijnbare te
genstellingen in verwarring worden ge
bracht, doch marxisten niet. 

Zo w e 1 de formule van Engels be
treffende het afsterven van de staat, 
a 1 s de conclusie der Sovjet-marxisten, 
dat de socialistische staat ten tijde van 
een kapitalistische omsingeling zijn 
leger- en staatsapparaat moet verster
ken, zijn juist, doch niet in absolute zin. 

De theorie der Sovjet-marxisten geldt 
voor de periode, waarin het socialisme 
(lees bolsjewisme) de overwinning be" 
haald heeft in één of verschillende lan
den; de theorie van Engels geldt, wan
neer de overwinning van het socialisme 
(lees bolsjewisme) in verschillende lan
den heeft geleid tot een socialistische 
overwinning in een meerderheid van 
landen. voor zover dan de noodzakelijke 
voorwaarden voor de verwerkelijking 
van de th<:orie zUn geschapen. Men ziet 
weer het dialectische moment: de theo
rie geldt e n geldt niet. 

Steeds twee ijzers in het vuur 
Besef van de dialectische achtergrond 

van de Russische politiek doet ons vele 
in onze ogen bestaande tegenstrijdig
heden begrijpen. Op te heffen zijn ze 
niet, integendeel zU behoren bij het we
zen van het communisme en Rusland 
beide. 

Het begint al b~i het bestaan vun de 
Sovjet-Unie zelve: immers onderhoudt 
die enerzUds betrekkingen, ook vreed
zame - de kruiser Sverdlov juicht Ko
ningin Elisabeth bij Splthead uit volle 
borst toe -. maar poneert deze Sovjet
Unie anderzijds, dat met de kapitalisti
sche staten slechts strijd zonder kwar
tier is geboden. 

Men sluit verbonden met zijn vijanden 
in Marxistische zin (of dit nu Hitier is 
in 1939, Churchill in 1942 of Tsjiang Kai 
Sjek in 1945) en bestrUdt zo nodig zijn 
vrienden in Marxistische zin (of dit nu 
Tito is. Slansky dan wel straks DUbricht 
of.. .... Mao). 

Men ka n niet anders, want de Sov
jet-Unie existeert nu eenmaal en deze 
existentie stelt l:).are onverbiddelijke 
eisen. Maar in de theorie van het marx
isme hoort zij eigenlijk niet thuis! 

En zo houdt men noodzakelijkerwijze 
steeds twee tizers in het vuur - het rkan 
niet anders, nu men twee uitgangspun
ten heeft. Het anders denkende Westen 
kan steeds weer de vinger op tegenstrij
digheden leggen: men moedigt het Oos
terse nationalisme aan e n vidiceert an
derzUds Moskou's onbestreden en abso
luut internationaal leiderschap over de 
arbeidersmassa der wereld, men preten
deert de Russische superioriteit - ook 
in het kapitalistische verleden - op 
ieder gebied en stelt de absolute· gelijk
heid van rassen. volken en mensen, men 
onderdrukt te BerlUn e n geeft toe. 

Men propageert de eenheid van Duits
land en stelt die zo lang mogelijk uit, 
men voert een kruistocht voor de vrede 
en drUft de bewapening op. Ja en dus 
kan men steeds alle kanten op en dat 
wil men. 
En in de Russisch-bolsjewistische opvat
ting 'kunnen deze tegenstrijdigheden ge
rust naast elkander bestaan, omdat im
mers het ware of onware der tegenstrij
dige gezichtspunten voortkomt uit de 
strUdende maatschappelijke verhoudin
gen. 

Er is maar één synthese in de tegen
strijdigheden: het bestaan der Sovjet
Unie. die tevens de bestaansvoorwaarde 
is voor de communistische beweging in 
de wereld, mag nimmer vrijwillig wer
kelijk grote risico's lopen, de Sovjet-Uine 
moet. zo het daartoe komt, tot elke prijs 
verdedigd worden, terwille van het hei
lige Ruslan-d en ...... terwille van de we
reldrevolutie. die uiteindelijk de Sovjet
Unie als s t a at z a 1 n eg é r e n. 

Zo worden, waar nodig, buitenlandse 
of binnenlandse communisten in naam 
der revolutie aan de belangen der Sov
jet-Unie en anderzUds naamloze Russen 
in naam der Sovjet-Unie aan de revolu
tie opgeofferd. 

Achtergrond der p~n 
Indien de opoffering met een proces 

gepaard gaat. wordt slechts met volle-

dige zelfbeschuldiging - Russisch ver
sch~insel - en bekentenis genoegen ge
nomen. En dan blijkt de beschuldigde 
zijn gehele leven vals spel te hebben ge
speeld, agent van het kapitalisme te zijn 
·geweest. zelfs al. was de beschuldigde -
als in het geval-Jagoda van 1937 en Be
ria van 1954 - met de verantwoordelijk
heid voor de veiligheid van Stalin zelf 
belast. 

Veelal schrtift men dan de be'kentenis
sen aan de cominunistische inquisitie toe 
en vaak zal dit juist zijn. Maar voor de 
gelovige communist zit itt' de zelfbeschul
diging meer: het is de totale negatie van 
zichzelve, die hem aantrekt. 

Dat is immers zijn geloof geweest, dat 
alle dingen in hun tegendeel omslaan 
en de inner!Uke tweespalt in zich dra
gen. En voor de Rus komt daarbij het 
in hem broeiende zondebesef, het geloof, 
dat allen aan alles schuld zijn - zoals 
Dostojevsky doet zeggen. 

Uit de negatie van zichzelve en de be
kering zal dan het betere voortkomen, 
al moet het individu daarvoor sterven. 

Zo zal menig overtuigde communist 
zeker hebben gedacht - natuurlijk niet 
allen. En of niet zelfs de nagedachtenis 
van Stalin zal worden genegeerd? ~r zijn 
tekenen, die er op wijzen. 

De tragedie der marxistische dialectiek 
is, dat zij uiteindelijk hare scheppingen 
zal negeren, zal tenietdoen. Zo kan het 
Sovjet-systeem' slechts blijven bestaan bij 
de gratie van de internationale en so
ciale spanning, die het veronderstelt en 
zo nodig creëert. 

Want pas in deze spanning kan de 
innerlUke tegenstrijdigheid tussen het 
bestaan van de Russische Sovjet-st a at 
en het internationale staatloze commu
nistische ideaal worden gecombineerd. 

Een geslaagde wereldrevolutie bete
kent het instorten van het Russische 
communistische monopolie en wellicht 
ook van de Russische macht. Want het 
isolement zou verbroken worden en of 
Rusland in de nieuwe wereldstaat de 
leiding zou behouden? 

De ervaringen met Peking spreken te 
dezer zaken voor Moskou sombere taal. 
Nee, de Russische staat heeft alle be
lang bij continuatie van de huidige toe
stand van koude spanning. En mocht 
deze psychisch en materieel niet te 
handhaven ztin -en er zijn tekenen, die/ 
daarop wijzen - dan zal het internatio
nale communistische ideaal, liefst in 
schijn, maar zo nodig in ernst, worden 
afgezworen, eerder dan dat het bestaan 
van de Russische staat op het spel wor-:lt 
gezet. 

Dan zal de marxistische leer zichzelve 
genegeerd hebben en de traged\e dezer 
dialectiek zUn vervuld. 

B. W. KRANENBURG. 

Afdelingssecretarissen 
opgelet 

U wordt drin~nd verzocht, de 
verhuizing van leden naar een 
andere gemeente onmiddellijk op 
te geven aan het Algeineen Secre
tariaat der V.V.D., Koninginne
gracht 61 te 's-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het lid zijn (haar) 
contributie over het lopende jaar 
al dan niet heeft voldaan. 

Het Algemeen Secretariaat 
draagt zorg, dat de afdeling in de 
plaats van vestiging hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Werkt er toe mede, dat niet on
nodig leden voor onze Partij Yer
loren gaan! 

Bij voorbaat onze dank. 



-~ "Maak de V. V.D. sterk''!! 
TELEVISIE RADIO 

WILLEM DE JONG 
Voorheen PASSAGE 

Specialisten sinds 1906 

GRAMO 

KORTE HOOGSTRAAT 16 

Telefoon 117640 <! lijnen) 

Tussen Gerzon en V. & D. 

TAPE~RbCORDERS 

LEDERWAREN REISARTIKELEN 

Lijnbaan 59 

Nieuwe Binnenweg 245 

Noordmolenstraat 7 

Nieuwe Binnenweg 349 
Beijerlandselaan 190 
Hoogstraat 80 (Schiedam) 
Telefoon kantoor 21122 

BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 

VERSIERINGEN VOOR RECEPTIES 

BRUIDSBOUQUETTEN ENZ. ENZ. 

1mm1nK DE LAnGE 
v/h J.C. DE LANGE'S Koninklijke Tuinbouwinrichting 

HoHeverancier van H.M. de Koningin 

MEENT 125 - ROTTERDAM - TELEFOON 27977-22303-20999 

N.V. OBSERVATOR 
ROT'I'ERDAM, WESTZEEDI.JK 52, TEL. 111520 

FABRIKANTE VAN: 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETERS, TACHOMETERS, 

Agenten voor Zeekaarten en 
Nautische boeken. 

REPARATIES OP KORTSTE TERMIJN. 

"Vulcan'' Oliën en Vetten 
VOOR SCHEEPVAART EN INDUSTRIE 

"KAMO'' 
Technisrhe Handelsvennootschap 

OOSTERKADE 45, ROTTERDAM (C.) 
TELEFOON 22173-23577 

van zee-en 
binnenschepen 

n.v. 

C. van der Giessen & Zonen's 

1 Schee~swerven N.V.I 
Krimpen aan den IJssel 

INTERN. MEUBEL TRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

• Verhuizingen en transporten onder volle garantie 
• Verpakkingen voor zeetransporten naar alle werelddelen 
• Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels 

Let op het j u i s t e adres! 
INSULINDESTRAAT 260-291 (hoek Be1gweg) 
Rotterdam-C. Telefoon 46021 

Tot in de perfectie I 

Dames en Herenkleding 
KUSTERS & FRANK 

1e Mlddel .. nclstr•et 7 
Rotterdam, Tel. 51932 

Voor Chemisch 
Reinigen met 

FIX-COUPE 
NABEHANDELINB 
<waardoor de coupe 
van leder kledingstuk 
onberispelijk hersteld 
en de textielvezel ver
jongd wordt): 

Chemisch Reinlglngsbedrljf 

Van Alphen 
ROTTERDAM: 
HOOFDKANTOOR: 
Oostzeedijk 206-208, 
telef. 28026, 26669, 

111733 12 lijnen) 
Dordtseloon 110, 

tel. 77494 
Burgem. Hoffmonpl. 2, 

tel. 25867 
Crooswl}kseweg 47, 

tel. 116952 
1 e Pijnockerstraat 132, 

tel. 83990 

N.V. MACHINEFABRIEK EN REPARATIEBEDRIJF 

J H KELLE"' R Rotterdam~O. 
• • _ Schaardijk 81 

Rijdbare kraan van 13 ton. 
Levering, inbouw, reparatie en onderhoud van dieselmotoren 
Aanleg, onderhoud en reparatie van electriache Ucht- en 
krachtinstallaties voor schepen. · 
Onderdelen, scheepsschroeven, zoetwaterkoelen, enz. 
Levering en montage van mechanische installaties voor de 
zuivering van atvalwater. 

Briefadres: Rotterdam-0. 
Telegram-adres: Keimotor Rotterdam 
Telefoon: Rotterdam ....................... 112980 

Na 17 uur: Onderdirecteur 112981 
Portier 112982 

N.V.~ BOELE'S 
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ ROTTERDAM) 

REPARATIE EN NIEUWBOUW 
rELEFOON 72868 ROTTF..RDAM 

B'ETONPAAl 
FUNDERINGEN 
"SYSTEEM DE WAAL" 

~-----· .. --- ... . ·-···· ....... . ·····:::::::::::::::::::::::: 
. .. 

······-·-············ :::::::::::·.:::::::::::::::··.: 

Ruim 40 jaar '!rvaring . 10, UI, 20, 
25, 30, 35, 40, 60, 60, 70, 80 ton. 

Voor venterklnl en nieuwbouw. 

Ook IN fabrieken · kerken 
scholen huizen. 
Door het gehele land. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N.V., 

A'dam, Tel. 81810, Gen. Vetterstr. 68 
R'DAM, Tel 66219, Thurledeweg i 

TEI.EGR. BOELE-BOLNES 

Gelalle stalen buizen ven 
6-11 4 m.m. blank getrokken 

e 
Gelaste rieten .. lempljp 

e 
G-en Waterle14tng buis. 

zwart en 
gegal .. anlseerd tot 4" 

N. V. RIJNSTAAl 
v/hJ. W.OONK &Co 
ARNHEM TEL. 24941 



,. ~taak de V. V. D. sterk''!! ., 

J' oor schepen: J1 oor scheepsverven: 

OE NEDERlANDSE 

:; L H ~ ~ P. ~ B U lJ W ~ R ~ 
PIETER SCHOEN & ·ZOON N.V. 
ROTTERDAM • Postbus 10 3 7 • St. Jobsweg 30 

· WILTON-FIJENOO RO 
ROTTERDAM 

~cheepsbouw 

Machinebouw 

SCHII:IIAM 

Reparatie 

Drijvende dokken van 4500 

tot 46000 ton hetvermogen 

W. F.- Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

SNIKKERS' HANDEL MIJ. N.V. 
!'EL. ii052 OVERSCHIE 82477 K 1800 

* 
DRAAD - DUNW ANDIG - · VLAMPOPEN 

FI'ITINGS FLENZEN LASBOCHTEN 

FABRIEKSKACHELS 

~ zeilmakerij 

BINGHAM & CO. vlaggen." 

labriek 

BINDHAM & CO. 
schiedam 

e 
A VAN HOB<)KEN & Co. 

ANNO 1'7'74 

DEVIEZENBANK 

• 
PABKLA.AN 82-84, TEL. 110820 ('f 1\JDen). 1'ELilll lll'f8 

ROTT~RDAM 

VAN DER VORM's 
AANNEMINGSBEDRIJF N.V. 

ROTTERDAM 

Kentoor: COOLSINGEL 75 - Telefoon 27700 

N.V. Vereenigde Touwfabrieken 
GEVESTIGD TE ROTTERDAM· 

's-GRA VENWEG 264, TEL. 11.40.60 

* 

Fabrikanten van: 

ST AALDRAADKABELS 
HERCULESTOUW - PYTHONTOUW 
SISAL- EN MANILLATOUWWERK 

* . 

En van de welbekende VERTO-PRODUCTEN: 

JABO 
VELVETO 
UNIRO en 
cocos 
voor vloerbedekking. 
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W EEK 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 TIE 

DE KABINETSCRISIS 
Bij een methode van kabinetsformatie als in 

ons land meer en meer gebruikelijk wordt, 
is de kans op tussentijdse wisseling in het rege~ 
rend personeel uitermate gering. 

Kabinetten komen niet tot stand dan na lang~ 
. durig overleg tussen Kamerfracties. Er wordt bij 

dat overleg minder op de hoedanigheden dan op 
. het aantal der ministers gelet. 

Iedere groep moet zijn evenredige portie heb~ 
ben en daar er maar één plaats beschikbaar is 
voor een Minister~President moet een groep, aan 
welke deze post ontgaat, desnoods gecompenseerd 
worden door toewijzing van een gewone plaats 
meer. Zo nodig worden daarvoor enkele nieuwe 
plaatsen in het leven geroepen, ook al bestaat 
daaraan geen enkele zakelijke behoefte. 

Het benoemen van. een Minister voor de Pu~ 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en van één 
voor Maatschappelijk Werk zijn daarvan spre~ 
kende voorbeelden. 

Een aldus gevormd Kabinet wordt natuurlijk 
een kruidje~roer~me~niet. Men durft geen plank 
door een andere te vervangen uit vrees, dat de 
constructie van het geheel deze reparatie niet zal 
kunnen verduren. 

ledere ministercrisis dreigt daardoor aanstonds 
uit te groeien tot een kabinetscrisis, waarvan on
vermijdelijk een vermindering van de invloed van 
de Kamer het gevolg is. Want de Kamer is te
recht op een kabinetscrisis niet gesteld. 

Zo'n crisis brengt een grote stagnatie met zich, 
die allerminst in het landsbelang is. Bovendien 
zijn de politieke verhoudingen bij on~ zodanig 
vastgelopen, dat er maar weinig kans is, dat een 
erisis een Vet'nieuwing zal brengen. 

Meestal is het eind van het lied, dat de zaken 
op de oude voet worden voortgezet, zodat men 
zich afvraagt, waarvoor al die omslag moest wor~ 
den gemaakt. 

* * * 
Terecht zal de Kamer er onder deze om

standigheden naar streven zo enigszins 
mogelijk een kabinetscrisis te voorkomen. Dit 
geldt ook voor de oppositie. 

De oppositie is er niet om de regering à tort et 
à travers, de voet dwars te zetten. Ook zij heeft 
het landsbelang, dat gelegen is in de stabiliteit 
der Regering, in het oog te houd~n. - , 

Zij zou onjuist handelen, indien zij om louter 
politieke regenen een Kabinet naar huis zou hel~ 
pen zenden, indien zij er niet menselijkerwijze van 
verzekerd kan zijn, dat een betere formatie zal 
slagen. 

Het heeft ook voor de oppositie te gaan om de 
zaken en niet om de personen. Alleen wanneer de 
politieke moraliteit in het geding komt; kan een 
uitzondering geboden zijn. 

Zo heeft ook Thorbecke geoordeeld in zijn be
faamde redevoering tegen de "parasitische" poli~ 
tiek van het Kabinet~Van Hall. 

De V.V.DAractie heeft zich, sedert zij tot de 
oppositie behoort, steeds door deze gedachten 
laten leiden. 

Zij heeft dit ook gedaan bij de behandeling van 
de huurwet. Haar stem tegen die wet bracht zij 
uit op geen andere dan zakelijke gronden. 

Zij achtte die wet volstrekt verkeerd en kon 
daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden 
voor haar totstandkoming. 

. Men kan er van verzekerd zijn.- dat zij het~ 
zelfde standpunt zou hebben ingenomen, wan~ 

-----------------------------------------
Vergadering van Fracties 

met Dagelijks Bestuur 
De Fracties uit de Tweede en de Eerste Kamer 

der Staten-Generaal van onze Portij hebben 
Woensdagmiddag 25 Mei vergaderd met het 
Dagelijks Bestuur van onze Partij, ter bespre
king van de politieke situatie. 

neer zij tot de "regeringspartijen" had behoord. 
Wie zich haar houding gedurende de vorige 

regeringsperiode herinnert, zal er van overtuigd 
zijn, dat dit geen ijdel woord is. 

De fractie was toen geen oppositie, doch heeft 
niettemin niet geaarzeld de politiek van het Kabi
net af te wijzen, wanneer zij die niet verantwoord 
achtte. 

De fractie draagt daarom haar aandeel in de 
verantwoordelijkheid voor de door de verwerping 
van het _huurontwerp uitgebroken crisis met een 
gerust geweten. 

Zij heeft gehandeld, zoals zij in het belang van 
het land geboden achtte. 

* * * 
Nu was het bijzondere van het geval, dat in 

de Kamer het zakelijk oordeel over de 
huurwet unaniem afwijzend was. Wel liepen de 
opvattingen over de weg, die ter oplossing van 
het huurprobleem zou moeten worden gevolgd, 
uiteen, doch het misbaksel, waarop de Regering 
haar keus had laten vallen. viel hij niemand in 
de smaak. 

Dat desniettemin nog 48 leden der Kamer er 
voor stemden was alleen een gevolg van de om
standigheid, dat het Kabinet aan .:e verwerping 
politieke gevolgen had verbonden. Die gevolgen 
zijn na de verwerping dan ook ingetreden. Het 
Kabinet-Drees is demissionair. 

Wie draagt nu voor deze crisis de verantwoor
delijldîèid? Het is wel buitengewoon simpel het zo 
te stellen, als Prof. Reimme het in zijn radio~rède 
van 21 Mei deed. 

Alsof daaromtrent. geen zweem van twijfel zou 
kunnen bestaan, legde hij die verantwoordelijk
heid op de meerderheid, die dè huurwet heeft 
doen verwerpen. Zo eenvoudig liggen de zaken 
natuurlijk niet. 

Er zijn in gevallen als dit altijd twee verant
woordelijke partijen, de partij, die de kabinets
kwestie stelt en de partij, die voor dit dreigement 
niet uit de weg gaat. De mate van ieders verant
woordelijkheid wordt bepaald door de betekenis 
van de zaak waarom het gaat. 

* * * 
} n het onderhavige gevallag het nu naar mijn 

mening zo, dat het stellen van de kabinets
kwestie een staatje was van het slechtst denkbare 
beleid. ' 

Het Kabinet was door inwendige verdeeldheid 
niet in staat een behoorlijke oplossing van het 
huurprobleem voor te dragen. Het had daarom 
besloten tot h~t indienen van een wetsontwerp, 
waarvan de Regering zelf verklaarde, dat het 
"kreupel" was. 

Uit het voorlopige verslag van de Tweede Ka~ 
mer blijkt, dat het ontwerp bij niemand steun 
vindt. Desondanks houdt het Kabinet er onver~ 
minderd aan vast en koppelt het onverbrekelijk 
aan een voorstel tot belastingverlaging, waarvan 
het weet, dat het de wens van de overgrote meer
derheid der Kamer is, dat het zo spoedig mogelijk 
tot stand zal komen. 

Het is duidelijk, dat de Regering het daarmede 
op een krachtproef deed aankomen. Zij wilde de 
Kamer onder haar juk doen doorgaan. Dat daar~ 
mede het gezag van de Kamer tegenover het volk 
de meest gevoelige slag zou krijgen, liet haar 
koud. 

Zij vertrouwde er blijkbaar op, dat bij 'n meer
derheid van de Kamer de vrees voor een kabinets
crisis het winnen zou van de vrees, dat de Kamer 
tegenover het land haar gezicht zou verliezen. En 
het heeft waarlijk een haar gescheeld of dezt! 
speculatie zou nog zijn gelukt ook. 

Was het de heren Gerbrandy en Schmal niet 
te kras geweest, dan zou de Reg,ering een meer~ 
derbeid h~,bben gehaald. Want behalve deze twee 
hebben alle leden van de katholieke, anti-revolu~ 
tionnaire, en christelijk-historische fracties de knie 
gebogen. 

Hadden die fracties haar zin gekregen, onbe
rekenbare schade zou aan de invloed der volks~ 
vertegenwoordiging, die de invloed van het volk 
is, zijn toegebracht. Daarvan zouden de gevolgen 
niet te overzien zijn geweest. 

De Regering zou er de conclusie uit hebben 
getrokken, dat zij met de Kamer kon doen wat 
zij wilde. Aan ons constitutioneel bestel zou een 
slag zijn toegebracht, waartegenover het voordeel 
van het enkele maanden eerder ingaan van de 
belastingverlaging volk.omen in het niet zou zijn 
verzonken. 

De Kamer zou haar eerstgeboorterecht hebben 
verkocht voor een schotel linzen. Aan deze kant 
van het probleem ging Prof. Romme in zijn radio~ 
rede stilzwijgend voorbij! 

* * * 
V raagt men mij nu, wat de meest aangewe~ 

zen oplossing van de crisis zou zijn, dan is 
mijn antwoord, dat het Kabinet zo spoedig mo
gelijk van de dwalingen zijns weegs moet terug
komen. 

Het zal de moed hebben op te brengen te er~ 
kennen, dat het een fout heeft gemaakt. Ook een 
Regering behoeft het boetekleed niet te ontsieren. 

Daarom acht ik het het meest in het landsbe~ 
lang, dat de weg gevolgd wordt, die in 1921 is 
ingeslagen na de verwerping van de dienstplicht
wet. De toestand vertoonde toen grote gelijkenis 
met die van thans. 
, O.pk ,destijds ging een deel der regeringspar~ 

tijen met de oppositie mede. Het waren de anti
revotutionnairen en de christelijk~historischen .. 

De- anti-revolutionmiire pers oordeelde in die 
dagen over deze verbrekers van de samenwerkin'g 
heel wat milder dan zij het thans over de socialis
ten doet. Wanneer twee hetzelfde doen. is het 
nog niet hetzelfde! 

In 1921 heeft de crisis het karakter gedragen 
van een verlof tot herstel van gezondheid van 
het Kabinet. Het kreeg daarvoor de gelegenheid, 
doordat de Koningin, zonder tussenfasen, aan de 
toenmalige premier Ruys de Beerenbrouck de op
dracht gaf een voordracht te doen tot handhaving 
van het Kabinet, zo nodig in gewijzigde samen
stelling. 

Ruys slaagde in deze opdracht. De crisis duur
de toen precies één maand, hetgeen voor ons laîid 
bepaald kort mag worden genoemd. 

Men heeft hier en daar in de pers een verge
lijking getrokken met de toestand, die in 1923 na 
de verwerping der vlootwet was ontstaan. Ook 
die verwerping was het gevolg van het feit, dat 
een deel van de regeringsmeerderheid met de op
positie medeging. Ditmaal waren het voor de ver
andering een tiental katholieken. 

Men ziet, het komt in alle politieke families 
voor, dat de eigen regering in de steek wordt 
gelaten. Het gaat dan altijd zo, dat de "gehoor~ 
zamen" boos zijn op de "ondeugenden". Daarom 
maakt de boosheid van de rechtse hondgenoten op 
de socialisten op mij bitter weinig indruk. 

* * * 

I n 1923 heeft men intussen een veel om~ 
slachtiger weg gevolgd, dat in 1921. Ach

tereenvolgens werden drie oplossingen beproefd, 
die alle drie mislukten. 

Toen besloot men het Kabinet maar te laten 
zitten. Maar er was inmiddels een tijd van twee
en-een-halve maand verloren gegaan. De methode 
van 1921 verdient daarom bepaald de voorkeur. 

Toen het Kabinet na de vlootwetcrisis weder 
voor de Kamer verscheen, verklaarde het de ver~ 
werping van die wet als een feit te aanvaarden. 

Het Kabinet-Drees zou wijs doen die formule 
voor de huurwet over te nemen. Het kan dan aan
stonds in overleg met de Kamer de belastingher~ 
ziening in veilige haven brengen en heeft de tijd 
om er zich nader op te beraden of voor het huur
probleem een aannemelijke oplossing kan worden 

(Zie vervolg pag. 3) 
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* 
De Regering in een ivoren toren 

Mr t'an Leeuwen plaatste het huurvraagstuk in het kader van onze 
gehele economische, financiële en sociale politiek 

"Het onderhavige ontwerp van wet vermocht v- geen enkele zijde insteiJIDiinc 
verwerven". 

Det waren de woorden, waarmee de Tweede Kamer het ontwerp voor een wij
Eiging van de Huurwet begroette. 

Een uniek geval wellicht in OBlie parlementaire historie, want dat Óiet êêa 
fractie, Ja zelfs niet één lid zich bij het vooronderzoek achter een voorstel schaar
de, zal wel heel weinig (waarschijnlijk nooit eerder) zijn voorgekomen. 

Voor iedereen stond hiermede vast, dat dit voorsetel voor de Regering niet 
te handhaven was. 

Voor iedereen ••.• behalve voor de Regering zelf. Die ging kalm verder, kwam 
de Kamer geen stap tegemoet en speelde eenvoudig hoog spel, erop speeulerend, 
dat de volksvertegenwoordiging wel door de knieën zou gaan. 

Zij heeft dat in meerderheid - gelukkig - niet gedaan en het Kabinet heeft 
gemeend, daaruit de consequenties te moeten trekken, door H.M. de Koningin 
zijn ontslag aan te bieden. 

Een gang van zaken, welke wij uit een oogpunt van landsbelang beslist n i e t 
toejuichen, maar die wij voor de volle honderd. procent moeten laten voor rekening 
van de ltegering. 

Een Regering, welke meende in een ivoren toren te kunnen blijven zitten te
midden va~ de golven van afkeuring, welke het product vaa haar compromis
politiek opleverde. 

Onze woordvoerder, mr Van Leeuwen, 
aan wiens financiële beschouwingen 
Wij de vorige week reeds uitvoerig aan
dacht hebben gewijd, achtte het na de 
memorie van antwoord op het ontwerp 
Huurwet duidelijk, dat een discussie 
met de minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting maar heel weinri'g nut 
en zin zou hebben. 

De minister was het eigenlijk met 
zijn critici eens. Hij was de laatste, die 
zich wilde beroemen op het stuk werlt, 
dat hij aan de Kamer had voorgelegd. 

En de heer Van Leeuwen moest zeg
gen: Het geestelijk vaderschap geeft 
dan ook bijzonder weinig aanleiding 
tot trots. 

Eigenlijk begreep hij in het geheel 
niet, dat hij deze minister nog tegen
over zich zag. In zijn .plaats zou spr. 
er in het geheel geen pleizier meer in 
hebben, nu aan l)en met zoveel moed en 
enthousiasme door hem aangevatte 
taak in de ministerraad zo'n geringe 
prioriteit is toegekend. 

De discussie is verlegd van het huur
vraagstuk naar de loon- en prijspolitiek 
van de Regering en wij worden dus ge
noopt, aldus onze geestverwant, dit be
leid te beoordelen. 

Om te beginnen in zo eng mogelijk 
verband met het huurvraagstuk dit 
loon- en prijsbeleid beziende, consta
teerde hij, dat dit. ertoe had geleid, dat 
wij tegenover het vooroorlogse peil hu
ren zien op een indexcijfer van 135 of 
14t>; dat lonen en salarissen naar gelang 
van de categorie der betrokkenen op ca 
225 à 235 staan; dat de index der kos
ten van levensonderhoud ruim 275 is en 
die der groothandelsprijzen 375. 

Met dit resultaat, zo zei de heer Van 
Leeuwen terecht, kan niemand worden 
gelukgewenst en als hij hier dan nog 
aan toevoegde, dat de bouwkosten van 
een huis wel het vier- à vijfvoudige van 
de vooroorlogse bedragen en de kosten 
van onderhoud 2% maal zo hoog zijn, 
dan is het voor ieder, die enig gevoel 
!heeft voor economisch overwichf, dui
delijk, dat hier ongezonde spanningen 
bestaan. 

En de oorzaken van het verbroken 
evenwicht nader beziende, constateerde 
hij de fout, dat bij het stijgen van an
dere prijzen en bij het stijgen van de 
lonen niet geleidelijk de huren mee op
getrokken zijn. 

De tweede fundamentele fout leek 
hem deze, dat de Regering kennelijk 
meent, dat het mogelijk is in Nederland 
een loon- en prijspeil te handhaven, dat 
onafhankelijk is van de beweging in het 
buitenland, ondanks de vaste wissel
koers, welke ons prijsniveàu bij vr:ij 
goederenvervoer aan het buitenlandse 
koppelt. 

Het is de onontkoombare consequen
tie van vaste wisselkoersen, dat het 
prijsniveau sterk de invloed ondergaat 
van het buitenlanclse en daarmede eeu 
zekere pariteit moet tonen. 

De loonronden van verleden jaar, die 
het loonpeil met 16 pct. hebben ver
hoogd, hadden naar de mening van onze 
geestverwant dan ook gedeeltelijk het 
karakter van aanpassing aan een stij
gend prijsniveau en slechts voor een 

Mr VAN LÈEUWEN 
. .. oplossing zonder pijn ... 

deel kan men er tereciht de naam ·van 
welvaartsloonronden aan geven. 

Hij heeft bij de algemene beschou
wingen in het najaar duidelijk doen uit
komen wat onze opvatting in dezen is. 
Het is niet alleen een eis van billijkheid 
en van economisch evenwicht, maar 
ook van conjunctureel belang, dat in de 
lonen de vrucht van grotere producti
viteit tot uitdrukking komt. 

Loonsverhogingen, gebE.seerd op gro
tere productiviteit, zullen intussen, in 
algemeenheid gesproken, het gemiddeld 
prijspeil niet naar boven drukken. 

Voor zover zij de grotere productivi
teit overtreffen, wordt echter het ge. 
hele binnenlandse prijzen- en kosten
niveau naar boven gestuwd. 

Aangezien deze stuwing in wezen 
volgens sprekers visie niets anders is 
dan een aanpassing aan het buitenland
se prijsiveau, zal men zich hier zijns 
inziens niet te zeer over moeten op
wind·en. En in de laatste plaats zullen 
zij dit moeten doen, die "sterk federa
tief geladen zijn". 

Een Europees samengaan veronder
stelt immers harmonie in de prijsont
wikkeling, waarin Nederland geen ge
isoleerde plaats kan innemen. 

Een nationale politiek, zelfstandig 
gericht op laaghouden van prijzèn zon
der rekening te houden met de dispari
teiten, die hierdoor ten opzichte van 
hef buitenland ontstaan, is gedoemd tot 
mislukking. Daarnevens merkte hij nog 
op, dat subsidiestelsels zich niet ver
dragen met economische integratie en 
federatieve gedachten. 

Het huurvraagstuk 
Weliswaar, zo betoogde mr Van 

Leeuwen, Ïn een verder deel van 
zijn rede tot de eigenlijke huurpolitiek 
komend, hebben wij inga.s.nde 1 Januari 
1954 een huurverhoging s-ehad, gekop
peld aan een loonronde van 5 pct:, maar 
de verdere aanpassingen, welke de Io
nen in totaal met 16 pct. deden stijgen 
en welke uiteraard haar invloed moes
ten hebben op het algemene kosten- en 

prijsniveau, zijn aan de groep der huis
eigenaren geheel gepasseerd en het is 
alweer een van de grote fouten in het 
loon- en prijsbeleid, dat men verleden 
jaar bij verdere loonstijging de gelegen
heid heef~ laten voorbijgaan tot l.et bij
stellen van de huren en niet aan de po
sitie van de huiseigenaren en het daar
mede samenhangende huurprobleem 
heeft gedacht. 

Wat ware, zo riep hij uit, eenvoudi
ger, billijker en voor de hand liggender 
geweest, dan in die periode ook de huis
eigenaren in de aanpassing te betrek
ken! 

Tot goed begrip wilde hij echter ook 
opmerken, dat huurbeheersing, naar 
onze opvatting, nog onvermijdelijk is 
bij een woningschaarste, zoals wij die 
kennen. 

Wij willen zeker aan de huizenbezit
ters geen bijzondere baten doen toeko
men, die uit het schaarste-element 
voortvloeien. De simpele billijkheid 
brengt echter met zich, dat zij w è 1 
delen in algroeene verhogingen, welke 
voortvloeien uit de waardeverminde-
ring van het geld. . 

Deze drukt zich in alle goederen mt; 
waarom dan niet in h il n bezit? Stre
ven wij niet - zo waarschuwde de heer 
Van Leeuwen - naar het betrachten 
van deze billijkheid, dan zal de straf 
een zware zijn en zij zal gaan ten koste 
van de woningvoorziening en ten koste 
van het economisch even'\?icht. 

Ik constateer - aldus de heer Van 
Leeuwen - de mislukking van de prijs
en loonpolitiek der Regering op het 
stuk van de hurenaanpassing. Wij ma-. 
gen de huishuren niet langer blijven 
hanteren als middel om de ind=, ~f 
kosten voor levensonderhoud te druk
ken. 

Wij kunnen zo niet doorgaan. In dit 
verband aloot hij zich aan bij het be
tookg van de K.V.P.-woordvoerder, de 
heer Andriessen, die had. gezegd; "Als 
het moet, welnu, een aanpassing van de 
lonen is ook aanvaardbaar (hij heeft 
daarbij mr De Graaff van het Centraal 
Sociaal Werkgevers Verbond geciteerd) 
en in welke mate dat moet geschieden, 
moet de Regering maat uitmaken". 

Een Regering, die het woonprobleem 
in goede banen zal leiden, moet naar de 
mening van mr Van Leeuwen over de 
eigenschappen bezitten van: moed, ver
trouwen, optimisme en praktische zin. 

De Regering moet moed hebben, om
dat het nu eenmaal zo is, dat er meer 
huurders dan verhuurders zijn, zodat 
er goede kans is, dat er bij een huur
verhoging in eerste instantie meer on
tevredenen dan tevredenen zullen zijn. 
Dit moet zij kunnen trotseren. 

De Regering moet ook vertrouwen 
hebben. Vertrouwen in het gezonde 
verstand van de b'urgerij, waardoor men 
toch de juistheid ervan zal inzien, dat 
de volwaardige arbeidende mens moet 
bekostigen het hem passende huis, dat 
zijn mede-arbeider voor hem bouwt. 

De Regering moot ook optimisme 
hebben; optimisme over de economische 
vooruitgang, doordat de mogelijkheden 
van toenemende welvaart zullen worden 
begrepen. 

Wij kunnen namelijk het huurpro
bleem oplossen zonder pijn voor het 
overgrote deel der huurder~ en toch aan 
de groep van de verhuurders binnen 
afzienbare tijd Jaten toevloeien wat hun 
in recht en billijkheid toekomt. 

Dan moet een gedeelte van het pro-. 
duet van de stijgende productiviteit af
getapt worden naar de huishuur; zodat 
de welvaartsstijging, die in zekere zin 
normaai genoemd kan worden, in de 
eearstkomende jaren voor een iets klei
ner stukje aan de werkers en óók voor 
een stuk ten goede komt aan de ver
huurders, die tot zoverre zo schromelijk 
tekort zijn gekomen. Van de subsid·ies 
uit de overheidskas komen wij dan te
vens geleidelijk af. 

Als vierde vereiste had de heer Van 
Leeuwen genoemd praktische zin, 
waarbij hij echter kwam op een terrein, 
dat hij in dit verband niet verder zou 
betreden. 

Het raakt JMt zo efficiënt mogelijk 
tot zijn recht laten komen en gebruiken 
van de productieve en intensieve krach
ten, welke in de maatschappij zijn, zo-

dat er meer en betere huizen met min
der man-uren kunnen worden gebouwd. 

Aan deze vier punten had hij er nog 
één toe te voegen: de raad om het kort 
geleden verschenen geschrift omtrent 
het huurvraagstuk, uitgegeven door de 
Telderssticihtingg, · te bestuderen. · 

Dit uitnemende geschrift, zo zei de· 
heer Van Leeuwen, behandelt de vele 
aspecten van het huurprobleem. 

De ethische en economische bezware
tegen de huidige politiek worden er,· 
klaar in uiteengezet. Hij gaf ook, in' 
eigen woorden, nog een l!l&menvatting 
van dit voortreffelijke rapport, Hij kon 
de Regering trouwens ook het geschrift 
van het (r.k.) Centrum voor Staatkun
di.ge Vorming ter lezing aanbevelen. 

De huurbelastinl( 

H et ongerechtvaardigde van de door 
de socialisten zo sterk bepleite 

huurbelasting wordt in het gescbrift 
van de Teldersstichting ook klaar· en 
helder uiteengezet. , 

Het was voor o1.ze woordvoerder vol
komen onbegrijpelijk, hOt! men als spe
ciale belastingobjecten zou kunnen uit
zoeken een categorie van Nederlanders, 
aan wie men reeds 15 jaar lang een 
normaai rendement van hun kapitaal 
heeft onthouden e~ tegenover wie een 
groot onrecht is gepleegd. . 

Wat de aanpassing betreft, bepleit 
het rapport de geleidelijkheid, docb rzys
tematisch doorgevoerd. Natuurlijk moe1; 
worden toegegeven, dat het probleem 
voor vele 'groepen moeilijk ligt. 

Zo zal bijv. ten aanzien van de ouden 
van dagen de ouderdomsvoorziening on
Jni8baar, .zijn. DiiD: ..eea ... lijM ,aanpas
sing te verkrijgen. Natuurlijk moet er 
voor gewaakt worden, dat de huurver
hoging zodanig wordt ingevoerd, dat 
zij niet leidt tot een lonen- en ~Jrijzen 
spiraal. 
Daarom ligt een geleidelijke ·invoering 

in de rede, opdat de meerdere kosten 
van de huishuur gemakkelijk : Hen 
kunnen ·worden opgevangen door eeD 
natuurlijk loonaccres, dat uitvloeisel i.!l 
van verhoogde productiviteit. 

Drastische verhogingen ineens 
moeten dan ook worden vermeden. Een 
gedeelte van de inlwmenl!stij~ing zal 
voor huurverhoging moeten worden be
stemd. In beginsel moet dit vastliggen. 

In ·het rapport van de Teldemsticfl
ting wordt gerekend, dat bij een jaar
lijkse huurverhoging van 10 pct. bij 2'n 
overigens constant prijspeil na 7 jaar 
een rendabel huurniveau zal kunnen 
worden bereikt. 

De Regeringsvoorstellen (die, naar 
men weet. inhielden een vl!rhoging der 
huren voor slechts 35 pCt. der woning'!m 
en dan nog naar twee percentages, n.l. 
5 pCt. of 10 pCt.) brengen, zo besloot 
mr Van Leeuwen zijn pittige, frisse en 
tegelijk toch uiterst doordachte betoog, 

·ons geen stap nader tot een goede op
lossing. 

Het tegendeel is waar. Het woon- en 
huurvraagstuk is op het ogenblik wel 
als het meest urgente binnenlandse pro
bleem te beschouwen; het schreeuwt om 
een oplossing. 

Deze oplossing mag niet worden ge
frusteerd door de angst, dat de index van 
'de kosten van levensonderhoud met 
zoveel omhoog zou gaan. Van de Rege
ring moeten wU verlangen, dat zij het 
probleem aanvat en niet volstaat met 
halfslachtige voorstellen. 

Het was ook in deze gedachtengang, 
dat de heer Van Leeuwen een amende
ment had ingediend, dat uitgaat van het 
beginsel van 10 pCt. huurverhoging over 
de gehele linie (voor de vooroorlogse 
woningen uiteraard). 

Hij hoopte nog. dat hij dit amende
ment zou kunnen intreklken, doordat de 
Regering alsnog met dienovereenkomsti
ge voorstellen zou komen. 

Het is in dezelfde gedachtengang, dat 
11\1 overwoog, een motie aan de Kamer 
voor te leggen, teneinde een uitspraak 
te krijgen, dat de z.g. oude huren gelei
delijk. doch binnen afzienbare tijd, aan
gepast dienen te worden aan een eeono
misch verantwoord niveau. 

Het vervolg van het debat vatten wij 
samen in een afzonderlijke besehou
wing, eldel'B in dit nummer. A. 
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Installatie voorhe
. reidingscommissie 

Centrale Leiden 
Woensdag, 18 Mei j.l., werd door. de 

organisator-propagandist der Partij, de 
heer L. van Vlaardingen, de Voorberei
dings-commissie voor de Centrale Leiden 
geïnstalleerd. 

-De bijeenkomst, die stond onder voor
zitterschap van de heer drs F. J. Hooft
man, lid van het Landelijk Comité, be
sloot een aantal bussen langs de Zuid
Hollandse plattelandsgemeenten te laten 
rijden, teneinde de bezoekers af te ha
len. 

Verdere plannen ter stimulering van 
liet bezoek aan onze grote liberale mani
festatie zijn in voorbereiding.· 

AFDELINGSNIEUWS 

Enschede en omstreken bereidt 
zich voor op de V.V.D.-dag 

In de 20 Mei gehouden bestuursverga
dering werd o.m. de te voeren actie voor 
de V.V.D.-dag te Scheveningen besproken. 

Besloten werd, een klein comité te be
noemen, dat tot taak zal hebben het be
zoek van leden en geestverwanten krach
tig te bevorderen. 

Tot leden daarvan werden aangewezen 
de heren L. Honselaar, J. J. Smit en P. E. 
Salverda. 

Een rondschrijven aan de leden gaat 
deze week in zee. De reiskosten zullen 

. f 5.- bedr-agen. 
'Op 2 Juni houdt de afdeling de leden

~gád.ering ter vaststeliing van hare 
eanliidatenlijst voor de Tweede Kamer. 

Afdelingssecretarissen 
opgelet 

U wordt dringrend verzocht, de 
verhuizing van leden naar een 
andere gemeente onmiddellijk op 
te geven aan het Algemeen Secre
tariaat der V. V.D., Koninginne- · 
gracht 61 te 's-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het lid zijn (haar) 
contributie over het lopende jaar 
al dan niet heeft voldaan. 

Het Algemeen Secretariaat 
draagt zorg, dat de afdeling in de 
plaats van vestiging hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Werkt et" toe mede, dat niet on
nodig leden voor onze Partij ver-
loren gaan! · 

Bij voorbaat onze denk. 

(Vervolg van pag. 1) 

Slikkerveer hield zich bezig met 
de candidaatstelling 

In de ledenvergadering van de Afde
ling Slikkerveer werd de candidatenlijst 
voor de a.s. 2e Kamerverkiezing als volgt 
samengesteld: 

1. Prof. mr P. J. Oud, 2. Drs H. A. Kort
hals, 3. F. den Hartog, 4. Mevr. A. Forta
nier-de Wit, 5. G. Ritmeester, 6. H. F. 
van Leeuwen, 7. J. G. H. Cornelissen, 8. 
H. J. Ankersmit, 9. R. Zegering Hadders, 
10. Mej. mr J. L. M. Toxopeus Pot, Delf
zijl, 11. Mr. H. van Riel, 12. Mevr. mr J. 
M. Stoffels-van Haatten, Haarlem, 13. R. 
Th. J. Ie Cavalier, Amsterdam, 14 Jac. 
Sonneveld, 's-Gravezande, 15. A. Caljé, 
Alblasserdam, 16. Prof. dr H. J. Witte
veen, R'dam, 17. C. van der Linden. 

Voor de Liberale Manifestatie op 17 
September te Scheveningen werd de vol
gende commissie geïnstalleerd: 

B. Groenenboom, Mevr. A. Groenen
boom-Huisman, J. Legerstee, Mevr. E. G. 
van Nes-Koning, Mevr. M. H. Nugterenc 
van Gastel, B. J. Nugteren, P. Nugteren, 
Mej. W. Pas en Mevr, J. Tanis-Goedege
buuren. 

De ·leiding berust bij de voorzitter der 
Afdeling B. J. Nugteren. 

Secretarissen Kamercentrales 
vergaderden in Utrecht 

In Hotel Noord-Brabant te Utrecht 
kwamen de secretarissen der Kamercen
trales bijeen onder voorzitterschap van 
de organisator-propagandist der Partij de 
heer L. van Vlaardingen voor het be
spreken van verschillende problemen van 
organisatorische aard. 

De vergadering, die mede werd bij,.ge
woond door onze partij-voorzitter, prof. 
mr P. J. Oud, droeg een zeer levendig 
karakter. Nadat in een vlot tempo de 
agenda was afgewerkt, gaf de voorZitter 
het woord aan prof. Oud, die een belang
wekkend overzicht gaf van de politieke 
situatie. 

Door de aanwezigen wèrd een groot 
aantal vragen gesteld, die door prof. Oud 
uitvoerig werden beantwoord. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 

V.V.D. VROUWEN 
Copie voor deze rubriek te 

zenden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, 
Alexanderstraat 16, Haarle~. 

Over doel en streven 
van de Nederlandsche 

Consumentenbond 
Interessante Iezillg van mejUffr.ouw. 

mr. ten Broecke Hoekstra 

Voor een klein maar Zeer belang
stellend gehoor heeft mejuffrouw 
mr J. ten Broecke Hoekstra voor de 
afdeling Rotterdam 17 Februari j.l. 
een lezing gehouden over ,,De Ne-
derlandsche Consumentenbond en 
zijn bestaansrecht". 

Deze bond is in 1953 opgericht en 
omvat nu ruim 3800 gewone leden ' 
nog 91.000 leden, die in federatief 
verband lid zijn. De bond is een on
afhankelijke organisatie, die de spe
cifieke consumentenbelangen behar
tigt los van elke politiek; het be
stuur is samengesteld uit mensen 
van allerlei richtingen. 

De bond is ook onafhankelijk van 
industrie en middenstand. Een on
derzoek van artikelen gebeurt nooit 
op verzoek uit die kringen, maar 
steeds op initiatief van de bond. 

Iedereen kan lid worden ·van de 
bond, ieder mens is consument, een 
grote groep zal tevens producent 
zijn. 

De Consumentenbond stelt nu als 
eerste doel: de consument inlichtin
gen te verschaffen over kwaliteit en 
prijzen van goederen en diensten; 
artikelen worèen getest en de resul
taten hiervan worden gepubliceerd 
in de Consumentengids, orgaan van 
de consumentenbond, dat maande
lijks verschijnt. 

Het tweede doel is: het publiceren 
van afspraken, die belangen van de 
consument schaden, zoals is gebeurd 
met de prijs van buitenlandse boe
ken in Nederland. 

Het derde doel van de bond is de 
consument tegenover · de georgani
seerde handel en pl'Qduceil.ten de 
plaats te geven, waarop · hij recht 
heeft. · -

Als vierde doel wordt gesteld het 
kostenbesef van ~ consument te 
bevorderen; in het·. blad wOrden Ver~ 
schillende actuele vraagstukken be
sproken, zoals de melksanering, ca
deaustelsel, afbetaling, enz. 

Ook worden wel interessante ar
tikelen overgenomen uit de bladen, 
uitgegeven door de Amerikaanse 
Consumentenbonden, die daar even
als in Canada tot machtige organi
saties zijn uitgegroeid. 

Daar de financiële positie van de 
Consumentenbond niet zo heel sterk 
is (alle werk wordt door het bestuur 
en de vele medewerkers belangeloos 
gedaan) moet de Bond zich nog be
perken met onderzoekingen, daar 
deze over het algemeen zeer kost
baar zijn. 

Veel medewerking wordt onder
vonden van de Voedingsraad, van 
het I.V.H.A., van het Instituut v. 
Huish. Arbeid. van de Ned. Ver. v. 
Huisvrouwen en T.N.O. 
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Het lidmaatschap· inclusief abon
nement op het orgaan bedraagt 
slechts f 3 per jaar. 

In verband met de waag of de 
Consumentenbond wel nodig is- naast . 
de andere . bestaande organisaties, 
zoals de Huishoudraad, Verbruiks
coöp. enz., zette mej. ten Broecke 
Hoekstra uiteen, dat het terrein van 
werkzaamheden zeer uitgestrekt is, 
zodat er zeker voor elk reden van 
bestaan is, mits er samenwerking is. 
Dit was ook van de oprichting af het 
devies van de Consumentenbond . 

De Consumentenbond kan zeer di
rect handelen, dit in tegenstelling 
met de Huishoudraad, welke een 
federatie van verenigingen is. 

De Huishoudraad omvat alleen 
vrouwenverenigingen, waardoor al
leen vrouwen bereikt worden; van 
de Consumentenbond zijn hoofdzake
lijk mannen lid. Een andere tegen
stelling is, dat de Huishoudraad in 
overleg treedt met de fabrikanten. 

Mej. ten Broecke Hoekstra hoopte 
door haar lezing grotere bekendheid 
te geven aan het werk en het doel 
van de Bond; de praktijk heeft be
wezen, dat de belangstelling groot is, 
daar zonder enige propaganda ge
stadig een groot aantal nieuwe leden 
is toegetreden. 

Tegenstand uit sommige kringen 
o.a. uit de Middenstand, meende ze 
te kunnen overwinnen door het op
treden van de Consumente~bond 
zelf, die nooit de bedoeling heeft ge
had tegenover de Middenstand te 
staan. 

Het is voor de consument steeds 
moeilliker" een verantwoorde keuze 
te doen uit de verschillende artike
len, waarbij de prijs niet meer als 
concurrerende factor werkt, maar 
waarbij het de fraaie verpakking of 
een andere lokkende reclame is, die 
de keuze bepaalt. 

Het is daarom bijzonder nodig de 
consument het kostenbesef bij te 
brengen. 

Na afloop van de lezing ontstond 
een zeer geanimeerde discussie, 
waarbij de verschillen tussen Consu
mentenbond en Huishoudraad werden 
besproken. Naar voren kwam, dat 
door het oprichten van bedrijfsorga. 
nisaties het begrijpelijk is, dat ook 
de consumenten zich gaan organi
seren. 

Verschillende ·onderwerpen zoals, 
de prijs van de melk, melksanering, 
cadeaustelsel, boodschappen1iften bij 
flat- en etagebouw, enz. werden nog 
uitvoerig besproken. 

Na afloop van de lezing heeft me
vrouw W. Fockema Andreae
Schaafsma bedankt voor de zeer le
vendige wijze, waarop mejuffrouw 
mr ten Broecke Hoekstra deze voor
dracht heeft gehouden. 

Nationale Vrouwenraad 
komï op 9 Juni a.s. bijeen 

De vergadering van de Nationale 
Vrouwenraad vindt plaats op Don
derdag 9 Juni in .,de Witte Hei" te 
Huis ter Heide. Behalve voor de offi
ciële afgevaardigden is deze verga
dering voor alle leden toegankelijk. 

O.a. is er een causerie over de 
.,Positie van de vrouw in België". 

Belangstellenden kunnen nadere 
inlichtingen krijgen bij ondergete-
kende. J. H. S. 

gevonden. Met een dergelijke gang van zaken 
zou ik het landsbelang het best gediend achten. 

een Kamerontbinding onder verantwoordelijkheid 
van een Kabinet, dat door zijn ontslagaanvrage 
getoond heeft van het bewind af te willen? 

Wat zou voorts de inzet van de verkiezing 
moeten zijn? De huurwet, die naar het oordeel 
van het Kabinet zelf maar een ,.kreupel" geval is? 

Een verkiezing op dit ogenblik betekent niet 
anders dan verlenging van de door de crisis in
getredep. stagnatie. De stemming zal niet eerder 
kunnen zijn dan tegen het eind van Juli. Eerst 
daarna kan het overleg over de kabinetsformatie 
beginnen. 

Ik schrijf dit natuurlijk niet, omdat ik voor het 
Kabinet thans meer sympathie zou hebben dan 
waarvan ik kort na zijn optreden in 1952 heb 
doen blijken. 
. Wat dit betreft zijn mijn gevoelens onveran
derd gebleven, maar ik ben realist genoe~ om te 
begrijpen, dat een andere oplossing beiwaarlijk 
zal kunnen worden bereikt, zonder een langdurige 
stagnatie van het parlementaire werk met al de 
schadelijke gevolgen daaraan verbonden. Terwijl 
ik bovendien geen enkele illusie heb, dat uitein
delijk een beter resultaat zal worden bereikt. 

Wij zitten nu eenmaal politiek danig in een 
impasse en dat zal voorlopig wel zo blijven. 

* * * E r zijn er die het woord Kamerontbinding 
hebben laten vallen. Hun zou ik voor ogen 

willen houden, dat wij toch verstandig doen onze 
kalmte te blijven bewaren. Wie zou voor een ont
binding de verantwoordelijkheid moeten dragen? 
Het Kabinet-Drees? 

Dit is natuurlijk uitgesloten, want het Kabinèt 
is demissionnair en wie heeft ooit gehoord van 

Een verkiezing thans zou in wezen geen ander 
karakter dragen dan een vervroeging van de 
periodieke verkiezing van het volgend jaar. 

Daarvoor zou reden kunnen zijn, indien er 
enige grond was voor de verwachting, dat het 
probleem der kabinetsformatie na een nieuwe ver
kiezing gemakkelijker zou liggen dan thans. Is er 
echter iemand, die dit in ernst gelooft? 

Er zullen bij een verkiezing wel enkele zetels 
verschuiven - ik ben er met name van over
tuigd, dat zij voor onze partij niet ongunstig zal 
verlopen - maar ieder weet, dat bij ons stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging een grondige 
verandering in de samenstelling van de Kamer is 
uitgesloten. 

De K.V.P. en de P.v.d.A. zullen de politieke 
grootmachten blijven en het albeheersende pro
bleem, of zij al dan niet zullen blijven samenwer
ken, zal na de verkiezing precies zo liggen als 
thans. 

In 1952 is dat overleg aan het eind van Juni 
begonnen en het heeft geduurd tot begin Septem
ber, eer het Kabinet er was. Wie is zo optimist te 
menen, dat het nu veel vlugger zal gaan? 

Er is stellig een grote kans, dat er, als de ge
wone zitting der Kamers op de derde Dinsdag 
van September zal moeten worden geopend, nog 
geen nieuw Kabinet zal zijn. 

Wie dat alles overdenkt, zal moeten begrijpen. 
dat Kamerontbinding thans een middel is, dat 
erger is dan de kwaal. 
22 Mei 1955 P.J. 0. 

NB. Vlak voor het ter perse gaan. van dit 
nummer telefoneerde prof. Oud ons het navolgen
de: 

.. Op 22 Mei schreef ik bovenstaand artikel. De 
volgende dag bleek, dat de weg van 1921 niet 
zal worden gevolgd. Zal het nu de weg van 1923 
opgaan?" 
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Parlementaire Flitsen (11) 

Tweede Kamer verwierp het huurvoorstel 
Kabinet demissionnai.r en. Ka:nler voor onbepaalde 

Prof. Oud 

tijd uiteen 
Principiële beschouwingen van 

Qp onbegrijpelijk hardnekkige wijze vasthoudend a.an ha.ar kreupele en zakelijk 
algemeen afgekeurde ontwerp tot wijziging van de Huurwet, heeft de Regering 
op 17 Mei in de Tweede Kamer de nederlaag geleden 

Met 50 tegen 48 stemmen heeft de Kamer het ontwerp verworpen. De 50 tegen
stemmers werden gevormd door: de P.v.d.A., de V.V.D., de Staatk.-Geref., de 
K.N.P., de C.P.N., zomede de heren prof. Oerbrandy (A.R.) en mr Schmal (C.H.). 

Voor stemden de K.V.P., de A.R. ·(met uitzondering van prof Gerbra.ndy) en de 
C.H. (met uitzondering van mr Sehmal), _ 

Van de 1'00 Kamerleden ontbraken alleen dr Mol (K.V.P.), die in Mexico ver
toefde en de heer De Groot (Comm.). Aangezien mag worden aangenomen, dat de 
een vóór, en de ander tegen zou hebben gestemd, zou hun aanwezigheid geen 
invloed op de uitslag hebben gehad. 

Vooraf had de Kamer het amendement van mr Van Leeuwen, dat een algemene 
en uniforme huurverhoging van het vóór-oorlogse woningbezit van 10 pct beoogde, 
verworpen met 81 tegen 17 stemmen. 

Vóór stemden met onze V.V.D.-fractie de K.N.P., 4 anti-rev. leden (de heren 
Van Eysden, Verkerk, Van den Heuvel en Gerbrandy) en het c.h.-lid mr Schmal: 

Dit amendement werd dus tenslotte met grote meerderheid verworpen,. ondanks 
het feit, dat hierin in feite was neergelegd hetgeen de gehele niet-socialistische 
Kamermeerderheid wenste. 

Ook hier echter had minister Witte zijn "onaanvaardbaar" namens het Kabinet 
laten horen, 

Opmerkelijk daarbij is, dat minister Witte nadrukkelijk verklaarde, dat dit 
amendement voor hem "uit een oogpunt van volkshuisvesting buitengewoon aan
trekkelijk" wa.'!, omdat het "de huurverhoudingen aanzienlijk meer zou verbeteren 
dan het aanhangige wetsontwerp". 

Niettemin moest hij het, in het kader van het gehele Regeringsbeleid, afwijzen. 
Daarmede was ook het lot van het amendement bezegeld. 

Na de eindstemming over"het ontwerp vroeg dr Drees onmiddellijk schorsing 
van de behandeling der overige op de agenda voorkomende ondPrwerpen .. 

De Kamer ging daarop voor onbepaalde tijd uiteen. 

Vier ministers: de heren Van de Kieft, 
Witte, Zijlstra en Drees en staatssecreta
ris Van den Berge voerden in de Tweede 
Kamer in eerste aanleg het woord, ter 
beantwoording van de in deze Kamer ',{e
houden algemene beschouwingen over àe 
belaSting- en huurvoorstellen. 

Na deze redevoeringen stond het reeds 
vast, wat na verwerping van het huur
voorstel gebeuren zou. 

Zij het dan nog in enigszins verhulde 
termen, had minister-presidont Drees 
reeds aangekondigd, dat minister Witte 
dan de verantwoordel~ikheid r.iet meer 
zou kunnen (willen) dragen en dat zijn 
aftreden verdere politieke gevolgen zou 
kunnen hebben. 

Onze fractievoorzitter, prof. Oud, die 
boven alles van !klaarheid houdt, had bij 
de. duplieken nog geïnformeerd. naar de 
preciese betekenis van de woorden van 
minister Drees en !leze bevestigde het: 

PROF. OUD 
. . . geen misbruik van oppositie ... 

een verwerping van het ontwerp tot wij
ziging van de Huurwet zou tot aftreden 
van minister Witte leiden en - als ge
volg daarvan - ook wel tot dat van het 
gehele Kabinet. · 

Wli hebben hiermede reeds gezegd, 
dat behalve onze eerste woordvoerder 
mr Van Leeuwen, ook prof. Oud aan de 
duplieken deelnam. 

De heer Oud kon het wel eens zijn met 
de opmerkingen van minister Drees op 
de beschouwingen, die de heer Welter 
(K.N.P.) had ten beste gegeven over ons 
staatkundig systeem, waarin - en de 
heer Welter betreurde dat - geen een
voudige, homogene Regeringsmeerdt>r
heid staat tegenover een homogene en 
krachtige oppositie. 

Onze fractievoorzitter was het met mi
nister Drees eens, dat het weinig zin had 
zich thans te verdiepen in de vraag hoe 
het in andere landen is, waar deze ver
houdingen wel kunnen bestaan. Bij ons 
kan het niet en wU moeten, zo zei de 
heer Oud, als w~j realist willen zijn, ons 
daarbij neerleggen. 
- De heer Welter had ook de staf gebro-

ken over het brede-basis-kabinet als zo
danig. De heer Oud zou dat niet willen 
doen. Het is. zoals de minister-president 
had gezegd, bij ons aldus gesteld, dat er 
alleen geregeerd kan worden wanneer er 
ministers van verschillende richting sa
menwerken. 

Waar het echter op aankomt is, dat, 
wanneer men een Kabinet vormt, men 
hierop let, dat omtrent de problemen, die 
om een oplossing vragen, bij de minis
ters. die het Kabinet moeten vormen, 
voldoende overeenstemming bes~aat ple~ 
betrekking tot de oplossing van die grote 
problemen. · 

Welnu. een van die grote problemen 
was en is het huurprobleem en de grote 
fout, welke bU de Kabinetsformatie van 
1952 was gemaakt, achtte prof. Oud nu 
deze, dat men zich bij deze formatie er 
onvoldoende rekenschap van had gege
ven. ·of men in staat zou zijn, op· het 
stuk van het huurbeleid een politiek te 
voeren, welke perspectieven zou bieden. 

Veel belangrijker dan de vraag of het 
de richting uitgaat, die de leden van de 
P.v.d.A. wensen (n.l. het heffen van een 
buurbelasting), dan wel of men geen 
huurbelasting zou heffen, achtte de heer 
Oud het te weten, of het op de ene of 
op de andere manier zal gaan in plaats 
dat wli helemaal niet weten hoe het zal 
gaan. 

Hierdoor is het befaamde "kreupele" 
ontwerp (zelfs minister Witte gebruikte 
dit woord) naar voren gekomen. Dit is, 
zo herhaalde onze fractievoorzitter, de 
fout, die bij de Kabinetsformatie is ge
maakt en deze fout gaat zich thans wre
ken. 

Eens kon de heer Oud het ook zijn met 
de theoretische beschouwingen van de 
minister-president over de verhouding 
tussen Regering en Kamer. Beide zijn als 
twee zelfstandige machten op ~amenwer
king aangewezen. 

De heer Oud vroeg zich echter wel af, 
of minister Drees. wanneer hij het had 
over een toekomstig "vertrouwvol be
raad" tussen een orgaan van de Kamer 
(de commissie voor Wederopbouw en 
Volkshuisvesting) en de Regering, ter
w\jl de Regering zelf geen plan voor 
ogen heeft, niet in strijd dreigde te ko
men met dit principiële uitgangspunt. 

Ook op dit theoretische punt bleek het 
verschil van mening echter niet groot, 
want minister Drees gáf toe, dat hier 
in!lerdaad zeker gevaar. dreigde, en dat 
ook daarbU gewaakt diende te worden 
voor beider eigen verantwoordelijkheid. 

Een derde punt, dat ter sprake was ge
komen, betrof de "politieke pressie". De 
minister-president had gezegd, dat daar 
geen sprake van was. Hier gold, naar de 
heer Oud meende, toch wel enigszins: 
qui s'excuse s'accuse. 

De portefeuillekwestie 
Dat de Regering aan het afwijzen 

van een politiek, welke zij voor
staat, gevolgen verbindt, is - zo moest 
de heer Oud erkennen - in ons parle
mentaire leven een doodnormale zaak. 
Op zichzelf zal niemand dit een Kabinet 
kwa}\jlk mogen nemen. 

Daar behoeft een Kabinet zich hele· 
maal niet voor te verontschuldigen, 
maar wèl kan men zich de vraag stellen, 
of het juist b e l e i d is, van de kant van 
de Regering aan een bepaalde zaak poli
tieke gevolgen te verbinden. 

Behalve over de gevolgen van verwer
ping, wilde de neer Oud óók wel iets na. 
der weten omtrent de vraag wat er ge-: 
beuren zou, wanneer het huurontwerp 
w e 1 werd aangenomen, maar met de 
stemmen van de P.v.d.A.-leden tegen. 
Zal dat, zo vroeg hij, politieke gevolgen 
hebben voor de socialistische ministers 
in het Kabinet? 

Prof. Oud vroeg dat op grond van het
geen was gebeurd in 1951, toen de heer 
Stikker was afgetreden omdat zijn geest
verwanten in de Kamer (hoewel een in
gediende motie geen meerderheid ver-

MINISTER WITTE 
, .. onaanvaardbaar .•• 

kreeg) de Nieuw-Guinea-politiek van 
het Kabinet afkeurden. Het gehele Ka
binet was toen bovendien gevolgd. 

Onze fractievoorzitter herinnerde zich 
nog, dat dit op de heren van de P.v.d.A. 
een diepe indruk had gemaakt en dat die 
toen zeiden: "Daar zitten jullie van de 
V.V.D. nu! Het is eigenlijk - daarop 
kwam het althans neer - niet juist, in 
de oppositie te gaan, wanneer een be
windsman, behorende tot je eigen partij, 
achter de groene tafel zit". . 

De heer Oud had die redenering toen 
onjuist gevonden en hij vond die redene
ring nÓg onjuist. Spr. zou het dus een 
juiste gedragslijn vinden, als de socialis
tische ministers in het veronderstelde 
geval n i e t weg zouden gaan. 

Maar - z.o voegde onze fractievoorzit
ter daaraan toe - als dat wordt vast
gesteld, zijn m\in vrienden en ik ook ge
rehabiliteerd ten aanzien van het ge
beurde in 1951! 

Minister Drees heeft hierop geant
woord. dat voor het huidige Kabinet 
maatstaf van beoordeling zou zijn of het 
z\in taak zou kunnen voortzetten en of 
er overeenstemming met de Staten-Ge
neraal als zodanig bereikt 1-:on worden 

• over het voorliggende ontwerp. 
Of van de z~ide van een partij een ver

trouwenskwestie aanwezig zou worden 
geacht. zou däár moeten worden be
paald. "Voor het Kabinet, voor de mi· 
nisters van het Kabinet, is praktisch 
alleen de vraag aan de orde, of zij ook 
op dit punt kunnen voortwe:rlken en 
daardoor ook ku(lnen voortwerken aan 
de belastingen, diè op een bepaalde ma
nier met dit ontwerp samenhangen." 

Met andere woorden dus: Dr Drees 
liet weten, da't als het ontwerp zou wor
den aanvaard. de socialistische ministers 
aan een tegenstemmen van de P.v.d.A.
fractie geen consequenties zouden ver
binden. 

Hier was prof. Oud dus precies waar 
hU wezen wilde. 

Maar ook op prof. Ouds vragen en op
merkingen omtrent het geval-Stikker 
van 1951 gaf minister-president Drees 
antwoord. 

Minister Drees zei. dat naar zijn me
ning de heer Stikker niet v e r p l i c h t 
was geweest zijn ontslag te nemen. De 
minister-president persoonlijk had hem 
dat ook afgeraden (dat was voor de heer 

Oud, naar deze later zei, nieuw), maM 
de heer St~kker ·meende, dat de vertrou.. 
wensverhouding tussen de fractie van de 
V.V.D. en hemzelf, waar het een aange
legenheid betrof, waarvan het bekend 
was, dat de heer. Stikker die met grote 
intensiteit zelf mede had behandeld, 
waarvoor hij een grote verantwoorde
lijkheid droeg en ,,waarin hij eigenlijk 
nog wel iets verder had willen gaan dan:· 
het Kabinet. in een richting, die de frac
tie van de V.V.D. niet wilde" (aldus mi
nister Drees), zo geschokt was, dat hij 
niet kon aanblijven .. Dat heeft toen ver
dere consequentie gehad. 

Tri.plicerend merkte de heer Oud op, 
dat hU het zeer belangwekkend had ge. 
vonden te vernemen, dat minister-presi
dent Drees de heer Stikker destijds had 
aangeraden, niet af te treden, hetgeen 
de heer Oud niet belkend was. 

Minister Drees had daaraan echter 
iets toegevoegd, dat de heer Oud ver
klaarde juist in het bijzonder op prijs te 
stellen, namel~ik dat de heer Stikker 
verder had willen gaan dan het Kabinet. 

Dit - zo meende de heer Oud nu te 
kunnen vaststellen - kan in dezè ge
dachtengang dus niet anders betekenen, 
dan dat de heer Stikker destijds de sou
vereiniteit over Nieuw-Guinea had wU
Ien overdragen aan Indonesië. 

Niet slechts aan de Nederlands-Indo
nesische Unie, maar aan Indonesië. 

Prof. Oud verklaar!le, dankbaar te zijn 
voor deze uitspraak. "Het is- toen voor 
ons een moeil~~ke positie geweest, omdat 
wij niet de vr~iheid hadden uit te spre
ken wat precies het verschil van mening 
tussen de heer Stikker en ons was. 

Dat de minister-president dat nu aan 
de openbaarheid heeft prijs gegeven, kan 
zo zei de heer Oud. leiden tot verhelde
ring van de politieke verhoudingen, al is 
het vier ja_ar.~el~en ~~f.!P,i~d. ""' ... _, 

Minister Dr.ees· is hierop ván zl,)n f{änt 
ook nog weer even teruggekomen. 
Daarb~i zei hij: ik heb niet meer gezegd, 
dan dat de heer Stikker "eerder geneigd 
was (geweest) nog iets verder dan (te 
Regering af te wijken van het standpunt 
van de fractie van de V.V.D." 

"Meer heb ~k niet gezegd", aldus dr 
Drees. Verschillende mogelijkheden wa
ren toen in discussie. De interpretatie, die 
de geachte afgevaardigde de heer Oud 
daarvan heeft gc;~even, kan ik niet voor 
m\in verantwoording nemen". 

J···. f".D. en H1wrwet 

W~i komen nu weer terug tot de 
eigenlijke lijn van het betoog van 

onze fractievoorzitter. 
HU herinnerde eraan, dat de V.V.D. 

.,oppositie" heet. Ik geloof, zo merkte hij 
naar aanleiding daarvan op, ·dat nie
mand m\i zal tegenspreken, wanneer ik 
zeg, dat wU van deze positie nimmer mis
bruik hebben gemaakt. 

W~i hebben alles. wat ons werd . voor
gelegd, altijd zakel~jlk beoordeeld. Wij 
hebben ons altijd gedragen naar de oude 
Engelse spreuk: ,.Mensures, not men ... 
Wij hebben hst Kabinet b\ina altijd ge
steund. 

Vervolgens stelde de heer Oud met 
nadruk op de voorgrond, dat hij en zijn 
fractiegenoten in het geheel niet gesteld 
waren op een Kabinetscrisis . 

Wanneer men zou denken, dat de 
V. V. D. als oppositie. er "echt in zou 
geniete~. als de kat nu eens goed in hei 
garen raakte". zou men ons volkomen 
verkeerd begrijpen. 

Wi.i zien het ;.:o, dat het landsbelang 
op het ogenblik in het geheel niet ge• 
diend zou zijn met een Kabinetscrisis. De 
vraag is echter of men een maatregel, 
die men principieel verkeerd vindt, zal 
aanvaarden enkel en alleen opdat er 
geen crisis zal komen. 

Welnu: hoe wU over het huurontwerp 
den!ken, had sprekers vriend de heer 
Van Leeuwen. al duidelijk genoeg ge
zegd. 

W~j achten, zo zei de heer Oud, nog 
eens voor alle duidelijkheid, dit huur
ontwerp funest, vooral omdat het naar 
onze overtuiging een behoorlijke toe
komstige huurpolitiek volkomen blok
keert, veel meer dan wanneer men tot 
een huurbelasting was gekomen. 

Wanneer men hiermede was geko
men - wU zouden daar op zichzelf tegen 
zijn geweest - zou men de toekomst 

(Vervolg op pag. IJ) 
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minder hebben gebloklkeerd dan meR 
nu met dit wetsontwerp doet, want die 
huurbelasting had men altijd op een ge· 
geven moment kunnen afschaffen. 

Hier komt nog bij, dat de heer Oud de 
aanneming van dit wetsontwerp voor het 
gezag van het parlement fataal zou 
achten. 

HierbU is ook de verantwoordelijkheid 
v~n de Regering betrokken, want wij 
nebben tezamen de verantwoordelijk· 
held. dat het Nederlandse volk achting 
zal hebben niet slechts voor de Rege
ril)_g, maar ook voor het parlement. 

Na een voorlopig verslag, als over 
dit ontwerp was uitgebracht, zou de Re
gering een ontzaglijke afbreuk doen 
aan het· gezag van de Kamer, wanneer 
zij haar onder zodanige drUik zou plaat. 
sen, dat zU töch een meerderheid zou 
krijgen. 

De heer Oud verklaarde daarbij nog 
het meest medelUcten te hebben met mi
nister Witte, die hij een tragische ti
guur noemde. 

H\i had groot respect voor ir Witte en 
herinnerde zich nog steeds met genoe
gen diens voortreffelijke rede, gehou· 
den in de t\id, dat deze nog burgemees. 
ter was van Bergen op Zoom, over de 
volkshuisvesting op de vergadering van 
de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten. · 

Hoe had de rede van de minister in 
de Kamer daartegen afgestoken. .11Jllet 
was een uiterst matte rede, die in' het 
geheel niet de indruk wekte, dat de mi. 
nister voor zUn ministeriële leven 
vocht. 

HU verdedigde een zaak, waarin hij 
kenneHik zelf niet geloofde. 
· De minister had echter niet h i e r, 
in de Kamer, maar in het Kabinet het 
woord ,.onaanvaardbaar" moeten gebrui
ken. Dan - daar was de heer Oud van 
overtuigd - was men daar wel tot een 
andere oplossing gekomen. 

Tenslotte toonde de heer Oud er zich 
van overtuigd, dat wanneer duidelijik 
was gebleken - en dat was inderdaad 
het geval - dat de Kamer de belasting
verlaging (al dan niet iets verder gaan
de) wel wil. ep het voorstel ir. deze 
vorm niet, de Kamer het oOik wel in 
haar macht zou hebben te zorgen, dat 
er een Kabinet komt, dat de belasting
verlaging zal doorzetten ondanks de 
verwerping van de Hm{rwet. 

Daar9m (al verklaarde hij maar een 
., broodetende profeet" te zijn), had de 
heer Oud het voorgevoel, dat, als de 
Huurwet zou worden verworpen, de be
lastingverlaging zelfs zou komen van , 
dezelfde ministers. die op het ogenblik 
nog achter de groene tafel zaten. 

Het einde van . het debat 
· W i.i zullen ons verder moeten be

perken, al betreft het dan ook 
een stukje belangwekkende parlemen
taire historie. 

Na de bedreigingen van de zijde der 
Regering venklaarde de K.V.P.-fractie 
ondanks al haar aanvankelijke bezwa
ren, te zullen voorstemmen en hetzelfde 
verklaarde ook eerst de heer Van de 

Mr SCHMAL 
... tegen .•• 

Wetering (C.H.) en daarna, mede na
mens zlin fractiegenoten op één na, de 
C.H.-fractieleider, de heer Tilanus. 

BU de heer Schouten lag het wel wat 
moeilijker. Deze zei aan het einde van 
de eerste week nog (dat was op Vrijdag 
13 Mei) : de minister heeft m\i niet kun
nen overtuigen, en wanneer ik vandaag 
m\in stem moest uitbrengen, zou ik, on. 
~eacht de politieke gevolgen ener ver
werping, tegen stemmen. 

Toen het Dinsdag was geworden ,bleelk 
de heer Schouten echter .,om" te zijn en 
voor de politieke druk te zijn gezwicht, 

Vlak voor de stemming legde hij de 
verklaring af, dat hij nog zijn zakelijke 
bezwaren tegen het ontwerp handhaaf
de, maar op grond van de politieke ge
volgen ener verwerping nu zou vóór
stemmen. Alleen prof. Oerbrandy bleek 
- op dezelfde gronden ongeveer als de 
heer Oud - over z\jn bezwaren niet te 
kunnen heenstappen. 

Een laatste poging om de zaak nog te 
.,redden" deed mr Burger, de fractie· 
voorzitter van de P.v.d.A., door het in-

dienen van een motie. Deze motie wilde 
de Kamer doea uitspreken, dat zij, ge
hoord de beraadslagingen over de Huur
wet, constaterende, dat van alle zijden 
bezwaren tegen het onderhavige wets
voorstel waren ingebracht, het wense
lijk achtte, dat de gedachtenwisseling 
over de in het wetsvoorstel behandelde 
materie in het door minister Witte in 
het vooruitzicht gestelde vertrouwvol 
bernact op lkorte term\jn zou worden 
voortgezet (gehouden). 

-In dit verband wilde zijn motie de be
handeling van de Huurwet dan doen 
schor~n tot over dit beraad aan de Ka
mer verslag zou zijn uitgebracht. 

Onze fractievoorzitter, prof. Oud, 
kwam deze motie b\ivallen, mits het de 
bedoeling was (en dat bleek inderdaad 
zo te z\in), dat de belastingvoorstellen 
dan normaal zouden worden afgehandeld. 

Het betekende alleen, dat de Regering 
dan bereid zou moeten z\in tot ,.ont
koPJ;eling" van de belasting. en de 
huurvoorstellen; iets, waartoe zij tot nu 
toe juist aldoor n i e t bereid was ge
weest. 

De heer Oud wilde dus gaarne weten, 
hoe de Regering over deze motie dacht, 
want ander$ schoot de Kamer daar toch 
niet mee op. Met de heer Burger hoopte 
hij echter. dat het oordeel van de Rege. 
ring gunstig zou zijn. 

Hij meende, zoal~ hij nadrukkelijk zei, 
dat de Óplossing voor de impasse, welke 
de heer Burger had voorgesteld. ,.een 
verstandige oplossing" Wo:\S. 

De Regering echter weigerde ook dit. 
Zou de motie worden aangenowen, zo 
verklaarde minister Drees, dan zou de 
Regering schorsing van de verdere be
raadslagingen moeten vragen, ook over 
de bela~tingvoorstellen. 

De heer Burger trok zijn motie in, 
maar nu was het ook volledig mis. Er 
was geen twijfel meer aan, dat ook de 
gehele P.v.d.A.-fractif' zou tegenstem
men. 

Mr Van Leeuwen verdcd~gde nog zijn 
amendement voor een uniforme huur
verhoging van 10 pCt. en .kon daarbij te
vens nog herinneren ·aan het amende
ment, dat h\i b\i de belastingvoorstellen 
had ingediend en waarbij de lagere en 
middelbare inlkomens nog tot een totaal 
van omstreeks f 40 tot f 45 millioen ver
dere belastingv~rlichting zouden Jàijgen 

Ook dat hiefp, echter niet. Het. werd 
(w~i hebben het reeds vermeld) na het 
,,onaanvaardbaar" van de Regering ver
worpen. 

Maar toen zag ook het Kabinet zijn 
eigen voorstel verworpen worden. 

De slag was gevallen. De crisis, welke 
het Kabinet zichzelf op de hals had ge-

4.. haald, was begonnen. A. 

Organisatie van V rou wen in 
de V.V.D. uit Zuid-Holland 

b~jeen 
Op het kasteel Oud-Poelgeest te Oegst

geest zijn deze week de leden uit de pro
vincie Zuid-'Holland van de organisatie 
van vrouwen in de V.V.D. bijeen geweest. 
In de morgenuren hield Mevrouw E. van 
den Bosch-de Jongh, gemeenteraadslid 
van Den Haag, een inleiding over ,.kunst
vorming bij de jeugd". 

's Middags werd er een forum gehou
den, waarvan de leden waren Mevr. mr 
N. M. W. Dettmeijer-Labberton, Den 
Haag, Mevrouw M. C. Korthals-Hamming, 
Voorschoten, Mevr. F. T. van der Torren
Veendorp, raadslid te Waddinxveen, 
Mevr. ir A. Kuiper-Struick, raadslid te · 
Rotterdam en Mevr. E. van den Bosch
de Jongh. 

Voorzitster was Mevr. P. H. Smits-Wit
vliet, raadslid te Oegstgeest, die ook de 
leiding had van deze bijeenkomst. Tal
rijke vragen over zeer verschillende on
derwerpen, als huisvestingsproblemen, 
schoolmelkvoorziening, kabinetscrisis en 
belasting werden gesteld en beantwoord. 
Nadat de conferentie door Mevrouw 
Smits was gesloten, bracht men nog een 
bezoek aan het Museum 'Van Oudheden 
te Leiden. 

In metnor1am 

H. Riem Sr. 
Men schrijft ons uit de Afdeling . 

Heiloo: · 
Onze afdeling heeft wederom een 

ernstig verlies geleden door het over
iijden van onze hogelijk gewar,rdeerde 
voorzitter, de heer H. Riem Sr., Hoofd
officier van Administratie 1e klasse 
der Kon. Marine b.d., Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau. 

Direct na de bevrijding trad hij op 
als verdediger van de vrijzinnige be
ginselen in onze gemeente en als lei
der van onze afdeling. 

En die leiding was in goede handen. 
Op 4 Maart j.l. ontving het bestuur 

nog van hem persoonlijk de medede
ling, dat hij "een fikse operatie moest 
ondergaan, doch dat hij in bekwame 
handen was en alle vertr9uwen had". 

Het heeft evenwel niet zo mogen 
zijn, dat hij in ons midden terug
keerde. 

Op 18 Mei is hij heengegaan op 72-
jarige leeftijd en te Westerveld heeft 
in alle stilte de crematie plaats gevon
den. 

In overeenstemming met zijn· per
soonlijkheid hopen we ons werk in de 
afdeling in zijn geest voort te zetten. 
terwijl de herinnering aan zijn arbeid 
in de afdeling in dan')<baar gedenken 
zal blijven voortleven. 

Hij ruste in vrede. 

Het Bestuur van de afd. Heiloo 
van de V.V.D. 

].0. V.D. houdt zomer
kamp van 23 t.m. 30 

Juli a.s in Markelo 
In "De Driemaster", het maandblad van 

de Jongeren Organisatie Vrijheid en De
mocratie, lazen we iets, dat de jongere 
lezers van ons blad wellicht ook zal in
teresseren. 

De J.O.V.D. organiseert n.l. van 23 t.m. 
30 Juli a.s. haar traditionele zomerkamp, 
dit jaar in Markelo. 

In het heuvelachtige landschap van 
Zuid-West Twente met zijn bossen en 
heidevelden, met zijn wijde vergezichten 
en prachtige rijwielpaden en zijn grote 
verscheidenheid van natuurschoon ko
n~en Nederl;mdse liberale jongeren bij 
elkaar om een week lang van al dat 
moois te genieten. 

Er wordt in een grote boerderij gekam
peerd. Er komen 3 sprekers inleidingen 
houden: mr L. R. J. ridder van Rappard, 
dr K. van Dijk en drs P de Groot, ter
wijl er voort<> fiets- en wandeltochten, 
kampvuren, zwemmen etc. op het pro
gramma staan. 

De kampprijs is f 32.50 plus f 2.50 in
schrijfgeld. 

Voor onze jongere leden (t.m. 31 jaarl 
of zoons en dochters van onze oudere 
leden is dit zomerkamp een bij, uitstek 
geschikte gelegenheid om kennis te ma
ken met de aan ons verwante Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Democratie, 
want ook ·introducees zijn van harte wel
kom. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij 1'. 
de Vries, Nw. Kijk in 't Jatstraat 28 te 
Groningen. 

Inlichtingen betreffende • het 
lidmaatschap der Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie 
zijn te verkrijgen bij de plaat
selijke afdelingen en bij het 
Algemeen Secretariaat: Konin
ginnegracht · 61, 's-Gravenha
ge (telefoon 111 768l. 

+ 
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Een opmerking over de 
discussie tussen prof. Oud 

en Dr Drees inzake de 
Kabinetscrisis van 1951 

• (Ingezonden) 

In een beschouwing over het politieke 
conflict, dat de oorzaak was van het heen
gaan van het Kabinet-Drees, wijst prof. 
Romme in ,.de Volkskrant" van 21 Mei 
met kennelijk genoegen op de discussie 
tussen de heren Oud en Drees, welke tij
dens de behandeling van het huurontwerp 
plaats had naar aanleiding van een ver
wijzing van prof. Oud naar de oorzaken 
van de Kabinetscrisis van 1951. 

De lezer zal zich herinneren, dat onze 
partijgenoot mr Stikker destijds in een 
motie door de fractie der V.V.D. inge
diend over het probleem Nieuw-Guinea 
- welke motie geen meerderheid in de 
2e Kamer verwierf - aanleiding vond 
heen te gaan, waardoor een Kabinetscri
sis ontstond. 

Met verwijzing nu naar deze gebeurte
nis wenste prof. Oud te weten of in dit 
geval het tegenstemmen van de fractie 
van de P.v.d.A. tegen het huurontwerp 
voor de heren ministers, behorende tot 
deze partij, thans evenzo aanleiding zou 
kunnen zijn om heen te gaan. 

Deze technische vraag van onze fractie
voorzitter heeft geleid tot een debat met 
de voorzitter van de Raad van Ministers, 
zelfs in de replieken voortgezet, waarbij 
de politieke zaak waarom het ging in 
1951 in het geding kwam en prof. Oud 
op grond van het antwoord in eerste ter
mijn van dr Drees constateerde, dat hij 
met belangstelling thans van de minis
ter-president had vernomen, dat mr Stik
ker destijds nog verder wilde gaan dan 
het Kabinet in de quaestie Nieuw-Guinea 
<reden waarom dus de oppositie van onze 
fractie wel zeer terecht geweest zou zijn) 
en dat het hem verheugde dat deze lig
ging van zaken thans openbaar werd ge
maakt door de minister-president, omdat 
onze fractie geen vrijheid had gevonden 
dienaangaande in het publiek mededelin
gen te doen. 

Mr Stikker heeft na het conflict van 
1951 als een teleurgesteld man afscheid 
genomen uit onze rijen. Omdat ik in de 
jaren 1949 en 1950 van nabij heb kunnen 
ervaren, hoe veel goeds mr Stikker voor 
ons land en zeker ook voor de liberale . 
zaak heeft verricht, heb ik deze ontwik
keling van zaken destijds als een pijnlijk 
punt gevoeld voor onze partij. 

Of mr Stikker in onze kringen wel de 
kans gekregen heeft, zijn opvattingen vol
doende tot haar recht te doen komen, 
blijft voor mij een open vraag. Intussen 
is nadien het conflict vergeten en is de 
strijdbijl begraven. · 

Thans evenwel is door een verwijzing 
in een debat over een ander onderwerp 
dit punt, vooral naar het mij voorkomt 
door de repliek van prof. Oud. weer zo
danig voor het voetlicht gebracht, dat 
onze politieke tegenstanders er mf't wel
behagen op aanslaan. 

Het is niet aan de kiezer om zich in het 
openbaar met zijn vertegenwoordigers in 
het parlement in discussie te begeven 
over hun beleid, tenzij hiertoe bijzondere 
redc•Jwn voorhanden zijn. 

Ik gevoel in dit geval een bijzondere 
reden hierin gelegen, dat mr Stikker, 
thans Hr. M.'s Ambassadeur in Londen . 
geen voldoende vrijheid kan hebben om 
zich naar aanleiding van het in de Kamer· 
te zijnen aanzien besprokene te uiten. 

Zijn tegcnwoordigè status moet zich · 
daartegen verzetten. Daarom ben ik van 
oordeel, dat - met alle waardering ove
rigens voor zijn beweegredenen- prot 
Oud zich in deze niet had mogen laten 
verlokken door het antwoord van dr 
Drees om mr Stikker nog verder in het 
debat te betrekken dan nodig was voor 
de behandeling van het ontwerp huur
wet, op dat ogenblik in de Kam<'r aan 
de orde. 

Door mijn critische opmel'ldng IS mijn 
achting voor de toewijding van prof. Oud 
voor onze zaak niet te loor gegaan! 

Mr W. H. FOCKEMA ANDREAE. 
Rotterdam. 21 Mei 19~fi 

NASCHRIFT. - De geachte inzender 
en ik zijn het in de grond van de zaak 
wel eens. De strijdbijl van 1951 bli.ift het 
best begraven. 

Zeer incidenteel is de zaak ter sprake 
gekomen. Een wellicht iets te spontane 
uiting van de heer Drees heeft geleid tot 
een reactie mijnerzijds, die misschien ook 
iets te spontaan was. 

Zo gaat het wel eens meer bij inciden
ten, die in ·feite geheel buiten de hoofd
zaak, waarom de gedachtenwisseling gaat, 
liggen. 

Eens ben ik het ook met de hee1· Focke
ma Andreae, dat het geschil inzake 
Nieuw Guinea ons niet de ogen mag doen 
sluiten voor het vele goede, dat de heer 
Stikker heeft verricht. P. J. 0. 
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Het leraren· en schoolruimtetekort doet enige noodzakelijke wensen· traag in 
vervulling gaan !-" Wat de L. T.S aan perspectieven biedt 

Ieder onzer kent de naani Alnbachtsschool, en al zullen velen niet nauwkeurig 
kunnen omschrijven ·wat daar nu werkelijk precies geleerd wordt, ongetwijfeld 
zal men op een desbetreffende vraag antwoorden: "Wel, timmeren, bankwerken, 
BChilderen, metselen enzovoort". · 

welke prestaties dan geleverd kunnen 
worden. 

Bovendien zijn de perspectieven voor 
dergelijke leerlingen veel beter dan het 
anders voor hen zou zijn geweest. ' Misschie~ zal men bij enig nadenken ook vakken als tekenen· en vaktheorie 

noemen, ja. misschien ook nog wel de "klassieke" vakken taal, rekenen, algebra. 
De weg naar MTS en 
Hogeschool 

en meetkunde. · 
Zo was de toestand inderdaad tot voor enige jaren; maar zoals bij alle tak

ken vaa het onderwijs, ontwikkelen zich ook hier nieuwe gedachten. 
De weg naar M.T.S. en zelfs ook Hoge

school staat voor hen open, en juist de 
technische ontwikkeling van deze jonge
lui verschaft hun een zeer belangrijke 
voorSprong op hun theoretisch geschool
de vrienden. 

De crote stoot hiertoe werd ~geven door het zogenaamde plan Goote, waar
aan later door een werkcommlssie, onder voorzitterschap van de inspecteur 
Faber, ~n praktische nitvoerinc werd gegeven. 

Door deze commissie Faber werd een 
geheel vernieuwd leerplan ontworpen, 
dat nu nog steeds in een groot aantal 
,.exlierimenteerklassen" wordt toegepast 
en geprobeerd. 

Het grote belang van dit leerplan 
schuilt in de grotere horizontale bin
ding, die tussen de verschillende school
vakken wordt gelegd. 

.Dat daarbij ook de grootste moeilijk
heden ontstaan is wel van:?:elfsprekend. 

Zeer belangrijk is ook, dat meer aan
. dacht wordt geschonken aan de algemene 
vorming van de ambachtsschooljongen. 

Deze kriapen van 13 tot 16 jaar hebben 
er recht op ook een behoorlijke culturele 
vorming te ontvangen, vandaar dat er 
lessen zijn in aardrijkskunde, geschiede
nis, biologie en muziek. 

Bovendien worden er eenvoudige En
gelse lessen gegeven, hetgeen juist voor 
deze aanstaande technici met het oog op 
emigratie en vakliteratuur van groot be
lang is. 
Ook de naam van de school onderging 
een verandering en werd "Lagere Tech
nische School" (L.T.S.). 

De praktijklessen zijn zo ingericht, dat 
telkens gedurende een periode van 14 
dagen een werkstuk ter hand wordt ge
nomen. 

De nadruk valt daarbij minder op de 
onderdelen van de werkstukken, dan op 
het gehele werk. Ook het groepswerk 
wordt gestimuleerd. 

Bouw van een compleet 
ltuisje 

Op die scholen, waar dit mogelijk is, 
wordt zelfs door de leerlingen van de 
verschillende afdelingen gezamenlijk een 
compleet huisje gebouwd op ware grootte. 

Dat dit de werklust belangrijk stimu
leert spreekt wél haast vanzelf. 

Wel werd al spoedig duidelijk, dat de 
huidige 2-jarige cursus met een jaar moet 
·worden verlengd om aan de eisen van 
het nieuwe leerplan goed te kunn'en 
voldoen. 

De staatssecretaris, mej. dr de Waal 
stond dit trouwen~; wel toe, mits er vol
doende schoolruimte en .leerkracht~:~n be
schikbaar zijn. 

Het is jammer, dat deze twee voor
waarden zo moeilijk te verwezenlijken 
zijn, dat in de praktijk de 3-jarige cursus 
nog een schone wensdroom is. 

Daarnaast vormt het grote aantal ( 40) 
lessen per week een groot bezwaar voor 
de nog jonge jongen om zich buitt>n 
school goed te kunnen ontspannen. 

In vergelijking met de middelbare of 
ulo-scholier komt een technische school
jongen veel te kort. 

Bovendien zijn de vacanties van de 
technische scholen ·altijd nog belangrijk 
korter dan die van het overige voortge
zette onderwijs, zodat de jongens ook 
hier in het nadeel zijn. 
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Wel schijnt een verbete'ring in dit op
zicht op komst (vermindering van het 
lessenaantal), maar het leraren- en 
schoolruimtetekort zal toch wel belem
meringen geven bij het uitvoeren ervan. 

Peil van de schoolbevolking 
Veel grotere moeilijkheden geeft het 

peil van de schoolbevolking. 
Nog te veel krijgen we hier de jongens 

die niet naar HBS of ULO konden in 
verband met hun intellectuele prestaties 
en die dus maar naar de technische 
school gaan. Dat dit het peil van het 
onderwijs beïnvloedt spreekt wel van
zelf. 

Gebeurt het af en toe, dat een jongen 
met een behoorlijk intellect door zijn 
(verstandige) ouders toch naar de L.T.S. 
wordt gestuurd, dan blijkt steeds weer, 

Ook het Uitgebreid Technisch Onder
wijs biedt zijn leerlingen goede kimsen 
om opgeleid te worden voor de lagere 
leidende functies in de bedrijven. 

De grote taak van het technische on
derwijs zal zijn om betere leea-lingen aan 
te trekken en de ouders ervan te door
dringen, dat een goede technische oplei
ding grote kansen biedt. 

Hiertoe zal o.a. meer selectie moeten 
worden toegepast op de leerlingen . 

Het is een volkomen foutieve gedachte, 
dat een niet-intellectueel ingestelde jon
gen altijd nog wel een goed vakman kan 
worden. De onderwijs-vernieuwing kan 
wel betere methoden ontwerpen, maar 
niet van slechte leerlingen goede vaklui 
maken. 

Toch ligt hier l].et grote probleem, 

vooroordeel Bestrijding van 
·discriminatie 

en 

Belangrijke conferentie te Genève 
leiding van Vincent Auriol 

onder 

Voor de eerste keer sedert het bestaan der Verenigde Na.ti- is door de Economi
sche en Sociale Ra.a.d een conferentie van niet-gouvernementele organisaties met 
raadgevende stem uitgeschreven en wel ter bestudering van middelen om vooroordeel 
en discriminatie te bestrijden. 

In vele landen leven nog vervolgde of onderdrukte meneen, hetzij politieke, ~rode
dienstige of ethnologische minderheden, hetzij slachtoffers van sexe-, taal- of kl-
discriminatie en ofschoon een sub-comité van de Commissie voor de Rechten van 
de Mens tot taak heeft discriminatie te bestrijden, werd hiervoor de medewerking 
der N.G.O.'s ingeroepen. 

97 Internationale organieaties hebben aan de oproep gehoor gegeven, waarvan 58 
prae-adviezen en rapporten over hun activiteit op dit gebied instuurden, wel een 
bewijs, hoe zeer deze kwestie hun belangstelling heeft. · 

De bekende Amerikaa.nse neger Ralph J. Buncbe, thans onder-secretaris der Vèr. 
Naties, die in zijn jeugd met de ras-discriminatie in de V.S. te kampen had, opende 
de conferentie, die van 31 Maart tot 4 April in het Palais des Na.tions tè Genève 
gehouden werd. Tot voorzitter werd de heer Vincent Auriol, gewezen president van 
Frankrijk en voorzitter van de Wereldraad van Oud-Strijders, gekozen. 

Het doel der conferentie was voorna
melijk om practische middelen ter bestrij
ding van vooroordeel en .discriminatie 
a.;1n de Economische en Sociale Raad 
voor te stellen en tevens om de werk
zaamheden der N.G.O.'s op dit gebied 
zoveel mo,gelijk te coördineren. 

VINCENT AURIOL 

Wat bijzonder opviel in deze bijeen
komst van particuliere organisaties wa
ren de zakelijke en meestal zeer korte 
uiteenzettingen der leden. Men voelde dat 
hier personen bijeen gekomen waren om 
een doel te bereiken, dat hun dicht aan 
het· hart lag, dat het hun niet te doen 
was lange redevoeringen te houden, doch 
om gezamenlijk hun verlangens en voor
stellen op de meest practische wijze aan 
de Ver. Naties voor te leggen. 

In 5 dagen heeft deze conferentie meer 
bereikt dan· vele commissies der Ver. 
Naties in even zo vele weken 

Ongetwijfeld hebben de co~missies van 

regeringsafgevaardigden met grotere 
moeilijkheden te kampen - vooral wan
neer het Oostelijk blok telkens een af
zijdige houding aanneemt - doch niette
min krijgt men wel eens de indruk, dat 
regeringsafgevaardigden met minder 
ijver, toewijding en enthousiasme hun 
werk verrichten dan de vertegenwoordi
gers der N.G.O.'s, die bovendien hun 
eigen kosten moeten betalen. 

De talrijke ingediende resoluties wer
den door een redactiecomité in 4 grote 
resoluties verwerkt, welke zonder tegen
stemmen met slechts enkele onthoudin
gen zijn aangenomen. In het kort komen 
zij o.a. hierop neer: 

De N.G.O.'s verplichten zich vooroor
deel en discriminatie te. bestrijden, zowel 
op nationaal als op internationaal ter
rein; de ratificatie van de conventies in
zake politieke rechten voor de vrouw en 
gelijk loon voor gelijke arbeid bij hun 
regeringen aan te bevelen; de rechten 
van elke bedreigde groep te verdedigen 
en er óp aan te dringen, dat aan de jeugd 
geleerd wordt om de rechten en vrijheden 
van anderen te eerbiedigen. 

Verder wordt de Ver. Naties verzocht 
om in de in wording zijnde conventies 
omtrent~ de rechten van de mens aan de 
N.G.O.'s met raadgevende stem het recht 
van petitie toe te kennen en de wens 
wordt uitgesproken, dat klachten en pe
tities omtrent schending van de rechten 
van de mens door een speciale instantie 
behandeld en zo nodig gepubliceerd zul
len worden. 

Tenslotte worden de N.G.O.'s uitgeno
digd in hun respectievelijke landen sa
men te werken en is aan de Ver. Naties 
gevraagd de N.G.O.'s over 2 jaar weer in 
een conferentie bijeen te roepen. 

De resoluties werden aan de Commis
sie voor de Rechten van de Mens, die 
kort daarop in Genève vergaderde over
gedragen en door deze aan de Sub-Com
missie tegen Discreminatie ter bestude
ring doorgegeven. Daarna zullen zij aan 
de Economische en Sociale Raad worden 
on~erworpen. 

Genève L. C. A. VAN EEGHEN 
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waaraan alle aandacht moet worden be
steed. 

De laatste nota over het technisch on
derwijs van minister Cals behandelt de
ze problemen uitvoerig en onze Kamer
leden zullen zeker niet nalaten, hun bes
te krachten aan deze belangrijke onder
wijstak te geven. 

Dit is in het belang van de jongens, de 
scholen en bovenal in het belang van ons 
gehele land. 

P.C. B. --·---·------------
AFDELINGSNIEUWS 

Breukelen koos twee nieuwe 
bestuursleden 

Onder bevredigende belangstelling werd 
door de afdeling Breukelen van de V. 
V.D. in hotel ;t Statewapen een algemene 
ledenvergadering gehouden. 

Na het openingswoord van de voorzit
ter; jhr W. H. D. Quarles van Ufford, 
gaf de heer J. GoemaJi· Borgesius een be
knopt overzicht van de verschillende 
punten, die tijdens de 22 en 23 April ge
houden Algemene Ledenvergadering der 
V.V.D. te Haarlem behandeld werden. 

In verband met de geprojecteerde V.V. 
D.-dag te Scheveningen werd een spe
ciale commissie ingesteld, die de propa
ganda voor Breukelen e.o. op zich zal 
nemen. Hierin werd zitting genomen door 
de heren v. d. Broek, Wijers, Jonkers en 
Goeman-Borgesius. 

Door aftreden van mevr. :M. J. A. Kou
wen-ven-Donders (secretaresse) en de 
heer T. C. Akkerman (penningmeester), 
was een tweetal vacatures in het bestuur 
ontstaan. De door het bestuur gestelde 
candidaten, nl. mevr. A. S. S. Gentis
Vermij en de heer J. G. Starink Jr. wer
den door de vergadering. bij acclamatie 
gekozen. 

In een hartelijke toespraak tot de 
scheidende functionarissen bracht de 
voorzitter hun vele verdiensten naar vo
ren. Door de vergadering was daarom op 
voorstei van het bestuur besloten als 
blijk van waardering mevr: Kouwenho
ven tot lid van verdienste te. benoemen. 
terwijl tevens als stoffelijk blijk een 
lederen schrijfportefeuille werd aange
boden. De heer Akkerman werd een 
langspeelplaat overhandigd. 

Bij de opstelling van de groslijst candi
daten voor Tweede Kamerverkiezing 
1956 besloot de afdeling Breukelen als 
candidaten uit . de provincie Utrecht me
vrouw Veder-Smit en mej. Hefting naar 
voren .te brengen. 

Grote bijval vond een voorstel om 
enkele malen in het winterseizoen een 
bridge-drive te houden om de onderlinge 
band te verstevigen. · 

Middenstandsforum in Steenwijk 
trok belangstelling 

De zaal van "Centraal" was geheel ge-
.; vuld - naar schatting 70 belangstellen

den - toen daar op Maandag 16 dezer 
de heren Cornelissen, dr De Langen, 
Zuidema, Top en Holshuysen een Mid
denstandsforum vormden. 

Vragen werden gesteld over: onbillijk
heden bij de belastingheffing: sociale 
steunmaatregelen als kinderbijslag voor 
kleine zelfstandigen; de S.E.R. en de uit- ' 
voerende taak, die deze krijgt bij de toe
passing van de Vestigingswet; de al of' 
niet-wenselijkheid van dwang als de be
trokken winkeliers het onderling niet 
eens kunnen. worden over een vacantie
regeling; de Consumentenbond; het 
vreemdelingenverkeer; de zwarte lonen 
en de strafbaarheid van de betaler tegen
over de straffeloosheid van de ontvanger 
daarvan evenwijdig hieraan de strafbaar
heid van de clandestien na sluiting· nog 
verkopende winkelier tegenover de straf
feloosheid van de klant en als slot de 
vraag: heeft de Middenstand nog toe
komst? 

Meermalen bleek het forum niet eens
gezind en dan werd zo'n vraag van alle 
kanten bekeken en kreeg men een in
zicht, hoe moeiljjk vele dezer vraagstuk
ken zijn; de aanwezigen zijn naar huis 
gegaan met het besef, hun kennis te heb
ben vermeerderd. 

Gehoopt mag worden, dat het opwek
kend betoog van de heer Cornelissen aan 
het eind van de avond, om zich aan te 
sluiten bij de V.V.D., door verscheidene 
aanwezigen zal worden opgevolgd. 

Ledenwinst in Ezinge 
De afdeling "Ezinge" hield op Maan

dag 16 Mei in het Café Maatjes te Ga.r
moerd een ledenvergadering met intro
ductie welke zeer goed was bezocht. 

Als spreker trad op de heer H. J. Edzes 
te Haren. Spr. schetste op een heldere 
wijze het ontstaan van de hedendaagse 
maatschappelijke structuur en stelde 
hierin centraal de positie van de Midden-: 
stand. · 
·De V.V.D. staat op· de bres voor gees-' 

telijke vrijheid, verdraagzaamheid en • 
sociale rechtvaardigheid aldus spr. 

De rede van de heer Edzes viel bij de' 
vergadering bijzonder in de smaak eni 
werd met een hartelijk applaus onder
streept. 

Een vijftal nieuwe leden gaf zich op. 
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EDEN OVERWON 
nat de Conservatieve Partij in Engeland -

die niet zo conservatief is als haar naam 

zou doen vermoeden - een zo duidelijke stem~ 

overwinning heeft behaald als verleden Donder~ 

dag geschiedde, is uit meer dan één oogpunt be~ 

langwekkend. 

Allereerst omdat Churchills terugtreden uit het 

eerste gelid wel een gebeurtenis van zo grote be~ 

tekenis was, dat het allerminst verwondering had 

mogen wekken, wanneer zijn _partij daarvan enig 

electoraal nadeel zou hebben ondervonden. De 

befaamde Engelse common sense heeft zich trou~ 

wens juist ten opzichte van deze fascinerende 

mens reeds eerder doen gelden. Welke andere 

democratie zou het bestaan, de algemeen bewon

derde leidsman uit vijf bange oorlogsjaren onmid~ 

dellijk na de wapenstilstand uit het ministerpresi~ 

dentschap te verdrijven, waarlijk niet bij gebrek 

aan eerbied voor zijn persoon maar eenvoudig 

omdat "men" hem toen - terecht of o.i. ten on~ 

rechte - niet de aangewezene achtte om ook in 

de eerste vredesjaren de Britse politiek te leiden? 

En welke andere democratie zou een teruggekeer~ 

de Churchill tien jaar later bij zijn definitieve uit

treding uit de regering zo oprecht huldigen als de 

Engelse publieke opinie het gedaan heeft? 

Hoe het zij: dat zijn partij met Churchills 

,,troonsafstand" een man verloor van wiens naam 

alleen al grote en bezielende invloed op het Britse 

kiezersvolk uitging, staat wel vast. Dat nu een -

bij alle kwaliteiten die men hem geredelijk toekent 

- lang niet zo fascinerende figuur als Eden. de 

conservatieve partij een zetelwinst wist te bezor~ 

gen, groter dan ze bij mensenheugenis ooit be~ 

haalde, bewijst meer dan wat anders ook, dat deze 

partij zich - ook onder Churchills leiding -

heeft weten te ontwikkelen tot een partij, die de 

tekenen des tijds verstaat. Eden zelf ~Jetuigde van 

een verblijdende aanwinst juist uit de kringen der 

jeugdige kiezers en ook wat wij langs particuliere 

weg hiervan vernamen duidt er op, dat de Con

servatieve partij er inderdaad in geslaagd is, grote · 

groepen der Britse jeugd weer voor zich te inte~ 

resseren. 

Daar moet dadelijk aan toegevoegd worden, 

dat Labour de wind tegen had, niet alleen tenge~ 

volge van de stakingsgol~en die juist deze weken 

weer over het Britse eiland heenslaan en ook niet 

alleen omdat de jaren waarin de conservatieve 

p~rtij weer aan het bewind is over het algemeen 

goede jaren voor het Engelse volk zijn geweest, 

maar vooral omdat Labour verscheurd wordt door 

de rebellie die men Bevanism noemt. 

Hier is uiteraard sprake van persoonlijke tegen

stellingen tussen de bedachtzame Attlee en de 

minder bedachtzame - in wezen echter veel ge

slepener - Bevan. Maar deze tegenstellingen 

hebben een zeer principiële ondergrond. En het 

pleit alweer voor het gezonde verstand der En~ 

gelse democratie, dat zij hiervoor oog heeft. 

Daarom echter ook is deze verkiezingsuitslag 

voor Labour méér dan een electorale tegenslag, 

zoals iedere partij die wel een~ te verwerken 

krijgt. Wij zouden niet zo ver durven gaan als 

sommigen ook te onzent reeds doen die spreken 

van een onvermijdelijke scheuring in Labours ge~ 

lederen. Men kan in de politiek niet zo heel ge~ 

makkelijk voorspellen wat zelfs op korte termijn 

onvermijdelijk zal blijken. Maar dit ene is wel ze~ 

ker: de Britse Labour Party heeft te kampen met 

interne moeiliJkheden, waarbij het inderdaad om 

fundamentele begrippen gaat. 

M.a.w. Labour verkeert in een crisis. En het 

proces dier crisis kan door de uitslag der jongste 

verkiezingen voor het Lagerhuis in sterke mate 

beïnvloed worden. 

Dit is belangrijker dan het feit, dat de verkie-

. zingsuitslag voor Labour nadelig beïnvloed is 

door de geschillen die zich in eigen boezem voor

doen. 

Het Europese socialisme heeft na de oorlog de 

Britse Labour~party zich veelszins ten voorbeeld 

gesteld. Met name in ons land werd de gedachte 

gepropageerd, dat de Partij van de Arbeid in Ne~· 

derland een soortgelijk verschijnsel was en een

zelfde positie zou innemen als Labour in Enge

land. 

Er doen zich ook in de P.v.d.A. tegenstellingen 

voor, die in bepaalde figuren belichaamd zijn, 

maar toch evenals in Engeland van meer dan 

persoonlijke aard zijn: een voortschrijdend refor~ 
' misme enerzijds tegenover een meer principieel 

socialisme anderzijds. 

Dit .zijn tijdsverschijnselen, die als zodanig hun 

betekenis hebben en waarvan wij de ontwikkeling 

aan. de to.ekom~t moeten overlaten. Maar daarom 

is wat de Britse verkiezingen toonden ook op dît · 

punt zo interessant. 
deR. 

DE CRISIS 
Uit de beschouwing, die onze partijleider de vorige 

week te dezer plaatse aan de Kabinetscrisis wijd
de, hebben onze lezers kunnen zien dat er ook ten aan
zien van regeringscrises zekere historische analogieën 
aan te wijzen zijn, maar dat toch elke crisis haar eigen 
proces doorloopt. 

Op het ogenblik waarop wij dit schrijven beraadt het 
demissionnaire Kabinet zich op de reconstructieplannen 
door mr Burger in moeizaam overleg met de coalitie
genoten uitgebroed. Dat "moeizame" verwondert ons 
niet. Het Huurwetje, op welks combinatie met de be

lastingverlagingsvoorstellen de Regering struikelde, 
riep immers zoveel tegengestelde bezwaren bij de Ka
mer op, dat er reeds daarom - dU!ll afgezien van de 
combinatie met de belastingverlaging - veel vinding
rijkheid en veel bereidheid tot geven en nemen moet 
zijn, willen de regeringspartijen inderdaad tot een hen 
alle bevredigend compromis geraken. Dan blijft nog 
voor het Kabinet de moeilijkheid, zijn eigen houding 
tegenover dit com.rromis te bepalen, wat gezien alweer 
heel het raam, waarin de regering het "kreupele" huur
wetje beschouwd wil zien, al evenmin een eenvoudige 

taak is. 
Wie als wij oplossing van de Kabinetscrisis in 's lands 

belang een zaak van dringende urgentie acht, kan 
slechts hopen, dat het beraad tot resultaat moge ·leiden. 
Dat resultaat zullen wij op zijn mérites hebben te be
oordelen, zodra het concreet voor ons ligt. 

Vooralsnog kunnen wij het niet anders dan aldus 
zien: de Regering heeft haar positie zeker niet ver
sterkt door de koppigheid waarvan zij bij de behande
ling van huur- en belastingvoorstellen blijk gaf. En deze 
koppigheid was op zichzelf al geen teken van kracht, 
veeleer van het tegendeel. 

Zwakte van regeringsbeleid is intussen niet aan het 
Kabinet alleen te wijten, zoals ook voor de crisis van 
dit ogenblik de schuld niet alleen op het Kabinet rust. 
Het compromis waarop de partijen elkander vonden 

die dit Kabinet tot aanzijn riepen is er een minstens 
even belangrijke oorzaak van. En er is o.i. reden te 
vrezen, dat ook het compromis dat de heer Burger 
thans nastreeft, weinig meer dan een lapmiddel is om 
de regeringspartijen in staat te stellen nog wat met dit 
Kabinet door te sukkelen. 

"Elseviers Weekblad" heeft een aantal vooraanstaan
de politici - onder wie van onze fractie de heren Oud, 
Van Leeuwen en Korthals-gevraagd hun opinie over 
de KabinetscrisiS> in 't kort samen te vatten. Mr Van 
Leeuwen behaalde het kortheidsrecord, door in twee
maal vier regels de meest practische oplossing te stellen 
tegenover de meest principiële. 

De meest practische noemde hij: ,,Een Kabinet in 
samenstelling niet veel verschUlend van het huidige, 
doet tot aan de komende verkiezingen de zaken af en 
schippert tussen de controversen door". 

De meest principiële: "De op de achtergrond van de 

huidige impasse staande controverse inzake de huur
belasting worde centraal gesteld en nitgevochten". 

Wij hebben· uit hetgeen tot dusver gepubliceerd werd 
aangaande mr Burgers pogingen niet de indruk gekre
gen, dat het kwestieuze punt uitgevochten zal zijn, 
wanneer het huidige Kabinet gecontinueerd wordt op 
grondslag van het compromis, waartoe men thans 

schijnt te neigen. 
In f',en van zijn eerste betogen naar aanleiding van de 

Kabinetscrisis zeide de heer . Romme, dat het nu niet 
mocht gaan om krammen en lijmen, maar om hélen. 

Dit was mooi gezegd, zoals de heer Romme zo vaak 
mooie dingen zegt. Hij zal, vertrouwen wij, het Neder
landse volk óók wel duidelijk kunnen maken, of er in 
deze weken gekramd en gelijmd, dan wel geheeld is. 

Wij houden het vooralsnog op het eerste. 
Waarmee nog niet gezegd is, dàt het Kabinet-Drees 

terugkeert, gelijk het was of gereconstrueerd. 

deR. 
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Eerste l{amer principiëel terughoudend 

bij behandeling begroting van Overzeese Rijksdelen 

Het drama van het Algemeen Burgerlijk Pensioenjonds 
De grote" gebeurtenissen in de Tweede Kamer namen onze ruimte de Jaat8te 

;weken geheel in beslag. Thans kunnen wij onze blik echter weer richten op 
hetgeen in de Eerste Kamer werd verricht. 

Bedoelde wet beoogt immers niet de 
vaststelling van een in onderling over
leg tussen Suriname en Nederland ge
troffen onderlinge regeling, doch een 
machtiging aan de Regering om op basis 
van het Tienjarenplan tot het in de wet 
genoemde bedrag en op de wijze, daarin 
omschreven, bij te dragen in de kosten, 
welke aan de uitvoering van dit plan 
zijn verbonden. 

Daartoe behoort dan in de eerste plaats de behandeling v- de begroting van 
Overzeese Rijksdelen voor 1955. 

Deze kon in een middag- en avondvergadering gemakkelijk worden algehandeld. 
Dat was een gevolg van twee omstandigheden. 
Ten aanzien van de zaken betreffende Nieuw-Guinea was in het senioren

eonvent der Kamer afgesproken, dat die niet bij deze gelegenheid zouden worden 
ter sprake gebracht, doch bij de begrotingen van dat gebiedsdeel en het wets
entwerp tot bevestiging van het Besluit. Bewindaregeling Nieuw-Guinea. 

Het criterium volgens het Statuut is, 
of een regeling al dan niet overzee geldt. 

Sprekend over de staatsrechtelijke ver
houdingen had prof. Molenaar ook de 
6de al van artikel 11 van het Statuut 
ter sprake gebracht, waarin is vastge
steld, dat de Regering van Suriname, 
resp. van de Ned. Antillen kan aange
ven, welke aangelegenheden van het Ko
ninkrijk, behalve die, in bedoeld artikel 
genoemd, haar land raken. 

Er was echter nog een tweede, gewichtiger reden voor deze sobere begro~ 
behandeling. 

Het was de eerste maal, dat deze begroting in een der Kamers werd behandeld 
aa de totstandkoming van de nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk. 

En terecht ging de Kam~r thans. uit van de gedachte, dat een belangrijke mate 
van terughoudendheid diende te worden in acht genomen ten aanzien van de 

·binnenlandse aangelegenheden van Suriname en de N ederla.ndse Antillen en in 
het bijzonder wanneer he11 gaat om de bestuursvoering in deze landen. 

Een eventuele verklaring in deze zin, 
zo zei minister Kernkamp, heeft nog 
geen regeling bij Rijkswet ten gevolge. 

Ook prof. Molenaar, onze V.V.D.
woordvoerder bij deze begrotingsbehan
deling, bracht dit laatste in herinnering. 

De aanhef van ons voorlopig verslag 
- zo zei hij - geeft voldoende weer, 
dat deze Kamer beseft, dat de nieuwe 
rechtsorde voor het Koninkrijk, die op 
15 December 1954 door H.M. de Koningin 
werd bevèstigd en op 29 December d.a.v. 
plechtig is afgekondigd, belangrijke ge
volgen heeft met betrekking tot de be
handeling van de zaken, Suriname en de 
Ned. Antillen betreffende. 

Hij kondigde dan ook aan, dat zijn 
fractie - zoals mr. Kropman vóór hem 
namens de K.V.P.-fractie tot uitdrukking 
had gebracht - zich bij de behandeling 
van deze en de volgende begrotingen 
van Overzeese Rijksdelen de grootst mo
gelijke zelfbeperking zou opleggen. 

Dit zeggende, rees uiteraard de vraag, 
welke onderwerpen zich nu w è l lenen 
voor een bespreking in de Staten-Gene
raaL 

De minister had geschreven, dat, ruim 
gezien, in de Staten-Generaal onderwerp 
van bespreking kunnen zijn de aangele
genheden van het Koninkrijk en onder
werpen, welke de samenwerking van de 
verschillende Rijksdelen betreffen. 

Onze woordvoerder was het daarmede 
eens, maar hij wilde toch een vraag stel
len omtrent hetgeen de minister daarop 
had laten volgen, n.l. dat hij er geen be
zwaar in kan zien, "dat in daartoe ge
eigende gevallen de Nederlandse Rege
ring het initiatief neemt". 

Prof. Molenaar bracht dit deze eerste 
maal ter sprake, omdat hier in de vraag: 
waar is de grens tussen een suggestie en 
11\.anneer ontaardt deze in het zich be
moeien met interne aangelegenheden van 
de beide Rijksdelen. een gevaar aanwe
zig is. 

Minister Kernkamp meende, in ant-
woord hierop, dat een algemene formu
le. waaruit de grens tussen suggestie en 
bemoeienis met interne zaken duidelijk 
zou blijken, moeilijk te geven is; die 
grens zal slechts in concrete gevallen 
zijn aan te geven. 

Prof. Molenaar zei ook te betreuren, 
dat Suriname nog enige tijd op financiële 
rrteun van Nederland zal zijn aangewe
zen. 

Het heeft echter óók zijn goede zijde, 
omdat daardoor een goede gelegenheid 
voor Nederland geboden wordt om te 
bewijzen, wat het onder samenwerking 
in Rijksverband in moeilijke omstandig
heden verstaat. 

Hij betreurde echter toch de noodzaak 
van diè hulp, omdat het vanzelf spreekt, 
dat, wanneer men financiële hulp ver
leent, men voor een juiste besteding van 
dat geld voorwaarden stelt. 

Onze geestverwant kon zich zeer wel 
verenigen met de drie voorwaarden, wel
ke de Regering had opgesomd met het 
verstrekken van f 171 millioen met be
trekking tot het tienjarenplan. 

Wel echter merkte hij op, dat men wat 
d~ landbouw, de veeteelt en ook de bos
bouw betreft het experimentele stadium 
nog niet teboven is. 

In dit verband vroeg de heer Mole
naar naar de verstrekking van verant
woorde praktijkresultaten van een proef
bedrijf en hetzelfde zou van belang zijn 
voor een veebedrijf buiten de onmiddel-

PROF. MOLENAAR 
. . . . . . zelfbeperking .....• 

lijke omgeving van Paramaribo en voor 
een houtconcessie. 

Staatsrechtelijke 
verhoudingen 

M inister Kernkamp bevestigde des
gevraagd, dat goedkeuring van de 

met Suriname gemaakte afspraak zal ge
schieden bij een "gewone wet"; de vraag 
of op grond van het bepaalde bij art. 38 
van het Statuut ook een "Rijkswet" mo
gelijk zou zijn, beantwoordde de minis
ter in dit geval ontkennend. 

Het betekent alleen, dat alsdan de Ge
volmachtigde Minister bij het overleg 
wordt betrokken en ook aan de beraad
slagingen in de Ministerraad .over dat 
onderwerp deelneemt. 

Prof. Molenaar wijdde voorts nog enige 
f">eschouwingen aan de positie van die 
,.Gevolmachtigde Minister". 

De bewindsman gaf daarbiJ toe, dat 
het accent nu eens zal vallen op diens 
ministersfunctie (d.w.z. diens lidmaat
schap van de Raad van Ministers van 
het Koninkrijk, als vertegenwoordiger 
van zijn land) - en dan weer op diens 
optreden als woordvoerder van de Sta
ten. 

In het algemeen echter . - minister 
Kernkamp kon hier met prof. Molenar.r 
instemmen - zal de ministersfunctie 
praevaleren en derhalve kon de bewinds
man ook begrip hebben voor de mening 
van onze geestverwant, dat de "Gevol
machtigde Minister" als zodanig in . de 
Kamers dient te worden tegemoet ge
treden. 

Prof. Molenaar kreeg ook de stellige 
verzekering van de minister, dat zal wor
den vastgehouden aan het enig juiste 
standpunt, dat thans, na de totstandko
ming van 't Statuut, geen berichtgeving 
meer wordt en kàn worden gedaan als 
bedoeld in art. 73e van het Handvest d~r 
Verenigde Naties. Zij was trouwens on
der de interimregeling reeds gestaakt. 

Een ander punt, dat het internationale 
recht raakt, is de vertegenwoordiging 
van de Overzeese Rijksdelen in de Inter
nationale Arbeidsconferentie. 

Prof. Molenaar toonde aan, dat op 
grond van de feitelijke verhoudingen en 
van de historie van het Statuut der In
ternationale Arbeidsorganisatie ziclh 

DEZE BURGER 
heelt vorige week opzettelijle verstele doen gaan en wijselijk gezwegen, omdat 
hij op geen enkele wijze invloed wilde uitoefenen op de kabinetsformatie. Ik · 
meende er goed aan te doen de heer Burger ongestoord en in alle stilte aan 
het werk te laten,. zonder hem op te schrikken door onnodig geraas. Ik kèn 
mijn verantwoordelijkheid. 

Maar nu ik dit schrijf is het Dinsdag, de dag na Pinksteren en al Jean er 
(vanzelf) nog van alles gebeuren op het zo dynamische en wisselvailige 
terrein der politiek vooraleer dit pareltje van mijn geest zijn plaats vindt in 
het glanzende snoer uwer dagen, het lijkt nu V<ii'l z6 Ie zullen worden dat 
hetzelfde kabinet met het etiket "gereconstrueerd' in de vaderlandse mooie 
kamer komt te staan. Beter geschoolden in de landspolitiek dan ik zullen u 
wel uitleggen wat dat betekent, maar IK heb er vrede mee. Ik ben net als 
die oude oud-generaal in Den Haag: ik kan mij mijn leven zonder Witte niet 

·meer "I'Oorstellen. 
Tenslotte is een mens maar een mens en een mens wen t aan zijn omge

ving en aan zijn kameraadjes. Als ze een kabinet waar je z6 lang tegen 
aangekeken hebt ineens weghalen, wordt dat maar een dooie plek. Ze m6gen 
het reconstrueren als ze het maar terugbrengen. Zo'n nieuw meubel is 66k 
maar niks. 

Politiek ben ik in de oppositie tegen mijnheer Drees, maar ik zei tocl} al 
dat een mens maar een mens is? En zó gemakkelijk is het niet, op mijn leef
tijd nog een nieuwe vader te krijgen. 

Zodat ik maar hoop dat het, zoals het er nu, Dinsdag na Pinksteren, uitzie!, 
ook inderdaad zal w o r den. 

En dat u Zondag, in de Bosjes van Pex en Vrèe, Vader Drees zult tegen-
komen met in zijn grote, goede hand het handje van DEZE BURGER. 

hier geen probleem voordoet: voor de 
Overzeese Rijksdelen komt geen a.part,e 
vertegenwoordiging in aanmerking. 
Wenselijk zou het z.i. echter zijn, dat 
Nederland, telkenS' wanneer de Over
zeese Rijksdelen daarop prijs blijken te 
stellen, aan de vier afgevaardigden tri
partite vertegenwoordigers der Rijks
delen toevoegt. 

Tevens zou hij het gewenst achten, 
dat, wanneer het onderwerp daartoe 
zou leiden, de gedelegeerden de verte
genwoordigers van Suriname en de An
tillen als "suppléants" zouden laten 
optreden. Ook hier bleek minister Kern.. 
kamp het zeer eens met onze geest
verwant. 

De voorlichting 
Evenals andere afgevaardigden wijd

de prof. Molenaar aandacht aan 
de voorlichting. 

In dit verband kon hij ptededelen, dat 
zijn fractie één ding bijzonder ter harte 
gaat, n.l. dat onze jeugd op de scholen 
meer dan tot dusverre geschiedde zo le
vendig en intens mogelijk wordt voor
gelicht over de Overzeese Rijksdelen. 

In dit verband vestigde hij (mevrouw 
Foranier-De Wit deed dat in de 
Tweede Kamer) de aandàoht op het 
werk van de Vereniging "Oost en 
West". 

Deze zoekt nieuwe wegen om de voor
lichting over tropische en subtropische 
gebieden (en dus ook over onze Over
zeese Rijksdelen) op een zodanige wijze 
te geven, dat deze ook de belangstelling 
van de jongeren opwekt. 

Zij heeft .daarom JJaaz orgaan .,Jon
geren kijken de wereld in" uitgebreid èn 
de uitgave bovendien verfraaid door het 
opnemen van een groter aantal foto's 
en door het gebruik van betere kwali
teit papier. 

De vereniging staat daardoor voor 
een tekort van f 10.000. Sedert 11 Octo
ber 1954 ligt nu bij de minister een ver
zoek om het te verwachten tekort van 
f 10.000 op te vangen en bovendien -
dit zal bij een suppletoire begroting 
moeten geschieden - het subsidie ad 
f 20.000 met f 10.000 te verhogen. 

Het stelde prof. Molenaar ernstig te
leur, dat hierover nu nog steeds geen 
beslissing was genomen. Waarom moet 
die beslissing zo lang worden uitge
steld? 

Zóu de minister, wanneer dit op be
zwaren bij de minister van Financiên 
mocht stuiten, deze zaak niet in het 
Kabinet ter sprake willen brengen? 

MINISTER KERNKAMP 
...... toezeggingen ...... 

Gelukkig kon minister Kernkamp 
en wij vermelden dit tot slot - de ver
zekering geven, dat bedoelde beslissing 
thans inderdaad op zeer korte tennijn 
kan worden tegemoet gezien. "Men 
heeft wel eens enige weerstanden te 
overwinnen", zo voegde hij daar veel
betekenend aan toe. 

(Vervo}l op paa. 4) 
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* CJ.Gn, WEEK tot WEEK * 
West-Duitse souvereiniteit 
en haar gevolgen 

Aan het begin van de vorige maand is de 
West~Duitse Bondsrepubliek een souve~ 

reine mogendheid geworden. Dit betekent, dat zij 
dus haar bestaan als onafhankelijke natie is be
gonnen. 

Het behoeft wel geen uitvoerig betoog, dat 
hieruit _verstrekkende gevolgen kunnen voort
vloeien. Dit geldt niet alleen met betrekking tot 
de West~Duitse binnenlandse aangelegenheden, 
maat ook ten aanzien van de verhouding ten 
opzichte van het buitenland. 

Een wel zeer merkwaardige situatie is in dit 
opzicht o.m. ontstaan door het feit, dat de voor~ 
malige geallieerde bezettingstroepen in West~ 
Duitsland blijven gelegerd. M.a.w. de voormalige 
geallieerde bezettingstroepen zijn nu "gasten" ge~ 
worden, waarover West~Duitsland thans vrijelijk 
zijn gezag kan laten gelden. 

Deze bezettingstroepen - ongeveer 600.000 
man sterk - blijven overigens op verzoek van de 
regering van Bonn zelf, in Duitsland als NATO~ 
verdedigingstroepen. 

Dit neemt evenwel niet weg, dat de verhouding 
van West~Duitsland tot deze troepen en omge~ 
keerd wel radicaal is gewijzigd en het lijkt ons 
geenszins ondenkbaar, dat zich hier moeilijkheden 
kunnen voordoen als gevolg van verschillende 
psychologische oorzaken. 

Immers, om het populair uit te drukken: de 
bordjes zijn volkomen verhangen. De bezetter 
dicteert niet meer, doch is onderworpen aan het 
gezag van het gebied, waarover hij vroeger de 
lakens uitdeelde. -

Het geallieerde militaire personeel verliest alle 
bezettingsrechten, privileges en onschendbaarheid 
en zal voortaan onderworpen zijn aan de Duitse 
burgerlijke rechtspraak. 
' Het zou beslist onverstandig zijn, in dit opzicht 

de klok te willen terugzetten, doch dat deze nieu~ 
we situatie geheel en al zonder enige wrijvingen 
zal verlopen, lijkt ons wel wat optimistisch he~ 
schouwd. 

Pluim voor 
de Wereldomroep (I) 

Meermalen hebhen wij in deze kolommen 
de belangen van de Stichting "Radio 

Nederland Wereldomroep" bepleit. 
Vooral toen het ging om de vervulling van haar 

wens om haar zenderoutillage te kunnen uitbrei~ 
den en versterken. 

Immers, het werk van de Wereldomroep is niet 
alleen van onschatbare waarde voor onze landge~ 
noten in den vreemde, doch ook voor de uitbrei~ 
ding en versteviging van onze nationale goodwill 
in het buitenland. 

Hoe de Wereldomroep haar taak om aan de 
naam en de betekenis van Nederland in de wereld 
bekendheid te geven volbrengt, is wel duidelijk 
gebleken uit haar jaarverslag, waaraan wij op 
deze plaats enkele bijzonderheden willen ont~ 
lenen. 

In 1954 ontving de Wereldomroep in totaal 
19774 reacties van luisteraars uit diverse delen 
van de wereld. Daarbij dient men te bedenken. 
dat het percentage luisteraars, dat werkelijk · 
schrijft zeer gering is, waarmee wij willen zeggen, 
dat de Wereldomroep een aantal ontvangers he~ 
reikt, dat vele en vele malen groter is. 

Het gaat hier niet alleen om uitzendingen in 
't Nederlands voor Nederlands sprekende luiste~ 
raars in het buitenland, doch vooral om de eau~ 
serieën -en reportages in de vreemde talen, door 
de vaste buitenlandse leden van de staf der Stich~ 
ting en door gast~reporters en sprekers. 

Zo werd het buitenland o.m. ingelicht over 
onze bloembollenteelt en over de Nederlanders 
als onderzoekets op verschillende gebieden. 

Maandelijks worden economische overzichten 
in het Engels en het Spaans gehouden. Daarbij 
kwamen o.m. aan de orde de Nederlandse Heide~ 
maatschappij, onze scheepsbouw, haringvangst, 
de opening van de luchtlijn- Amsterdam-Lima, 
het handelsverdrag met Argentinië, onze econo~ 
mische betrekkingen met Mexico, tewaterlatingen, 
enz. 

De sprinkhanenplaag in Marokko was aanlei~ 
ding voor een Arabische reportage over onze in~ 
sectenverdelgingsmiddelen, daarnaast vulden o.a. 

de Utrechtse Jaarbeurs, de tewaterlating van de 
,,Willem Barendsz 11", het werk aan de Velser 
tunnel, de mechanisatie bij de P.T.T., de nieuwe 
rayonindustrie in Emmen, de scheepsbouw, zuivel
industrie, hoogovens en breedbandfabrieken en 
een klankbeeld "De nomaden van de grote water~ 
wegen" over de binnenscheepvaart, de Arabische 
zendtijd van de Wereldomroep. 

Pluim voor 
de Wereldomroep (11) 

Z oals wij reeds eerder opmerkten, de reacties 
op deze uitzendingen bleven niet uit. Het 

is misschien wel aardig hier enige van deze 
reacties te publiceren: 

"Ik moet U zeggen, dat ik vroeger geheel on~ 
wetend was betreffende Nederland, want ik 
dacht dat het een zeer achterlijk land was en dat 
het geen beschaving had, omdat het ook geen 
propaganda maakte. 

Nu weet ik echter, dat het een goede plaats 
onder de Europese landen inneemt wegens zijn 
cultuur en techniek - en dit dank ik aan uw uit~ 
zendingen," schreef een Arabische luisteraar uit 
Kir doek. 

Uit Santiago (Chili) kwam in hoffelijk Spaans 
het volgende: "Voordat ik naar uw programma's 
luisterde en de bulletins ontving, wist ik maar 
heel weinig omtrent Nederland, zoals het werke~ 
lijk is. 

Tegenwoordig kan ik, dank zij uw werk, met 
trots zeggen, dat ik het haast in al zijn vormen 
ken, en in bijeenkomsten met vrienden heb ik 
over uw land gesproken. 

Ik heb hun verteld van uw economische voor~ 
uitgang en van uw prestaties op staatkundig en 
cultureel gebied. Kort gezegd: ik ben de beste 
propagandist geworden van uw mooi en geliefd 
land." 

En hoewel volgens het aloude gezegde het licht 
uit het Oosten komt, schreef een luisteraar uit La 
Manouba, Tunesië - blijkbaar zeer onder de in~ 
druk van de "verlichtende" invloed van zekere 
Nederlandse industrie - zeer zakelijk: .,Wilt U 
mij catalogi en alle mogelijke informaties zenden 
over moderne methoden van verlichting, met de 
prijzen van ieder artikel afzonderlijk?" 

Wij herhalen: de Wereldomroep verdient een 
pluim. Wij kunnen met recht trots zijn op het 
door haar verrichte werk, dat voor het aanzien 
van onze natie van zulk een grote betekenis is. 

Gelukkig horen wij de laatste tijd geen klach~ 
ten meer, dat de overheid ten aanzien van de 
Wereldomroep nogal aan de zuinige kant is. Dit 
zou waarlijk een zuinigheid zijn, die de wijsheid 
bedriegt. 

"Inspiratie voor allen" 

oe E 55 - een manifestatie van wat de 
hardwerkende Nederlanders presteren 

moge in de huidige wereld dienen als een in~ 
spiratie voor allen." 

"Als de jeugd van Nederland er aan twijfelt 
wat het zeggen wil zich een weg te banen van de 
vernietiging naar de welvaart, dan kan zij op de 
tentoonstelling terecht." 

Aldus oordeelt de "New York Herald Tribu~ 
ne" over àe energietentoonstelling te Rotterdam. 

Wij kunnen ons over dit gunstige oordeel van 
een van de grootste Amerikaanse dagbladen met 
recht verheugep. en wij mogen er een beetje trots 
op zijn ook. 

Om de eenheid in de 
verzetsbeweging (I) 

Û p het zeer onlangs te Valkenburg gehouden 
congres van de Nationale Federatieve 

Raad van het voormalig verzet is de verhouding 
van deze raad tot de andere organisaties van het 
verzet aan de orde geweest, waarbij de wenselijk~ 
beid werd geuit om te komen tot een zo groot 
mogelijke binding van allen, die in de bezettings~ 
tijd schouder aan schouder hebben gestaan. 

De voorzitter, het Tweede Kamerlid, de heer 
G. Ritmeester, heeft op dit congres woorden ge~ 
sproken, die ons uit het hart zijn gegrepen. 

Terecht betoogde hij, dat een bespreking op 
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hoog niveau tussen de contraterende verenigingen 
gewenst is. 

In het bestuur is geen homogeniteit, maar hoe • 
men daar ook denkt, voor alles moet gaan het 
belang van de N.F.R. en de illegaliteit in haar 
geheel. 

Zij zijn geweest de strijders voor de vrijheid, 
aldus de heer Ritmeester en zij zullen blijven de 
strijders voor de vrijheid, voor het behoud van de 
democratie en het recht in Nederland. 

De strijd moet gezamenlijk worden gevoerd ea 
niet onderling. 

Het is te hopen, dat deze woorden niet z;ija 
misverstaan. De gebrachte offers en de gelopea 
risico's, zijn waarlijk te groot geweest dan dat 
verdeeldheid blijvend een stempel op het Neder .. 
Iandse voormalige verzet zou mogen drukken. 

Om de eenheid in de 
verzetsbeweging (11) 

Tijdens genoemd congres werd eveneens het 
woord gevoerd door mr dr Houben die 

o.m. het navolgende zeide: 

"Men kan zich afvragen of wij het geschenk 
der vrijheid in de zin waarin ons deze werd over~ 
geleverd, aanvaard hebben. 

Met bescheiden trots mogen wij na tien jaar 
van heftig ploeteren en werken vaststel;en dat 
onze uiterlijke armoede in welvaart verkeerd is, 
maar daarbij dient men zich dan evenzeer af te 
vragen hoe het met ons innerlijk gesteld is, of wij 
nog in het bezit zijn van die beg1nselvastheid, die 
hulpvaardigheid, die liefde tot de evenmens en 
van die eenvoud," aldus de heer Houben. 

Het is te betreuren, dat deze vraag na tien 
jaar bevrijding nog moet worden gesteld. Maar 
de vraag is treffend juist en het kan goed zijn, 
dat wij ons over die vraag ernstig bezinnen. 

Alarmsignalen voor de 
kleine bedrijven 

De directie van de Herstelbank heeft op
nieuw haar ongerustheid geuit over de 

moèilij.ke positie, waarin de kleine en middelgrote 
bedrijven zich bevinden in verband met het aan;.. 
trekken van nieuw kapitaal. 

,.De beperkte kring van vennoten," aldus wordt 
opgemerkt, ,.is veelal niet in staat meer kapitaal te 
verschaffen, mede als gevolg van de hoge belas~ 
tingen. Het gevolg is, dat ondernemingen vaak -
ondanks de uitzonderlijke hoogconjunctuur -
hun bedrijf niet kunnen ontplooien." 

.. Deze gang van zaken," aldus vervolgt de di
rectie van de Herstelbank, ,.kan, indten de con• 
junctuur een teruggang zou vertonen wel eens 
gevolgen voor de natiomile welvaart hebben, die 
ernstiger kunnen zijn dan men thans vermoedt. 

De aangekondigde belastingverlaging zal ·aan 
een aantal ondernemingen op den duur enig soe~ 
laas bieden maar zal andere toch geen uitkomst 
schenken." 

Deze klacht staat overigens niet op zich zelf. 
Op een jubileumbijeenkomst ter gelegenheid 

van het zestig~jarig bestaan van het Nederlandse 
Instituut Voor Accountants, die onlangs in het 
Kurhaus te Scheveningen werd gehouden, heeft 
dr H. M. Hirschfeld zich in soortgelijke zin uit~ 
gelaten. . 

Hij waarschuwde met nadruk tegen het gevaar, 
dat door de steeds groeiende taak van de over
heid de particuliere kapitaalvorming in het ge~ 
drang dreigt te komen. waardoor het bedrijfsle
ven niet meer over voldoende middelen beschikt 
om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen, 
met alle ernstige consequenties voor onze wel~ 
vaart van dien. 

Wanneer de overheid de door haar benodigde 
middelen te sterk langs de weg van de belastingen 
int en zij uit belastinggelden investeert, dan heeft 
de particuliere spaarder minder bewegingsvrijheid 
in de besteding van de gelden, die hij niet voor 
consumptie nodig heeft. Hij houdt tevens minder 
beschikbaar voor investeringen in de risicodra~ 
gende particuliere sector. 

Welnu, deze waarschuwingen spreken voor 
zich zelf wel een heel duidelijke taal. 

Wij moeten tenslotte in een impasse komen als 
wordt voortgegaan met de belangrijke bronnen 
van onze welvaart blijvend te hoog te belasten. 

Het gevaar van het slachten van de kip met de 
gouden eieren is nog steeds aanwezig. Tegen dit 
gevaar moet worden opgetreden, wil onze natio
nale economie niet voor onaangename verrrassin~ 
gen komen te staan • 
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Indrukken op een wereldreis 

Een .bezoek aan de hoofdstad van Californië
andere zeden, maar dezelfde vraagstukken 

Van mevrouw dr M. Hartgerink-Koomans uit Groningen ontvingen wij weer 
een brief, ditmaal uit Californië, 

De hoofdstad van de staat Californië Is niet San Francisco, maar Sacramento, 
een tachtig mijl het binnenland in. 

Aan de rand van een prachtig park ligt, omringd door gazons en bomen, het 
;Kapitool. 

Als vele regeringsgebouwen iD. de Verenigde Staten is het gebouwd naar het 
model van •s lands vergaderzaal in Washington en daarnaar ook genoemd. 
, Onder-de koepel is de centrale hal, versierd: beneden met muurschilderingen die 
volgens het bijschrift de voomitgang der menselijke beschaving in beeld moeten 
brengen, zoals die valt waa~ te nemen in de geschiedenis van Californië; versierd 
ter hoogte van de eerste verdieping met al de verschillende vlaggen, die in de 
Joop dier korte geschiedenis over de staat (of delen daarvan) hebben gewapperd. 

Alles heeft hier uitvoerige bijschriften; hoe zou de gewone ,man het anders kun
nen begrijpen? Dit is immers het huis van het volk! 

Dat blijkt uit allerlei dingen: uit de ruimte en de technische J:tulpmiddelen, die 
de pers ten dienste staan, uit het bordje tegenover de hoofdingang: "The governor 
invites you to visit him in his office 8lt one o'clock" - ja zeker; de gouverneur 
van de staat -, uit de ruime publieke tribunes in de vergaderzalen van Senaat 
en Assembly. 

Van laatstgenoemde woonde ik e.:m 
tijdlang de vevgadering bij. Het beeld 
versobilde niet veel van dat der Tweede 
Kamer: ook hier op ca honderd afge
vaardigden maar twee of drie vrouwen. 

Wel zaten er een paar achter de 
groene tafel, maar niet als minister of 
staatssecretaris - eerder misschien als 
secretaresse. 

Hier in de Verenigde Staten - zoals 
trouwens ook in andere "jonge" landen 
- krijgt men wel eens de indruk, dat 
de gelijkheid der seksen des te makke
lijker werd aanvaard, omdat over de 
ongelijkwaardigheid geen verschil van 
mening bestaat. Zo argeloos constateert 

, hi<•r ook de zelfstandige vrouw, dat 
natuurlijk aan de man de eerste plaats 
toekomt. 

Korte spreektijd 
Vervelen deed ik mij bij die vergade

ring niet; er zat schot in - de spreek· 
tijd was niet meer dan vijf minuten -

•Vervolg van pag. 2) 

Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds 

Het heeft maar een haa1 gescheeld 
of onze V.V.D.-fractie in de Eerste 

Kamer en die van de A.R. zouden heb
ben gestemd tegen de begroting van 
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
voor 1955. 

Slechts een belangrijke toezegging 
van minister Be·el, dat de Commissie
Van Poelje thans vóór 1 Juli een inte
rim-rapport zal indienen, heeft deze 
fracties daarvan weerhouden. 

Het was niet de eerste maal, dat prof. 
Molenaar over dit onderwerp sprak; 
juist daarom wilde hij nu eindelijk wel 
eens daden zien. 

Het vorige jaar had hij er aan herin
nerd, dat in December 1953 de tiende 
wetenschappelijke . balans, weergevende 
de toestand per 31 December 1949, was 
verschenen en deze balans wees een te
kort aan van ... 2~ milliard gulden! Dit 
betekent, dat genoemd bedrag voor de 
volledige dekking van pensioenaanspra
ken nodig was, maar ontbrak. 

Nu schrijft artikel 24 van de Pen
sioenwet 1922 voor, dat bij de wet voor
zieningen moeten worden getroffen, 
waartoe de wetenschappelijke balans 
aanleiding geeft. . 

Maar - aldus onze geestverwant -
de Regering tre·kt zich intussen noch 
van het milliardentekort, .noch van ar
tikel 24 van de Pensioenwet iets aan. 

Wat hem zeer verbaasde, was, dat in 
de kringen van de ambtenaren deze 
zaak onvoldoende aandacht trekt, niet 
alleen hierom, wijl de Staat zich ver
oorlooft te doen wat hij onder g-een be
ding van een particuliere maatschappij 

/ zou dulden - daartegen waarschuwt en 
waalrt de Wet op de le·vensverzekering 
- maar ook omdat op de duur zoals 
hij het zag, de ambtenaren het ki~d van 
de rekening worden. Daarom ook achtte 
hij zich verplicht om andermaal de 
alarmklok te luiden. 

Minister Beel had ten onrechte enige 
twijfel uitgesproken over de waarde van 
de becijferingen der balanscommissie en 
toen de Kamer een wijziging van de 
Pensioenwet behandelde, inhoudende de 
cumulatiebepeTking, ontkende de minis
ter, dat er een noodtoestand zou zijn. 

en bij de behandeling van het onderha· 
vige wetsontwerp hoorde ik allerlei be
kende klanken. 

Het betrof de voorwaarden voor de 
erkenning van vakverenigingen. 

De strekking - als ik het goed heb 
begrepen - was om in de grote Vak
verbonden de invloed te keren, die mo
gelijk van werkgeverszijde zou kunnen 
worden uitgeoefend door middel van 
lichamen min of meer als onze perso
nee·lSIVerenigingen. 

.,Verenigingen, die van werkgevers
zijde steun genieten of genoten hebben, 
horen niet thuis in de vakvereniging" 
zeiden de voorstanders. 

.,Dit vermoordt de kleine, zelfstandi
ge vakverenigingen ten gerieve van de 
C.I.O. en enkele groten" was de rede-
nering der oppositie. _ 

Waarschijnlijk houdt de erkenning 
van een vakvereniging in Amerika niet , . , 
precies hetzelfde in als bij ons, maar 
hoe de grote vakverenigingen aan klei
nere zelfstandige groepen het leven niet 

Prof.' Molenaar had op dit alles ern
stige critiek en hij kon zich daarvoor 
mede beroepen op artikelen in verzeke
ringa-vakbladen van de verzekerings
deskundi•ge dr Van Hoorn. 

Maar ondanks dat ontkennen, van die 
noodtoestand, erkende de niinister het 
vorige jaar toch reeds, dat waarschijn
lijk nog wel met een toeneming van het 
tekort met 2 milliard gillden moet wor
den gerekend, bij een te·kort, dat al 2~ 
milliard bedraagt. Prof. Thierry schatte 
deze toeneming zelfs op 3 milHard! 

Dit speelde zich verleden jaar af. De 
minister wilde maar wachten tot het 
definitieve rapport van de Commissie
Van Poelje bij hem was binnengekomen. 

PROF. HELLEMA 
•... .. instemming ..•••• 

Op 12 Januari 1954 verwachtte de mi
nister, dat dit met ruim een jaar het 
geval zou zijn. 

Dat had er dus nu al hoog en breed 
moeten zijn, maar thans viel in de 
schriftelijke stukken te lezen, . dat de 
minister het verslag pas tegen het einde 
van dit jaar tegemoet ziet. 

Prof. Molenaar ging op dit alles diep , 
in en na hem sloot prof. Hellema (A.R.) 
zich daar volledig bij aan. 

Hij becritiseerde daavbij ook scherp, 
dat belegging van het fonds herhaalde
lijk ondergeschikt wordt gemaakt aan de 
belangen van de schatkist. 

Ofschoon wij hier te maken hebben 
met een rechtspersoonlijkheid bezittend 
fonds, heeft, naar de mening van spre-, 
ker, de directie van dit fonds eigenlijk 
niets te vertellen. 

gunnen, dáár weet men ooi. in NedeP.. 
land van mee te praten. 

Er waren veel mensen op de tribune<; 
maar niet om het bijzondere belang van 
dit wetje. Voor een groot deel bestond 
het publiek uit een paar klassen van 
Midde!bare Scholen, die hier met het 
werk van de volksvertegenwoordiging , 
kennis maakten. 

Permanente tentoonstelling 
Na afloop van de vergadering vond 

ik hen weer in de corridor van de bene· 
denverdieping, waar een permanent& 
tentoonstelling is ingericht. 

Ieder der naar ik meen, twee en 
twintig provincies, waaruit de Staat 
Californië bestaat, heeft daar een V·i· 
trine om zich als het ware aan het vollt 
te kunnen voorstellen. Daavbij was men 
naar zeer verschillende opvattingen te 
werk gegaan. 

Sommige provincies hadden zich be
paald tot schema's en foto's, andere 
vertoonden hun producten in natura; de 
bergprovincies van de Rcoky Mountains 
drukt·en hun eigenaardigheid treffend 
uit in een soort reliëf; de provincie Ala. 
mada zocht het in het actuele en ver
toonde niet anders dan haar Cutter 

Copie t1oor deze ntbrie7c te 
zendcm ftCICif': 

Mejulfr. Joh. B. Spring.,.. 
Alexander•waae lf, H44rlem. 

Laboratorium, één der inrichtingen, 
waar Saik's Polio-vaccin, - twee we• 
ken geleden voor algemeen gebruik vrij
gegeven - zal worden aangemaakt. 

Al zijn de vraagstukken, die ter 
sprake komen on. niet zo vreemd, dit 
Kapitool is toch wèl anders dan het 
Haagse Binnenhof. 

M. H.-K. 

Utrechtse Provinciale dag 
op 13 Juni a.s. 

Op deze bijeenkomst op Maandag 13 
Juni a.s., beginnend om 12 uur in Hotel 
het Statewapen te Breukelen, zijn alle 
V.V.D.-vrouwen uit de Centrale Utrecht 
of omgeving hartelijk welkom. 

Spreken zal o.a.. de heer Korthals 
over "De betekenis van de Benelux" en 
er zal ook een forum zijn. 

Nadere inlichtingen en aanmeldingen 
bij mevr. mr E. Veder-Smit, Ruysdael-
laan 9, Huis ter Heide. , 

BLYDENSTEIN & Co. N.V. 
ENSCHEDE 

SPINNERIJ, WEVERIJ, BLEKERIJ & VERVERIJ 

Fabrikanten van Katoenen & Rayon manufacturen 

De Regering mag, zo meende hij, thans 
geen dag en geen nacht langer wachten 
met althans enige orde op de zaken van 
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
te stellen, omdat met elke dag wachten 
het tekort groter wordt. 

De activa zijn nu al niet meer voldoen
de om de reeds ingegane pensioenen en 
verder in uitzicht gestelde premievrije 
aanspraken te honoreren. 

Het feit, dat het nu aanwezige kapitaal 
niet voldoende is om er, samen met de 
interesten, de reeds toegekende pensioe
nen tot het einde toe mee te betalen, be
tekent, dat al hetgeen door en voor de 
thans nog in actieve dienst zijnden is 
gestort, ten behoeve van anderen is ge
bruikt, zodat, wanneer zij zelf aan de 
beurt van pensioen komen, hetzelfde geld 
nog eens opnieuw tevoorschijn moet wor
den gebracht, maar dan tevens het dub
bele bedrag er bij, omdat de gelegenheid 
heeft ontbroken, van het verschuldigde 
geld rente te trekken. 

Onze geestverwant wilde daarom met 
klem betogen, dat hoe eerder de Staat 
begint met gedeelten van het ontstane 
tekort aan het fonds uit te keren, ten
einde het zijn normale functie te laten 
verrichten, hoe beter het is. 

De minister, zo zei onze geestverwant, 
kan mij straks tegemoet voeren, dat hij 
overweegt tot een gans ander financie
ringsstelsel over te gaan. 

Betreft dit een geheel of gedeeltelijk 
overgaan op een omslagstelsel, dan is de 
kans groot, dat de betrokkenen in de loop 
der jaren meer premie dan nu zullen 
moeten opbrengen, want de nu bestaan
de schuld zal ook bij een omslagstelsel 
op de lange duur betaald moeten wordèn. 

Aan het einde van zijn betoog stelde 
prof. Molenaar in uitzicht, dat hij zich 
wellicht verplicht zou gevoellm, ditmaal 
een hoofdelijke stemming over de begro
ting van dit pensioenfonds te vragen. 

In zijn antwoord meende minister Beel 
er o,a. ernstig bezwaar tegen te moeten 
maken, dat prof. Molenaar het had voor
gesteld, alsof de Regering zich van dat 
tekort en van de verplichtingen die zij 
ex artikel 24 van de Pensioenwet heeft, 
niets had aangetrokken. 

Minister Beel stelde daar tegenover: 
"Ook al is er nog geen concreet voorstel 
ter tafel, dat neemt niet weg, dat de Re
gering al in 1949 het vraagstuk aan een 
Staatscommissie heeft toevertrouwd". 

Daarbij werd ook gedacht - en zo 

heeft de comm1ss1e het ook begrepen -
aan het vraagstuk van de dekking der 
pensioenlasten. 

Hij moest er bezwaar tegen maken, dat 
"men de kwestie van de dekking en de 
financiële kwestie los maakt van de pen
sioenen zelf". 

Prof. Molenaar kon er bij de repliek 
echter op wijzen, dat die opdracht aan 
een Staatseomissie heel mooi was, maar 
dat zijn bezwaar was, dat de Regering in 
afwachting van het rapport niet alleen 
geen definitieve beslissing nam, maar 
geen enkele, dus ook geen voorlopige, 
voorziening heeft getroffen, met het ge
volg, dat de financiële toestand van het 
fonds, juist door het accumuleren van 
rente op rente, steeds ongunstiger wordt. 

De minister had o.a. ook nog opge
merkt, dat men bij het aanschouwen van 
de ongunstige toestand van het Pensioen
fonds niet te ver mocht gaan bij het ver
gelijken met de levensverzekeringsmaat
schappijen. 

Prof. Molenaar gaf dit de minister 
gaarne toe, maar de vergelijking gaat in 
zoverre toch wel op, dat men ook in de 
Pensioenwet 1922, door de instelling van 
het kapitaaldekkingsstelsel, de toe te ken
nen pensioenen onder alle omstandighe
den veilig heeft willen stellen. In dit op
zicht staat het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds op dezelfde lijn als de levens-
verzekeringsmaatschappijen. , 

Ondertussen: de minister deelde thans 
mede, dat hij zich opnieuw met de voor
zitter van de Staatscommissie in verbin
ding had gesteld en hem gevraagd had 
of het mogelijk was, dat de Staatscom
missie bij wijze van interimrapport haar 
uiteindelijk oordeel over de financiering 
van het Pensioenfonds nog op een vroe
ger tijdstip zou kunnen uitbrengen. 

Hierop had hij de toezegging gekregen, 
dat vóór 1 Juli het rapport kon worden 
verwacht. 

En daar de minister daaraan de toezeg
ging verbond, dat hij alles wilde doen 
om na 1 Juli zo spoedig mogelijk nadere 
opening van zaken te geven, wilde prof. 
Molenaar de minister dat ene jaar er nu 
maar bij geven. "Dan zullen wij" - zo 
voegde hij daaraan toe - "het volgende 
jaar, als de termijn van 1 Juli ruim
schoots gepasseerd is, te meer aanleiding 
hebben om het resultaat van wat de mi
nister ons heeft toegezegd te bezien en 
on• doftnitiovo oofil"l Vit to 'P'Ok~".A. J 
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Kanttekeningen bij een opmerkelijk boekwerk 

Bloedrood credo van een collectief 
van Russische economen 

doordringende en nimmer a_flatende 
van de haat wordt voorgehouden 

Hoe de niet-bezitter op een 
wijze het evangelie 

Er· is een opmerkelijk boekwerk uitgegeven door de Russische Wetenschappelijke 
Academie. Politische Oekonomie-Lehrbuch heet het in de vertaling, die het Marx
EngéJs-Lènin-Stalln-Institut van Oost~Duitsland ervaa heeft gemaakt. 

Meer dan zevenhonderd dichtbedrukte bladzijden in een nette blauw kunstlederen 
band voor de prijs van f 5.90. Een bewijs dat het collectivistisch grootbed.rijf concurre
rende prijzen weet te noteren.*) 

En welk een grootbèdrijt! Driehonderdduizend exemplaren zijn er van dit boekwerk 
gemaakt, dat een leerboek moet zijn voor velen. 

En welk een leerboek! Het is geschreven in een gemakkelijke, vaak wat gezwollen, 
maar voortdurend proletarische stijl. Deze politieke economie baart de student zo 
weinig moeilijkheden, dat de burgerlijke economie der kapitalistische landen een 
nodeloos moeilijk bargoens schijnt. 

En welk een auteur! Niet een individu, maar een collectief van economen heeft 
gezamenlijk aan de tot standkoming van het werk bijgedragen. Van niemand is het 
persoonlijk aandeel in het werk bekend, want in de voetnoten worden alleen de 
Marxistische heiligen aangehaald en bij vergissing een enkele keer Malenkow. Overi
gens is de auteur het collectief. 

In de inleiding beweert dit collectief, 
dat er een burgerlijke, een kleinburger
lijke en een "politieke economie" bestaan. 
Maar alleen de arbeidersklasse kan een 
objectieve, niet vooringenomen politieke 
economie brengen. Want alleen de arbei
dersklasse heeft er geen belang bij om 
de feilen van het kapitalisme. te verdoe-
zelen. . 

Welk een magnifiek credo! Want on
danks de economisch wetenschappelijke 
ondeugdelijkheid van de marxistische 
leer - die ook bij deze schrijvers indi
vidueel niet onbekend kan zijn- her
haalt het collectief . gehoorzaam arbeids
waardeleer en uitbuitings-theorie in de 
klassieke onhoudbare vorm. Credo quia 
absurdurol 

Welk een evangelie van de haat! Hier 
wordt geleerd,, dat in het verleden iedere 
uitbuitersklasse is voortgekomen uit de 
ondergang van haar voorgangster en dat 
alle uitbuiting eerst zal eindigen, wanneer 
de winsthonger der kapitalistische uit
buiters met het burgerlijke bezitssysteem 
is geluiquideerd en alle mensen arbeiders 
zijn geworden. 

Dit zal geschieden als de parasieten el
kander hebben vernietigd. Het monopolis
tische, parasitaire, stervende kapitalisme 
zal aan zichzelf te gronde gaan. 

Het woord kapitalisme wordt in de 
tekst zelden of nooit gebruikt zonder een 
hatelijke bijvoeging als "parasitair", "uit
buitend". Er is ten slotte maar één slecht 
wezen op aarde: de kapitalist. 

Uit dit boek staat hij voor ons op als 
de baarlijke duivel waartegen alleen het 
socialistisch heilsgeloof de mens kan be
schermen. 

Welk een bloedrood, credo bij dit haat
evangelie! Het socialisme is zo goed bij 
de slechtheid van het kapitalisme, bij de 
verdorvenheid van de kapitalist. 

Wanneer men het boek heeft uitgele
zen, wanneer men de haat tegen het kapi
talisme van iedere bladzijde, iedere letter 
heeft ondergaan en wanneer men gelooft 
in het bestaan van dit kapitalisme, dan 
ziet de gelovige in, dat het een verheven 
grap is, om deze duivel een vreedzame 
coëxistentie aan te bieden. 

Een tragische socialistische grap, want 
eenmaal zal de duivel van het kapitalis
me in die coëxistentie geloven en dan 
is de grote dag daar ..... . 

Wemeling van halve 
waarheden 

Het is niet mogelijk om de inhoud van 
dit boek in een enkel artikel te bespre
ken. Voor hen die de Marxistische theorie 
kennen, geeft het een nuttig overzicht 
van de laatste dialectische vondsten van 
het schrijvend collectief. 

Voor hen die het Marxisme als weten
schap willen leren kennen is het te on
waar, omdat het van halve waarheden 
wemelt. Halve waarheden zijn geen we
tenschap. 

Zo zeggen de schrijvers, dat de bur
gerlijke economen zich voor alles en in 
wezen alleen maar bezig houden met po
gingen tot weerlegging van het Marxis
me. Dat is niet geheel juist. 

Wanneer nl. de burgerlijke economen 
een enkele keer het Marxisme bespreken, 
noemen zij dit dan ook een onjuiste be
schuldiging. De wetenschappelijke eco
nomie van de niet-collectivistische wereld 
wil alleen maar verklaren waarom de 
dingen zijn, zoals· ze zijn. 

Zij tracht niet de bestaande toestand te 

rechtvaardigen. De niet-collectivistische 
wetenschap veroordeelt niet .en recht
vaardigt niet, noch het kapitalisme, noch 
het socialisme of communisme. 

Toch is deze schuchtere bewering in 
Marxistische ogen al ketterij! Wie 1liet 
voor mij is, is tegen mij, stelt dit collec
tief. Het voert de vertrouwde methode 
van ieder fanatiek totalitarisme. 

Een halve waarheid, een hele leugen! 
Het wetenschappelijk Marxisme leert 

men hieruit niet kennen, "als het al te 
kennen valt. Maar wel staat U voor de 
geest, de inquisiteur die Uw geloofsbe
lijdenis overhoort naar letter en geest, 
naar eerbied van uitspraak en spreek
tempo, naar devotie van blik en gebaar. 
En achter die inquisiteur het genadig 
vuurpeloton. 

Het is dus niet mogelijk om binnen het 
bestek van één artikel de inhoud van dit 
boek te bespreken. Daar gaat het hier 
ook niet om. 

U kunt het boek vrij kopen in iedere 
kapitalistische boekhandel en er is geen 
enkel gevaar bij om het in huis te heb
ben. Het bestaat uit drie· delen, die in 
hoofdstukken zijn onderverdeeld. Bij 
ieder hoofdstuk is een korte puntsgewijze 
samenvatting. 

Het is een leerboek van. klasse. Het is 
een leerboek, waarin een keur van didac. 
tische kunstgrepen is aangewend om de 
leerling het inprenten van de leer ge
makkelijker te maken. 
Het is grotendeels geschreven in de ver
ongelijkte, marxistische ruzietoon die 
aanslaat bij allen, die zich achteruitgezet 
voelen. Het is een catechismus ter indoc
trinatie van onderontwikkelden; het Is 
één brok diepe ideologische ernst zonder 
humor. 

Het heeft een zo grote kracht aan ver
ontwaardiging en geloof, dat alle logische 
juistheid der burgerlijke contra-argumen
ten zinloos worden voor hen, die in hun 
armoede geen humor meer kunnen zien. 

Het is een dodelijk wapen van de col
lectivist in zijn strijd tegen de individue. 
le vrijheid, want het wendt zich tot hem, 
die zijn vrijheid graag ruilt voor een 
stuk brood. 

Daarom moeten wij weten, dat dit boek 
bestaat. Want wie zal het zeggen aan onze 
mensen-broeders in de achtergebleven 
gebieden, dat de mens aan het collecti
visme sterft? Dat de rode vrijheid een 
leugen is? Wie anders dan wij, liberalen. 

"Kontrolle d~rch den 
Rubel" 

In het socialistisch systeem behoren de 
productiemiddelen collectief aan de wer
kenden, wordt geen mens meer door een 
andeF uitgebuit, ontwikkelt men de so
cialistische productie volgens plan, ont· 
vangt een ieder naar qualiteit en quanti
teit van zijn arbeid en is de staatsmacht 
in handen van de werkenden. 

Bij de arbeidsbeloning geen kapitalis
tische gelijkmakerij, maar loon naar wer
ken! Bij de bewaking van de efficiency 
der productie .,Kontrolle durch den 
Ru bel". 

Hotels en restaurantbedrijven maken 
de vrouw vrij van de huisarbeid voor de 
fabrieksarbeid. 

Er is geen onderscheid meer tussen 
boeren en fabrieksarbeiders, tussen licha
melijke en geestelijke arbeid: het com
munisme is de klasseloze maatschappij. 

De socialistische landen der wereld zul-

ten samenwerken, elkander steunen en 
het kapitalisme overvleugelen. 

Er komt een einde aan alle koloniale 
uitbuiting en een nieuw socialistisch na
tionaliteitsgevoel neemt bezit van de 
geesten der van het kapitalistische juk 
bevrijde volkeren. 

Dat is de profetie! 
Deze profetie slaat in bij iedere Habe

nichts, bij een ieder, die aan zijn vrijheid 
niets heeft, omdat hij er niets mee kan 
doen. De Nederlandse sociaaldemocratie 
heeft hierop geen antwoord, ook zij wil 
het bezit socialiseren, de mensen het ge
voel van eigen verantwoordelijkheid voor 
eigendom ontnemen. 

Het liberalisme kan antwoorden, want 
het wil de vrijheid van het individu en 
van die vrijheid maakt de eigendom, dia 
vrijheid schenkt, een onmisbaar deel uit 

Daarom is het nodig dat wij, bij veel 
wat wij overwegen in politicis, ons de 
vraag stellen of maatregelen en instel
lingen, waaraan wij meewerken een posi
tieve uitwerking hebben op de eigen
domsvorming en het eigendomsbeheer. 

Daarom is het nodig, dat wij ons voort
durend afvragen of wij de niet-bezitter 
kunnen leren, wat de individuele vrij
heid waard is en hoe eigen bezit die vrij
heid kan helpen verwezenlijken. 

Want zo alleen is het mogelijk, dat wij 
ontkomen aan de collectivisatie, waarin 
de rode horden het menselijk individu 
willen doen ondergaan. 

Dit bloedrood credo is een teken aan 
de wand. Laten wij het verstaan en ons 
keren tegen de geest en de daad die 
erin gepredikt worden. 

Stellen wij daartegenover ons eigen ge
loof in de mogelijkheden van de indivi
duele mens en de broederschap van vrije 
-~ndividuen. 

D. RUITER 

*) Politische Oekonomie-Lehrbuch. Die 
deutsche Ausgabe wurde vom Marx-En
gels-Lenin.Stalin-Institut beirll. Zentral
komitee der Sozialistischen E!inheitspartei 
Deutschlands besorgt. Dietz Verlag Ber
lin 1955. 

AFDELINGSNIEUWS 

Geslaagde ledenvergadering 
te Leeuwarden 

De afdelin'g Leeuwarden hield op 27 
Mei j.l. een geanimeerde ledenvet·gade
ring. In een voordracht getiteld: "De mens 
en het probleem van de vrijheid". zette 
dr N. Verwey, zenuwarts te Leeuwarden 
uiteen, in welke verschijningsvormen het 
vrijheidsstreven in de mens zich in de 
loop der eeuwen heeft voorgedaan, tel
kens wisselend van aspect, afhankelijk 
van historische ontwikkelingen en elkaar 
opvolgende cultuur-perioden_ 

Spr. onderscheidde de "Helleense" vrij
heid van de klassieke Oudheid, de "Chris
telijke" vrijheid in de Middeleeuwen, als 
reactie op laatstgenoemde de vrijheid van 
de "Renaissance" en de "Natuurlijke" 
vrijheid van de "Verlichting". Aan de 
hand van massa-psychologische beschou
wingen betoogde spr .. dat het meer per
soonlijke en natuurlijke vrijheidsstreven 
opgeofferd werd aan tot min of meer 
mythologisch vervormde vdjheids-leuzcn, 
zoals het revolutionaire "vrijheid, gelijk. 
beid, broederschap" en de Germaanse 
"Nieuwe Orde"'. 

Na een korte besprelüng van de ver
schillende facetten van de geestelijke 
structuur van de enkeling. waarbij spr. 
met nadruk vaststelde, dat de mens aller
minst ,.vrij" is in stricte zin, gaf spr. een 
historische analyse van het "liberalisme". 

Naar spreker's mening past dit "libera
lisme" waarbij het vrijheidsstreven niet 
krampachtig wordt opgetrokken aan dog
matische of mythologische leuzen, geasso
cieerd als het is met het respect voor de 
menselijke waardigheid, het beste bij dat 
mensbeeld, dat de mogelijkheden voor
onderstelt voor de natuurlijke ontplooiing 
en zelfverwerkelijking van het typisch 
"menselijke". 

Spr. eindigde zijn met aandacht gevolg
de betoog met het uitspreken van de 
wens, dat het de politicus liberalis gege
ven zal zijn, dit vrijheidsbeginsel te ver
dedigen en uit te dragen ten bate van 
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17 September a.s. 

Brabantse afdelingen 
actief 

Onder leiding van dr Vrij te Eindho
ven hebben de Brabantse afdelingen op 
21 Mei vergaderd over de organisatie 
van het bezoek aan de V.V.D.-dag. 

Zowel uit het westelij•k als .uit het oos
telijk deel van de provincie zullen hetzij 
per autobus hetzij per particuliere wa
gen leden en geestveiwanten de tocht 
naar Den Haag en terug kunnen maken. 

De plannen zullen in de afdelingen na
der uitgewerkt worden, en t.z.t. onder• 
ling worden bekeken. 

Afdelingssecretarissen 
opgelet 

U wordt dringtend verzocht, de 
verhuizing van leden · naar een 
andere gemeente onmiddellijk op 
te geven aan het Algemeen Secre
tariaat d~r V.V.D., Koninginoe
gracht 61 te 's-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het lid zijn (haar) 
contributie over het lopende iaar 
al dan niet heeft voldaan. 

Het Algemeen Secretariaat 
draagt zorg, dat de afdeling in de 
plaats v~n vestiging hiervan op de 

4 
hoogte wordt. gesteld. 

Werkt er toe mede, dat niet on
nodig leden voor onze Pan:ij 1ler
loren gaan! 

Bij voorbaat onze d·ank. 

het land, de enkeling en de humaniteit. 
De heren ir B. C. van Balen Walter en 

mr B. v. d. Veen traden resp. als voor
zitter en lid van het afdelingsbestuur af. 
Het nieuwe bestuur heeft zich nu als 
volgt samengesteld: 

Mr D. F. Went, voorzitter, B. Kok, 
secretaris, L. H. Beuving, penningmeester. 
Leden: mevr. v. d. Meij-van Zwet, mevr. 
Bergh1tis-Metzlar, de heren J. E. Benes, 
IJ. D. Miedema, G. Taal en W. Riemers
ma. 

Bestuur afdeling 
Gramsbergen-De Krim 

Het bestuur van afdeling Gf'uPlsber
gen-De Krim is thans als volgt samen
gesteld: H. J. Slingenbergh, voorzitter, 
Ane; H. Bosch. le secretaris, Gramsber
gen; R. Meilinlc Ezn, 2e secretaris, Ane 
en G. J. Waterink, penningmeester, Hol
theme. 

Dit bestuur zal zo spoedig mogelijk 
worden aangevuld met een of twee 
leden, wonend in De Krim. 

Seeretaris-penn ingmees ter 
afd. Hellendoorn-Ni_jverdal 

Tót secretaris-penningn1eester van de 
afdeling Hellendoorn-Nijverdal is geko
zen de heer J. Mollink, Hotel .,De Uit
kijk", Bergweg 8. Hellew1n<wn 

Samenstelling bestuur 
afdeling Hengelo 

Het bestuur der afdeling Hengelo is 
als volgt samengesteld: 

J. J. de MonchY. voorzitter; ,T W. A. 
van der Breggen, secretaris; A. Willink, 
penningmeester; mevr_ H. A. A. L. (je 
Vries-Van der Hardt Aberson; mr H. E. 
Beunke; J. ten Brinke; G. G. ten Cate; 
A. H. van Eerden; W. Kolthof Jr.; W. 
van der Scheer en F. Sievers. 

Hieraan zullen nog enige leden wor• 
den toegevoegd. 
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. 
nreuws uit de hoofdstad Politiek 

Weinig vleiende uitspraken van de Amsterdamse 
pers . over de jongste raadsvergadering 

' 

Wanneer , de gemeenteraad geen andere wegen gaat bewandelen, tekent 
zich op het Prinsenh~f de neergang van Amsterdam af 

Bij de bespreking van het; voorstel tot subsidiëring van. het; Holland-Festival heeft 
de fractieleider vaa de V.V.D., de heer R. 'rh· J. Ie Cavelier, in de jongste raadsver
cadering zijn teleursteUiog over uitges(lroken, ~~at. ~terdam - en ook het Rijk en 
Den Haag - hiervoor grote sommen op tafel leggen, waarvan ook andere steden 
profiteren. 

Inderdaad, want ook Rotterdam, Delft, Haarlem, Leiden, Otterloo, Sonsbeek, 
Utrecht, Alkmaar, Arnhem zijn nu in het Festival betrokken, zij het niet op zo grote 
schaal, doch niettemin op een wijze, die voor landgenoot en vreemdeling toch soms 
wel zeer bijzondere aantrekkelijkheid heeft. Men denke maar eens aan de beeldhouw
werkententoonstelling te Arnhem. 

Bij deze spreiding zou de heer Le Cava
lier ook wat meer spreiding willen zien in 
de financiële steunverlening, doch wet
l:louder De Roos achtte de tijd daarvoor 
nog niet rijp. 

Er worden wel vooruitgangen geboekt 
wat betreft de gespreide subsidiëring door 
verschillende gemeenten, dus er wordt 
grotere financiële samenwerking verkre
gen op cultureel gebied, maar een even
redigheid is nog niet bereikt. 

Niettemin, ook de welhouder geloofde, 
dat Amsterdam er verkeerd aan zou doen 
grote sommen uit te leggen voor artistie
ke manifestaties elders. 

0 f deze Festival-zaken nu wel zo sim
pel liggen, wagen wij vooralsnog te 

betwijfelen. Want van het beleid van het 
Holland-Festival weet men zo bitter wei
nig af. 

Het is wel gebleken, dat de Festival
leiding ten aanzien van sommige instel
lingen - en waarom ook niet gemeen
ten? - financiële condities stelt om be
paalde manifestaties in het Festival-pro
gramma onder te brengen en in zoverre 
zou deze gang van zaken dan eerder in
komsten opleveren dan,. dat er sprake zou 
zijn van profiteren van de door grote ge~ 
meenten en Rijk gegeven subsidies. 

Ook tekent zich in de Festival-leiding 
een persoonlijk impresariaat af. 

Wanneer dat impresariaat mogelijkhe
den ziet om de door het Festival gesubsi
dieerde tournée van bijvoorbeeld buiten
landse toneelgezelschappen uit te brei
den tot sommige andere steden, dan is 
lle zakelijke kant daarvan veel meer een 
van dat impresariaat dan van het Hol
land-Festival als zodanig. 

binnnen onze grenzen zouden weten te 
brengen. 

En wat Amsterdam betreft, dat nu 
f 100.000 subsidie heeft verleend aan het 
F·estival en daarenboven f 25.000 voor een 
aantal volksvoorstellingen - en dan met 
zijn concertgebouworkest en Nederlandse 
Comedie door de stad buitendien gesubsi
dieerde kunstînstellingen in het Holland
Festival-veld brengt - de hoofdstad zou 
voor dit geld zelf tot manifestaties kun
nen komen, hààr en Nederland volim
men waardig. . . . 

Gelukkig begint de stedelijke over-
heid, die de initiatieven daartoe 

geheel door particulieren heeft laten ne
men en ontwikkelen, nu ook wat meer 
geld beschikbaar te stellen voor de 
Kunstmaand Amsterdam, een zeer nut
tige instelling, die het de over geringe 
middelen beschikkende belangstellenden 
mogelijk maakt kunst te genieten. 

De Kunstmaand Amsterdam heeft nu 
f 25.000 subsidie ontvangen en er is in de 
raad' veel waardering geweest voor de 
mogelijkhe: 1, welke deze instelling biedt 
aan Nederlandse kunstenaars om zich te 
doen kennen. 

Overigens heeft de raad met gulle hand 
allerlei aanvullende subsidies verleend, 
waarover wij in een vorige editie schre
ven. Veer is er niet bij gezegd, want er 
was nauwelijks tijd voor, omdat er uren 
teloor· waren gegaan in deze vergadering 
met nutteloze en nodeloze debatten. 

Men kan daarvoor natuurlijf de com
munisten verantwoordelijk stellen, omdat 
zij nu druk doende zijn obstructie te voe
ren, doch daarmee komt men er niet. 

De schuld van het meer dan trieste •er
loop van deze raadsvergadering lag ook 
in belangrijke mate bij de groepen, die 
(vanwege de politiek) nog steeds menen 

pogingen tè moeten doen de communisti
sche beweringen te weerleggen. 

Men vergete echter niet: ook voordat 
de communisten, ·verstoord over hun eli
minering uit de Commissies van Bij
stand tot deze obstructie kwamen, zijn er 
raadsvergaderingen geweest, waarin de 
onzakelijkbeid en de politiek zozeer aan 
de orde waren, dat bij veel eindeloos ge
praat de algemene belangen van onze 
stad nauwelijks of niet aan de orde kwa-
men. 

• • • 

W at dat betreft heeft de jongste ver
gadering de limiet wel overschre

den, zoals uit de reacties van de pers is 
gebleken. 

Het a.r. dagblad "Trouw" heeft deze 
vergadering door een van de raadsleden 
- niet in het openbaar - als een "genan
te vertoning" horen diskwalificeren en 
verklaart dat het ook inderdaad een "on
plezierige vergadering" was; het blad 
geeft niet alleen de schuld aan de com
munisten maar ook aan sommige leden 
van andere fracties, die aan de commu
nisten ste.eds nieuwe stof leverden. 

De r.k. "Volkskrant" laat de voorzit
tershamex: spr.eken en deze hamer con
stateert dat het "niks gedaan meer is" in 
de politiek; ·de hamer spreekt verder van 
"hopen slapjanussen" en eindigt na veel 
beklag, dat hij ongebruikt blijft liggen, 
met de verzuchting "zou je d'r niet op
slaan?" 

Het socialistische "Vrije Volk", gebelgd 
op de communisten, constateert "dat de 
raad en in het bijzonder de voorzitter, 
toch niet aanstonds tegen de nieuwe tac
tiek van de communisten opgewassen ble
ken", waarmee in bedaagde termen - be
houdens ten opzichte van de burgemees
ter, die in het socialistische kamp per
sona non grata is geworden blijkens veel 
recente uitlatingen - kenbaar wordt ge
maakt, dat er twéé schuld hebben waar 
gekijfd wordt. 

Dit "kijven", pijnlijk duidelijk woord, 
heeft "De Telegraaf" genomen als ken
schetsing van deze vergadering. 

"Wild gekijf over twee communistische 
interpellaties...... enz.......... aan het slot 
menig lid van het hoofdstedelijk stadsbe
stuur de verzuchting moest slaken, dat 
dezè bijeenkomsten steeds meer gelijkenis 
gaan vertonen met een kruising tussen 

een vrolijke keuken en een provinciale 
debatingclub", schreef dit blad. 

Het liberale "Handelsblad" ie tot wan
hoop gebracht - 811leekt om "de The
seus, die deze minotaurus der onzakelijke 
en steeds maar weerkerende praatzucht 
de kop zal afhakken". 

"Een uur lang heeft de gemeenteraad 
verward gedisèussieerd" zo begon de r.k. 
Tijd zijn raadsverslag, waarin het de 
tweede alinea. aldus aanving: "Ná dit vrij 
beschamende begin .... ". 

Een bloemlezing van "alle politieke 
kanten", die toch sterk te denken geeft. 
Men heeft met terzijdestelling van demo
cratische beginselen de communisten, die 
twintig procent van de Amsterdamse kie
zers vertegenwoordigen, van het gewone 
raadswerk uitgesloten doch het is nu wel 
gebleken, dat de raad met deze handel
wijze de weg van de minste weerstand 
heeft gevolgd, zo ongeveer de conclusie 
van de Nieuwe Rotterdamse Courant. 

Die conclusie lijkt ons juist. Want men 
kan wel altijd demonstratief wijzen op de 
negatieve boosdoeners, maar waar het 
voor Amsterdam om gaat is, dat er posi
tief wèl wordt gedaan. 

Daartoe heeft de raad, tengevolge van 
de voortwoekerende praatzucht, zoals het 
Handelsblad constateert; zich niet bij 
machte getoond. Wanneer daar niet zeer 
spoedig verandering in komt, tekent zich 
daar op het Prinsenhof de nee.rgang van 
Amsterdam af. 

Geruime tijd geleden heeft de raad 
zichzelf verweerd tegen de alom verbrei
de opvatting, dat hij zich door besluite
loosheid kenmerkte. Die weerlegging was 
theorie. 

Amsterdam vraagt de praètische weer-· 
legging van dit verwijt, dat nu méér 
dreigt te worden dan een verwijt: verlies 
van het vertrouwen in zijn geschiktheid 
en capaciteit de hoofdstad leiding te ge
ven, laat staan voort en omhoog te stu
wen. 

Een oordeel, zoals de Amsterdamse dag
bladen nu hebben gegeven - geenszins 
uit politieke overwegingen, zoals het 
blijkt, voortgesproten uit een algemene 
en zeer ernstige deceptie - raakt óók 
het voortbestaan van het gezag en van de 
democratie. 

Reden te meer voor de raad om deze 
indrukken zo spoedig mogelijk ongedaan 
te maken. 

Er komen daarin voor de leiding nogal 
uiteenlopende belangen samen en zolang 
daarover geen klaarheid wordt gegeven, 
zouden wij bepaald niet zonder meer de 
opvatting durven onderschrijven, dat an
dere steden mee-profiteren van 'de Am
sterdamse, Haagse en Rijkssubsidie. 

Wij blijven tegen de gehele financiële 
ontwikkeling van dit Holland-Festival ge
voelens van onbehagen koesteren, temeer 
daar wij zeer stellig overtuigd zijn, dat 
enkele niet met het Holland-Festival in
haerente impresario's voor de helft van 
het nu bestede geld dezelfde zo niet be
tere internationale kunstmanifestaties 
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gogen en 

Een overzicht van wensen en 
De commissie - onder voorzitterschap van wethouder mr G •. van 't Huil - die 

een onderzoek heeft ingesteld naar de bestemming van de door de gemeente aan
gekochte synagogen en andere gebouwen, heeft haar rapport uitgebracht. 

Zij heeft bij haar onderzoek rekening gehouden met de bijzondere behoeften, 
welke er_ voor verscheidene kunstinstellingen bestonden tot betere en voor het 
doel geschikte behuizing of uitbreiding daarvan. 

In het complex synagogen aan het J. D. Meijerplein zou de commissie, die be
sprekingen heeft gevoerd met de . daarbij betrokken kringen, een Architectuur
museum gevestigd willen zien tezamen met het ohderwijs in de bouwkunst en 
vestiging van de zetel van de architecten-organisatie, het bureau van de B.N.A. 

In het Burgerweeshuis, dat geen ge
meente-eigendom is, zou zij onderge
bracht willen zien het Amsterdams His
torisch Museum. het Joods ·Historisch 
Museum, de SUilkamers van de Suasso
stichting, de topografische verzameling~ 
het Museum en het Archief van Tijd
meetkunde en de Gemeentel\jke Com
mrssre Heemkennis Amsterdam; ook 
wordt er gedacht aan het onderberngen 
daar van de carillon-verzameling. 

De Hollandse schouwburg, waarin een 
rouwkamer zal worden ingericht, is ge
dacht als dépendance voor het Rijks
museum, met name voor de schutter
stukken, het Gemeentelijke Verzorgings
huis, Wiskunde en Natuurwetenschap
pen en Phonetisch laboratorium. 

Na verkrijging in eigendom van 

's Lands zeemagazijn ziet deze commis
sie daar het Scheepvaartmuseum geves
tigd. 

Het Geschiedkundig Medisch-Phar
maceutisch Museum en de Dolhuisverza
ling zou zij in het Waaggebouw onder
gebracht, de St. Olofskapel - geen ge
meente-eigendom - voor het houden 
van beeldhouwtentoonstellingen, de Lu
therse kerk voor het houden van concer
ten, lezingen en voordrachten aange
wend willen zien. 

De Zuiderkerk, eveneens geen gemeen
te-eigendom, zal naar het oordeel van de 
commissie dienstig kunnen zijn als ge
hoorzaal van de Universiteit, vooral voor 
congressen, wanneer de daar nu nog ge
vestigde diensten van Publieke Werken 
zullen zijn ondergebracht in het in aan-

verschenen 

sup,gesties 
bouw zijnde l'.W.-gebouw aan de Wi
bautstraat. 

Het Toneelmuseum zou eindelijk huis
vesting moeten vinden en wel in Het 
Huis met de Hoofden aan de Keizers
gracht, het Korenmetershuisje en de 
Muiderpoort zouden dienst kunnen doen 
als kinder- en jeugdbibilotheek annex 
leeszaal, hetgeen ook geldt voor de Haar
lemmerpoort. 

De Agnietenl~apel wordt toegedacht 
ten gebruike aan de faculteit der God
geleerdheid en in verre toekomst ziet de 
commissie Amstelhof, geen gemeente
eigendom, als museum in gebruik of 
dienstig voor het onderbrengen van niet 
in het nieuwe stadhuis te vestigen af• 
delingen van de gemeentelijke admini
stratie. 

Een groot Herenhuis aan de Oranje 
Nassaulaan, vorige jaar aan de stad ten 
geschenke aangeboden, zou men tijdelijk 
ten nutte willen maken als Frederik van 
Eeden-museum, Multatulimuseum, Von
delmuseum en voor de collectie Stuyt en 
het voormalig coöperatief restaurant aan 
het Molenpad, dat de gemeente geruime 
tijd geleden heeft gekocht, biedt de mó
gelijkheid tot uitbreiding van de door 
een tuin daarvan gescheiden openbare 
leeszaal en bibliotheek aan de Keizers
gracht. 
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PRIMA KEUKEN EN WIJNKELDER 

ROTI'ERDAM 

W. Dalkmann 
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Tevens Uw adres voor Chemisch Reinigen 

* 
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ROTTERDAM SC HitDAM 
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Machinebouw 
Reparatie 

Drijvende dokken von 4500 
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Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 
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sinds 1870 
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1887 . 

OMBOUW VAN GETOUWEN · 

F ab Wed. J. Nijhuis C. V. 
OLDENZAALSESTRAAT 84-86 

ENSCHEDE 

BtJGR.l\.FENIS 

TRANSPORT 

CREMATIE 

W. j. INNF.;MEE & ZN. N. V. 
DEN HAAG, 

Denneweg 71, 
Tel. 115940 

HAARLEM, D~LFT, LEIDEN, 
Oranjekade 1, Vlamingstr. 46, Hogewoerd 82, 

Tel. 10441 Tel. 26808 Tel. 30505, 
b.g.g. 23490. 

N.V. MACHINEFABRIEK 
v.b. H. J. KOOPMAN 

Dordrecht Tel. K 1850 - 5041 en 5042 

SCHEEPSBOUW - MACHINEFABRIEK - KETELMAKEKLJ 

~UWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

van zee· en 

binnenschepen 

WERF DE NOORD n.v. 
ALBLASSERDAM 

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

fabrikanten van 

ruwe-. geverfde- gebleekte- en bedrukte
katoenen· rayon- en rayonvezel manufacturen 

N. V. A. Prins Th. zoons Aanneming Maatschappij 

SLIEDRECHT 

Telefoon 8 

' 
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TUINARCHITECTUUR- BOOMKWEKERIJEN 

GIJSB. VURENS Ontwerpen 
Aanleggen 
Onderhouden Ringvaartweg 98 • Rotterdam (0.) • Tel. 221U 

STAALBOUW. 

RÖR.INK.&Y·fD.BROEK 
--~--~ENSCHEDE~--~--

C. van der Giessen & Zonen's 

J Scheepswerven· N. V -I • 

Krimpen aan den IJssel 

JAt'l SCt-IU .. r 
INTERN. MEUBELTRANSPORTE~R EN EXPEDITEUR 

e Verhuizingen en transporten onder volle garantie 
• Verpakkingen voor zeetransporten naar alle werelddelen 
• Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels 

Let op het j u i s t e adres! 

INSULINDESTRAAT 260-291 (hoek Bergweg) 
Rotterdam~C. Telefoon 46021 

Gelaste stal~n buizen van 
6-11 4 m.m. blank getrokken 

• 
Gelaste stalen vlampijp 

• 
Gas• en Weterleiding buis, 

zwart en 
gegalvàniseerd tot 4" 

N. V. RIJNSTAAL 
v/hJ.W.OONK&Co 
ARNHEM TEL. 24941 

BETONPAAL 
.FUNDERINGEN 
"SYSTEEM OBI WAAL" 

-4--·········-····· 
gfn~nn~~~E~1~~}Hl11~ ~ ~;; 

Ruim 40 jaar ervaring • 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 ton. 

Voor versterking en nieuwbouw. 

Ook IN fabrieken · kerken • 
scholen huizen. 
Door het gehele land. 

DE WA~L'S INDUSTRIE N.V., 

A'dam, Tel. 81810, Gen. Vetterstr. 58 
R'DAM, Tel. 65219, Thorledeweg 5 
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N.V.V. EN REGERINGSBELEID 
Toen het N.V.V. enige maanden geleden 

uiting gaf aan ~ijn ontevredenheid over 
-het regeringsbeleid, hebben wij daarover het onze 
gezegd. 

In een brochure in de reeks "Verkenningen" 
van het Comité ter bestudering van Ordenings

vraagstukken wordt de ontstemming, waaraan het 
N.V.V. op zo merkwaardige wijze uiting gaf, als 

propagandistische ontevredenheid gekwalificeerd. 
Wat genoemd Comité ten bewijze· hiervan aan

voert, achten wij belangrijk genoeg om het aan 
onze lezers door te geven. 

Zij zullen zich herinneren, dat het N.V.V. drie 
desiderata stelde: meer vacantie, meer gratificatie, • 

een kortere werktijd. Dit komt kort gezegd neer 
op: meer loon voor minder werk. Begrijpelijk als 
het is, dat het N.V.V. dit propageert, acht de 

schrijver der brochure het jammer, dat het 
N.V.V., ondanks een grote, wetenschappelijke 
staf, drie deugden mist: werkelijkheidszin, eerlijk
heidszin en economisch inzicht. Hij voegt er aan 

toe: als de critiek van het N.V.V. op het rege
ringsbeleid op deze pijlers rustte, zou zij niet al- -
leen geheel anders zijn, maar bovendien wellicht 

algemene instemmillg kunnen verwerven. 

* * * 

Wat het gemis aan werkelijkheidszin aan
gaat, iedere arbeider weet wel dat er in 

vrijwel alle bedrijfstakken gejrek aan werkkrach

ten is. "Bijna overal - aldus het geschrift - is 
de situatie zo, dat het aantrekken van werk wordt 

beperkt door de personeelsbezetting, waarover het 
bedrijf kan beschikken. Daardoor worden ook de 
exportmogelijkheden geremd en de productie

' kosten aanzienlijk verhoogd." 

Meer vacantie en kortere werkweek kunnen -
bij het bekende gemis aan arbeidsreserve - alleen 
maar de productie beperken. Minder productie 

betekent minder welvaart. 

"Dat men daarbij minder· werk voor een zelfde 
loon wÜ is. slechts zelfbedrog. Wie minder wel
vaart niet wil verdisconteren in lager weekloon, 
bereikt alleen maar prijsstijging. Tussen deze twee 
alternatieven heeft men de keus. Zij betekenen al
leen vorm verschil, geen verschil in resultaat." 

Daar in de gegeven omstandigheden iedere 
werktijdverkorting leidt tot productieverminde
ring, zal zij - zo gaat de schr. verder - onver
mijdelijk moeten leiden tot kostprijsverhoging. De 
ondernemer kan zijn vaste en indirecte kosten 
slechts omslaan over een kleinere omzet. Kost
prijsverhoging werkt exportverminderend. Tege
lijk echter· werkt de inflatie die inhaerent is aan 
minder werk voor eenzelfde loon, import bevor
derend. 

Zien wij nu, dat het dekkingspercentage van 
de handelsbalans reeds een critiek punt is gena
derd, dan is het duidelijk dat er niet veel voor no
dig is om ons land weer in deviezenmoeilijkheden 
te brengen ... Het is" - aldus de conclusie van 
dit hoofdstukje - ,.nogal contradictoir om tege-

lijk een groter deel van de welvaart te eisen en 
maatregelen te vragen, die deze welvaart vermin
deren." 

• * * 

waarom de schr. het N.V.V. gemis aan eer
lijkheidszin verwijt? 

Het N.V.V. zegt, dat het er geen twijfel over 
willaten bestaan, dat een regeringspolitiek, welke 
in een periode van stijgende welvaart gericht is 
op stabiliseren of zelfs terugdringen van het le
venspeil van de werknemers volstrekt onaan
vaa~dbaar is. Bij stijgende welvaart zal de werk-· 
nemers een evenredig aandeel in die welvaart 
moeten worden toegekend. 

Hierop antwoordt de schr.: niemand zal willen 
ontkennen dat bij stijgende welvaart de werkne
mers in de welvaartsvermeerdering moeten delen. 
Maar de wijze waarop het N.V.V. dit stelt, is 
niet eerlijk. 

Uit de gegevens van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek blijkt, dat de consumptie per hoofd 
van de bevolking in hoeveelheden gemeten in het 
laatste kwartaal van 1954 12.7 % hoger was dan 
in het overeenkomstige kwartaal 1951. 

Mede op grond van de indexcijfers over dezelf
de periode geeft de schr. het N.V.V. twee vragen 
te beantwoorden: 

le. Als de welvaart gestabiliseerd is, hoe kan 
dan het verbruik sterk toenemen? · 

2e. Als de productiviteitstijging niet in de prij
zen is verdisconteerd, hoe kunnen dan de prijzen 
veel minder sterk stijgen dan de lonen? 

* * * 

T
enslotte: het gemis aan economisch inzicht. 

Het N.V.V. heeft waarschijnlijk de groot-
ste wetenschappelijke staf op economisch gebied 
van al dit soort organisaties. Maar de wetenschap 
heeft in het N.V.V. slechts een versierende taak, 
aldus de schrijver. Zij speurt niet naar de waar
heid, maar zij moet politieke ideologieën verkoop
baar maken. Het N.V.V. speelt gaarne met de 
macro-economie, een vak van wiskunstenaars, 
"dat met de economie weinig meer dan de naam 
gemeen heeft. Een prettig vak bovendien: de uit
komsten worden bepaald door de praemissen die 
men stelt. Men kan dus. altijd uitkomsten krijgen, 

die het betoog lijken te steunen. Zo beroept men 

zich, al naar gelang passend, de ene keer op de 

kosten van levensonderhoud, de andere keer op 

het nationale inkomen, een derde keer op de z.g. 
productiviteitsstijging, enz. Dat is ,,l'art de grou

per ·les chiffres" maar geen economie. 

Hiertegenover stelt de schrijver der brochure 

dan een aantal harde economische feiten die zijn 

voorafgaand betoog nader illustreren en kracht 

bijzetten. 

Tenslotte maakt hij nog een opmerking, die wij 

onze lezers niet willen onthouden: 

Het N.V.V. is direct of indirect betrokken bij 
enkele ondernemingen, bijv. de Arbeiderspers, t:tit .. 

geefster van ,.Het Vrije Volk". 

,.Als de kartels zo verwerpelijk zijn, de produc
tiviteitsstijging en de industriële winst zo g-root, 
waarom - zo vragen wij ons af - rekent "Het 
Vrije Volk" dezelfde prijzen aan zijn abonné's als 
de andere bladen van zijn klasse en waarom doet 
"Het Vrije Volk" mee aan iedere verhoging van 
de dagbladpers. De arbeidersverbruikscoöperaties 
doen niet anders. Als het N.V.V. werkelijk meent 
dat de prijzen omlaag kunnea en de prijsverho
gingen ongemotiveerd zijn, dan heeft het met zijn 
honderdduizenden leden, die in zoveel onderne
mingen en coöperaties de toon aangeven, alle ge
legenheid om zelf een krachtige actie tot prijsver
laging in te zetten. Het woord. neen de daad is 
aan het N.V.V." 

Op oude voet verder .... 
D e Kabinetscrisis heeft met het wederoptreden van 

het Kabinet-Drees haar eigen overbodigheid be
wezen. Zoals onze fractieleider, prof. Oud, reeds vóór 
het ontstaan der crisis als waarschijnlijk had genoemd, 
is het- Kabinet -., nog .wel in .Precies dezelfde samen
stelling - teruggekeerd. 

Ook ons volk heeft naar onze indruk deze crisis van 
de aanvang af als overbodig beschouwd. Men kon zeker 
niet zeggen, dat het zich door de crisis diep geschokt 
toonde. Het betreurde meer de stagnatie in de parle
mentaire arbeid en de directe gevolgen daarvan voor 
ieder persoonlijk (uitstel belastingverlaging, onzeker
heid omtrent omzetbelasting en oudedagsvoorziening 
enz.). 

Dit schaadt de waardering die ons democratische 
volk voor zijn regeringsstelsel behoort te koesteren. Ka
binetscrises zijn in dat stelsel zeer ernstige aangelegen
heden, die dan ook algemeen als zodanig moeten wor
den onderkend en in hun verloop hun rechtvaardiging 
vinden. Dit nu kan moeilijk gezegd worden van het 
verloop van deze crisis. 

De betrekkelijke apathie waarmede ons volk de ge
beurtenissen der laatste weken waarnam, achten wij 
des te gevaarlijker, waar televisie, radio en pers het 
parlementaire werk en de figuren van hen die daarin 
een rol van betekenis vervullen, steeds nader tot ons 
volk brengen. Terwijl men dus ook daarom mocht ver
wachten dat het uitbreken van een Kabinetscrisis ons 
volk diep zou beroeren, bleek het tegenovergestelde het 
geval. Ondanks felle radio-redevoeringen en kranten
polemieken, scheen welhaast ieder bij voorbaat over
tuigd, dat alles weer op zijn pootjes zou terecht komen. 
Hetgeen dan nu geschied is. 

Nog eens: wij achten dit alles niet gunstig voor de 
waardering onze constitutionele instellingen en gebrui
ken, die toch van zo eminent belang voor ons volks
Ieven zijn. 

Wá.t nu de oplossing van de crisis betreft: met name 
van, rooms-katholieke zijde is bij het uitbreken van de 
crisis herinnerd aan de regel, dat wie scherven maakt, 
de schade moet vergoeden. Men bedoelde daarmede dan 
te zeggen: wie het Kabinet ten val bracht, moet maar 
eens tonen dat hij er een beter voor in de plaats weet 
te stellen. Tot de tegenstanders behoorden de P.v.d.A.
Kamerleden. Welnu, zij allereerst moesten voor de 
schade opkomen. 

Beziet men nu het resultaat, dan kan worden vast
gesteld, dat enerzijds inderdaad de P.v.d.A. ten aanzien 
van het huurwetje enige water in haar wijn heeft 
moeten mengen, maar dat anderzijds ook het Kabinet 
- en in belangrijke ·mate - concessies heeft moeten 
doen, waartoe het tot op 17 Mei zeker niet bereid bleek. 

Het is en blijft o.i. onbegrijpelijke halsstarrigheid, 
waarvan de regering tot 17 Mei toe blijk gaf, die haar 
tot de voornaamste "schuldige" aan het uitbreken der 
crisis maakte. 

En het is dan ook de regering, die hiervoor heeft 
moeten "betalen". 

Betalen met een geweldig stuk prestigeverlies: zij 
heeft haar weder optreden niet te danken aan eigen 
initiatief en eigen activiteit, maar aan het beleid van 
een formateur, die als makelaar heeft willen fungeren 
tussen het demissionnaire Kabinet en de Kamerfracties 
waarop het steunde. 

Welke gevaren daarin voor ons parlementaire stelsel 
schuilen, heeft prof. Oud duidelijk aangetoond in de 
rede, welke hij bij de opening van de discussies over 
de regeringsverklaring hield. 

DeR. 
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* * 
,,Rechts'' tegen "Links" in de Eerste Kamer 

over ontwerp tegengaan lichtvaardige 
echtscheidingen 

Het Fries als voertaal en Jacultatiej leervak 
De Eerste Kamer beeft de afgelopen 111881ld een wetsontwerp aanvaard. waar

van de parlementaire behandeling bijna zeven jaar tijds heeft gevorderd. 
Het is het ontwerp wijziging van de bepalingen betreffende echtscheiding, dat 

op 1 Juni 1948 nog door wijlen minister Va.n 1\<laarseveen werd ingediend. In 
Maart 1952 kon eindelijk de openbare behandeling in de Tweede Kamer plaats 
vinden, waar bet met 68 tegen 12 stemmen werd aanvaard. 

Behoorde toen onze Tweede-Kamerfractie tot de tegenstemmers, hetzelfde was 
thans het geval met onze fractie in de Eerste Kamer. 

Hier werd het ontwerp . aangenomen met 24 tegen 17 stemmen. 
Waren in de Tweede Kamer alleen de V.V.D. en de C.P.N. tegeu, aan de 

andere zijde van het Binnenhof schaarde zich ook de P.v.d.A.-fractie bij de 
tegenstemmers, zoda.t hier de stemming uitviel in de oude tegenstelling va.n 
"rechts" tegen "links" (rechts voor en links tegen in dit geval). 

Dit wetsontwerp hield zich niet bezig 
met de echtscheidingsgronden, en even
min met de z.g . .,grote leugen" (de echt
scheiding bij onderling goedvinden). Het 
wil lichtvaardige echtscheidingen tegen
gaan en daarmede ook lichtvaardige11u
welijken. 

Tegen deze combinatie moest onze 
woord,voerder b~i dit ontwerp, mr De Vos 
van SteenwUk, bezwaar maken. 

De mening, dat men in een aantal ge
vallen gaat trouwen met de gedachte, 
dat men er toch wel weer gemakkelijk 
afkomt. noemde onze geestverwant onzin. 

De M. v. Toelichting had zich beroe
pen op een stijging van het aantal echt
scheidingen in de voorgaande jaren. Die 
M.v.T. dateert echter uit het zittings
jaar 1947-1948. 

Het grote aantal echtscheidingen had 
dus betrekking op de na-oorlogse jaren, 
toen vele gezinnen jarenlang gescheiden 
waren geweest en er onder de bevolking 
velen waren, die door de oorlogsomstan
digheden uit het lood waren geslagen. 
Daarna is het aantal echtscheidingen 
weer gedaald. 

NatuurlUk was ook de heer De Vos 
van Steenwijk het ermede eens, dat men 
"lichtvaardige" echtscheidingen moet 
vool'komen. · 

Ini betwijfelde echter sterk of het 
voorgestelde middel daartoe wel ge
schikt was en minister Donker (die 
waarsch\inHik zelf eigenlijk ook niet zo 
enthousiast zal zij geweest Qver dit ont
werp, dat lang vóór zijn ministerschap 
werd ingediend) heeft hem bij zijn be
antwoording ook niet van het tegendeel 
kunnen overtuigen. 

Waar het hier om ging zijn de verzoe
ningspogingen, die nu worden overge
bracht van de president van de recht
bank naar de gezinsrechter en de gezins
raad. 

Men had hier o.a. voor aangevoerd, 
dat de pJ"esident van de rechtbank hier
voor niet de geschikte figuur is·; èat hij 
vele drukke bezigheden heeft en dat 
vooral bU de grote rechtbanken zoveel 
echtscheidingen aanbanging zijn, dat het 
verzoeningspogingen aan de lopende 
band zUn geworden. 

Maar, zo vroeg spreker, wat verwacht 
men nu van de voorgestelde wijziging? 
De verzoeningspogingen zullen eerst 
worden ondernomen door de gezinsrech
ter en daarna door de gezinsraad. 

De heer De Vos nam aan, dat buiten
staanders een huwelijk nog wel weer 
eens kunnen lijmen en partijen er weer 
van kunnen overtuigen, dat zij er beter 
aan doen bli elkaar te blijven, maar dan 
moet het toch wel iemand zijn, die door 
de partijen zelf is gekozen en waar zij 
vertrouwen in hebben: een geestelijke, 
een psychiater, een vertrouwde vriend. 

Hier zullen beide partijen een gezins
rechter voelen als een opgedrongen be
moeial. Dit zal nog erger zijn bij de ge
zinsraad. 

Moet deze zich mengen in zo intieme 
relaties? Nu kan men wel zeggen, dat 
de rechter en de voogdijraad ztch oo~ 
bij kinderzaken met intieme zaken be
zig houden, maar daar is het toch wel 
iets anders. 

Daar heeft men een toestand, welke 
tot nadeel strekt van de kinderen en 
waar de ouders geen eind aan willen ma
ken. 

In het geval van echtscheiding bestaan 
óók ongewenste toestanden, maar daar
aan willen de partijen dan zelf juist een 
einde maken. 

Er wordt ook beweerd, dat kinderen 
het meest lliden onder een echtscheiding. 

Is het - zo vroeg spreker - voor de 
kinderen echter zoveel beter om te blij
ven voortleven in een gezin, waar voort
durend onenigheid is, waar man en 
vrouw niet met elkaar overweg kunnen 
en waar ongewenste toestanden heersen? 
H~i betwUfelde dat ten sterkste. De heer 
De Vos van Steenwijk verklaarde vele 
huwelliken te hebben gezien, waarin een 
scheiding en een tweede huwelijk tot 
heil van de opvoeding van de kinderen 
heeft gewel'lkt. 

TWEE BEZWAREN. 

Ü .,ze woordvoerder verklaarde tege11 
het wetsontwerp vooral twee grote 

bezwaren te hebben. 
In de eerste plaats, dat de inmenging 

van de gezinsraad imperatief is voor
ges,.hreven. 

Er is in de Tweede Kamer een amen
dement-Van der Feltz geweest om mo
gel\jk te ma~en, dat de gezinsraad er 
niet in behoefde te worden gekend wan
neer het een hopeloos geval was. Dit 
amendement is echter verworpen. 

Het tweede bezwaar van hem en zijn 
fractiegenoten was, dat echtgenoten, 
ouders en derden door middel van de 
sterke arm gedwonge'n kunnen worden 
voor de gezinsraad te verschijnen. 

Hoe kan de minister nu menen, dat 
daardoor de goede sfeer voor een ver
zoening word geschapen? Ook in de 
Tweede Kamer is die twijfel geuit. 

Prof. Gerbrandy bijvoorbeeld betwij
felde sterk, of een met de sterke arm 

MR WENDELAAR' 
...... weer aanwezig ...... 

voorbrengen bevorderlijk zou zijn voor 
een verzoening van de echtgenoten. 

Bovendien: ook al brengt men bij de 
stérke arm voor, als zij stijf hun mond 
houden, .kan men ze toch moeilijk dwin
gen om te spreken. 

De heer De Vos van Steenwijk vrees
de, dat deze gehele geschiedenis met de 
gezinsrechter en de gezinsraden een el
lendige vertoning zal worden. 

HET HAARLEMSE GEVAL 

Z oals wij reeds vermeld hebben, had 
de heer De Vos opgemerkt, dat ook 

al acht men het huwelijk niet onont
bindbaar, er toch maar weinig huwelij
ken zullen worden gesloten met de ge
dachte: het komt er niet zo op aan, want 
men kan er altijd weer af. 

Deze stelling heeft, naar hij moest toe
geven, echter een bedenkelijke deuk ge
kregen, juist van de zijde van hen, die 
de onontbindbaarheid van het huwelijk 
steeds zo sterk naar voren brengen. 

Wat heeft men namelijk zien gebeu
ren? Dat onlangs te Haarlem een huwe
lijk kerkelijk is ingezegend van een 
man, zonder dat voldaan was aan de be
paling van artikel 449 van het Wetboek 
van Strafrecht, n.l. zonder dat partijen 
tevoren hadden doen blijken, dat hun 
huwelijk ten overstaan van de ambtenaar 
van de burgerlijke stand was voltrokken. 

Zulks zou in dat geval ook niet heb-

DEZE BURGER 
neemt een weel:: vrij-af van het prachtige, drukke, bezige leven met al z'n 
ge-urm en gewurm om het baasje braef stand te doen houden op zijn (nau
welij]cs) particuliere dierbaar plekje gronds. Als je daar zo eens over nadenkt, 
rustig, in de gelag.l::amer van het kleine café-hotel ten plattenlande, dan is 
dat eigenlijk nog een hele loer. Gij moet, staande, voortdurend toezien dat gij 
niet valle. Een heel leven lang. Wel spannend en avontuurlijk soms, maar ook 
wel vermoeiend. 

Daarom zit i.l:: nu in deze gelagkamer temidden van het zogenaamde buiten
leven. 

Voor een stadsmens een vreemd ding. 1.1:: kan de heer Den Harlog verzeke· 
ren dat ik nooit zal ambiëren voorzitter van de Noord Hollandse Maatschappij 
van Landbouw te worden, want ik zie geen verschil tussen de ene en de 
::mdere koe en, nu u het mij vraagt, ook niet tussen rogge en gerst. 

Het leven van den gerusten landman bevalt mij overigens wel, vooral 
omdat het wegver.l::eer nog betamelij.l:: is en je z6 maar .l::unt oversteken. Als 
de dokter op zijn brommert aankomt hoor je dat op twee kilometer afstand. 

Het gekke is, dat ik niet eens weet of hier. een afdeling van de V. V.D. is. 1.1:: 
geloof dat het politieke leven vrij rustig is met een protestants-christelijke 
meerderheid en een p.v.d.a. minderheid, maar veel ben ik er niet over te 
weten gekomen. De mensen spreken voornamelij.l:: over elkander en· het weer 
en niemand heelt een woord over het kabinet gezegd. Nou, dan begin ik 
daar n ie t over Men vind-t mij toch al een beetje raar, omdat ik hier allerlei 
dingen mooi vind, waar niemand iets aan vindt. 

De zon schijnt en ik kan het bestier des lands voorlopig aan Vader Willem 
overlaten. Ik heb mijn adres bij hem achtergelaten. Als er iets is kan hij mij 
bellen. 

Ik heb de indruk dat de koeien er dit jaar mooi voor staan en alles staat 
vol boterbloemen. De boterbloemenoogst zal zeker meèvallen. 

Een hartelijke groet van DEZE BURGER 

ben gekund, wa11.t de bruidegom waa 
nog getrouwd met een niet R.K. vrouw. 

Namens de bisschop van Haarlem was 
'n brief gericht door diens secretaris aan 
de wettige vrouw van de bruidegom, met 
de vraag, of zij bereid was tot een echt
scheiding mede te werken. 

Toen was er, zo stelde de heer De Vos 
van Steenwijk terecht vast, dus bij de 
r.k. geestelijkheid geen spoor meer te 
ontdekken van de opvatting der z.g. on
ontbindbaarheid van het huwelijk. 

Daaruit blijkt, dat men een burgerlijk 
huwelijk daar geenszins als onontbind
baar beschouwt en deze onontbindbaar
heid alleen aanwezig acht bij een ker
kelijk .ingezegend huwelijk en dan nog 
alleen bij een r.k. kerkelijk ingezegend 
huwelijk. 

Want het huwelijk, waarvan in het 
hierbedoelde geval de secretaris van de 
bisschop van Haarlem de ontbinding 
wilde uitlokken, was destijds in een 
Hervormde kerk ingezegend. 

Er wordt van r.k. zijde soms gezegd, 
wanneer een gescheiden man of vrouw 
een nieuw huwelijk aangaat: hij of zij 
leeft in concubinaat. 

Maar hier wordt een concubinaat ker
kelijk ingezegend, met al de noodlottige 
gevolgen, daaraan verbonden. 

Bij de echtgenoten wordt de gedachte 
gewekt, dat zij volledig getrouwd zijn, 
maar de kinderen, die uit deze verbin
tenis zullen ·geboren worden, zijn over
spelige kinderen, die niet kunnen wor
den erkend; er kunnen geen burgerlij
ke rechtsbetrekkingen tussen ouders en 
de kinderen ontstaan, ook geen vermo
gensrechtelijke gevolgen. 

Wat kan de minister hieraan doen? Hij 
heeft een vervolging gelast van degene, 
die de kerkelijke plechtigheid zou heb
ben verricht. Deze kan veroordeeld wor
den tot een geldboete. 

Maar een veroordeling zal niet gemak
kelijk zijn, omdat de delinquent niet be
kend is en de r.k. geestelijkheid hierin 
geen medewerking verleent. Zij behoeft 
geen deurwaardersdiensten te verrichten, 
zo wordt betoogd. Dat is inderdaad juist, 
maar onze woordvoerder kon deze hou
ding toch niet bewonderen. 

Naar zijn mening zou het waardiger 
zijn geweest, wanneer degene, die de 
kerkelijke plechtigheid heeft verricht, 
zich openlijk had aangemeld en had ge
zegd: "hier sta ik. ik kan niet anders", 
of, indien tegen het uitspreken van deze 
woorden bezwaar had bestaan, hij zich 
stilzwijgend had laten veroordelen of 
de boete had afgekocht. 

Uit maatschappelijk oogpunt achtte 
spreker dit het meest bedenkelijke, dat 
strafbare feiten worden gepleegd, die 
door de r.k. geestelijkheid worden goed
gepraat, bemanteld en aan een ingrijpen 
van de justitie worden onttrokken. 

Wij hebben, zo zei de heer De Vos, on
langs het geval van kidnapping van 
Anneke Beekman gehad en nu weer dit 
Haarlemse geval. 

Hier wordt een eigen recht, het jus 
eanonicum gevindiceerd, ook wanneer dit 
in strijd komt met de Nederlandse bur
gerlijke en strafwetgeving. 

Nu wordt van r.k. zijde wel betoogd, 
dat het huwelijk onder de rechtsmacht 
van de kerk behoort en de staat daar 
buiten staat, maar door de overtreding. 
van artikel 449 van het Wet boek van 
Strafrecht mengt de kerkelijke over
heia zich wel degelijk in de burgerlijke 
betrekkingen. 

In de meergenoemde brief verklaart 
de bisschop, dat een burgerlijk huwe
lijk voor ongeldig moet worden gehou
den. 

Er is in de bladen van katholieke zij
de geschreven van "een anti-katholieke 
rel", toen deze aangelegenheid in ver
schillende artikelen naar voren is ge
bracht. 

De heer De Vos van Steenwijk ver
klaarde, geen enkele behoefte te heb
ben aan een anti-katholieke rel en on
de de rooms-katholieken vele goede 
vrienden te hebben, voor wie hij warme 
vriendschap en grote waardering koes
tert. 

<Vervoll op p&l. 4l 



VBI.JBl!liD EN DEMOORATIE 

* IUJrl, WEEK to.t WEEK * 
Ons loonp~il een actueel 
vraagstuk (1) 

Het loonpeil begint in ons land meer en meer 
tot de actuele vraagstukken te behoren, 

die niet slechts de econoom, maar ook de politicus 
belang ·dienen in te boezemen. 

Te veel is er in de laatste jaren een tendenz 
ontstaan om dit loonvraagstuk slechts te bezien 
naar zijn binnenlandse maatstaven en betekenis. 

Tegen een dergelijke visie wordt gelukkig de 
laatste tijd door velen, die zich met kennis van 
zaken over dit probleem een oordeel kunnen vor~ 
m'en, met klem gewaarschuwd. 
'.Zo ook heeft prof. G. Brouwers de vorige week 

gedaan tijdens de jaarvergadering van het Ko~ 
ninklijk Instituut voor Ingenieurs. 

Met nadruk wees prof. Brouwers er op, dat 
Nederland thans geen verdere verslechtering van 
de concurrentievoorwaarden kan verdragen zon~ 
der daarvan op den duur ernstige schade te on~ 
dervind en. 

De prijsstijging van de exportproducten, aldus 
prof. Brouwers, die tussen 1950 en 1970 zal mo~ 
gen optreden om de concurrentiepositie in tact te 
houden, is door de snelle loon~ en prijsstijgingen 
in de afgelopen jaren vrijwel geheel gebruikt. 

Dit geldt te meer, aldus de secretaris~generaal 
van het ministerie van Economische Zaken, om~ 
dat de noodzakelijke huuraanpassing en de ouder~ 
domsvoorziening nog in ons loon~ en prijspeil 
moeten worden verwerkt, waardoor de uitvoer~ 
taak nog wordt verzwaard. 

Mede met het oog op deze huuraanpassing en 
de algemene ouderdomsverzekering zou in de op 
het ogenblik bestaande situatie ten minste de sta~ 
biliteit van het binnenlandse prijsniveau verzekerd 
moeten zijn. 

Dalingen van invoerprijzen zouden in het bin~ 
nenlandse prijsniveau moeten doorwerken en op 
grond van productiviteitstoeneming gestegen lo~ 
nen zouden dit niveau niet mogen verhogen. 

In plaats daarvan kan men thans een sluipende 
inflatie waarnemen, die uiteindelijk onze relatief 
gunstige kostenpositie wel eens in een ongunstige 
zou kunnen doen verkeren, aldus prof. Brouwers. 

* * * 

Ons loonpeil een actueel 
vraagstuk (Il) 

prof. Brouwers is overigens niet de enige, 
die met betrekking tot het zo actuele loon~ 

vraagstuk waarschuwende woorden heeft laten 
horen. 

Op het zeer onlangs te Assen gehouden con~ 
gres van de Nederland se Christelijke Boeren~ en 
Tuindersbond, heeft de minister van Economische 
Zaken, prof. Zijlstra, zich in een soortgelijke zin 
uitgelaten. 

Terecht wees de minister er op, dat Nederland 
een klein land is met een grote bevolkingsdicht~ 
beid en ten zeerste afhankelijk van het buitenland. 

Wij moeten dus zoveel mogelijk exporteren, 
doch daarbij gaat het om de vraag hoe wij vol~ 
doende kunnen produceren om uit te voeren naar 
het buitenland tegen prijzen, die acceptabel zijn. 

Zodoende dienen wij te letten op onze loon~ en 
prijspolitiek. Tijdens een conjunctuurdepressie 
moeten wij niet opgescheept zitten met een opge~ 
schroefd loonpeil, omdat dit levensgevaarlijk is 
voor het welvaartspeil van ons volk. 

Welnu, aldus zijn de zaken wel zeer duidelijk 
gesteld. Zaken, nogmaals. die niet alleen in het 
economische. maar ook in het politieke vlak lig~ 
gen, of althans komen kunnen te liggen. 

Ons volk kan als geheel niet genoeg doordron~ 
gen worden van de betekenis van het loonvraag~ 
stuk eri van de wijze hoe ver men in dezen kan 
gaan. Het loonvraagstuk is een gevaarlijk pro~ 
bleem. omdat het in de individuele sfeer (ons 
dagelijks brood) zo makkelijk en sterk aanspreekt 
maar niet altijd op zijn verstrekkende consequen~ 
ties wordt beoordeeld. 

Het wijzen op deze consequenties ligt op de 
weg. van een ieder, die geroepen is voorlichting 
te geven, dus ook op die van de politicus. 

V anclaar dat wij meenden er goed aan te doen, 
op deze zaak ter plaatse nog eens terug te komen. 

. Geen tweeërlei econom~e 
oe rede van prof. Brouwers achten wij der

mate belangrijk, dat wij er nog niet van 
afstappen. 

Zo wees hij o.m. op twee verschillende menta
liteiten in ons land, die op den duur (en dan 
waarschijnlijk te laat) onvermijdelijk met elkaar 
in botsing zullen komen en die hij kenschetste als 
expansie~ en gildementaliteit. 

Aan de ene kant - aldus de secretaris~gene
raal - ziet men bij onze op export gerichte han~ 
del en industrie een overbruisende activiteit, die 
ondanks de toenemende concurrentie voortgaat 
om Nederland op de buitenlandse markt een eer~ 
volle plaats te verzekeren. 

Daar tegenover ziet men bij het deel van onze 
handel en industrie dat zich op de binnenlandse 
markt richt, een toenemende neiging om door 
kartellering en over~organisatie tot een gesloten 
economie te komen, waarin prijsverstarring en 
exclusief verkeer de boventoon voeren. 

Prijsconcurrentie is daar abnormaal geworden 
en wordt met chaos gelijk gesteld. . 

Men beroept zich ter motivering dan gaarne op 
excessen, die de prijsconcurrentie in de ergste de~ 
pressietijd vertoonde, zonder er zich blijkbaar van 
bewust te zijn. dat het andere uiterste, waar men 
nu naar streeft (de volstrekte uitschakeling van 
de concurrentie) ee11 even ernstig kwaad is. 

Nederland kan niet voor de ene helft een open 
en voor de andere helft een gesloten economie 
zijn. zo verklaarde prof. Brouwers. 

Worden de spelregels van eert open economie 
niet ten volle toegepast, dan zal de binnenlandse 
sector in toenemende mate een blok aan het been 
van de buitenlandse sector worden waarover men 
op den duur onherroepelijk zal struikelen. 

Deze opmerkingen zijn volkomen steekhoudend, 
doch er dient toch zeker ook te worden gewezen 
op het feit, dat de regering in deze ook niet he~ 
paald een consequente politiek heeft gevoerd. 
· Men k~n niet zeggen, dat zij voor ons bedrijfs~ 
leven de open economie bepaald beeft bevorderd 
en nu zij dit in meerdere mate wel doet, kan men 
met prof. Brouwers de verzuchting slaken, dat 
deze maatregelen wel wat laat (zo niet te laat) 
komen. 

Triest is bij dit alles te moeten constateren, 
dat van V.V.D.~zijde, zowel binnen als buiten het 
parlement reeds jaren achtereen is gewezen op de 
halfslachtigheid van de regeringspolitiek in dezen. 

Thans is inderdaad een wending waarneem~ 
baar in het bijzonder door de politiek van minister 
Zijlstra. 

Maar het is laat, zo niet tè laat! 

* * * 

Betrekking 
aangeboden (I) 

E ven actueel als het loonprobleem is onge~ 
twijfeld het vraagstuk van een tekort aan 

personeel, waarmede het Nederlandse bedrijfsle~ 
ven heeft te kampen. 

Ook bij sommige overheidsbedrijven doet zich 
een dergelijk tekort gevoelen, getuige de jongste 
klachten van de Postcheque~ en Girodienst, die 
op grond van een tekort aan personeel enkele 
voor het economische leven en voor het publiek 
onaangename maatregelen moet nemen. 

Zo zullen particulieren voorlopig geen rekening 
kunnen openen. 

Verder is er in de algehele werkzaamheden van 
de Postcheque~ en Girodienst een vertraging van 
een dag ontstaan. 

Het personeelsgebrek, dat bij de Girodienst is 
ontstaan, wordt in. hoofdzaak toegeschreven aan 
de te lage salariëring. 

De overheid is nu eenmaal niet gul met betrek~ 
king tot haar salarispolitiek met het onvermijdelij
ke gevolg, dat zij arbeidskrachten verliest aan het 
vrije bedrijf. dat in de regel beter betaalt. 

Door het probleem aldus te stellen. wordt het 
evenwel niet opgelost. 

Een salarisverhoging, hoe ook dringend ge~ 
wenst bij de overheidsbedrijven, zou het perso-
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neetstekort voor onze gehele nationale economie 
niet kunnen oplossen. 

Immers, zouden er zich bij de overheidsdiensten 
geen mutaties voordoen op grond van een betere 
salariëring dan zou het vrije bedrijfsleven op zijn 
beurt weer met tekort aan personeel te kampen 
krijgen. 

Een plaats kan maar eenmaal worden bezet. 
Daarom ligt het arbeidsprobleem niet zo ee~ 

voudig als veelal wordt gedacht. 

* * * 

Betrekking 
aangeboden (II) 

H et arbeidsvraagstuk wordt nu eenmaal be
paald door het oude spel van vraag en 

aanbod. Dit geldt niet alleen nationaal, doch ook 
internationaal. 

Zowel op de nationale, als op de internationale 
arbeidsmarkt, is de vraag groter dan het aanbod. 
Hierin schuilt ook de verklaring van 't emigratie
probleem. 

De factor arbeid is niet aan plaats gebonden 
en mag dit ook niet zijn. Vandaar dat het op zijn 
minst twijfelachtig îs of wij ons tegen de emigratie 
als verschijnsel",mogen verzetten. 

Een andere vraag is evenwel of het op· de weg 
van de overheid ligt de emigratie welbewust aan 
te moedigen en te vergemakkelijken als op de na
tionale arbeidsmarkt de vraag het aanbod over
treft. 

De vrijheid van de mens om zich vrijelijk te be
wegen en daar werk te zoeken waar het hem 
goeddunkt zullen wij nimmer mogen aantasten. 

De oplossing van het peroneelstekort zal dan 
ook in een andere richting moeten worden ge
zocht n.l. in de eerste plaats in die van een grotere 
efficiency. 

Dit geldt met name voor vele overheidsbedrij,.; 
ven, waar door de invoering van efficienter ar
beidsmethoden meer krachten voor andere doel
einden zouden kunnen vrijkomen. 

Efficiency bij de overheidsdienst is altijd een 
eis van de V. V.D. geweest. De actualiteit hiervan 
wordt heden ten dage nog eens extra onder .. 
streept. 

* * * 

Zes ministeries 

H 
oe ingewikkeld het soms bij de overheid 

kan gaan, werd o.m. duidelijk door een 
verklaring de vorige week afgelegd door de heer 
Van Lanschot. voorzitter van de Bond van Ne
derlandse Militaire Oorlogsslachtoffers ter gele
genheid van het tienjarig bestaan van die Bond. 

Ofschoon de heer Van Lauschot zijn tevreden
heid betuigde over de medewerking van vele amb
tenaren, beklaagde hij zich er over. dat de oor
logsslachtoffers bij het behartigen van hun belan
gen met niet minder dan zes ministeries te maken 
hebben. 

Hij bepleitte daarom het instellen van een di-
rectoraat~g ener aal. · 

Of dit tot de gewenste oplossing zou leiden 
kunnen wij niet met zekerheid zeggen. 

In elk geval moet het toch mogelijk zijn in dit 
geval een minder omslachtige oplossing te vinden. 

Helaas staat dit voorbeeld niet op zichzelf. 

. * * * 

Ook in Australië een 
nederlaag voor Labour 

I n de Australische deelstaat Victoria zijn de 
vorige week Zaterdag verkiezingen voor de 

wetgevende vergadering gehouden. 
Bij deze verkiezingen heeft de Labourpartij. die 

daar tot dusverre de macht in handen had, een 
nederlaag geleden. als gevolg van een scheuring 
in haar gelederen. 

Vanzelfsprekend waren de oorzaken, die tot 
deze scheuring leidden van geheel andere aard 
dan die welke in Engeland de Labourgelederen 
tot verdeeldheid brachten. 

In beide gevallen werd evenwel de positie van 
de Arbeiderspartij verzwakt. hetgeen voor het 
socialisme ongetwijfeld 'n slechte beurt betekent. 



(Vervolc van pac. :k) 

Maar hij kon het niet goedkeuren, dat 
er een kerkgenootschap. is, dat voor zich
zelf een afzonderlijk recht vindiceert, 
een Staat in de Staat, die zich, wanneer 
het met zijn beginselen in strijd komt, 
niet wenst te storen aan de Nederlandse 
wetgeving. 

'l'erugkomend op het wetsontwerp 
vroeg spreker hoe men ervoor kan plei
ten, dat door het enigszins moeilijker 
maken· van echtscheidingen het aangaan 
van lichtvaarige huwelijken zal worden 
tegengegaan, wanneer ieder rooms-ka
tholiek, die met een niet-rooms-katho
iiek burgerlijk of eventueel ook protes
taos-kerkelijk trouwt, weet, d,at hij 
daarvan ieder ogenblik af kan, wanneer 
hij er genoeg van heeft. 

Er behoeven dan zelfs geen gronden 
voor echtscheiding te worden aange
voerd, want ook zonder scheiding zal 
een nieuwe verbintenis met een r.k. 

. kunnen worden ingezegend en als wer
, kelijk huwelijk door de kerk kunnen 
>vorden beschouwd. 

De conclusie van onze woordvoerder 
ten aanzien van dit wetsontwerp was, 
dat de bepalingen, daarin vervat, van 
zeer weinig betekenis zijn en bovendien 
sch?:delijk in haar werking, op grond 
waarvan zijn fractie haar onoverkome
lijke bezwaren daartegen moest handha
ven. 

Het resultaat van de stemming hebben 
wij boven reeds vermeld. 

* * 

0 ver het ontwerp tot regeling van 
het onderwijs in de Friese taal 

en het gebruik van die taal of van een 
streektaal als voertaal bij het onderwijs, 
oordeelden onze geestverwanten in de 
Eerste Kamer niet eenstemmig, 

Mr De Vos van Steenwijk had ern
stige bezwaren tegen het ontwerp; 
prof. Molenaar daarentegen de·elde in 
een korte verklaring mede namens de 
overige leden van zijn fractie mede, dat 
hij en bedoelde medel-eden zich er w è l 

MINISTER DONKER 
ook niet enthousiast 

mee konden verenigen. 
De heer De Vos van Steenwijk stelde 

op de voorgrond, grote waardering te 
hebben voor d'e Friese cultuur en de 
Friese taal. 

Hoe zou het ook anders kuimen, zo 
vroeg hij zelf, voor een "provinciaal af
gevaardigde", die sympathie heeft voor 
regionale gevoelens en die het streek
eigene in ons land wenst hoog te hou
den? 

Juist het streekeigene verheft de be
volking van on~ excentrische provin
ciën en maakt deZe bevolking tot een 
waardevol onderdeel van ons land. 

Het Nederlandse. volksbewustzijn kan 
er slechts bij winnen, wanneer de bij
zondere hoedànig"lteden, áan ieder ge
west eigen, in ere worden gehouden. 

Toch had de heer Dè Vos tegen dit 
wetsontwerp ernstige. bezwaren. Bij de 
behandling in de TWeede Kamer hebben 
wij de doeleinden van het ontwerp reeds 
uitvoerig uiteengezet. 

Wij willen thans dus slechts kort in 
herinnering brengen, dat het tweeërlei 
?eoogt. In de eerste plaats de invoeging 
In de L.O.-wet 1920 vau het Fries als 
f~cult~tief leervak en voorts de moge
l!Jkheld, dat in de laagste drie klassen 
van de lagere school het Fries als voer
taal bij het onderwijs wordt gebruikt. 

Tegen het eerste had spreker geen 
bezwaar, al zou hij er de voorkeur ae.n 
hebben gegeven, dat dit onderwijs be
perkt werd tot de vijfde en zesde klas 
van de lagere school. 

Het .tweede deel van ht}t wetsontwerP. 
dus het mogelijk maken om in de laag
ste drie klassen het Fries als voertaal 
te gebruiken, aclltte hij eensdeels· over
bodig, andersdeels in meni-g opzicht be
zwaarlijk. 

Zijn grootste bezwaar g·ing echter 
tegen de wijze, waarop het was ont
staan. Het is namelijk, zo- meende hij, 
voortgesproten uit de relletjes te Leeu
warden, waardoor de aandacht der Re
gering op de z.g. "Friese beweging" is 
gevestigd. 

Toen zijn aldus sprek!_!r - hals 
over kop drie- ministers naar Leeuwar
den gesneld en zijn daar enige dagen 
gebleven. . 

_Spreker méend~ dan ook te moeten 
volhouden, dat dit wetsontwerp als een 
helatigrijke politieke maatregel moèst 
worden .gezien, al wor.dt dan ook --:- zo 
voegde hij daara~n toe - bij de mQtive- . 
dhg kwistig met paedagogisch~didaèti· 
sche .. : argumenten geschermd. · 
·-De heer. De Vos van Steenwijk gaf ver

volgens voorbeelden om aan te tonen, 
dat velen in Friesland niet medegaan 
met het streven van de Friese beweging, 
zoals dat zich in de laatste jaren heeft 
geopenbaard. 

De minister kan er dus bepaald n i e t 
zeker van zijn, dat alle desiderata van 
de Friese beweging de meerderheid van 
de Friese bevolking àchter zich hebben. 

De heer De Vos van Steenwijk gaf 
voorbeelden van persoonlijke acties te
gen bepaalde burgemeesters in Fries
land. die zich niet achter de doeleinden 
van de Friese beweging hadden ge
schaard. 

Toen prof. Diepenhorst <A.R.l en spr. 
zelf het vorige jaar bij de behandeling 
van de begroting van Binnenlandse Za
ken een aantal opmerkingen over de 
Friese beweging hadden gemaakt, werd 
in de organen van die zijde geschreven 
van "de verderfelijke geest van de Die
penhOl·sts en De Vos van Steenwijks, die 
uit de vertegenwoordigende lichamen 
moesten worden verbannen". 

Maar de heer De Vos va1:. Steenwijk 
kon daar aan toevoegen: "U moet eens 
weten, Mijnheer de Voorzitter, welke 
warme bewijzen van instemming ik juist 
van Friese ûide daarna heb ontvangen". 

Terugkomend op het eigenlijke ont
werp keurde de· heer De Vos vanSteen
wijk het obk af, dat het experiment op 
de proefscholen niet ten einde toe was 
afgewacht. 

Ook in andere streken van ons land 
wordt de streektaal op deze wijze wel 
als voertaal gebi·uikt wanneer de kin
deren in het begin moeilij•l<heden heb
ben met het Nederlands. 

Maar welke gronden heeft de· minister 
voor de verwachting, dat dit wetsont
werp in de z e geest zal worden toege
past? Wat zal de Regering doen, wan
neer zich ook in Limburg een streven 
open baart als thans in Friesland? 

Met trots beroemt de Friese bewegin_g 
zich erop, dat Friesland een tweetalig 
land is. Alsof dit - aldus spreker - het 
hoogste goed is, dat een land kan bele
ven en alsof men niet weet, hoezeer een 
land onder het bezwaar van tweetalig
heid, waar deze onvermijdelijk is, kan 
lijden. 

\Vaarom moet deze tweetaligheid met 
zijn vele bezwaren worden aangewak
kerd en waarom moeten scheidslijnen 
tussen de bevolking van Nederland zo
veel mogelijl{ worden toegespitst? 

Mr De Vos van Steenwijk meende tQt 
slot dan ook, aan de Regering in dezen 
"caveant consules" te mogen toeroepen. 

ANDER GELUID, 

Een ander geluid ten aanzien van de 
mérites van het ontwerp, waar 

het hier om ging, liet de voorzitter van 
onze V.V.D.-fractie, prof. Molenaar, llo
ren. 

Dit wetsontwerp, zo zei hij in een kor
te verklaring, zal er mijns inziens toe 
leiden, dat in bepaalde delen van Fries
land gemeente- of schoolbesturen zullen 
bepalen, dat in de eerste drie leerjaren 
het Fries mede als voertaal zal worden 
onderwezen. 

Ook is het mogelijk, dat van beide mo
gelUkheden zal worden gebruik gemaakt. 

Deze bevoegdheid brengt weliswaar 
een bijzondere verantwoordelijkheid met 
zich mede voor gemeente- en school
besturen, maar wij hopen, dat men zich 
van deze verantwoordelijkheid ten volle 
bewust zal zijn en dat misschien met 
grote gematigdheid van de bevoegd
heden, die het wetsontwerp geeft. zal 
worden gebruik gemaakt. 

Geschiedt dit. dan kan dit wetsont
werp, wet geworden, mede tot gevolg 
hebben, dat het Friese cultuurgoed, met 
name de Friese taal, onderhouden wordt 
en behouden blijft. 
WU achten dit niet alleen een belang 
voor Friesland, maar ook voor ons land. 
Op grond daarvan zou naar prof. Mole
naar verklaarde, de meerderheid van 
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Landelijke Middenstands
commissie verrichtte belangrijk 

voorbereidend wuk. 

Regelingscommissie voor het- Liberale 
Middenstandscongres ingesteld 

In de dezer dagen te 's-Gravenhage gehouden vergaderbig van de Landelijke 
Middenstandscommissie van de partij werd mededeling gedaan va.n het besluit; . van· 
het hoofdbestuur om de honorair waarnemend secretaris der partij, de · bèer D. 
W. DettmeUer, te belasten met het voorzitterschap der commissie, welk beslult 
algemeen werd toegejuicht. · 

Aangezien de heèr Dettmeijer op de reeds eerdi~ vastgesteldè datuni verhinderd 
bléek, trioest di~ns installattè fut een ·volgende liuèeDk:omst worden 'llitpsteld. 

Met voldoening nam men kennis van brieven v~ . een ~ eentnÜ~, die_ rJf1t 
bereid verklaarden aandeel te nemen in de kosten van het houden van MlddéD
standsforumavonden door de afdelingen in haar ressort. 

Deze bijeenkomsten blijken vrijwel overal succes te hebben. Ook het aant31 
plaat~Iijke middenstandscommissies neemt gestadig toe. 

Een subcommissie, bestaande uit de 
heren De Bruijne, Koornneef en v. d. 
Leeuw bracht verslag uit O'Ver de 
vruchtbare bespreking, welke zij met 
ons TWeede Kamerlid mr H. F. van 
Leeuwen over de voorstellen tot huur
verhoging en belastingverlaging mocht 
hebben. 

Daavbij bleek volledige overeenstem
ming over de hoofdpunten te bestaan. 
Een aantal wensen van het midden- en 
kleinbedrijf vond bij de heer Van Leeu
wen een willig oor. 

Een andere subcommissie, bestaande 
uit de heren Korff, NieukeTke en v. d. 
Leeuw, rapporteerde over een onder
houd met de voorzitter van de Eerste 
Kamerfractie, prof. mr A. N. Mole
naar, over het ontwerp Wet beperking 
cadeaustelsel. Ook deze bespreking had 
een bevredigend verloop. 

Aan de fractie zullen nog nadere ge
gevens over bepaalde aspecten van dit 
probleem worden verstrekt. 

De subcommissie inzake de prijspoli· 
tiek, waarin de heren K;orff, v. d. Lin
den en v. d. Leeuw zitting hebben, blijft 
in contact met ons Kamerlid Cornelis
sen en zal de verdere ontwikkeling met 
aandacht volgen. 

Algemeen was men van mening, dat 
de Prijzenbeschikking Handelsmarges 
1955, ofschoon formeél juist, ten on
rechte het odium van prijsopdrijving op 
de detailhandel legt en dat - ook al 
is men in beginsel voorstander van 
gezonde, vrije concurrentie - bij het 
optreden tegen bedrijfsregelingen in 
ambtelijke kring de neiging schijnt te 
bestaan te ver te gaan, waardoor het 
kind met het badwater dreigt te wor
den weggegooid. 

MR]ONKMAN 
...... vreugde ...... 

zijn fractie vóór dit wetsontwerp stem
men. 

De stemming over het ontwerp werd 
niet diezelfde dag meer gehouden, maar 
pas een week later. Mr. De Vos van 
Steenwijk kon toen door verblijf buitens-
lands niet aanwezig zijn. · 

Daarentegen was voor het eerst na 
een langdurige ziekte onze geestverwant 
mr Wendelaar weer aanwezig, die het 
standpunt van prof. Molenaar bleek te 
delen. 

Zo stemden de drie aanwezige leden 
van onze fractie-van-vier voor. Het wa
ren de heren: Molenaar, Wendelaar en 
Louwes. 

Het Wetsontwerp werd aangenomen 
met 39 tegen 2 stemmen. Tegen stem
dèn thans alleen 2 K.V.P.-ers: de heren 
Van Lieshout en Martens. 

Voorzitter mr Jonkman had aan het 
bègin der vergadering, onder instem
ming van de gehele Kamer, zijn vreugde 
erover uitgesproken, dat de heer Wen
delaar weer aanwezig was. De heer 
Wendelaar dankte met een enkel woord 
voor deze vriendelijke begroeting, die hij 
zeer op prijs stelde. A. 

Aan de hand van een nota van de. 
secretaris werd een uitvoerige bespre:. 
kting gewijd aan het ontwerp-Uitver. 
kopenwet, waarmede de commissie zich 
in grote trekken kon verenigen, zij het 
dan, dat men op bèpaalde onderdele~ 
bezwaren heeft. ~>; 

De uitvoering van de wet wil men bij 
de Kamers van Koophandel en Fabrie
ken laten, die als regionale organen 
daartoe het best in staat zijn. 

Tegen het betrekken van de S.E.R.. 
in de uitvoering van verschillende eco-. 
nomische wetten heeft men principiële· 
en practische bezwaren. 

Men acht het wenselijk, dat aan even
tuele hoofdbedrijfschappen aanvullende 
verordenende bevoegdheid wordt toege
kend. 

De termijnen voor uitverkopen we
gens opheffing en wegens andere bij
zondere omstandigheden wil men als 
maximum zien gesteld, opdat het uit
voeringsorgaan geval voor geval de 
duur in eerste termijn kan bepalen, 
waardoor exceB'Sen worden: voorkomtm. 

Men sprak zich uit tegen z.g .. voor
·verkopen en zou de duur van de half
jaarlijkse opruimingen op dertien werlt
dagen - drie Zaterdagen inbegrepen -
willen zien bepaald. 

Tenslotte heeft men zich bezig ge
houden met de voorbereiding van het 
Liberale Middenstandscongres, dat op 
Woensdag 12 October a.s. in de Ko
ningszaal van Artis te Amsterdam zal 
worden gehouden. 

Besloten werd een regelingscommis
sie in te stellen, tevens belast met de 
propaganda, waarin zitting zullen heb
ben de heren De Bruijne, Delfos, v. d. 
Leeuw, Niestadt en Van Vlaardingen. 

Men vertr5>uwt. dat de afdelingen en 
centrales van de partij aan de propa
ganda een even grote medewerking 
zullen verlenen als aan de V.V.D.-dag, 
zodat op een grote opkomst mag wor
den gerekend. . . 

Binnenkort zal ook een perscommis
sie worden ingesteld. 

De keuze van inleiders en onderwer
pen werd uitgesteld tot de volgende 
vergadering. 

Bakker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

en 

STAALGIETERIJ 

RIDDERKERK 

• 
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Het Werkcomité ter voorbereiding van de V. V.D.~ 
dag kwam in Pulchri Studio te Den Haag in vergadering 
bijeen. 

vergadering bijwoonde), J. C. Manssen, mr F. G. van 
Dijk, S. J. van den Bergh, mr H. F. Oosterhuis, K. J. 
Bouma, mr A. R. Meijer, L. van Vlaardingen, D. W. 
Dettmeijer en A J. Kalft. Van rechts naar links: mevr. S. A. Th. Goudswaard

Knipscheer (die in plaats van mej. Joh. H. Springer de 

17 September a.s. 

Werkcomité ter voorberei· 
ding van de V.V.D.-dag 

hijeen 

De laatstgehouden vergadering van 
het Werkcomité ter voorbereiding van 
de V.V.D.-Dag op 17 September 1955 
keumerkte zich door een enthousiaste 
en opgewekte sfeer. 

Deze werd voornamelUk veroorzaakt 
door het grote aantal aanmeldingen 
van bezoekers, dat reeds uit alle stre
ken van het land binnenkomt. 

Er waren berichten van verschillen
de Centrales, waaruit bl\jkt, dat niet 
alleen met extra treinen en met parti
culiere 'auto's, doch veelal ook met 
touringcars in groten getale naar Sche
veningen zal worden gereisd. 

Het plan bestaat om de deelnemers, 
die per touringcar of auto naar Den 
Haag reizen, in de randgemeenten door 
de verkeerspolitie te laten opvangen, 
waarna men in colonnes naar Scheve
ningen kan trekken. 

ID samenwerking met de verkeers
:politie zullen deze colonnes dan op al
le belangrijlee kruispunten in Den Haag 
voorra,ng genieten. 

Tevens werden op deze vergadering 
uitvoerige mededelingen gedaan over 
de ledenwerfcampagne, die op de 17e 
Se>>tember zal worden ingezet en die 
ditmaal door opzet en uitvoering wer
kelijk iets bijzonders belooft te worden. 

Voorhereidingsm aatregelen 
in Overijssel· , 

Op 31 Mei j.l. kwam onder voorzit
terschap van de heer A. Nawijn de com
missie tot voorbereiding van de v.v.n .. 
Dag bijeen te Zwolle. 

Na een inleiding van de voorzitter 
over het doel van de V.V.D.-Da.g wet'd 
geconstateerd, dat het werk der com· 
missie uiteenvalt in twee delen: de op· 
wekking van de leden om deel te ne
men en het transport. 

Men zal moeten weten hoe groot on· 
geveer het aantal deelnemers is in 
iedere plaats vóór met het transport 
kan worden begonnen. · 

Om de deelneming te stimuleren is 
het nodig, dat me'n ongeveer de kosten 

weet. Deze worden hier geschat op f 6 
per 1>ersoon; mocht het méér worden, 
dan zal het mogelijk zijn uit afdelings
l•assen en uit de kas der Centi-ale het 
mC('rdere te bekostigen. 

~Jen zal een circulaire richten tot aite 
leden in de provincie, die hen .opwekt 
t<•t deelneming en waarin een invulbiljet 
voorkomt, <lat vóér 22 Juni de deur 
uitgaat en beantwoord moet wol'den 
VÓÓI' 1 Juli. 

Komen onvoldoende antwoorden bin
nen dan zal persoonlijk bezoelc volgen. 

De volgende vergadering der com• 
missie werd voorlopig vastgesteld op 
11 Juli. 

Secretaris van de commissie is de di
recteur ~an het Propaganda- en Docu
mentatiebureau -van de V.V.D. in Over
ijssel, de heer W. J. Leyds; dit bureau 
is verplaatst van de Westerstraat naar 
Adastraat 19, Almelo, telefoon blijft 
2360. Hij zal afwezig zijn van 6 tot US 
Juni, 

Ook Doetinchem paraat 
Met het oog op de V.V.D.-dag op 17 

September a.s. is door de afdeling Doe
tinchem een voorbereidingscommissie 
ingesteld, bestaande uit de volgende 
leden: mej. E. P. C. Mulder, mej. 0. de 
Hoog en de heren A. C. L. Bon en Wen
nink. 

AFDELINGSNIEUWS 

Adreswijziging Documenta· 
tiebureau van de V. V.D. 

in Overijssel 
Het adres van de heer W. J. Leyds, 

directeur van het Propaganda- en Do
cumentatiebureau van de V,V.D. In 
Overijssel, is verplaatst van Wester
straat naar Adastraat 19 te Almelo. 

Het telefoonnummer blijft ongewij
zigd 2360, De heer Leyds zal afwezig 
zijn van 6 tot 18 Juni. 

Middenstandsforum Geslaagd 
te Beverwijk 

Op 23 Mei l.I. hield ·de afdeling Bever
wijk een middenstandsforum in hotel 
Parkzicht. 

Nadat de voorzitter van de afdeling de 
aanwezigen welkom had geheten, gaf hij 
meteen het woord aan de voorzitter van 
het forum, de heer F. L. v. d. Leeuw uit 
's-Gravenhage. De overige leden van het 
forum waren de heren J, G, H. Cornelis
sen, F. D. Bastet Jr. en W. D, Niestadt. 
De heer De Bruyne moest helaas verstek 
laten gaan. 

Als eerste vraag werd meteen al be
sproken "Wat verstaat men onder mid
denstander", welke vraag vooral door de 
heer Comelissen zeer uitvoerig en duide
lijk werd beantwoord. 

Vervolgens werd weer eens een zeer 
oud onderwerp ter sprake gebracht, nJ. 
voor Beverwijk het zeer actuele probleem 
van de inkoopvereniging, o.a. van de 
Hoogovens, waarbij verscheidene aanwe
zigen zeer frappante feiten naar voren 
brachten. 

Ook het forum was van oordeel, dat 
vrijheid toegejuicht moet worden, doch 
dat de inkoopverenigingen vaak op on
eerlijke concurrentie berusten, o,a. door 
verkeerde kostprijsberekening, nJ. de be
heerders van zo'n vereniging worden door 
een bedrijf, bekend of ·onbekend bij de 
directie, betaald, terwijl voor hun goede
ren geen opslagruimte gehuurd behoeft 
te worden. 

Vooral de heer Bastet wist dit onder-

werp op de juiste en duidelijke wijze te 
bespreken. De heer Nietstadt adviseerde 
de plaatselijke middenstandsvereniging 
meer druk bij de bevoegde instanties til
laten uitoefenen. 

Verder werd nog behandeld wat de 
V.V,D, voor de middenstand doet en of 
de V.V.D, een specifice middenstandspar
tij was, Dit laatste werd weerlegd, daar 
de V.V,D. de belangen van alle lageiT-van 
de bevolking tracht te behartigen, doch 
dat zij wel van mening is, dat de midden
stander het zec>r moeilijk heeft en hPt 
eerste gesteund moet worden, 

Na de pauze kwam allereerst de huur
verhoging en speciaal voor bedrijven ter 
sprake, 

Vervolgens het probleem 'Waarom de re
gering toch steeds te pas en te onpas laat 
doorschemeren, en echter nooit met een • 
directe beschuldiging, dat d<> duurte der 
goederen veroorzaakt wordt door de i:nid
denstand. 

Het forum was in haar geheel eens met 
het oordeel, dat dit zijn oorzaak vindt in 
het socialistische regeringsbeleid, dat alle 
middenstanders weg zou willen hebben, 
vandaar ook, dat de omzetbelasting, wel
ke eerst bij de klant verhaalt kon wor
den, uiteindelijk ten laste van de onder
nemer kwam, en nu deze weg is, ook 
weer op de zelfstandige wordt verhaald, 
door hem een lagere winstmarge te ge
ven, terwijl enige fabrikanten hun goe-
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Copie voor deze rubriek te 
zenden naar: 

Mejuf!r. Joh. H. Springer, 
AlexanderJtraat liJ, Haarlem. 

Vacantie (I) 

V acantiespreidmg is in theorie 
heel mooi, maar in de practijk 

erg lastig, doordat men nu maanden
lang te tobben heeft met onbereik
bare lieden en met brieven, waar 
geen antwoord op komt. 

W!il ieder, die een functie bij de 
V.V,D. heeft, zoveel mogelijk stagna
tie helpen voorkomen? Een berich
tje, dat U afwezig z.ult zijn en het 
verzoek aan iemand een oogje op 
Uw post te houden, kunnen al hel
pen. Bij voorbaat dank. 

J, H, S, 

Vacantie (Il) 

OP de Nederlandse Federatie voor 
Vrouwelijke Vrijwitli~ Hulp

verlening, waar ook wij bij zijn aan
gesloten, heeft het Ned. Roode Kruis 
een beroep gedaan medewerking te 
verlenen bij de jaarlijkse actie. 

Het bericht kwam te laat tot ons 
door, om het nog in onze rubriek te 
plaatsen; wij geloven trouwens dat 
bij ons geen aansporing nodig was. 

Nog net niet te laat kwam een 
ander verzoek uit dezelfde hoek 

Dit vestigt nog eens de aandacht 
op de boottochten, die · het Rode 
Kruis ieder jaal'' máakt met chroni
sche zieken en zwaar invaliden. 

Voor f 75.- kunnen dergelijke pa
tiënten, die nooit verder komen dan 
hun kamer of zelfs hun bed, een 
tocht maken van een week en daar
bij vreugde en geestkracht opdoen 
voo~;, een heel jaar. 

Daarnaast wil het Jeugd Rode 
Kruis aan ir:walide- jongeren een paar 
heerlijke vacantieweken bezorgén in 
het Henry Dunanthuis in Zeist 

Scholen en jeugdverenigingen heb
ben postzeeels, zilverpapier, tubes, 
capsules en oud papier verzameld, 
m::1ar de opbrengst hoewél groot, is 
niet genoeg voor 140 invalide jonge 
gasten. voor wie dat verblijf zo enorm 
veel kan betekenen, 

Ook hiervoor wordt, via de Fede
ratie. een beroep op Uw hulp gedaan. 

Over burgerschap 
en burgerzin 

J, R S, 

V oor d·e goed bezochte Vrouwen-
groep in Bilthoven. hidd 

mevrouw F, J, Schouwenaar-Fran
~en een boeiende causerie over .. Bur
r~erschap en Burgerzin". 

Voor de opbouw van haar onder
werp, greep de spreekster terug op 
de t :.kermat der democratie, het oude 
Griekenland, waar het bui·gerschap 
in hoog aanzien stond en men zelfs 
voor hem die zijn burgerplichten niet 
nakwam een speciaal woord had, nJ. 
.,idiotes", .. , . . Wat waren de oude 
Grieken wijs! 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 

d('ren, met het verlaagde percentage, te 
verhogen. 

Wegens gebrek aan üjd, moesten vele 
vragenstellers teleurgf·sleld worden, doch 
de afdeling Beverwijk heeft hen nu reeds 
toegezegd, bij monde van haar voor.zitter, 
de heer Allan, dat zij zal trachten m het 
najaar weer een forum te beleggen. 
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Politiek 
. 

nreuws uit de hoofdstad 

B.&W. komen met nieuw plan inzake het bode-centrum 
Reeds vroeger geuite inzichten van ons raadalid Le Cavelier worden hiermee onderschreven 

Volgens het ten opzichte van de plannen van B. en W. altijd bijzollder goed 
~informeerde "Vrije Volk", dat, ondanks politie-onderzoeken, die daarnaar wel 
eens worden ingesteld, er altijd maar weer in slaagt de zaken uit de binnen
kamer te pakken te krijgen en in de openbaarheid te brengen, zal er een plan 
worden ingediend om het bodecentrum van de N.Z. Voorburgwal te verplaatsen 
naar een driehoekig terrein, gelegen tussen de Pontanusstraat, Zeeburgerdijk en 
de spoorlijn naar het Muiderpoortstation. 

de winkeliers van de Leidsestraat voor 
het plaatsen van dennebomen op de 
bruggen tijdens de Kerstweek weer wèl 
precario moesten betalen). 

Het werd op die N.Z. Voorburgwal, 
vooral op Vrijdagen, langzamerhand te 
dol, te gek om over te praten. Het ran
geren van al die bode-auto's in de mid
daguren desorganiseerde daar het gehe
le verkeer; de tram was er altijd duide
lijk slachtoffer van en menigeen heeft 
er zijn trein door gemist. En zal er zijn 
trein nog door missen, want al schrijven 
wij deze opmerking in de verleden tijd, 
de situatie is nog tegenwoordige tijd op 
de N.Z. Voorburgwal 

Dit Is dns een andere plaats dan aanvankelijk was uitgekozen. Zoals bekend, 
had men gedacht de bodediensten over te plaatsen naar de Nieuwe Vaart tegen
over de Eilanden en voor een deel naar de Binnenhaven bij de Oostelijke Ha~el&
kadf'. 

Maar dit stuitte op grote bezwaren, zo 
vervolgt het blad, dat er dan aan toe 
weet te voegen, dat de ligging van het 
terrein, dat nu is gekozen, veel gunstiger 
wordt geacht. 

Want de ligging in het Oostelijk stads
deel heeft ook grote voordelen voor het 
vervoer naar het Gooi en tevens omdat 
de Zeeburgerdijk binnen enkele jaren 
een belangrijke schakel zal vormen, na• 
meiijk zodra de grote brug over ·het IJ 
bij Schellingwoude gereed is. 

Dit plan zou dan verder, volgens Het 
Vrije Volk van tijdelijke aard zijn en 
ovel' ongeveer zeven jaar, wanneer de 
IJ-tunnel gereed is, worden de bode
diensten dan ondergebracht in de tegen
woordige Marinekazerne. 

N u in dit bericht, dat kennelijk ~e _vi
sie van B. en W. weergeeft, de hggmg 

van het aangegeven terrein o.m. wordt 
aangeprezen in verband met de verbin
ding naar het Gooi en met de belangrijke 
verkeersschakel, welke de brug over het 
Buiten IJ zal zijn, moet het voor onze 
geestverwant, de heer R. Th. J. le Cave
lier wel voldoening geven, dat zijn in
zicht tenslotte wordt onderschreven. 

Toen wij in de gemeenteraad· tobden 
met de IJ-tunnelplannen, heeft de frac
tieleider van de V.V.D. er op aangedron
gen door het aal).leggen vàn ·die bru·g een 
dringend gewerl1ste voorlopige · voorzie
ning te treffen. 

Het nut van die brug, voor doorgaand 
verkeer van Noord-Holland naar het 
Gooi, heeft hij toen in het licht gesteld. 

Doch de raad wilde er niet van weten 
en er werd de heer Ie Cavelier zelfs door 
de nestor uit de raad quasie vaderlijk 
geadviseerd: "Laten we over die brug 
nu niet meer praten". 

Men weet wat er daarna is gebeurd. 
Waterstaat voelde wel iets voor die brug 
als voorlopige voorziening in de dringen
de behoefte aan een vaste oeververbin
ding. 

Een jaar. nadat men over die brug !liet 
meer wilde praten, kwamen B. en W. 
met de voordracht om van gemeentewe
ge alle medewerking tè verlenen aan 
Waterstaat om die brug te bouwen, on
der beding, dat de aanleg van een IJ
tunnel dientengevolge geen vertraging 
zou ondervinden. 

De raad zwaaide toen ineens om en 
voelde alles voor die brug. Nu is het 
"gevoel" gerijpt zelfs tot een argumente
ring, welke de heer le Cavelier vroeger 
al eens heeft gegeven. 

deloos verklaard, uit een andere hoek 
weer als een goed gevonden oplossing 
gepresenteerd. 

• • • 

Met "~et Vrije Volk" kan men zi~h 
er overigens van harte over verheu

gen, dat er dan toch eindelijk binnen af
zienbare tijd een einde komt aan de on
houdbare toestand op de N.Z. Voorburg
wal, waartegen - het klinkt aanmati
gend, maar het is nu eenmaal niet an
ders - de heer Ie Cavelier in de raad al 
jaren geleden heeft geprotesteerd. 

Wij herinneren ons zelfs, dat hij wees 
op de onbillijkheid, dat men voor op
slag langs wallekanten precario moet 
betalen, doch dat de wagens van de bo
de diensten de gehele dag deze verkeers
weg naar het C.S. als parkeersbedrijfs
ruimte konden gebruiken zonder daar
voor iets te betalen. (In dit verband is 
het dan ook aardig even te bedenken, dat 

Tenslotte kan men met Het Vrije Volk 
dan ook de vraag stellen wat er op die 
N.Z. Voorburgwal gaat geschieden, wan
neer die bodediensten zijn vertrokken. 

Want als het "decor" van bodeauto's is 
verdwenen gaat men natuurlijk duide
lijk zien hoe daar de benedenpuien van 
de gebouwen zijn toegetakeld. Dan zal 
er in die ravages hier en daar heel wat 
opgeknapt moeten worden wil men van 
al die bode-opslagplaatsen behoorlijke 
kantoorruimten, toonzalen, woonruimten 
of wat ook, maken. Doch dat is vers 
twee. 
Zaak van eerste orde is, dat deze hoofd
verkeersweg naar het C.S. vrij komt 
voor het verkeer, dat, de waarschuwin
gen van de heer Ie Cavelier ten spijt, er 
al jaren te lang door het bodecentrum 
eigenlijk is geringeloord. 

er ()penbaren 

perspectieven 
zich 10 

de 
de hoofdstad 

voor voetganger? 
Een waardevolle toezegging van wethouder van 't Bull 
Bjj de in gebruikneming van de voetgangerstunnel onder de Zulder Alnstellaan 

heeft wethouder mr G. van 't Hull een belofte gedaan en wel deze, dat er meer 
aandacht zou worden geschonken aan de b,elangen of rechten van de voetganger. 

Die belofte heeft men met genoegen gehoord en de inlossing daarvan zal nog 
. meer genoegen verschaffen. 

Want de voetganger is er slecht aan toe, vooral sinds de wijziging van de 
Verkeerswet, tengevolge waarvan het mogelijk wordt bij groen licht linksaf te 
slaan - voorheen moest men zich rechts opstellen om van bij het verspringen 
van het licht naar links . verder te kunnen rijden. 

Voor het rijdend verkeer kan die regeling wellicht gemakkelijk zijn - al 
demonstreert deze regel op kruispunten, waar ook trams rijden (bijv. Stadhou
derskad~Feril. Bolstraat) niettemin ook grote bezwaren - de voetganger is 
er de dupe van. 

Want de voetganger moet op drukke 
kruispunten dubbei uitkijken, omdat 
zijn weg eigenlijk geen ogenblik geheel 
vrij meer is. De voetganger ziet voorts 
overal in onz.e stad de trottoirs verder 
versmald om bredere rijwegen te krij
gen, op drukke uren sohuren de auto's 
in de Leidsestraat hem bijna van het 
trottoir en een van de trieste suçces
nummers - oak voor vreemdeling-voet
gangers een . steekproef of zij zich ver
der in Amsterdam zullen wagen - is 
de Dam. 

Komende van het Centraai Station 
blijft het voor de voetganger altijd een 
experiment om het midden Damterrein 
te bereiken. 

circuit weer een behulpzame politie
agent, die hem af en toe de weg baant 
van trottoir naar de tramvluchtheuvel 
voor de lijnen 7 en 10. Men stapt daar 
tegenwoordig 's morgens met behulp 
van twee politieagenten op dit alles 
overtreffende circuit hééi gemakkelijk 
over. 

Nu is de Dam wei geen succes-cir
cuit, maar een mannetje om de voet
ganger daar zijn l{ans te geven, is geen 
overbodige luxe. 

Grote beloften-redevoeringen zijn er 
niet voor nodig. Slechts een wenk aan 
de betrokken dienst dat dáár iets -;oor 
de voetgangers moet worden gedaa,n. 
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Het tunnelplan laat de 
heer de Groot 

niet los 

Een nieuw adres aan· de 
gemeenteraad met ongetwijfeld 

aantrekkelijke suggesties 

W cllicht onder het motto dat "de 
aanhouder wint" heeft de industrieel 
de heer Groot, de man van het, meer 
nog van zijn IJ-tunnelplan, wederom 
eeu brief gericht aan de raad met het 
verzoek het vastgestelde autotunnel
plan niet te doen uitvoeren, doch zijn 
plan te verwerkelijken. 

De heer Groot heeft er een verkla
ring aan toegevoegd van een gl'Ote 
maatschappij, waarin deze verklaart, 
dat zij voor een bedrag onder de 100 
miliioen gulden en binnen vijf jaar de 
tunnel kan bouwen, die zowel voor 
auto's als rijwielen als voetgangers 
dienstig is. 

Wij aarzelen om, nu een besluit een
maal is genomen, op de plannen van 
de heer Groot thans opnieuw in te 
gaan. 

Doch wij kunnen niet ontkennen, dat 
het door hem te berde gebrachte ver
schil in bouwkosten en tijdsduur van 
aanleg op zichzelf nogal imponerend is. 

Wat ons het meest imponeert -. 
doch wij stellen er bij vast, dat wij' 
daarmee niet de deugdelijkheid van het 
plan van de heer Groot boven dat van 
Publieke Werken willen stellen - is. 
dat 's heren Groot's oplossing altijd 
gericht is op een auto, rijwiel èn voet
gangerstunnel. 

Daarom blijft zijn plan ons altijd op
nieuw bekoren want wij hebben in de
ze kolommen wel meer kenbaar ge
maakt, dat wij alleen maar een auto
tunnel - met behoud van ponten voor 
wagens wielrijders en voetgangers -
maar ~en halve oplossing vinden, na 
eindeloos veel jaren, voor een zo drin
g_end probleem. 

\Vat men tegen het plan van de heer 
Groot weer zal willen aanvoeren -
maar het kan ook zijn, dat de raad 
het voor k!lllnisgeviog aanneemt _.. is, 
dat dit zonder enige twijfel volledig 
rekening houdt met de belangen van 
de industrie aan de overkant van het 
IJ. 

Men denke slechts aan het beklag 
van de voorzitter van de "Amsterdamse 
haven over de moeilijkheid om werk
nemers naar die overkant te lokken 
wanneer zij de kilometerslange weg 
van huis naar werkplaats ook nog 
aangevuld krijgen met wachten - in 
weer en wind 's winters - om met de 
pont te worden overgezet. 

Als wij dan ook nog bedenken, dat 
de commissie Oeververbindingen pon
ten als ondingen voor de scheepvaart 
over IJ en Noordzeekanaal beschouwt 
en dat de Amsterdamse oplossing er 
juist een is met behoud van die ponten 
voor alle....andere dan auto-verkeer, dan 
kunnen wij niet nalaten toch altijd 
nog een beetje naar dat plan Groot, 
te blijven lonken! 

Hferin vindt men weer zo'n voorbeeld, 
als wij wel meer konden geven, dat een 
aanwijzing van V.V.D.-zijde in de ge
meenteraad wel eens zonder meer ter
zijde wordt gelegd en dat men enige tijd 
later ontdekt, dat die aanwijzing blijk
baar toch ergens is blijven beklijven. 

Dan ziet men langs een grote omweg 
een oorspronkelijk initiatief, eerst waar-

Ook daar is zijn weg nooit geheel vrij 
en men ziet meer en meer, vooral op de 
drukke midd~uren, dat de voetgan
gers gezamenlijk maar een klit vormen 
om zich door het verkeer heen te 
wiggen. 

Nieuwe verrassende plannen 
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Het is eigenlijk een machtsstrijd, 
want geen motorrijder, fietser of auto 
houdt daar met de solistische voetgan
ger rekening en denkt er niet aan hem 
een kans te geven. De verkeersbelcefd
heid is niet buitengewoon groot. 

Daarom ziet men de voetgangers 
daar gezamenlijk de oversteek wagen 
en tegen hun "horde" durft het rijdend 
verkeer dan niet meer op. 

Vorig jaar, bij het ingaan van het 
zomerseizoen, hebben wij hier al eens 
over geschreven en er onze verbazing 
over uitgedrukt, dat van politiezijde op 
dit drukke oversteekpunt nooit de hel
pende hand wordt uitgestoken. 

Nu is het misschien, gezien de schone 
beloften voor een betere voetgangers
toekomst, niet zo'n ingewikkelde proce
dure om daar op de drukke uren, op 
dat hoekje bij De Bisschop, een man
netje neer te zetten; er staat er ook 
een, die zeer nuttige diensten bewijst, 
bij de Kalverstraat. 

Er staat er 's r:-_orgens ook een bij 
het circuit Weteringschans, die de 
trampassagiers, die uit de uit Zuid ko
mende trams zijn gestapt, in de gelegen-

heid stelt van rle tramvluchtheuvel :tet 
trottoir te bereiken. 

Een eindje verder vindt de voetgan
ger dan op dit. reeds gerenommeerd 

Maa~ hoe lang zullen het plannen blijven ? 

Allerlei verrassende plannen worden 
ons bereid. Langs de Amstel komt nu 
een heerlijk wandelplantsoen. 

De Weesperzijde heeft als in- en uit
valsweg goeddeels haar betekenis ver
loren, de rijweg kan worden versmald, 
wij zullen als in Parijs langs de 
Seine - er heerlijke verpozing kunnen 
vinden: rust en groen in de gejr..cllte 
stad. 

De Amstel wordt op een enkele 
plaats, om het erg mooi tê maken, 
zelfs een beetje aangeplempt. 

Het is geen verlies, want als het 
nieuwe stadhuis er komt krijgt de Am
stel er dáár weer een stukje bij, 

Het plan vergt meer dan een millioen. 
Het is een prachtig plan, al zaten 

wij er niet om te springen. 
Maar men weet nooit met plannen ... 

In 1953 kocht de stad het coöperatief 
restaurant aan het Molenpad en er zou
den spoedig voordrachten volgen om 
daar de Mensa te vestigen. 

Het aangekoohte gebouw is nu bijna 
twee jaar later voor het eerst weer ter 
sprake gekomen. Doch nu is er het rap-

port van de commissie, die een onder
zoek heeft ingesteld naar de aanwen
ding van de door de gemeente aange
kochte synagogen en andere gebouwen 
voor musea e.d. 

In dat plan komt ~ aankoop van 
1953 op de proppen, nu als uitbreidings
mogelijkheid voor de Openbare Lees
zaal. Wèg Mensa? ? 

Er was nog een plan · en als het tot 
nu toe geen plan was gebleven, dan had 
het nieuwe SpinozalyceUllll, voor de 
bouw waarvan ook al weer lang geleden 
een zeer groot credlet werd verstrekt, 
al een eind klaar moeten zijn. 

Maar ook dit is zo lang plan geble
ven, dat men einde van de vorige 
maand de eerste paal in de grond had 
te slaan. 

Waarmee aangetoond is, dat plannen 
niet altijd plannen blijven, doch ook 
weer niet zo snel worden gerealiseerd 
als men uit de enthousiaste wijze, waar
mee ze soms worden gelanceerd, wel 
zou willen afleiden. 
. Doch in elk geval, een aardig plan 
van tijd tot tijd, dat geeft de burger 
goede moed. 
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De Rechten van de 

Mens in Indonesië 
(Zie pagina 5) 

WEEK B L A D Y A H D E Y 0 L K S P A R TIJ Y 0 0 R V R IJ HE I D E N D E M 0 C R A TIE 

NEDERLANDS WITBOEK 
M et de publicatie van haar Witboek heeft 

oaze Regering een daad verriclit, waar~ 
naar in b~:ede kringen reeds lang en met begrij~ 
pelijk ongeduld is uitgezien. De wetenschap dat 
tal van landgenoten nu reeds vele maanden lang 
in Indonesië blootstaan aan barbaarse folteringen 
als slachtoffers van een "rechts" ~bedeling gelijk 
wij die van de Gestapo, onzaliger gedachtenis 
kennen, heeft het Nederlandse volk met groeiende 
bezorgdheid vervuld. Bezorgdheid zowel terwille 
van de vervolgden als om de ontwikkeling der 
dingen in Indonesië zelf en de gevolgen, die van 
het proèes~Jungschläger en, al wat daaromheen 
hangt, ook voor de verhouding tussen Indonesië 
en Nederland te vrezen zijn. 

Bewust van zijn onmacht om de positie der .,he~ 
schuldigden" in dit met alle rechtsgevoel spotten~ 
de proces te verlichten, heeft ons volk ook in de 
organen ûjner publieke opinie, een zelfbeheer~ 
sing aan de dag gelegd. alleen verklaarbaar uit 
het hier overheersende verlangen om de verhou
ding tussen beide staten niet nog moeilijker te ma~ 
ken dan zij reeds is. Ook aan onze Regering mag 
zeker geen gebrek aan zelfbeheersing worden ver
weten, hoe ook haar het lot ter harte gaat van 
onderdanen, die nu reeds anderhalf jaar van alle 
recht verstoken, mishandeld worden. Haar her
haald beroep terzake op de Indonesische regering 
bleef onbeantwoord. Haar pogingen om de be~ 
.klaagden althans van de zo nodige rechtskundige 
bijstand te verzekeren, werden verijdeld. De weg 
u.aar het Internationale Hof van Justitie of naar 
de Verenigde Na ties wordt haar afgesneden, om~ 

17 September a.s. 

Actie komt in volle gang 
Sportieve strijd tussen 

de afdelingen 
Nu uit alle delen van ons land de berichten over de 

door de afdelingen en centrales ingestelde voorberei
dingscommissies voor de V.V.D.-dag op 1'7 September 
a.s. blijven binnenkomen, wordt het duidelijk. dat de 
gehele Partij enthousiast voor deze manifestatie in actie 
komt. 

Vanzelfsprekend is het Algemeen Secretariaat over
deze allerwege o)ltplooide activiteit zeer verheugd . 

. Om een en ander zoveel als mogelijk is te stimuleren, 
is besloten een competitie tussen de verschillende af
delingen en centrales der Partij te organiseren. 

Natuurlijk zuilen afdelingen als Den Haag, Rotter
dam, Amsterdam en over het ·algemeen die afdelingen, 
die dichtbij Den Haag gelegen zijn, in een deJ.'\gelijke 

• wedstrijd in een zeer gunstige pOS'itie komen te ver
keren, omdat men nu eenmaal makkelijker van Den 
Haag naar Scheveningen gaat dan bijvoorbeeld vannit 
Leeuwarden. 

Natuurlijk wordt biermede rekening gehouden en zal 
als maatstaf in deze wedstrijd niet alleen gelden het 
aantal bezoekers, dat uit een bepaalde afdeling komt, 
maar tevens het aantal kilometers, dat zal moeten 
worden afgelegd om in Scheveningen te komen. 

Voorts zal nog worden rekeiling gehouden met het 
aantal leden, dat elke aldeling telt. 

Hieruit blijkt dus, dat zelfs de verst afgelegen en 
kleinste afdeling gelijke kansen heeft met de grootste 
afdeling, die gelegen is in de buurt van Scheveningen. 

Binnen zeer korte tijd zal elke afdeling bericht ont
vangen van het aantàl bezoekers, waarop nit de be
trokken afdeling wordt gerekend. 

Nadere gegevens en een volledig wedstrijdreglement 
zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt, 
terwijl tevens over het verloop der wedstrijd iedere 
week berichten zullen worden gepubliceerd. 

dat Indonesië niet wil dat deze instituten zich met 
de kwestie bemoeien. 

Bij deze stand van zaken heeft de Nederlandse 
Regering gegrepen naar het enige middel dat haar 
nog rest: een beroep op het geweten der wereld. 
Zij koos daarvoor allereerst de vorm van een 
Witboek, ian welks samenstelling grote zorg is 
besteed. Tegelijkertijd gepubliceerd in New York, 
Londen, Brussel en Den Haag moet dit sober ge~ 
stelde boekwerk, waarin de beschreven feiten een 
even duidelijke taal spreken als de facsimilé' s die 
ze illustreren, in heef de beschaafde wereld - ook 
de Aziatische - wel diepe indruk maken. 

De Regering zal het hier niet bij laten. Zij is 
voornemens langs diplomatieke weg steun te ver~ 
werven van.vriendschappelijk gezinde regeringen. 
die hun stem aan die der Nederlandse kunnen 

paren, waar Jij toèh niets anders doet dan pleiten 
v~r de hoogheid van het Recht, dat geen volk 
op de duur met voeten treden kan, wil het zijn 
plaats in de gemeenschap der volken behouden. 

Het wereldgeweten is een machtig ding. Zelfs 
in deze wereld, waar helaas nog maar al te velen, 
juist in zaken waarin zij zwak staan, zich alleen 
verlaten op brute kracht. 

~ Moge de Nederlandse regering er in slagen 
het wereldgeweten ten aanzien van het proces
Jungschläger in beweging te brengen. 

En moge de Indonesische regering tijdig de 
stem van dit geweten verstaan! 

Haar belang is daarmede evenzeer gediend als 
dat van de beschuldigden die zij thans zo vast in 
haar greep heeft. · 

deR. 

BURGER GAF DREES ZIJN 4e KABINET 

Oud: "Ik vrees de Grieken, ook als ze geschenken brengeR" 
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* 
Prof. Oud bij het Kamerdebat over 

Regeringsverklaring 
de 

,,Familie Drees'' weer gezellig bijeen 
De Kabinetscrisis, ontstaan doordat het Kabinet op 1'2' Mei als gevolg van de 

verwerping In de Tweede Kamer van het ontwerp tot wijziging van de Huurwet 
zijn ontslag aan de Koningin aanbood, is geëindigd. 

niet verdwijnen. In één woord: de heer 
Romme was de wanhoop ten prooi door 
het gebeurde. 

Daarom had de heer Oud medelijden 
met prof. Romme, denkend aan de be
kende versregels: 

In de avond van 2 Juni kon het Kabinet van de Koningin mededelen, dat mr 
J. A. W. Burger geslaagd was in zijn pogingen tot het vinden van een basis tot 
voortzetting van de arbeid van het Kabinet-Drees en dat de minister-president 
op grond daarvan de ontslag-aanvraag van het Kabinet had ingetrokken. 

.,De mens lijdt vaalt het meest 
Door het lijden, dat hij vreest 
En dat niet op komt dagen". Op Dinsdag '2' Juni legde minister-president Drees een Regeringsverklaring 

In de Kamer af, welker zakelijke inhoud neerkwam op hetgeen de parlementaire 
redacteuren en correspondenten van de dagbladen in hun dagelijkse berichten 
en commentaren van het "crisisfront" reeds hadden weten te melden. 

Dat was het geval geweest met de 
geachte afgev\ardigde de heer Romme. 
Deze heeft gedurende enige tijd ontzag
lijk geleden door al die vreselijk-e gevol
gen, die hij zag en de heer Romroe -
zo verklaarde prof. Oud fijntjes - zal 
zich, nu dus buitengewoon opgelucht 
voelen. 

Het kwam, in het kort, hierop neer, dat de "kreupele huurverhoging" zal 
worden vervangen door een uniforme huurverhoging van 5 pct voor alle (oudere) 
woningen; dat een zekere wettelijke garantie voor behoorlijk onderhoud zal 
worden ontworpen en dat er enige verschuivingen In de belastingplannen zullen 

plaats vinden. Onder nieuwe hilariteit zei de .1eer 
Oud: "Ik moet hieraan toevoegen, dat 
de heer Romroe zich al dat leed had 
kunnen besparen, wanneer hij wat meer 
vertrouwen in mij had gehad en hij 
mijn opmerking: het loopt wel goed af, 
ter harte had genomen. 

Verschuivingen, die, afgewogen mede tegen het voordeel voor de schatkist, dat 
de verlagingen, welke op 1 Juli zouden ingaan, thans op 1 September zullen 
;komen, over het tijdvak 1 September 1955-31 December 1956 als eindresultaat 
een groter offer voor de schatkist zullen betekenen van totaal f 21 millioen. 

D~ feitelijke Vvijzigingen en de daar
op steunende berekeningen zullen van
zelf ter sprake komen, wanneer (in de 
volgende maand) het gewijzigde huur
en belastingcomplex opnieuw in de 
i'weede Kamer in openbare behandeling 
komt. 

Daarover is bij het debat over de 
Regeringsverklaring dan ook niet of 
nauwelijks gepraat. Het ging bij deze 
discussie yrijwel uitsluitend over het 
ontstaan, de oplossing en vooral ook: 
de wij z e van oplossing van de Kabi
netscrisis. 

Het was dus, toen de Kamer op de 
7de Juni weder bijeenkwam, zoals onze 
fractievoorzitter, p r of. 0 u d, in zijn 
als altijd voortreffelijke en scherp-ana
lyserende rede kon vaststellen, op de 
4!ag af drie weken nadat het Kabinet
l>rees gemeend had, zijn ontslag te 
:tn:oet!en indienen. 

Voor een Kabinetscrisis is dat, zo 
liJtelde de heer Oud vast, een heel korte 
tijd, al is -het record in kortheid toch 
niet bereikt. De Kabinetscrisis van 1935 
duurde namelij,k slechts één week en 
die eindigde op dezelfde wijze als deze 
erisis. 

De Kabinetscrisis is - merkte de 
heer Oud, die het eerste aan het woord 
kwam, onder hilariteit op - zodan:g 
geëindigd, dat we allemaal weer heel 
g-llig bij elkaar zijn en dat er geen 
enkel lid van de familie ontbreekt. 

Onze fractievoorzitter kon herhalen, 
wat in 1935 door het toenmalige Kamer
lid jhr De Geer was gezegd. Deze gaf 
een citaat uit "Das Lied von der 
Glocke", dat hij van toepassing achtte 
41p de teruggekeerde minister-president: 

,,Er zä:hlt die Häupter seiner Lieben 
Und sieh, ihm felht kein teures Haupt". 

De heer Oud kon terecht verklaren, 
daarover niet zo heel erg verbaasd te 
zijn, want de Kamer zou zich stellig 
nog wel herinneren, dat hij in net debat 
ever het huurontwerp en de belasting
f)JI.twerpen had gezegd,. dat hij zich niet 
zo vreselijk ongerust maakte over de 
eventuele politieke gevolgen, omdat hij 
de vaste overtuiging had, dat de belas
tingverlaging, die sommigen in gevaar 
zagen komen, toch wel tot stand zou 
komen. 

Hij had toen gezegd, dat hij het ge
voel had, dat ook al zou het Kabinet 
zijn ontslag aanbieden, wij het na enige 
tijd toch weer achter d-e Regeringstafel 
zouden terugzien. 

Hij had - wij hebben het toen ook in 
ons overzicht vermeld - zijn redevoe
ring bij dat debat beëindigd met te 
zeggen, dat hij stellig verwachtte, dat 
wij, ai zou het iets later zijn, die bela.S
tingverlaging zouden }{rijgen van de
zelfde heren, die op het ogenblik achter 
de tafel zitten. En zo is het ook ge
gaan. 

Medelijden met prof. Romme 
Maakte de heer Oud zich toen al niet 

zo erg zenuwachtig over de drei
gende Kabinetscrisis, wei verklaarde hij 
:meilelijden te hebben gehad met de heer 

PROF. OUD 
voorspelling bewaa!.._heid 

Romme, die wel een beetje over zijn ze
nuwen heen was geweest. 

De heer Romroe zag immers slechts 
ellend-e. Hij zag niets anders dan een 
chaos voor zich. Hij zei: wij hebben nu 
wel een kre~pel huurontwerp, maar dat 
moeten wij maar aanvaarden, want als 
wij de weg opgaan van .verwerping, 
slaan wij de boel lam. Hij zag de defi
niUeve regeling van de ouderdomsver
zorging en de belastingverlaging in het 

Verantwoordelijkheid 
Had prof. Oud zich dus niet verbaasd 

over de afloop, hij had zich we I 
vevbaasd over de w ij z e, waarop het 
tenslotte tot die afloop was gekomen. 
Eerst echter wilde hij iets zeggen over 
de verantwoordelijkheid voor de crisis, 
omdat dit zeer nuttig was voor het 
vaststellen van de juiste verhoudingen. 

Het Huur-ontwerp was verworp-..n 
door een combinatie van 32 leden van 
.,Regeringspartijen" (om ·het nu maar 
zo kortweg te zeggen) en 18 leden van 
wat men de "oppositie" noemt. 

Die groep van 18 leden was een zeer 
gemêleerd gezelschap en uiteraard kon 
de heer Oud slechts spreken namens de 
helft daarvan,· namelijk namens de ne
gen leden, die zijn eigen fractie in de 
Kamer telt. 

Nu stelde onze fractievoorzitt~r nog 
eens met nadruk voorop, dat zijn vrien
den en hij ook als oppositie volstrekt 
verwerpen de stelling, dat de oppositie 
per se een Kabinet moet laten vallen; 
dat de oppositie als het ware op de loer 
zou moeten liggen om iede~e gelegen
heid aan te grijpen om haar steentje er 
toe bij te dragen, dat een Kabinet valt. 
Ook voor de oppositie geldt de Engelse 
term: .,measures, not men". · 

De heer Oud za,,; hierop ·twee moge
lijkheden van uitzonderingen, misschien 
zijn er enkele meer. Hij zag in de eel'l'lte 
plaats de mogelijkheid van uitzonde
ring wanneer de politieke moraliteit In 
het gedrang komt. 

DEZE BURGER 
heelt ilaargeestig gegriezeld van h&t verhaal over het schip Evipan en alles 
-..·at' daarmede in verband stond. 

Ik houd van romantici en avonturiers, maar nooit als zij elkaar verraden en 
nog minder als zij hun romantiek dienstbaar maken aan een handeltje in 
~1ezentrekken. Hoe gij overigens over de heren, hun sirevingen en doeleinden, 
a-;mken moogt, zij hebben in ieder geval alles op een modderig en griezelig 
mveau gebracht. De vreemde, fantastische Westerling staat daar wel een 
beetje buiten. Hoe gij ook over zijn daden denken moogt, bij hem is onge
twijfeld ridderlijkheid en persoonlijke moed aanwezig. Hij is zijn vaderland 
trc-uw geweest en hij staat niet op het niveau van tandentrekken-in-de-slaap. 

Een vreemd gezelschapje. 
Wat mij bezwaart is, dat Westerling als Nederlands staatsburger geen 

paspoort bezit en dat de Nederlandse overheid, als haar standpunt heeft ken
l-aar gemaakt, dat het verlenen van een paspoort aan een Nederlands staats
burger een gunst is, een gunst die men derhalve mag weigeren te verlenen. 

Dit vind ik een gevaarlijk en onjuist standpunt, geheel afgezien van de 
heer Westerling en diens hoedanigheden. Mijn overtuiging is dat de Neder
landse regering eenvoudig ver p 1 i c h t is aan iedere Nederlandse staats
burger, al ware hij massamoordenaar, een paspoort te verstrekken en dat zij 
pas dán het recht heeft aan een Nederlander een paspoort te weigeren, wan
neer deze van het staatsburgerschap vervallen is verklaard. 

Tot deze vervallen-verklaring van het staatsburgerschap is iedere overheid 
- mits daartoe goede gron<!en bestaan - gerechtigd; maar om een staats
burger een paspoort te weigeren op grond van de overweging dat de ver
lening ervan een ·g u n st zou zijn, dat lijkt mij onduldbaar etatisme. Hier 
matigt de staat zich iets aan, waartoe zij het recht niet bezit. 

liet gaat hier om een zaak die in haar algemeenheid niets meer met de 
l1eer Westerling te maken heeft, want deze gunst-opvatting treft iedere 
staatsburger. 

Het is een bizonder ernstige zaak, vandaar, voor éénmaal, de bizondere 
ernst van DEZE BURGER. 

Dat is het geval geweest met het be
kende debat van Thorbecke tegen Van 
HalL over de z.g . .,parasitische politiek". 
Dat geval deed· zich hier helemaal niet 
voor. 

Een tweede uitzondering i!:an zijn, dat 
men door mede te werken tot de val 
van een Kabinet meent de zekerheid te 
hebben, dat er een betere Regerings
combinatie kan worden gevonden, ook 
al zou men tegen de maatregel, die het 
voorstelt, op zichzelf geen bezwaar heb
ben. 

Als voorbeeld noemde prof. Oud 11 
November 1925. toen het ging over de 
handhaving van het gezantschap bij de 
Paus. 

Toen hebben er vóór de opheffing van 
het gezantschap leden gestemd, die op 
zichzelf tegen dat gezantschap geen be
zwaar hadden, maar die hoopten, dat 
men door de crisis, die daarvan het ge
volg zou zijn, tot betere verhoudingen 
zou komen. 

Geen van die uitzonderingsgevallen 
heeft zich thans echter voorgedaan. De 
beslissing van 17 Mei had voor mijn po
litieke vrienden en mU - aldus gaf de 
heer Oud nogmaals de verzekering -
geen politieke ondergrond. Zij was zui
ver zakelUk gebaseerd op het naar onz~ 
mening volstrekt verwerpelijke van het 
huurontwerp. 

Nu kan een zake}\jtke beslissing na
tuurl\ik ook beïnvloed worden door poli
tieke overwegingen. Men heeft in de Ka-

. mer tegenover elkaar af te wegen de 
voordelen van een zakelijke beslissing, 
die men zou willen nemen, en de na
delen van het politieke gevolg in de 
vorm van een Kabinetscrisis, welke van 
die beslissing het gevolg zouden zijn. 

Re{lferingspartijen 
en oppositie 

D aarbij zag prof. Oud tussen Rege- · 
ringspartijen en oppositie geen 

principieel, maar slechts een gradueel 
verschil. 

Een gradueel verschil in deze zin, dat 
hli wel kon begrijpen, dat Regerings
partijen de politieke gevolgen wat 
zwaarder laten wegen dan de degenen, 
die in de oppositie zijn. 

Maar overigens was hij van oordeel, 
dat het zowel voor de oppositie als voor 
hen, die tot de Regeringspartijen beho
ren. noodzakelUik is om zakelijk critisch 
te staan tegenover het Regeringsbeleid. 

Anders zouden wij, vooral bij de te
genwoordtge brede-basis-kabinetten, een 
ernstige verzwakking krijgen van de in
vloed van het parlement, waarin im
mers dooreen genomen ·het Kabinet 
steunt op 81 leden. 

Wat had nu bi1 hem en zijn politieke 
vrienden in het onderhavige geval de 
doorslag gegeven voor hun beslissing? 

Het eerste motlef was de besliste ver
werpelijkheid van het huurontwerp, i1t 
het bijzonder omdat zij daarin zagen een 
belemmering voor de toekomst voor het 
voeren van een behoorllike huurpolitiek. 

Het tweede motief was, dat zij er in 
ozagen een ondermijning van de positie 
van de Kaner als mede-wetgeefster. 
Men moet goed begrijpen: het ging hier 
niet om een kwestie van contröle van 
het Regeringsbeleid, om het controleren 
dus van een bevoegdheid welke de Re
gering zelfstandig uitoefent, maar de po.. 
sitie van de Kamer als medewetgeefster 
was hier in het geding. 

Nu was het zo. dat er over dit wets
ontwerp was uitgebracht een vernieti
gend voorlopig verslag. Zou ons volk het 
hebben begrepen, wan nee-- de Kamer dit 
ontwerp niettemin had geslikt? 

De heer Oud aarzelde niet, te zeggen, 
dat de aanvaarding van dit wetsontwerp 
onder deze omstandigheden zou hebben 
betekend het toebrengen van een grote 
slag aan het gezag van het parlement. 
De Kamer zou hierdoor - om een woord 
uit het verleden te gebruiken - een 
,.deuk major" hebben gekregen. 

Inderdaad was enige vertraging in de 
belastingvoorstellen te vrezen. Maar 
wanneer men uit deze vrees had aan
vaard wat de Regering wilde doordruk
ken, zou de Kamer haar eerstgeboorte
recht voor een schotel linzen hebben 
verkocht. (Vervolg op pag. 4) 
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* CUIA WEEK to.t WEEK * 
Schijnrust in socialistische 
broederstrijd (I) 

A an de hroederstrij_d, die zich reeds jaren in 
de boezem van de Engelse Labourpartij af

speelt, is een min of meer sensationeel en in elk 
geval zeer onverwacht einde gekomen. 

Clement Attlee zal tot 1 October van het voJ;. 
gend jaar Labour blijven leiden. 

Het merkwaardige van het tot stand komen van 
dit besluit is wel, dat het werd ingegeven door 
Attlee's grote tegenstander in de partij, Bevan. 
Immers het was deze .,rebel", die Attlee .,smeek
te" niet heen te gaan. 

Ogenschijnlijk is hiermee de rust binnen de ge
lederen van de Engelse Labourpartij weergekeerd. 
Ogenschijnlijk. want men kan zeker aannemen, 
dat deze strijd binnenskamers zal worden voort• 
gezet. 

Mag het optreden gedurende de laatste jaren 
van Bevan dan, naar achteraf is gebleken, de 
positie van Attlee als partijleider niet hebhen ver
zwakt, hij heeft met dit optreden de partij als zo
danig wel een zeer slechte dienst bewezen, het• 
geen bij de jongste verkiezingen in Engeland wel 
op zeer duidelijke wijze is gebleken. 

Labour kreeg een gevoelige nederlaag te incas~ 
seren en als zodanig was het daarom ook niet zo· 
onlogisch, dat de aflossing van de wacht binnen 
de partijleiding zo spoedig aan de orde werd ge
steld. 

Het gaat er thans echter om wat Bevan wel 
heeft bewogen om niet alleen Attlee in het zadel 
te houden, maar ook om zelf af te zien van de 
ambitie ondervoorzitter van de Labourfractie te 
worden. 

Heeft Bevan met deze geste uitsluitend de een~ 
heid van de partij willen dienen ? Of heeft hij zich 
laten leiden door beweegredenen van andere 
aard 1. 

Er zijn· ontegenzeggelijk feiten te noemen, die 
de laatste veronderstelling het meeste waarschijn• 
lijk maken. · 

* * * 

Schijnrust in 
broederstrijd 

socialistische 
(II) 

· W at zou de consequentie zijn geweest als de 
· .. opposant" Beven Attlee niet de hand ho

ren het hoofd had.gehouden ? 
Er zouden dan twee mogelijkheden zijn geweest 

te weten: öf Attlee zou zijn opgevolgd door zijn 
huidige plaatsvervanger, Herhert Morrison, een 
tijdelijke oplossing overigens, omdat Morrison 
reeds 67 jaar is, öf Gaitskell zou tot het leider
schap zijn geroepen. 

Beide candidaten evenwel vertegenwoordigen 
de rechtervleugel in de partij, waarvan Bevan ze• 
ker op dit ogenblik weinig zou kunnen. verwach
ten. Integendeel. 

Het schijnt wel zeker, dat zij met Bevan weinig 
geduld' zouden hebhen getoond en energieker 
tegen hem zouden zijn opgetreden dan Attlee ooit 
heeft gedaan en ook in de toekomst zal doen. 

De verkiezingsnederlaag heeft de positie van 
Bevan in de Engelse Labourpartij allerminst ver
sterkt. 

Het Vrije Volk tekende o.i. de situatie zeer 
juist toen het schreef: 

.. Beiden ( Morrison en Gaitskelf) zouden wei
nig consideratie hebhen met de .,Bevanieten~. 
Labour heeft voorlopig nog een .,schipperaar" no
dig, een handig en ervaren stuurman. Daarom 
blijft Attlee nog een jaar langer. Want hij is ten 
voeten uit de nuchtere Engelsman met een koel
bloedige kijk op de onvolkomen werkelijkheid en 
met de practische zin .,er het beste van te maken". 

Maar zoals reeds opgemerkt, hiermede is de 
strijd in de boezem van de Britse socialistische be
weging niet beslecht. Zij is slechts in een nieuwe 
stadium getreden. 

Het touwtrekken tussen links en rechts gaat 

verder. Vooral Bevan heeft naar een nieuwe posi· 
tie in de partij gezocht van waaruit hij denkt met 
meer succes de strijd te kunnen voortzetten. 

Dit jarenlange gevecht tussen links en rechts 
is niet alleen van betekenis voor de toekomst van 
het Engelse socialisme. Het kan ook van beteke
nis zijn voor de ontwikkeling van het socialisme 
in andere landen. 

Vandaar, dat het dienstig kan zijn het verloop 
van deze strijd op de voet te volgen. 

* * * 

Nog meer onenigheid 
E en vorige maal schreven wij ter plaatsse iets 

over de crisis, die zich in de Australische 
Labourpartij afspeelt. 

Aldaar zijn zeven leden van het Huis van Af~ 
gevaardigden uit de partij gezet, die prompt zijn 
overgegaan tot het vormen van een nieuwe Ar· 
beiders partij. 

Het merkwaardige is, dat de zeven uitgestote
nen allen katholiek zijn. Het overgrote deel van 
de katholieke aanhang in de Australische arhei• 
derspartij kan zich kwalijk verenigen met de koers 
die door de leiding wordt gevolgd. 

Het zijn ook de katholieken, die de partij he~ 
schuldigen van communistische gezindheid. Het 
schijnt, dat vooral de katholieke geestelijkheid 
hierin een rol speelt en het uittreden uit de Arbei~ 
derspartij min of meer ondersteunt . 

Dit is voor de socialistische doorbraakgedachte 
vanzelfsprekend weinig aangenaam. 

Hoe dit alles ook zij, daarhij vooral bedenken~ 
de, dat de verhoudingen in Australië uiteraard 
geheel anders liggen dan b.v. in ons land, ook 
deze ontwikkeling is zeker het volgen waard, door 
een ieder, die belangstelt in politieke vraagstuk• 
ken. 

* * * 

Critiek op bouwvak
arbeiders 

D e voorzitter van de Nederlandse Aanne· 
mers~ en Patroonsbond voor de Bouw• 

bedrijven, de heer J. Dur a, heeft de vorige week 
op de jaarvergadering verklaard, .,dat de aanne• 
mers de productiviteit niet kunnen bevorderen, zo• 
lang de werknemers niet erkennen, dat niet alleen 
de hoogte van het loon beslissend is, maar nog 
veel meer de prestatie, die er voor geleverd 
wordt". 

Hij zeide voorts, dat de werkgevers zeker be
reid zijn de arbeiders een goed loon te betalen, 
maar zij menen daartegenover een goede prestatie 
te mogen verlangen .,en daaraan ontb'reekt hier 
en daar veel", zo zeide de heer Dur a. 

Het is niet de eerste maal, dat wij uit kringen 
van de bouwvakken een dergelijke verzuchting 
horen slaken. Vooral van uit de hoofdstad heb· 
hen ons dergelijke klachten meermalen bereikt, 
hetgeen ernstig moet worden betreurd. 

Een dergelijke gang van zaken kan voor g~ea 
enkele bedrijfstak worden goedgepraat, doch ze
ker niet voor die der bouwvakken, die met name 
op sociaal terrein zulk een belangrijke plaats voor 
ons volk inneemt. 

Het is dan ook niet zonder bitterheid, dat wij 
ons afvragen, hoe het eigenlijk is gesteld met het 
zo veel geroemde en geprezen .,solidariteitsge• 
voel" van vele bouwvakkers met betrekking tot 
hun medearbeiders in andere branches. 

M.a.w. beseffen deze houwvakarbeiders dan 
niet, dat zij door een dergelijke houding de moge• 
lijkheden voor hun medearbeiders vertragen om 
zo snel mogelijk tot een menswaardige woon .. 
ruimte te geraken ? 

Van de mogelijkheid om het vorstverlet in te 
halen door deze zomer 51 uur per week te wer .. 
ken komt eveneens hogenaamd niets terecht, om• 
dat de arbeiders dit eenvoudig weigeren tegen de 
adviezen ·van hun vakhonden in. 

Een triest verschijnsesl. dat bij de herhouw van 
ons vaderland slechts somber kan stemmen. 
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Onderwijs en bedriffsleven 
Û p initiatief van een aantal Amsterdamse 

zakenmensen zal begin September een 
proef worden genomen met het instellen van eea 
zesde leerjaar aan de beide Openhare Handels
scholen in de hoofdstad. 

Hiertoe is, aldus weet De Telegraaf te melden, 
sinds geruime tijd overleg gepleegd met onder
wijskringen, die het plan ten zeerste hebben toe
gejuicht. 

Er zullen nog slechts twintig leerlingen wordea 
toegelaten, die alle reeds het einddiploma ia. de 
zak hebben. 

Het onderricht tijdens dit zesde leerjaar zal 
speciaal gericht worden op de practijk in het be
drijfsleven. 

Indien het experiment slaagt, dan zal daaraall 
in de eerstvolgende jaren verdere uitbreiding wor .. 
den gegeven. 

Het onderricht zal o.m. bestaan uit moderne 
talen, enige rechtsstudie, moderne bedrijfsadmini
stratie en bedrijfseconomie. 

Er zullen voorts lezingen worden gehoudea 
door figuren uit het bedrijfsleven en men zal 
eveneens excursies organiseren naar industrieën. 

Er heeft zich een comité gevormd, dat op het 
experiment toezicht zal houden. 

Inderdaad, naar het ons wil voorkomen, een 
gelukkig initiatief, omdat het kan hijdragen tot de 
aansluiting van het onderwijs aan de practijk van 
het leven. 

Zij het in ee!l andere vorm, heeft men onlangs 
in Den Haag iets soortgelijks georganiseerd en 
het zou ongetwijfeld aanbeveling verdienen, in
dien ook elders in ons land pogingen in het werk 
werden gesteld de voorwaarden te scheppen voor 
jong Nederland om de eisen van het bedrijfs,.. 
leven heter te leren kennen dan thans veelal het 
geval is • 

* * * 

Belastingpolitiek 

• I 

D·é directie van de Nederlandsche Handel 
Maatschappij zegt in haar jongste jaar-

verslag o.m. het navolgende: , 
.. Wij juichen het toe, dat de regering"voorstet

len heeft ingediend ter verlichting van de bel~ 
tingdruk. 

Belastingen hebben in toenemende mate het 
karakter aangenomen van offers, terwille van de 
meeste uiteenlopende doeleinden aan de bevolking 
opgelegd. 

De overheid zal steeds onvervulde wensen blij
ven koesteren, maar ook voor de overheid is het 
wijs beleid ten deze enige terughoudendheid aan 
de dag te leggen en ruimte te laten voor een 
evenzeer nuttige aanwending van vrijgekomen 
middelen door de bevolking zelf." 

Een juiste uitspraak, die wij gaarne onderstre .. 
pen. 

* * * 

Middenstand en landbouw 
T ijdens de jaarvergadering van de Stichting 

voor Nederlandse Zelfstandige Handel en 
Industrie, die de vorige week te Utrecht werd ge
houden, heeft de directeur van deze Stichting, ir 
P. Boezaardt, nog eens op het euvel gewezen, 
dat de Nederlandse Middenstand zo slecht is ge .. 
org aniseerd. 

Nog geen 20 procent van de Middenstand is 
lid van een organisatie en in dit verband adviseer
de spr. de middenstand zich te spiegelen aan de 
landbouw, waar deze zaak wel in orde is en dank 
zij het goed georganiseerd zijn hij de regering met 
succes de nodige stappen konden worden gedaan. 

Deze vergelijking is juist en spreekt eveneens 
sterk aan. 

Organisatie is nog steeds niet de sterkste kant 
van de middenstand. 

Doch wat in de landbouw kan worden bereikt, 
moet de Middenstand toch ook kunnen ophren• 
gen. Het zou haar positie in het algemeen onge .. 
twijfeld aanzienlijk versterken. 
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PLAATSELIJKE ORGANISATIE Rf)TTERDAM VAN 
DE "VROUWEN IN DE V.V.D.~' 

Hieronder volgt een verslag van de 
koffiemaaltijd gehouden 6 Mei j.l. in 
de Beursfoyer Coolsingel, -Rotterdam, 
waarbij mej. P. Ch. Dubois een cau
serie heeft gehouden over "enige as
pecten van het maatschappelijk werk 
in het bedrijf". 

Causerie van meJ. Dubois 

Het contact tussen werknemer en 
werkgever kan in grote bedrijven 
meestal niet groot zijn. 

De maatschappelijke werkster kan 
in geval van moeilijkheden bemidde
lend optreden. Tevens zal zij de weg 
wijzen naar de vele sociale instellin
gen, die er zijn. 

September te reserveren voor het bij
wonen van de Landdag te Schevenin
gen. 

Na afloop van de bijeenkomst gin
gen vele dames met mej. Boydals me
de naar het Historisch Museum, waar 
gelegenheid was om aan het kleed te 
helpen knopen dat bestemd is voor de 
nu in restauratie zijnde St. Laurens 
Kerk. 
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Copie t100f' ck&c rubriek te 
•enden naar: 

Meiuffr. Joh. B. SprinQet'. 

Alc:ccmderttracat 16, llc&Gr'-m. 

* * * 
Mevrouw W. Fockema Andreae, die 

tijdens de ziekte van mevr. v. d. Pols, 
onze waarnemende voorzitster is, heet
te alle dames welkom, in het bijzon
der on11 lid mev·r. J. B. Ch. Sjollema
's Jacob, die onder aanbieding van 
bloemen werd gelukgewenst met haar 
benoeming tot ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. 

Zij zal ook haar bemiddeling verloe
nen als verplaatsing in het bedrijf 
zelf of overplaatsing naar een ander 
bedrijf gewenst is. Voor veel moeilijk
heden kan haar aandacht gevraagd 
worden: pensionnering, huisvesting, op· 
voedingsproblemen, vacantie en vrije 
tijdbesteding, kopen op afbetaling, enz. 

Vrouwen Contactgroep der Europe'se beweging 

Verder heette mevr. Fockema An
dreae welkom mej. Dubois. 

Deze heeft na de lunch verteld over 
haar werk als maatschappelijk werk
ster in één van de grote bedrijven van 
Rotterdam. 

Een werk dat in de eerste plaats 
eist, dat men zich kan verplaatsen zo
wel in de situatie van de werkgever 
als van de werknemer. 

Moeilijkheden in het particuliere le
ven van de werknemer zullen altijd 
hun stempel drukken op zijn prestaties 
in het bedrijf. 

(Vervolg van pag. 2) 

Nogmaals: 
de verantwoordelijkheid 

En dit geval was de verontwaardi-
ging van rechts (met uitzondering 

natuurHik van de heren Gerbrandy en 
Schmal en de K.N.P.> gekomen .over de 
hoofden vooral van de P.v.d.A.-fractie. 

:Óe heer Oud zei: als er een familie
twist is, kan men er in het algemeen 
beter buiten b!Uven. Maar het ging hier 
om principiële vragen. Het ging om de 
vraag of een Regeringspartij per se de 
Regering moet steunen. 

Dit ontkende de heer Oud en hij was 
hierin consequent, want in 1951 hadden 
hli en zijn politieke vrienden hetzelfde 
standpunt ingenomen. 

Onze fl'àctievoorzitter gaf trouwens 
talr~jke voorbeelden zelfs uit het jongste 
v:.ededen. waaruit bleek, dat alle frac
ties bij bepaalde gelegenheden tegen 
voorstellen van een "bevriende" Regf!· 
ring hebben gestemd. 

Het was voUwmen onjuist geweest 
van de heer Romme om in een radiorede 
rustig alle schuld te gooien op de P.v.d.A 
tractie. zonder een ogenbl~k aandacht te 
schenken aan het feit. dat verschillende 
tegenstemmers zowel ernstige zakelijke 
als ernstige politieke motieven hadden 
aangevoerd voor hun tegenstemmen. 

Bovendien was mr Burger in het 
laatst van het huurdebat gekomen met 
zijn motie tot uitstel van dat debat. Zijn 
bedoeling was geweest, rustig door te 
gaan met de behandeling van de belas
ting ontwerpen en inmiddels te zoeken 
naar een andere oplossing voor de huur-
kwestie. · 

Dat de heer Burger niet is geSlaagd, 
lag aan de starre houding van het Kabi
net. Zonder die houding van het Kabi
net. zouden - dat bleek wel - de he
ren Schouten (A.R.) en Tilanus (C.H.) 
daar wel voor hebben gevoeld. 

Had de heer Romme zich bij deze aan
drang aangesloten, dan zou hij waar
sch\inl~ik een belangrijke bijdrage heb
ben geleverd tot· vermijding van deze 
crisis. · -

Toen het Kabinet de scherven had ge
maakt, begreep het hi>g niet ,dat het 
zelf de weg moest zoeken om uit de 
moeil~ikheden te komen. Niet minister 
Witte bood eerst zlin ontslag aan, maar, 
bHi'J<:baar zonder enig nader beraad, on
middelitjk het gehele Kabinet. 
· Hoe had het. nu de crisis er eenmaal 
was. naar de 0 mening van de heer Óud 
moeten gaan? 

Aldus. dat mini:;;ter Witte zijn ontslag 
aan de Koningin zou hebben aangebo
den. dat de Koningin - zoals in derge
lijke gevallen de gewoonte is - deze 
ontslag-aanvraag in handen zou hebben 
gesteld van het Kabinet voor advies en 
dat dit zich dan zou hebben beraden of 
het niet een dusdanige oplossing voor 
het probleem kon vinden, dat. de heer 
Witte zich daar alsnog mee kon vereni
gen. 

Op grond van nadere besprekingen in 
het Kabinet zou minister Witte zijn ont
slag-aanvraag dan hebben kunnen in
trekken. 

De vele vragen na afloop van de 
causerie, gaven blijk van de grote be
langstelling, die door deze lezing was 
gewekt. 

Vóór deze bijeenkomst werd be
eindigd heeft mevr. van Keulen een 
geestige speech gehouden, waarin zo
veel mogelijk woorden waren gebruikt 
beginnende met de letter V, dit in 
verband met de viering van de 10 jaar 
geleden verkregen vrijheid. 

Daarna werd verzocht deel te nemen 
aan de Provinciale Dag op 23 Mei te 
Oegstgeest en werd gevraagd nu al 17 

De reconstructie 
Uitvoerig ging de heer Oud vervol-

gens de activiteiten tot opheffing 
van de Kabinetscrisis na .Hij herinnerde 
aan de blijkbaar weinig resultaat op
geleverde "informatie"-werkzaamheden · 
van minister Drees en dr Kortenhorst en 
toen volgde de opdracht aan mr Burger. 

Dat was een zeer merkwaardige op
dracht. Zij beoogde een reconstructie van 
het bestaande Kabinet. De heer Burger 
werd dus - om het zo uit te drukken -
als buitenstaander geroepen om de vre. 
de te herstellen. In feite is de heer Bur
ger dan ook meer geweest een bemidde
laar dan een formateur. 

MR BURGER 
liemiddelaar 

Dit is ook alweer niet een geheel nieu
we figuur. Het is in 1925 geprobeenl 
(dr De Visser), maar niet gelukt. Dr De 
Vissèr heeft toen geprol$eerd te berei
ken. dat het Kabinet-Co!Un aan het be
wind zou kunnen blijven door voor de 
gezantschapskwestie een oplossing te 
vinden. die voor alle partijen aanneme
lUk zou zlin. maar dat Is toen niet ge
lukt. 

De heer Burger is gelukkiger geweest. 
De heer Oud kon het eigenlijk niet an
ders zien dan dat de heer Burger ach
teraf geslaagd is in datgene, wat hij op 
17 Mei tevergeefs bepro~fd had. 

Hij bracht de heer Burger hiervoor 
gaarne een oprecht woord van hulde. 

Ik heb -:- zo zei de heer Oud - niet 
altlid evenveel bewondering voor de 
prestaties van de heer Burger op staat
kundig terrein, maar dit máal heb ik 
"grenzeloze bewondering", dat hij ge
slaagd is. Wat "de minister-president niet 
is gelukt en wat O(llk de- Kamervoorzitter 

, waarsch~inl~ik niet is gelukt, is he m 
wel gelukt 

· Jl er houding Kabinet 
en Kamer 

Maar de medaille heeft een keer-
zijde. Een minder mooie keer:.;ijde, 

want de heer Oud kwam tot d·eze vraag: 
Wat is thans eigenlijk de positie van het 
Kabinet en welke is. in het bijzonder de 
positie vàn de minister-president, dr 
Drees? 

Het was in het verleden een hoge uit
zondering, dat degene, die het Ka;binet 
formeerde, niet ook was de Ie i d er 
van hej; Kabinet. Er- zijn in onze parle-

De Contactgroep Vrouwen der Euro. 
pese beweging hield in Utrecht een 
bijeenkomst, waar Prof. mr L. G. A. 
Schlichting uit Nijmegen, voorzitter 
van de Ned. Raad der Europese Bewe
ging, een rede hield over de Europese 
cultuur en politiek. 

In de uitgebreide discussie werd de 
plaats van de vrouw in de Europese 
eenwording van vele zijden belicht, 
waarbij enkelen de Atlantische ge
meenschapsvorm zouden prefereren, 
omdat zij zich meer verwant voelen 
met Amerika en Canada dan met som
mige delen van Zuid-Europa. 

mentaire geschiedeni.s slechts spaar
zame uitzonderingen daarop. 

Maar na de laatste oorlog is het bij
na regel geworden, dat Ka,binetten niet 
meer worden gevormd door de man, 
die de leiding van het Kabinet zal 
hebben. 

Met de heer Drees is dat al heel sterk. 
De heer Drees is nu voor de vierde maal 
minister-president. ·In 1948, 1951, 1952 
en 1955 zien wij dr Drees als premier 
optreden. Hij heeft echter niet één Ka
binet zelf geformeerd. 

Zijn eerste. Kabinet heeft hij gekregen 
van mr V!ln Eichaik; zijn tweede Kabi
net heeft hij gekregen van prof. Rom
me; zijn derde van ir Staf en zijn vierde 
van mr Burger. 

Dit systeem, zo stelde onze fractie
voorzitter met nadruk vast, is in het 
wezen van de zaak door en door fout. 
Wat komt er terecht van een juiste ver. 
houding tussen Regering en Kamer, 
indien wij hier moeten constateren, dat 
de man, die de aangewezene ervoor is, 
nl. de leider van het Kabinet, niet in 
staat is het Kabinet bijeen te houden? 

, Er komt dan een buitenstaander en 
die gaat overleggen. Met wie? Natuur
lijk ook wel met het Kabinet, maar het 
zwaartepunt :van het overleg is bij de 
Kamerfracties. 

Het komt er op neer, dat het Kabinet 
eigenlijk gevormd is door de Kamer
fracties: die van de P. v. d. A., de A.R., 
de C.H. en de K.V.P.; zij hebben te za
men, onder leiding van de heer Buvger, 
het Kabinet gevormd. 

In 1922 heeft ook zulk een intens 
overleg met de Kamerfracties plaats 
gehad, toen, na de verkiezingen, het Ka
binet-Ruys de Be·erenbrouck moest wor
den gereconstrueerd. 

Het verschil was, dat toen_ de leiding 
van dat overleg althans nog was bij een 
formateur, die de leiding van het Kabi
net zou krijgen (Ruys de Beerenbrouck) 
Toen is in de Kamer hierove·r achteraf 
een ernstig debat gevoerd en er is een 
niet vriend·elijk woord gevallen. 

PROF. ROMME 
onnodige angst 

Er is gesproken van "zetministers". 
Ministers, die daar zaten als gelastig
den van de Kamerfracties, die hun pro
gram zagen wijzigen doocdat de fracties 
hun in dat opzicht een opdracht gaven. 

Gezegd nis toen: de ministers blijven, 
maar de last wordt geWijzigd. "Zetmi
nisters"; dat woord was on;ze fractie-

De voorzitster mevr. dr A. J. P. 
Wibaut-van Gaste!, dankte de inleider 
hartelijk mede v.oor de uitgebreide 
nabespreking, waarna zij de vraag be
handelde: "Hoe moeten wij verder om 
op de weg naar een Verenigd Europa 
te komen". 

Behalve door genoemde voorzitster 
werd de conferentie bijgewoond door 
de V.V.D.-sters mevr. Walma van der 
Molen-Meindersma en ondergetekende. 

P. H. SMITS-WITVLIET. 

voorzitter in de gedachten gekomen, 
toen hij zag wat er gebeurde in het 
laatste stadium van deze clisis. 

Hij achtte dat een punt van grote 
ernst, waarover - zo zei hij - wij ons
in de Kamer wel eens terdege mogen 
beraden. En als er één ding ook met 
het anti-rev. staatsrecht in strijd is, dan 
is het wel de wijze, waarop het bij deze 
Kabinetsformatie is gegaan. Dat staats
recht was door de medewerking, welke 

· de anti-rev. en de c.h. hadd•m verleend, 
vertreden. 

Ook de beginselen van de minister
president waren trouwens vertreden, 
want nog zeer kort geleden had deze 
het ware woord gesproken, dat er moet 
zijn een zelfstandige Kamer et. een 
zelfstandig Kabinet. 

Er is o.a. gewezen op het beraad, dat 
krachtens het Reglement van Orde der 
Kamer bestaat tussen Kamercommis
sies en de Regering. Maar dan gaat het 
om voorstellen der Regering, waarbij 
zijzelf het initiatief heeft. 

Het komt ook voor, dat de Regering, 
voordat zij in bepaalde dingen haar be• 
leid definitief bepaalt, zoals op het ge
bied van de buitenlandse politiek, praat 
met de Commissie voor Buitenlandse 
Zaken. 

Aan een dergelijk constructief beraad 
verklaarde de heer Oud gaarne te wil
len blijven medewerken, al moet men 
met dergelijk ber!&d toch te allen tijde 
oppassen, dat men de grenzen der ver
antwoordflijkheden niet overschrijdt. 

Maar geheel anders is het, als het be
leid niet door de Regering wordt be
paald, maar door groepen uit de Kamer. 

In Frankrijk heeft men eigenlijk veel 
meer een gouvernement d'assemblée dan 
een gouvernement parlementaire. 

Voor de goe~e democratische verhou;
dingen, voor een ware volksinvloed e~ 
voor een zuivere democratie' achtte d·e 
heer Oud een gouvernement d'assem:
blée eenvoudig een ramp. 

Wanneer het in Nederland zou zijn 
als -het in Frankrijk is, zou hij dat voo~ 
Nederland rampzalig achten. Toch heeft 
men in de laatste crisis een bedenkelijke 
stap in die richting gezet. -

De heer Oud besloot zijn grote red_e, 
welke in alle opzichten verreweg het 
beste was wat deze dag in de Kame'!" 
naar voren werd gebracht, dan ook met 
een ernstige waarschuwing, dat men 
ervoor diende op te passen, niet een 
weg op te gaan, waarbij de Regering 
zuiver wordt een gelastigde van de Ka
mer en de ministers de naam krijgen 
van: zetministers. 

Een Latijnse zegswijze, betrekking 
hebbend op het paard van Troje, luidt: 
"Ik vrees de Grieken, ook wanneer zij 
geschenken brengen". 

Met een variant 4aarop wilde de heer 
Oud zeggen: "Vrees de heer Burger, 
ook wanneer hij een dergelijk geschenk 
brengt, want ik heb de indruk, dat de 
minister-president op het Kabinet, dat 
thans is gevormd, het minst trots kan 
zijn varl de vier, die hij heeft gepresi• 
deerd". 

A. 
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17 September a.s. 

Voorbereidingscommissie 
te Hilversum 

Te Hilversum is een plaatselijke voor
bereidingscommissie voor de V.V.D.-dag 
1JP 17 . September a.s. samengesteld. 
· Deze commissie bestaat uit: J. Dullaart, 
voorzitter, S. Minco, mr J. H. M. G. Bar
key Wolf, L. C. A. Timmerman en H. Ma
ehielsen, secretaris. 

Voorbereidingscommissie 
V.V.D.-dag in Warnsveld 
De afdeling Warnsveld onzer Partij 

blijft evenmin achter in de actie voor de 
V.V.D.-dag op 17 September a.s. te Sche
veningen. 

Ook hier werd een commissie voor de 
voorbereiding ter plaatse benoemd, be
staande uit de heren: K. F. Klaassen, J. 
W. Terlet en J. Laman. 

Ook Leerdam treft 
maatregelen 

Ook in de afdeling f.eerdam is een 
voorbereidingscommissie voor de V.V.D.
dag op 17 September a.s. gevormd. 

Deze commissie zal bestaan uit de he
ren: J. C. Verhagen, J. A. de Leeuw en 
W. G. ter Laag. 

AFDELINGSNIEUWS 

Ons Kamerlid Den Hartog 
... sprak te Leeuwarden 
Onder leiding van de heer ir B. C. van 

Balen Walter heeft de heer. F. den Har
tog op Vrijdag 3 Juni in Hotel Amicitia 
te Leeuwarden, zulks op verzoek van het 
Centrale Bestuur Friesland, besprekingen, 
gehouden ten aanzien van vraagstukken 
als pachtwet, bestaanszekerheid van de 
b0er, export-, mechanisatie, het kwekers. 
bedrijf, etc., met een 30-tal partijgeno
ten uit de provincie, zowel van de land
bouw, veehouderij, coöperatie en vrijhan
del. 

Er had een prettige gedachtenwisse
ling plaats. Deze nuttige besprekingen 
zullen zeer zeker herhaald worden. 

Op Zaterdag 18 Juni a.s. des middags 
half drie zal het bestuur der Centrale 
Friesland in Hotel de Klanderij te r.eeu
warden een bespreking houden ter voor
bereiding van de V.V.D.-dag op 17 Sep
tember a.s. 

• 
Ges- en Weterleldtng bula, 

zwart en 
gegelvenlaeerd tot 4" 

N. V. RIJN STAAL 
v/h J. W. OONK &Co 
ARNHEM Ta. 24941 
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De Rechten van de Mens in Indonesië, het proces 
Jungschläger en de Verenigde Naties 
Het wordt tijd, dat Nederland zyn zaken gaat 

verdedigen daar waar zulks hoort 
Mr Dr C. Berkhouwer te Alkmaar schrijft ons: stond om een Engelse pleiter als raads

man toe te laten. 
Op 10 December 1948 aanvaardde de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties de Universele Verklaring va.n de Rechten van de l\le.ns. 
Deze beginselverklaring bevat geen normen waarvan de naleving voor enig gerecht 

kan worden afgedwongen. 
De op 4 November 1950 te R()me gett>l<ende Europese Conventie voor de Rech

ten van de Mens heeft wel de mogelijkheid geschapen voor gerechtelijke hand
having deze rechten en wel voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. 

Het Handvest der Verenigde Naties noemt de rechten ·van de mens. zeven maal. 
Het Unie-Statuut, dat deel uit maakt van de R.T.C.-overcenkomsten met Indo

nesië schrijft in artikel 8 aan Indonesië en Nederland voor om over en weer te 
erkennen de fundamentele menselijke rechten en vrijheden opgesomd in een 
aanhangsel van het Statuut. 

Zelfs bij de onlangs in Bandoeng geh()uden conferentie van Aziatische en 
Afrikaanse landen, waar veel gesproken maar weinig gedaan is, heeft men met 
inkt op papier gezet het beginsel van: "eerbied voor het. recht en internationale 
verplichtingen" en heeft men het gehad over de Rechten van de Mens. 

I ntussen zucht een aantal Nederlan
ders en Indonesiërs in Indonesische 

gevangenissen. Deze mensen 'beleven wel 
heel weinig van de rechten van de mens. 

De détails der kwellingen, welke deze 
mensen ondergaan zijn genoegzaam in de 
pers wereldkundig gemaakt. 

Rechtsgeleerd Nederland heeft daar al 
tegen geprotesteerd bij monde der straf
r·echtshoogleraren J. M. van Buromelen 
en D. Hazewinkel-Suringa, die hun cri 
de coeur hebben geslaakt in hun artikel 
"Themis op de pijnbank in Indonesië" in 
het Juristenblad van 26 Februari 1955. 
Ook de Eerste Kamer heeft een waardig 
protest doen horen in zijn motie over de 
behandeling der Nederlandse arrestan
ten in Indonesië. 

Dat tot de mensenrechten het recht op 
Een behoorlijke verdediging in een straf
zaak behoort, staat vast. 

De. "rechtspleging" in Indonesië is 
thans zover, dat deze wordt onthouden 
aan een Nederlander, terwijl overigens 
op Nederlandse verdachten methoden 
worden toegepast, die men tot dusverre 
slechts voor mogelijk hield in Duitsland 
onder Hitier en welke men heden nog 
slechts aanwezig waande achter het 
ijzeren gordijn. 

* * 

Wij zien thans hoezeer zich wreekt, 
dat de Nederlandse Regering van 

stond af aan verzaakt heeft om tegen
over Indonesië het Recht te handhaven 
en te doen handhaven bij die nationale 
en internationale instanties, waarvoor de 
door Indonesië gepleegde schendingen 
van het internationale en Unierecht te 
berde gebracht hadden dienen te wor
den. 

Werkloos, althans slechts mondeling, 
maar niet daadwerkelijk protesterend, 
heeft de Regering van Nederland neer
gezeten bij de flagrantste dezer rechts
schendingen, als daar zijn de onthoofding 
van R.I.S. tot eenheidsstaat, de onder
drukking van de minderheden en de oor
log tegen Ambon. 

het bleek, dat één van deze wegen was 
het aanzoeken van een Engelse raads
man voor de gedetineerde Nederlander. 

Wij hebben dit van begin af zeer 
vreemd gevonden. Het is ons nimmer 
duidelijk geweest, wat de Nederlandse 
regering met deze stap heeft willen be
reiken. 

Men had er toch van stond af reke
ning mee moeten houden, dat de Indo
nesische "rechters" deze stap van de Ne
derlandse Regering zouden aftroeven 
door de vreemde raadsman als zodanig 
niet toe te laten. Hetgeen dan ook ge
beurd is. 

Men had evenzo goed onze beroemde\ 
Parijse confrère Maurice Garçon kunnen ' 
aanzoeken of een beroemd Amerikaans 
strafpleiter. Het staat voor ons vast, dat 
ook deze raadslieden geweigerd zouden 
zijn. En wat heeft men nu eigenlijk wil
len bereiken door een Engelse raadsman 
aan te nemen? 

De Engelse publieke opinie in bewe
ging brengen in geval van weigering? 

Onze Engelse bondgenoten zijn ons bij 
onze Indonesische perikelen niet steeds 
tot grote steun geweest! 

Het is waarlijk geert gemakkelijke 
zaak om vreemdEL,taad&ieden te doen 
fungeren voo~;,e·na&nale ·:gerechten van 
andere landen.' 

Prof. van Bèmmelen heeft in de Tele
graaf van 27 Mei de weigering van een 
visum aan mr Curtis Bennett wel, en . 
met rech~als een overtreding van de in
ternationale wellevendheid gesignaleerd, 
maar naar onze.mening niet overtuigend 
aangetoond, dat er voor de Indonesische 
rechter een geschreven rechtsplicht be-

* De Nederlandse regering, althans 
haar juridische adviseurs hadden 

dit ook kunnen weten. De regering heeft 
thans slechtE in schijn wat gedaan. Voor 
de zoveelste maal is de weg van de 
minste weerstand gevolgd en heeft men 
een wel ~eer ongelukkige weg gekozen. 

Wat gedaan had moeten worden is, het 
tot gelding doen brengen van het eigen 
recht dat men heeft. Nog altijd bestaat 
er een United Nations Commission for 
Inaonesia, nog altijd bestaat er· nominaal 
ü.olang de ontbinding van de Unie in 
Nederland althans niet geratificeerd is) 
een Uniehof. 

Zelfs bestaat er bij de Verenigde Na
ties - welke in zo hoge mate verant
woordelijk zijn voor wat er gebeurd is 
en wat er gebeurt in Indonesië - een 

, Commissie voor de Rechten van de Mens. 
Verder zijn daar de diverse R.T.C.· 

overeenkomsten, waaruit voldoende 
rec!ltskracht geput had kunnen worden 
voor de positie van Nederlandse straf· 
r-leiters in Indonesië. Eigenlijk is het ge
baar van de Nederlandse regering ridi• 
cuul en een erkenning van eigen on
macht geweest. 

Nederland moet zelf opkomen voor de 
rechtspositie van zijn eigen onderdanen. 
WH men de zaak in de internationale 
sfeer brengen - en daar is o.i. inderdaad 
alle re(ten voor - dan moet dat op de 
juiste wijze ·geschieden. 

En al mogen de sancties in de inter
nationale rechtssfeer onvolkomen zijn, 
de Nededandse regering had deze zaak 
en overige nog hangende rechtszaken te
gen Nederlanders in Indonesië op veel 
doeltreffender wijze voor het internatio
nale forum kunnen brengen, dan thans 
gebeurd is. 

Het aanstellen van een Engelse raads
rnaP - wiens toelating naar men kon 
weten hoogst dubieus was - is een slag 
in de lucht geweest. 

Men heeft ons bij de Verenig(ie Naties 
vaak ge'loeg de les gelezen, alUJ:ans- vele 
male'l ten onrechte gemeend dit"'te ~un
ne!'l doen. inzake Indonesië. .. 

::Iet wordt tijd, dat Nederland· zijn ·za
kC:n gaat verdedigen, daar· waar· zulks 
ho,,rt en daar waar men er zich mee 
dient in te laten. Als men een zaak niet 
brengt waar zij te winnen is, wordt ?.ij 
no:1it gewonnen. 
(Deze beschouwing werd ons reeds enige 
weken geleden toegezcmden, doch moest 
wegens plaatsgebrek blijven overstaan. 
Red.). 

Thans ondervindt Nederland, dat wie 
het Recht van en voor anderen verwaar
loost er zelf niet meer door gediend 
wordt. 

STAALBOUW 
Nederland heeft zich reeds zo vele 

rechtsschendingen laten welgevallen van 
de Indonesische eenheidsstaat, dat aldaar 
kennelijk de mening is gaan postvatten, 
dat men met Nederlanders alles kan 
gaan doen. 

Het heeft de schijn gehad, dat de Ne
derlandse regering fier zou worden toen 
een Nederlandse verdachte beroofd werd 
van zijn rechtsbijstand. De persoon en 
zijn proces zijn ons bekend. 

De Nederlanáse regering kondigde aan, 
dat zij na .,alles" wat vergeefs gedaan 
was, "andere ·wegen" zou inslaan. En 

RÖRINK &v·/o.BROEK 
--~--..... ~ENSCHEDE ______ __ 
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Politiek nieuws uit de hoofdstad 

.... En Amsterdam tunnelt eindeloos verder 
Officiële remmtngen staan nu een energieke aanpak weer tn de weg 

Tunnel. • • • . . und kein Ende. 
Wie dacht dat wij uitgetunneld waren en dat nu de handen uit de mouwen zouden 

kannen worden gestoken om I.J en Noordzee-kanaal vaste oeververbindingen te geven 
en te ontdoen van de scheepvaartbelemmeringen van ponten en (spoorweg) bruggen, 
begint al weer te twijfelen. Misschien zelfs te '!Janhopen. 

Wam de ladustrieel de heer Groot heeft, zoa 's wij in een vorice editie reeds schre
ftll, een nieuwe aanval geopend op het Tunnelplan 5, dat door de raad ter uitvoering 
111 aange-men, en hij komt weer met ZI.JN plan aandragen, onder mededeling dat 
tlit sneller ea goedkeper kan worden uitreveerd, en kan men deze actie in zekere zin 
la d" stadtam als een particuliere bijkomstirheid besc;h-wen, er treden - ook 

officiëler remminren op. 

Rijkswaterstaat is gaan overwegen of 
de Hemtunnel niet elders moet worden 
aangelegd dan waar deze tunnel oor
liPrankelijk is geprojecteerd. Een nieuwe 
1tudie naar de mogelijkheid van uitvoe
ring van een ander dan een sinds jaren 
reeds bestaand plan vergt uiteraard weer 
de nodige tijd en tijd is, wat de oplossing 
van dit probleem betreft, nu langzamer
àand wel heel kostbaar gewordeR. 

Of het onderzoek van Rijkswaterstaat 
- zo schreef het Parool - naar de mo
gelijkheid en voordelen van een ander 
tracé dan reeds sinds jaren in de plannen 
werd aangegeven, van invloed is op het 
vormen van een gemeenschappelijk tun
nelbureau voor de bouw van een IJ- en 
Hemtunnel, is op het ogenblik nog niet 
bekend. Evenmin is bekend of men in
derdaad deze beide tunnels tegelijk zal 
aanleggen. 

Het blad bevestigde onze vrees, dat de 
duur van het onderzoek waarschijnlijk 
wel in maanden zal moeten worden uit
gedrukt. 

De zinkmethode zal slechts over een 
kleine afstand kunnen worden gebezigd, 
namelijk in de vaargeul tussen de Java
kade en de Valkenweg. 

Van de Piet Heinkade tot de vaargeul 
en van de Valkenweg tot deze geul zul
len -bouwputten met 30 meter hoge dam
wanden moeten worden gemaakt. 

Het toepassen van de zinkmethode zou 
ten gevolge hebben, dat de oevers bij 
Valkenweg en Piet Heinkade en de kop 
van de Handelskade in het IJ verzinken 
tengevolge van het baggeren van de die
pe geul. 

Indien de bouwputten van beide oevers 
uit gelijktijdig worden gemaakt, dan zal 
de toegang tat de Oostelijke haven gedu
rende vele jaren slechts 150 meter breed 
zijn. 

De bouwput van de Piet Heinkade tot 
de vaargeul zal het emplacement van de 
Hollandse Stoomboot Mij voor zeesche
pen waarschijnlijk geheel onbereikbaar 
maken". 

* • * 

In zijn rapport naar aanleiding van zijn 
informaties bij deskundigen, schat de 

heer Van Tijen, dat de Velser-tunnel in 

1957 gereed zal zijn, de Hemtunnel in 1961 
en dat de IJtunnel daarna zal volgen; 
voorts dat de brug bij Schellingwoude in 
1957 gereed zou kunnen komen. 

Deze schattingen zijn deels optimis
tisch, deels teleurstellend. Dat laatste 
vooral wat betreft de brug bij Schelling
woude, waarop dan nu af zelfs nog twee 
jaar zou moeten worden gewacht .... men 
moet er niet aan denken, dat wij maar 
moeten blijven voorttobben met de pon
ten en dat men blijkbaar niet bij machte 
is een noodoplossing - die er lang had 
kunnen zijn - nu eens or zeer korte ter
mijn tot stand te brengen. 

De schatting, dat de Hemtunnel er in 
1961 zal zijn is zonder meer optimistisch. 
En wat de IJ -tunnel betreft - zijnde dus 
uitsluitend een autotunnel - :~;ijn wij ge" 
neigd langzamerhand zo pessimistisch te 
worden, dat wij de gereedkoming daar
van pas in 1965 zien. 

De directeur van de Vereniging van Be
drijven in Amsterdam-Noord concludeert 
in bedoeld rapport tot het volgende: 

,.Tot September 1956 zullen de wacht
tijden aan de ponten tengevolge van de 
toeneming van het aantal motorvoertui
gen langer worden; de indienststelling 
van de derde pontverbinding zal dan (de
ze schatting lijkt ons zéér optimistisch -
red.) gedurende een jaar enige verbete
ring brengen. 

Deze verbetering zal in 1957 nog iets 
groter worden, omdat dan een deel van 
het verkeer door de Velsertunnel zal 
gaan, doch die verbetering wordt dan 
weer teniet gedaan als in dat jaar de 
IJ-ponten aan de Valkenweg worden op
geheven. In dat jaar zal echter weer de 
brug bij Schellingwoude gereed ko
men". . . . en zo rekent de heer Van 
Tijen voort. Het blijkt dan dat hij einde
lijk in 1964 beland, zijnde volgens zijn in-

formaties het jaar waarin de. IJ-tunnel 
(autotunnel ! !) er dan zal zijn. 

• • • 
Tegelijk met al deze omtrent eeD. op-

lossing al weer vertwijfeling w:ek
kende berichten en beschouwingen in de 
bladen, heeft men dan ook noe kunnea 
lezen, dat een enkele industrie Amster
dam verlaat, omdat zij geen huisvesting 
kan vinden voor de arbeiders, die zij bij 
de uitbreiding van haar bedrijf nodig zal 
hebben. 

Dat een andere industrie goeddeels 
wegtrekt, omdat men elders van een ge
meentebestuur meer medewerking krijgt. 

Dat Du Croo en Brauns, welke firma 
er ook over dacht zich buiten Amsterdam 
te gaan vestigen nu zij door de IJ -tunnel 
wordt verjaagd, gelukkig voor de hoofd
stad behouden blijft, doch dat met de 
gemeente nog geen vergelijk bereikt is 
over de vergoeding van de zeer hoge 
kosten, die aan de gedwongen verplaat
sing van dit bedrijf zijn verbonden. 

Dat .... maar laat ons niet te somber 
worden en dan maar liever de altijd weer 
geruststellende lectuur tot ons nemen, 
die ons wordt geboden in ,.Mens en Stad, 
Amsterdam vandaag en mqrgen", dat ver
kwikkende P.v.d.A.-plan, dat in 1953 aan 
de vooravond van de laatste raadsverkie
zingen verscheen en waarin staat, dat de 
kracht van Amsterdam niet bestaat in 
mijmeringen over het schone verleden, 
doch in de driftige wil om aan de toe
komst op eigen wijze vorm te geven. 

Waarin ook staat, dat degeen, die het 
beeld van Amsterdam economisch, sociaal 
en cultureel overziet, tal van nieuwè ini
tiatieven ontdekt waaruit de stad der toe
komst geboren wordt. 

Wij blijven ondanks alles dan toch 
maar weer optimistisch op de Tunnel
geboorten wachten. 

Wanneer de Hemtunnel op een andere 
plaats, dan tot nu toe was ontworpen, zal 
worden aangelegd, betekent dit tevens 
dat men voor de aanleg van deze tunnel 
met een open: bouwput gaat werken en 
dat dan, omdat de IJ -tunnel volgens de 
zinkmethode moet worden aangelegd, een 
gemeenschappelijk tunnelbureau eigen
lijk geen zin meer heeft. 

I
s dit ondernomen onderzoek dus al wei
nig bevorderlijk voor het verkrijgen 

van een snelle oplossing, het instellen 
·ervan houdt ons opnieuw in twijfel over 
de vraag, of de te verkrijgen oplossing 
inderdaad i- over zoveel jaren - dan 
'wel inderdaad dè oplossing zal blijken te 
~n. . 

Gemeenteraad in afwachting van een nota over 
de toekomstige huisvesting van de Universiteit 

Het publieke vertrouwen in deze ge
hele tunnelzaak, dat enigermate hersteld 
leek, is weer aan het wankelen gegaan. 

Een bijdrage daartoe is nu ook weer 
het rapport van Tijen over de uitvoering 
\ran het door de raad aanvaarde plan 5 
voor de aanleg van een IJ -tunnel. 
. Daarover berichtte Het Handelsblad: 

,.De directeur van de Vereniging van 
Bedrijven in Amsterdam-Noord heeft aan 
de leden dezer vereniging een rapport ge
zonden, waarin hij een aantal gezichts
punten naar voren brengt met betrekking 
tot de_ tunnelbouw. Deze mededelingen 
zijn ontleend aan een gesprek, dat de 
heer Van Tijen met twee deskundigen op 
het gebied van tunnelbouw had. 

Wat IJ-tunnelplan 5 betreft achtten de 
deskundigen de uitvoering van het project 
zeer wel mogelijk, doch geenszins eenvou
dig. 
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Ook op ander terrein moet nog zeer veel tot stand 

maar van een mptorische kracht kan helaas nog niet 

worden gebracht, 

worden gesproken 

Toen in de laatste r~yverradering het voorstel aan de orde kwam om aan de Vrije 
Universiteit ter gelegenhei~ van haar jubileum een bijdrage te geven van f 500.000 
voor de bouw van haar universiteitscomplex, welk voorstel werd goedgekeurd, is ook 
de Universiteit van Amsterdam ter sprake gekomen. 

Men informeerde naar de stand van zaken ten aanzien van de huisvesting van de 
eigen stedelijke universiteit en van de zijde van wethouder mr A. de Roos heeft men 
toen vernomen, dat de raad binnenkort een nota over· de toekomstige huisvesting 
krijgt aangeboden. 

Het is te hopen, dat deze nota ons ook iets zal bieden over een ,.plan voor de univer
siteit", waarover al zoveel jaren sprake is. 

De universiteit van Amsterdam is sinds de bevrijding eigenlijk oncontroleerbaar of 
onoverzichtelijk gegroeid en er is enkele jaren geleden een thesaurier-generaal aan
gesteld, wiens taak het dan tevens zoude zijn de rehele universitaire situatie te gaan 
overzien. 

Men mag eigenlijk wel aannemen, dat deze functionaris, wiens taak verre van 
remakkelijk moet zijn geweest, thans een helder inzicht heeft verworven over de 
rroei van de universiteit, de tekorten en wenselijkheden die zich aftekenen, kortom 
dat hij een inzicht heett gekregen, dat bijeen genomen een ,.plan" zou kunnen worden 
genoemd. 

Ons lijkt het althans ondoenlijk voor 
B. en W. met een nota over de toekom
tige huisvesting voor de dag te komen, 
wanneer die huisvesting niet volgens 
plan, dat wil ten minste zeggen volgens 
de thans geldende behoeften en de te 
voorziene toekomstige mogelijkheden en 
eisen, is ontworpen. 

Weshalve wij dus zeer benieuwd zijn 
naar deze nota. 

Hopen wij tevens, dat het "binnenkort" 
als termijn, waarop de raad deze nota zal 
krijgen aangeboden, inderdaad een b in
n e n k o r t zal zijn. 

• • 
Er is, wij schreven er onlangs reeds 

over, voor de komende jaren voor 
en in Amsterdam heel wat te verzetten. 

Er liggen de saneringsplannen, die in 
verband met de aanleg van de IJ-tunnel 
althans gedeeltelijk toch spoedig tot uit
voering zullen moeten komen, daar is 
het werk van de aanleg van de tunnel 
zelf, daar zijn objecten als nieuw stad-

huis en opera en daar zijn allerlei pro
jecten, die zijn neergelegd in een aantal 
de laatste jaren verschenen nota's. 

Men denke maar eens aan de actuele 
nota over de oude binnenstad en de op
lossing van het verkeersprobleem, zoals 
dat daarin - de doorbraken - aan de 
orde wordt gesteld, de practische uitvoe
ring van de gedachten, althans wanneer 
de raad die onderschrijft, welke zijn 
neergelegd in het zeer recent verschenen 
rapport van de commissie, die een onder
zoek heeft ingesteld naar de mogelijkheid 
tot huisvesting van musea e.d. in de door 
de gemeente aangekochte (en eerst nog 
te restaureren) synagogen en andere ge
bouwen, en de nu weer aangekondigde 
nota over de toekomstige huisvesting van 
de universiteit van Amsterdam zal uiter. 
aard ook wel weer het nodige te onder
nemen geven. 

Er is de komende jaren zéér ·veel in 
Amsterdam te verzetten en men mag in 
het belang van de stad innig hopen, dat 
men er in zal slagen dat met voortva
rendheid te doen. 

Wij hebben al eens betoogd, dat tot die 
voortvarendheid, tot dat élan voor het 
stedelijke openbare leven een krachtige 
stimulans zal moeten uitgaan van de raad 
zelf. 

In het particuliere bedrijfsleven heeft 
men, zoals bij voortduring blijkt, geen 
prikkel van het Prinsenhof nodig. Maar 
voor de stad zelf, haar ontwikkeling, aan
zien en .bloei, haar toekomst, zal er eell 
motorische kracht van de raad zelf mo~ 
ten qttgaan. ' 

In zijn voorlaatste zitting heeft de raad 
ons tot wanhoop gebracht en wij hebben 
in deze kolommen een overzicht gegevell 
van wat de Amsterdamse bladen. van 
welke richting ook, over die zitting heb
ben geschreven. 

De jongste zitting was gelukkig niet zo 
,.beschamend" zoals een der bladen de 
voorgaande vergadering heeft genoemd, 
doch de kracht en de vitaliteit, waaraan 
Amsterdam behoefte heeft, is daarin nog 
niet ontplooid. 

Er is, wanneer men uit bovenstaande 
nog zeer onvolledige opgave ziet wat Am
sterdam de komende jaren te doen staat, 
geen tijd te verliezen op het Prinsenhof. 

Wanneer de communisten, zoals nu 
weer gebleken is, daar, omdat zij uit de 
Commissies van Bijstand zijn geweerd, 
een op zichzelf verklaarbare, doch daar
mee nog geenszins vergeeflijke destruc
tieve tegenstroom willen ontwikkelen, 
dan is het voor alle andere groeperingen 
eens te meer zaak zich boven politieke 
tegenstellingen uit te verenigen tot een 
krachtig en zakelijk college, dat te bestu
ren weet, doelbewust en met voortva
rendheid. 

De zomervacantie komt in zicht. Wij 
hopen, dat de vroede vaderen straks na 
verdiende rust met nieuwe moed en in 
voor Amsterdam en haar algemene belan
gen weldadige eensgezindheid de handen 
gezamenlijk aan de ploeg zullen slaan. 

Want na de weinig spirituele tred ge
durende tien jaar wordt het tijd dat Am
sterdam nu gaat opmarcheren. 



"Maak V. V.D. sterk''!! 

N. Y. Scheepswerven " PIET HE IN" 
v.h. Fa. W. SCHRAM & ZONEN 

Werven te Bolnes en Papendrecht 

NIEUWBOUW EN REPARATIES 

Verbouwen van Sleepschepen tot Motorboten 
inclusief inbouw t'n revisie van motoren 

DWARSHELLINGEN 2 X 115 meter 
geschikt voor het zwaarste materiaal 

DROOGDOK 115 X 30 meter 
geheel overdekt 

Telephones: 

IWtterdam: '71354-77855 Dordrecht: 3774-8329 Ridderkerk: 213-302 
voor werf Bolnes Papendrecht B411nes 

N.V. MACHINEFABRIEK EN REPARATIEBEDRIJF 

J H KELLER Rotterdam~O. 
• • Schaardijk 81 

Rijdbare kraan van 13 ton. 
Levering, inbouw, reparatie en onderhoud van dieselmotoren 
Aanleg, onderhoud en reparatie van electrische lich~ en 
krachtinstallaties voor schepen. 
Onderdelen, scheepsschroeven, zoetwaterkoelers, enz. 
Levering en montage van mechanische installaties voor de 
zuivering van afvalwater. 

Briefadres: Rotterdam-0. 
Telegram-adres: Keimotor Rotterdam 
Telefoon: Rotterdam .............. - ....... 112980 

Na 17 uur: Onderdirecteur 112981 
Portier 112982 1!' 

N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM, WESTZEEDIJK 52, TEL. 111520 

FABRIKANTE VAN: 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETERS, TACHOMETERS, 

Agenten voor Zeekaarten en 
Nautische boeken. 

REPARATIES OP KORTSTE TERMIJN. 

TELEVISIE RADIO 

WILLEM DE JONG 
Voorheen PASSAGE 

Specialisten sinds 1901 

GRAMO 

KORTE HOOGSTBAAT 11 

Telel... 1171tt (3 lijllell) 

Tussen Gerzon en V. 1t D. 

TAPE~RhCORDERS 

BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 

VERSIERINGEN VOOR RECEPTIES 

BRUIDSBOUQUETTEN ENZ. ENZ. 

IMmlnK DE LAnGE 

.. 

v/h J.C. DE LANGE'S Koninklijke Tuinbouwinrichting 

Hofleverancier van H.M. de Koningin 

MEENT 125 - ROTTERDAM - TELEFOON 27977-22303-20999 

INTERN. MEUBEL TRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

• Verhuizingen en transporten onder volle garantie 
• Verpakkingen voor zeetransporten naar alle werelddelen 
e' Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels 

Let op het j u i s t e adres! 
lNSULINDESTRAAT 260-291 (hoek Bergweg) 
Rotterdam~C. Telefoon 46021 

van zee- en 
binnenschepen 

WERF DE NOORD n.v. 
ALBLASSERDAM 

CAPT AlN A. DE JONGE 
Gecontroleerde Particuliere Dag- en Nacht Bewakingsdienst. 

Bewaking van Schepen, Kaden, Loodsen, Wagons en opgeslagen goederen. 
Vakkundig en Technisch personeel voor verhalen 'ftD schepen; 
openen en schoonmaken van ruimen, binnen- en buitenboord 
verven, ketel en tank reinigen, aflos donkeyman, matrozen, 

koks, enz. 

Bh VAN VOLLENHOVENSTRAAT, ROTIERDAM· , 
Telefoon dag en nacht 23578 

LEDERWAREN 

Lijnbaan 119 

Nieuwe Binnenweg Uil 

Noordmolenstrpt T 

BETONPAAL 
.. ONDERIN GEN 
"SYSTEEM DE WAAL" 

----~···--········· ···----
~i~IT~J~ili~~li~i~~~~~~~ ~ ~ ~ t ~ ~~ ~ ~ti~~H~~~H~H~i~ 

Ruim 40 jaar ervaring - 10, 111, 20, 
25, 30, 311, 40, 110, 60, 70, 80 ton. 

Voor versterking en nieuwbouw. 

Ook IN fabrieken - kerken -
scholen huizen. 
Door het gehele land. 

DE W AAL'S INDUSTRIE N.V ., 

A'dam, Tel. 81810, Gen. Vetterstr. 58 
R'DAM, Tel. 65219, Thorledeweg 5 

REISARTIKELEN 

Nieuwe Binnenweg MI 
Beijerlandselaan 110 
Hoogsbaat 80 (Schiedam) 
Telefoon kantoor 21122 

Voor Chemitcll 
Reinigen Met 

FIX-COUPE 
MABEHANDELIII8 
(waardoor de cou})e 
van ieder k.ledinp\Uk 
onberispelijk hersteld 
en de textielvezel ver
jongd wordt)· 

Ch~mlsch Reiniglngs,;edrljf 

Van Alphen 
ROTTERDAM: 
HOOFDKANTOOR; 
Oostzeedijk 206-208, 
telet. 28026, 26669, 

111733 (2 lijnenl 
DordtselaoF' I I 0, 

tel. 77494 
Burgem. Hottmanpl. 2, 

tel. 25867 
Croaswijkseweg 47, 

tel 116952 
1 e Pijnackerstraat 132, 

tel. 83990 
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J' oor schepen: Jl oor scheepsverven: 

DE NEDERtANDSE 

Sl.H~l:PSBUUWERS 
PIETER SCHOEN & ZOON N.V. 
ROTTERDAM 

WIL TON-FIJENOORD 
ROTTERDAM SCHIEDAM 

:)cheepsbouw 
Machinebouw 

Re parade 

Drijvende dokken van 4500 
tot 46000 ton hetvermogen 

W. F.- Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

SNIKKERS' HANDEL MIJ. N.V. 
fEL. 44052 OVERSCHIE 82477 K 1800 

* 
DRAAD - DUNW ANDIG - VLAMPIJPEN 

FI'ITINGS FLENZEN LASBOCHTEN 

FABRIEKSKACHELS 

·~ lpodern~. 
BINGHAM &CO. zonweringen 

jalouzieën 

"luxaflex" 

HINGHAM & CO. 
sahiedam 

• Postbus 103 7 • St. Jobsweg 30 

e 
A. VAN HOB()KEN & Co. 

ANNO 1774 

DEVIEZENBANK 

• 
PARKLAAN 1!-84, TEL, 110S20 ('r IUDeo). TEJ:..Elt lll'rt 

ROTTERDAM 

VAN DER VORM's 
AANNEMINGSBEDRIJF N.V. 

ROTIERDAM 

Kantoor: COOLSINGEL 75 • lelefoon 27700 

N.V. Vereenigde Touwfabrieken 
GEVESTIGD TE ROTTERDAM 

's-GRAYENWEG 264, TEL. 11.40.60 

* 

Fabrikanten van: 

ST AALDRAADKABELS 
HERCULESTOUW - PYTHONTOUW 
SISAL- EN MANILLATOUWWERK 

* 

En van de welbekende VfRTO·PRODUCTBN: 

JABO 
VELVETO 
UNIRO en 
COC OS 
voor vloerbedekking. 
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Start van sportieve 
strijd tussen de 
Partijafdelingen 

<Zie pag. {). 

VRIJHEID EN 
DEMOCRATIE 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTU VOOR YRIJHEfD EN DEMOCRATIE 
di 

INTERNATIONAAL LIBERALISME 
In zijn epeningsrede voor de jongste algemene 

vergadering onzer partij heeft onze voorzit~ 
t-er aan de internationale politiek meer aandacht 
geschonken dan hij bij deze gelegenheid pleegt te 
doen. 

Daartoe bestond velerlei aanleiding. 
Daar was allereerst de toen voor de deur staan~ 

de herdenking onzer bevrijding. qie als vanzelf 
uitlokte tot een beschouwing over de ontwikkeling 
der internationale verhoudingen sinds 19:45. 

De politieke vprmgeving van Europa is daarbij 
een probleem op zichzelf. Ons continent heeft niet 
alleen zijn eeuwenlange wereldhegemonie verlo~ 
ren, het is minder dan ooit een eenheid en kan 
ternauwernoód meer als een zelfstandigheid wor~ 
den beschouwd, sinds het IJzeren Gordijn Europa 
en de wereld in tweeën splitste, waardoor West~ 
Europa en Amerika min of meer tot een W es te~ 
lijke eenheid werden saamgesmeed. 

In die nieuwe eenheid moge West-Europa niet 
de dominerende positie innemen, belangrijk voor 
dit geheel blijft het om velerlei redenen wel: stra
tegisch, economisch en cultureel. Wat dit laatste 
betreft is Europa niet alleen de bakermat der be
schaving waarin West-Europa en Amerika zich 
bovenal één weten, het draagt tot die gemeen• 
schappelijke cultuur nog steeds zijn deel bij. 

Die cultuur nu is niet denkbaar zonder het Li
beralisme dat immers de geestelijke structuur zo~ 
wel van Europa als van de grote republiek aan 
gene zijde van de Atlantische Oceaan mede he .. 
paald heeft . .,Liberalisme" - aldus prof. Oud in 
de bedoelde rede - .,is immers veel meer dan een 
richtsnoer voor politiek en economisch beleid. Het 
is de machtige stroom:, die door de geschiedenis 
der mensheid gaat en die voor ieder mens de vrij.-
heid vraagt tot volledige ontplooiing ...... In· onze 
eigen geschiedenis zie ik haar als bewust streven 
ontstaan aan het einde der middeleeuwen." 

Zowel de onderlinge verbondenheid welke de 
geschiedenis sinds de ineenstorting van Nazi· 
Duitsland tussen de volken van het Westen heeft 
geschapen als ·de plaats die het Liberalisme in hun 
gemeenschappelijke cultuur inneemt, noopten de 
redenaar op onze jaarvergadering welhaast, de 
internationale politiek in zijn beschouwingen te 
betrekken. Immers tegen deze achtergroll,d krijgt 
een betoog over de algemene politieke situatie in 
het eigen land en over· de positie van het Libera
lisme in Nederland diepere zin. 

Dat mr Oud daarbij vrij uitvoerig inging op de 
situatie in West-Duitsland lag evenzeer om meer 
dan één reden voor de hand. Allereerst omdat dit 
land thans deel uitmaakt van de Westerse Unie 
en het voor deze Unie van het grootste belang is, 
hoe zich de toestanden daar ontwikkelen. Evenals 
na de Eerste Wereldoorlog moet ook thans nog in 
de boezem van het Duitse volk een zware strijd 
om de democratie gestreden worden. Hier nu 
hangt veel af van de houding der "Freie Demo~ 
kratische Partei", die zich dezer dagen beklaagd 
heeft over de houding, die de Nederlandse libera~ 
len nog altijd ten opzichte van haar aannemen. 

Prof. Oud, door de parlementaire redacteur van 
het "Algem. Handelsblad" om commentaar op dit 
communiqué gevraagd, gaf als zijn mening te 
kennen, dat men hierin waarschijnlijk een reactie 

heeft te zien op het hoofdartikel in genoemd blad 
van 10 Juni j.l. over Duits liberalisme, een artikel 
overigens dat onze partijleider met volledige in~ 
stemming had gelezen. 

Wat toch is het geval? 
Hoe gaarne wij het anders zouden zien, de 

Freie Demokratische Partei, die, zoals het "Alg. 
Hbl." schreef, in het nieuwe Duitsland de verte• 
genwoordigster van de liberale gedachte wil zijn, 
blijkt helaas niet vrij van nationaal-socialistische 
smetten. Mr Oud wees hiertoe op het betreurens· 
waardige recente geval-Schlüter, maar er ware 
meer te noemen dat de bezwaren die in Neder~ 
landse liberale kringen tegen de F.D.P. bestaan 
toch ook in Duitse liberale ogen wel verklaarbaar 
moet maken. 

Wij betreuren dit allereerst om der wille van de 
positie van het liberalisme in Duitsland zelf. Poli~ 
tiek gezien is weliswaar die positie nooit heel 
sterk geweest, maar ideëel heeft het liberalisme 
ook aan de waarlijk grote figuren uit het Duitse 
geestesleven zoveel te danken, dat men hier toch 
wel mag spreken van een erfenis uit het verleden, 
die de Duitse liberalen van heden de plicht oplegt 
de liberale gedachte zuiver te houden, juist nu het 
Duitse volk weer de gelegenheid kreeg tot staat
kundige opbouw in vrijheid en op democratische 
basis. 

Wij betreuren de bedenkelijke mentaliteit, 
waarvan het geval-Schlüter een symptoom is, óók 
uit internationaal oogpunt. Want meer dan ooit 

moet samenwerking van liberalen in internationaal 
verband eis des tijds heten. 

Liberalen zijn niet de enigen die in deze jaren 
ondervinden, dat samenwerking op internationaal 
vlak geen eenvoudige zaak is. Ook het socialisme, 
dat tot in Juli 1914 zo gemakkelijk van de "Inter~ 
nationale" sprak en zong, heeft dit moeten er .. 
varen. Politieke stromingen ontwikkelen zich nu 
eenmaal niet overal gelijk en bij alle internationale 
goede wil spreken in de concrete politieke vraag~ 
stukken ook nationale belangen en problemen een 
woordje mee. 

Dit neemt echter niet weg, dat samenwerking 
van geestverwante partijen noodzakelijker wordt 
naarmate de volkeren zich door internationale 
regelingen nauwer aan elkander verbinden, gelijk 
in het Westen thans het geval is. Dit kan voor 
een principiële partij als de V.V.D. is, slechts zijn 
een samenwerking op principiële basis, d.w.z. dus 
op de grondslag van gelijkgezindheid en gelijk-' 
gerichtheid tussen de partijen die in de verschil~ 
lende landen geacht worden de liberale gedachte 
te belichamen. 

Niets zal ons liever zijn dan door de feiten 
overtuigd te worden dat samenwerking op zulk 
een grondslag met de Freie Demokratische Partei 
voor de Nederland se liberalen mogelijk is. }\/ ~t 
de F.D.P. en met de partijen, die in de overige 
Westerse landen het liberalisme voorstaan. Want 
ook daaraan ontbreekt nog wel het een en ander. 

DeR. 

De V.V.D.-dag op Zaterdag 17 September 
roept ook U! 

wie Uwer weet nog niet, dat op Zaterdag 
17 September te Scheveningen de 

V.V.D.-dag gehouden wordt? 
Het werk-comité en het landelijk eomité zijn 

voortdurend bezig met de voorbereiding. Zij wil~ 
len er voor zorgen, dat vele duizenden leden en 
geestverwanten naar Scheveningen komen om die 
dag te maken tot een waarlijk grootse manifestatie 
van liberaal Nederland. 

Wat kunt U nu doen? Heel veel: door in fa
miliekring. in de omgeving van Uw vrienden en 
kennissen te wijzen op deze dag: door zelf te zor~ 
gen, dat ge op die dag niet met vacantie bent, 
binnen- of buitenlandse reizen maakt, Uw afspra .. 
ken, die ge toch maken moet, juist in die dagen 
er voor of er na in Den Haag of omgeving vast te 
leggen. 

Maar vooral om U voor te nemen, gelijk wij 
ons dat voorgenomen hebben, dat deze dag moet 
slagen. 

Des morgens zal er op de Algemene Begraaf .. 
plaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag een 
krans gelegd worden op het graf van Thorbecke 
door onze partijvoorzitter, prof. Oud. 

De vereiste toestemming is hiervoor reeds ver~ 
kregen. Deze kranslegging, verbinding tussen ver .. 
leden en heden luidt als het ware deze dag in. 

Het betekent het brengen van een eerbiedige 
hulde aan hem, die in Nederland op zo voortref,.. 

felijke wijze de 1·~erale gedachten in woord en 
praktijk wist te verwezenlijken. 

Des middags om drie uur begint de grote bij· 
eenkomst in de grote Kurzaal en als de belang~ 
stelling zo groot is, als wij verwachten, ook in het 
Circusgebouw. 

Voor het eerst zullen op deze dag de V.V.D.~ 
vlaggen wapperen. Er zal een muzikale omlijsting 
zijn rond de toespraken van prof. Oud en mr Van 
Riel en des avonds zal voor degenen, die dan nog 
blijven, een gezellige en feestelijke bijeenkomst 
gehouden worden. 

Deze V.V.D.-dag, die tevens de inzet vormt 
van de nieuwe ledenwervingscampagne voor onze 
partij, moet en zal slagen. 

Maar dat kan alleen, als U ons helpt. Richt U 
tot het bestuur van Uw afdeling, organiseer ge~ 
zamenlijke bijeenkomsten ter voorbereiding van 
een gemeenschappelijke tocht naar Den Haag. 
Laat nu blijken, dat in een partij, waarin velen, 
en terecht, voorstanders zijn van individueel den~ 
ken, een gezamenlijke grootse betoging mogelijk 
is. 

Daarom roep ik U op om op Zaterdag 17 Sep .. 
temher de V.V.D.-dag in Scheveningen bij te 
wonen. 

D. W. DETTMEIJER, 
Voorzitter Werk- en 
Landelijk Comité V.V.D .... Dag 
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l(amergesprek over de onderwijsnota" s 
·Mevrouw Fortanier-de Wit, kon met menige gedachte instemmen Belangstelling 

der ouders voor de openbare school en het onderwijs Motie-Van Sleen 
over de toepassing der pacificatie aangehouden 

De Tweede Kamer heeft in de afgelopen weken officieel twee, maar in feite 
drie onderwijsnota's afgehandeld. 

Ernstige bezwaren daarentegen had 
spreekster tegen de gedachte, de mo
gelijkheid te scheppen om aan de scho
len voor voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs en hoger algemeen voortge
zet onderwijs een voorbereidende klas 
te verbinden, die de zeSde klas vuor 
basisonderwijs zou vervangen. 

Die nota's betroffen het nijverheidsonderwijs (het lager en middelbaar technisch 
enderwijs voor jongens) en het geheel van onderwijsvoorzieningen. 

De nota betreffende onderwijsvoorzieningen was in Juli 1951 reeds door de 
toenmalige minister Rutten ingediend, maar de door minister Cals uitgebrachte 
nota naar aanleiding van het schriftelijke verslag van de vaste commissie voor 
Onderwijs, K. en W. bracht zoveel wijzigingen (o.a. een geheel andere indeling 
van het onderwijs), dat zij terecht werd aangeduid als "Tweede Onderwijsnota". 

Een proef "OOr kinderen van uitzon
derlijke begaafdheid zou misschien ma
gelijk zijn, maar zelfs dan had zij nog 
reserves. Elfjarige kinderen op deze 
wijze voor te bereî.den op dergelijk on
derwijs is, naar zij vreesde, een over
trekken van de capaciteiten van het 
kind. 

Onze gee\tverwante mevrouw Fortanier-de Wit stelde vast, dat het uiteraard 
slechts de bedoeling was, dat de Kamer zich bij dit debat over de grote lijnen 
zou uitspreken, omdat pas wanneer de Kamer de desbetreffende ontwerpen voor 
iich zou hebben, "spijkers met koppen" zouden kunnen worden geslagen. 

Wat nu de z.g. tweede nota betreffende onderwijsvoorzieningen betreft Het 
enze woordvoerster een vrij tevreden geluid horen over de opzet en de voorge
Bomen hoofdindeling van onze onderwijsorganisatie. 

Voortgezet onderwijs 
l\11' et het structuurplan voor het voort
lt.! gezet onderwijs kon zij zich in al

gemene zin zeer wel verenigen. Wij we
ten nu tenminste wat de plaats van het 
u.I.o. zal worden. 

Die hoofdindeling zou worden: kleu
teronderwijs, basis-onderwijs, voortgezet 
onderwijs en wetenschappelijk o~der
wijs. In tegenstelling tot de nota-Rut
ten had in de nota-Cals ook het land
en tuinbouwonderwijs een plaats dn.a.rin 
gekregen, waardoor baars inziens een 
lacune was opgevuld. 

In tegenstelling tot verscheidene andere 
sprekers had zij ook niets tegen de be
namingen voor de onderdelen van het 
voortgezet onderwijs, namelijk: l.a.v.o., 
m.a.v.o, h.a.v.o. en v.w.o. respectieve
lijk voor het lager-, middelbaar- en hoger 
algemeen voortgezet onderwijs en het 
voorbereidend wetenschappelijk onder
wijs. 

Zij vond deze benamingen psycholo
gisch niet zo slecht bekeken en ook 
beter beantwoordend aan de werkelijk
heid. 

Het u.l.o., zo ze1 zij, is tenslotte geen 
Jager onderwijs, en een middelbaar
toohnische school (m.t.s.) vindt in de 
aanduiding "hogere technische school" 
·een benaming, welke het daar gegeven 
onderwijs meer recht doet en bovendien 
beter aansluit bij equivalente onderwijs
inrichtingen in het buitenland. Zij vond 
dat ongetwijfeld een voordeel. 

Het voornaamste van de nota was -
en daarmede betuigde mevrouw Forta
nier haar grote instemming - dat ge
streefd is naar een "evenwichtig uitge
bouwd stels·el van zo goed mogelijk op 
elkaar ingestelde onderwijsvoorzienin
gen", een soepelheid in de organisatie, 
waarbij niet alleen de doorstromings
mogelijkheid voor de leerlingen van het 
ene schooltype naar het andere zo groot 
mogelijk is gemaakt, doch ook de mo
gelijkheid en noodzakelijkheid voor ex
perimenteerscholen uitdrukkelijk een 
plaats hebben gekregen. 

Bij nauwkeurige nalezing van de 
'(tweede) nota moest zij zeggen: het zit 
er inderdaad allemaal in. En de komen
de nieuwe wetsontwerpen en wetswijzi
gingen, die, naar zij hoopte, niet al te 
lang op zich zouden laten wachten, zul
len er veel toe kunnen bijdragen, dat 
meer kinderen zonder tijdverlies een 
plaats krijgen op de school, die over
eenkomt met hun capiciteiten. 

Doelbewust is de weg van de <!oor
stromingsmogelijkheden aangewezen. 
Hiermede wordt voldaaL aan eert van 
de eerste eisen van de democratie: het 
recht op zoveel mogelijk gelijke ontwik
kelingskansen voor iedereen. Een recht 
van het kind en een belang van de ge
meenschap als geheel wordt hiermee 
gediend. ' 

Mevrouw Fortanier was het geheel 
eens met de uitspraak in de nota, dat 
onze maatschappij de neiging heeft de 
betrouwbaarheid van het examen als 
selectiemiddel te overschatten. Voor de 
eindexamens moet het mogelijk zijn een 
vorm te vinden, die dit selectiemiddel 
beter aan het doel doet beantwoorden. 

Wat daaromtrent in de nota-Cals aan 
denkbeelden was ontwikkeld (o.a. voor
keur voor .!en proef. of schakelklas of 
-periode, waarin gedurende langere tijd 
de geschiktheid van de leerlingen voor 
het volgende schooltype kan worden be
oordeeld boven het stelsel van korte 
examens) had haar warme instemming. 

B4?vendien behoeft bij een goede af
weging van de mogelijkheden •roor 

MINISTER CALS 
tweede onderwijsnota 

kern- en keuzevakken dit niet te bete
kenen, dat het de leerlingen alleen maar 
gemakkelijk wordt gemaakt. 
· Wat het basisonderwijs betreft kon 

onze geestverwante wel verklaren te 
behoren tot hen, die van oordeel zijn, 
dat de zes- en zevenjarige kinderen, die 
nu in de eerste en tweede klas van de 
lage:re school zitten, onderwijs moeten 
hebben, aangepast aan de kleutersfeer. 

Mevrouw Fortanier sprak de hoop 
uit (en de staatssecretaris, dr De Waal, 
bleek daarvoor alles te voelen), dat 
het mogelijk zou zijn, ten aanzien van 
het plan van de heer Van Zwet experi
menten op dit gebied door te voeren. 

Doet men dit, dan zal het basisonder
wijs 5-jarig kunnen zijn en dan zal bo
vendien de verlaging van de leerlingen
schaal, die onvermijdelijk is om tot ver
nieuwing te komen en experimenten 
mogelijk te maker., op korte termijn 
mogelijk zijn. 

In tegensteling tot de heer Tilanus (C. 
H.) was zij van mening, dat deze belang
rijke tak van onderwijs onder de nieuwe 
naam m.a.v.o. de juiste plaats in het on
derwijsstelsel zou krijgen. 

Een vernieuwd leerplan van grote "be
weeglijkheid" met een diploma, dat recht 
van toelating geeft .tot de eerste leer
kring van de kweekschool voor onder
wijzers en tot middelbaar beroepsonder
wijs, kwam haar aantrekkelijk voor. 

Het leek haar ook juist gezien, dat de 
nota de cursusduur van de school voor 
hoger algemeen voortgezet onderwijs (h. 
a.v.o.) op 5 jaar heeft gesteld, evenals 
dat met de middelbare meisjesschool het 
geval is. En wat haar bijzondere instem
ming had was, dat aan de diploma's van 
deze beide schooltypen dezelfde rechten 
verbonden zullen zijn. 

Een verheugend verschijnsel achtte 
onze woordvoerster het, dat de belang
stelling voor het volgen van technisch 
onderwijs in ons sterk industrialiserende 
land groeiende is en dat het lager tech
nisch onderwijs in nieuwe banen wordt 
geleid. 

De lerarenopleiding bij het lager tech
nisch onderwijs baart nog steeds grote 
zorgen. Het leek haar dan ook niet te 
verwerpen, aan afgestudeerden van een 
m.t.s. na paedagogisch-didactische scho
ling onderwijsbevoegdheid te geven voor 
theoretisch-technische vakken. 

Openbaar onderwijs 
en pacificatie 

M inder tevreden - misschien is het 
beter te zeggen: minder gerust 

- was onze geestverwante over de baars 
inziens weinig duidelijke instelling vaa 

DEZE BURGER 
meent zich soms een valk te zijn: scherpe oogjes en een majestueuze vleu
gelslag en dan maar aandachtig naar beneden kijken, naar het gedoe der 
uilen. 

Maar soms - ik zeg soms -is het maar minnetjes: gekortwiekt, arm
zalig vogelijn op groene tak; suffig fladderaartje met tranige oogjes. 

Nu bèn je stukjesschrijver in een politiek blad (zeg ik dan; stil tegen mij 
zelf) en nu gaan hele brokken en flarden staatkunde aan je snavel voorbij; 
ganse hoofdstukken staatsbestel en politieke dadendrang, waar je geen weet 
van hebt. Kabinetten vallen er over en worden uit de brokstukken weer ge
kramd en keurig opgezet; het zijn inzetten voor veel geschrijf en gekrakeel; 
hele professoren en complete doctorandussen bemoeien zich ermee; vakbon· 
den gaan er stijf-van-angst-voor-de-lieve-centjes van overend staan; forma
listen gaan ervoor achter het papier ziften en vergeet dan de parlementariërs 
niet: zij zijn er mee bezig als kippen met het kippenvoer. 

Maar jij (zeg ik dan tegen me zelf), uilskuiken dat zich meent een valk 
te zijn, schrijft stukjes in een mooi politiek blad en als ze je de pen op de 
neus zetten kun je er n6g geen woord van over vertellen. 

Weet gij, broeders, ik ga mij zelf nu beschuldigen; het moet er uit; ik kan 
die schande niet voor mij houden: AL SLAAT U MIJ DOOD. IK WEET TOTAAL 
EN HELEMAAL NIET WAAROM HET MET DIE HUREN EN BELASTINGEN 
GAAT; niet over welke procenten en niet over welke sommen en niet over 
hoeveel meer of minder ik moet betalen. Ik heb een alkeer en een gruw van 
cijferstaten en statistieken. Ik kan ze niet verduwen. Vergeef me, ik wéét het 
niet. Ik weet er niets van. Ik heb Vader Wi11em zien vallen en ik heb hem 
weer zien opstaan. Maar ik weet niet waarom en waarover. 

Geen valk, doch een blinde vink is DEZE BURGER. 

de minister (en de staatssecretaris) tegen
over het openbaar onderwijs. 

In de nota was er de nadruk op ge
legd, dat bij een juiste ·wettelijke vorm
geving de vrijheid van het onderwijs in 
de door de ouders gewenste zin voorop 
dient te staan en deze vrijheid - zo 
werd in de nota opgemerkt - "wordt in 
onze Grondwet dan ook exprei!Sis verbis 
erkend en benadrukt". 

Dat is allemaal waar, zo zei mevrouw 
Fortanier, en zij was het er ook mee 
eens, maar de onduidelijkheid ontstond 
doordat de bewindslieden hier niet vol
ledig waren. 

In datzelfde artikel 201 van de Grond
wet, dat zij aanhaalde, wordt aarnelijk 
ook "expressis verbis" erkend en bena
drukt dat het openbaar onderwijs, met 
eerbiediging van ieders godsdienstige be
grippen, bij de wet geregeld moet wor
den. 

En wat het algemeen vormend lager 
onderwijs betreft wordt nadrukkelijk 
vermeld, dat er in elke gemeente van 
overheidswege voldoende onderwijs 

wordt gegeven in een genoegzaam aan
tal scholen. 

Dit wijst uit - en zij ging daar verder 
nog uitvoerig op in - dat onze Grond
wet ten aanzien van het endervvijs aan 
de ene kant de vrijheid van onderwijs in 
de door de ouders gewenste zin voorop 
stelt, maar in datzelfde artikel bena
drukt, dat de overheid, wat het geven 
van onderwijs betreft, zelf een eigen taak 
heeft. 

MÉVROUW FORTANIER-DE WIT 
...... "spijkers met koppen" ...... 

De minister had erover geklaagd, dat 
bij vele ouders gebrek aan belangstel
ling voor het onderwijs bestaat en zij 
in hun taak op dit punt tekortschieten. 

Dit 'was in de nota z6 gesteld, dat me
vrouw Fortanier moest vraren: zien de 
bewindslieden het openbaar onderwijs 
soms als het onderwijs voor kinderen 
van die ouders, die "in hun taak tekort 
schieten"? 

Zij wees dan in dit verband op het 
bloeiende instituut van de oudercommis
sies op de openbare scholen, op de 
ouderraden in de gemeenten en op de 
aandrang in de kringen van het open
baar onderwijs om de bestaande lande
lijke ouderraad een wettelijke status te 
geven. 

De ouders van kinderen die het open
baar lager onderwijs volgen, hebben 
zich voorts verenigd in de Vereniging 
Volksonderwijs, die bijna 150.000 leden 
telt. 

Men kan, gezien deze feiten, moeilijk 
stellen. dat onderwijs, van overheids
wege gegeven, zou dienen voor kinderen 
van ouders, die "te kort schieten in hun 
taak". 

Daaartegenover kon zij stellen een me
dedeling van het katholieke Eerste-Ka
merlid de heer Derksen dat pas iets 
meer dan 6 pct katholieke scholen een 
oudercomité bezit. 

Mevrouw Fortanier achtte het dan ook 
volslagen in strijd met de feitelijke ont
wikkeling na de pacificatie wanneer 
prof. Romme in zijn geschrift ,,Katholieke 
Politiek" schreef, dat wij in Nederland 

<Vervolg op pag.') 
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* ttem WEEK to.t WEEK * 
Koninklijke woorden 

De hooggestemde rede, die Koningin Juliana 
de vorige week in de Pieterskerk te Lei~ 

den hield tijdens een bijeenkomst, belegd door de 
Nederlandse Jeugdgemeenschap en de Neder~ 
landse Studentenraad, heeft niet nagelaten, zowel 
onder de jongeren, waarvoor zij eigenlijk was he~ 
stemd, als onder de ouderen een diepe indruk te 
maken. 

De Koningin sprak over: .,De welvaart der 
wereld als gemeenschappelijke verantwoordelijk~ 
heid". 

Wat ons bijzonder in Haar rede trof. was wel 
de klemmende wijze, waarop Zij een beroep op 
Haar toehoorders deed om het begrip .,verant~ 

woordelijkheid" niet uit de weg te gaan en zich 
bewust te zijn van de plichten, die men als mens 
en als staatsburger tegenover de gemeenschap 
dient na te komen. 

Haar onderwerp inleidend, zei onze Koningin 
het zo treffend, dat ,.het hier een vraagstuk he~ 
treft, waarvoor men zich geleidelijk aan meer gaat 
interesseren, maar toch lang niet voldoende". 

Hoe juist'klonk haar vermaan: .. Wij hebben het 
blijkbaar zo druk, ieder op ons eigen terrein, dat 
we nauwelijks meer tijd hebben de wereldproble~ 
men onder het oog te zien". 

.,Wij lopen zo vaak uit sleur maar verder, elk 
in de richting, die hij nu eenmaal ingeslagen heeft. 
Maar zijn wij nog in staat, situaties te verande~ 
ren, hebben wij daarvoor voldoende originaliteit?" 

.,Terwijl de politieke vraagstukken, pers, radio 
en film, televisie enz. bezighouden, en zij ons 
weer, en terwijl de publieke belangstelling gericht 
is op de gevaarlijke mogelijkheden der atoom~ 
kracht, neemt 's werelds grootste probleem ge~ 
stadig en hand over hand toe in belang en ur~ 
·gen tie." 

.. Het laat de andere vraagstukken in belang~ 
~rijkheid ·geleiddijk> achter ?it:h." 

,.Men zij gewaarschuwd! De oplossing zal niet 
op zich kunnen laten wachten." 

Hier klonk een ernstig vermaan tegen de ver~ 
vlakking van onze tijd. Een ernstig vermaan ook 
om zich te bezinnen op het verantwoordelijkheids~ 
gevoel in het algemeen, waaraan het helaas nog 
zoveel ontbreekt. 

Moge deze Koninklijke woorden hun uitwer~ 
king op jong en oud niet missen. 

Zij zijn dermate belangrijk, dat wij ook op deze 
plaats er nog eens met de meeste nadruk de aan~ 
dacht op vestigen. 

* * * 

Op de vijfde plaats 

Blijkens de woningbouwstatistiek van de 
economische commissie voor Europa van 

de Verenigde Naties (E.C.E.) zijn alleen in 
Frankrijk, West~Duitsland, Italië en Groot~Brit~ 
tannië, voor zover het West-Europa betreft, ver~ 
leden jaar meer nieuwe woningen voltooid dan in 
Nederland. 

West-Duitsland staat vooraan met 541.000 vol~ 
tooide woningen. Daarop volgen het Verenigd 
Koninkrijk met 350.000, Italië met 175.000 en 
Frankrijk met 162.000 woningen. 

Voor Nederland staan vermeld 68.500 voltooi~ 
de woningen. 

Op de basis van het aantal nieuwe bouwver~ 
gunningen in de verschillende Westeuropese lan~ 
den concludeert de E.C.E., dat de vooruitzichten 
voor de woningbouw gedurende de komende 
maanden het gunstigst zijn in België, Frankrijk, 
Italië en Zwitserland, terwijl er daarentegen een 
zekere daling schijnt te zijn ingetreden in Neder~ 
land, de Scandinavische landen en het Verenigd 
Koninkrijk. 

Deze cijfers zijn ongetwijfeld interessant te 
noemen. Nietemin zal men bij de beoordeling er 
van de nodige voorzichtigheid dienen te betrach~ 
ten. 

Het bekende gevaar bij de statistiek blijft nu 
eenmaaL dat zij eenzijdig kan zijn als zij niet in 
voldoende mate rekening houdt met de verschil~ 
lende omstandigheden, in dit geval die, welke in 
de diverse landen met betrekking tot de woning~ 
bouw werkzaam zijn. 

Het was de .. Nieuwe Rotterdamse Courant", 
die hierop in een voortreffelijke beschouwing on~ 
langs wees toen dit blad een vergelijking trok tus~ 
sen de vorderingen van de woningbouw in West~ 
Duitsland en in ons eigen land. 

Daarbij haalde zij een even voortreffelijke he~ 
schouwing aan van een medewerker van de Her~ 
stelbank, drs·A. G. ten Hennepe, gepubliceerd in 
de weekbladen .. Bouw" en ,.Economisch-Statis~ 
tische Berichten". 

Uit deze beschouwingen bleek, dat men bij het 
vergelijken van de woningbouwprestaties in twee 
landen ter dege rekening dient te houden met de 
aldaar heersende verschillen en ongelijke maat~ 
staven, zodat men voorzichtig moet zijn om uit 
bepaalde cijfers meteen bepaalde conclusies te 
trekken. 

Wij zijn van mening, dat op grond hiervan 
zeker de nodige voorzichtigheid is geboden bij het 
beoordelen van de statistieken van de E.C.E. 

Niettemin kunnen deze cijfers ons tot ernstig 
nadenken stemmen en als zodanig kunnen zij dan 
ook als waardevol worden beschouwd. 

Zij kunnen voor ons een belangrijke waarschu~ 
wing inhouden, dat wij op het gebied van de 
nationale woningbouw zeker niet bij de pakken 
mogen neerzitten. Integendeel! 

* * * 

Dat · kon vroeger 
Het jubileumverslag van Hooimeyer Beschuit 

__. vijftigjarig bestaan __. geeft een in~ 
drukwekkend relaas van de ontwikkeling van een 
zeer klein éénmansbedrijf naar grootbedrijf. on
danks vele tegenslagen. 

Wat was daarvan terechtgekomen als de oude 
heer Hooimeyer te kampen had gehad met mid~ 
denstandsdiploma' s, vestigingsvergunningen en 
fiscale aftapping van bedrijfswinsten? 

Zo moge dit verslag tot lering strekken van 
onze beroepsordenaars, aldus schrijft' de finan~ 
ciële medewerker van ,.De Haagse Post". 

Wij kunnen deze opmerking volledig onder:
schrijven. Zeker, onze economie is een stuk inge~ 
wikkelder geworden dan een vijftig jaar geleden 
en de taak van de ov.erheid is dienovereenkomstig 
eveneens veranderd. 

Dit neemt echter niet weg, dat in onze tijd voor 
het P?rticuliere initiatief maar bitter weinig kan~ 
sen overblijven, hetgeen niet alleen schadelijk is 
voor het individu, maar tevens voor de gemeen~ 
schap. 

Het valt te betreuren, dat dit inderdaad door 
de meest verwoede ordenaars niet wordt ingezien, 
waardoor voor onze nationale economie zo vele 
kansen worden gemist. 

* * * 

Men kan niet zonder 
Een officiële Indische delegatie van indus~ 

triëlen en landbouwdeskundigen, die ver~ 
leden jaar een reis door Rusland heeft gemaakt, 
heeft ontdekt, dat een belangrijk element van het 
kapitalisme, het ,.winstmotief" in de Russische 
landbouw is ingeslopen. 

Moskou, dat zich voorheen bemoeide met elke 
fase van de landbouw, elke boerderij richtlijnen 
gaf en de boer voorschreef. het grootste gedeelte 
van zijn productie tegen door de regering vastge
stelde prijzen aan de regering te verkopen, toont 
de laatste tijd de neiging, de plaatselijke autori~ 
teiten meer armslag te geven en tegelijk groter 
nadruk te leggen op het ,.materiële belang", an~ 
ders gezegd: ,.het winstmotief". 

De voorschriften zijn zodanig gewijzigd, dat de 
boer nu slechts een klein gedeelte van zijn pro~ 
ductie tegen vastgestelde prijzen aan de regering 
behoeft te verkopen en de rest op de open markt 
mag brengen tegen hogere dan de vastgestelde 
prijzen. 

Zelfs in Rusland kan men dus niet zonder het 
zo gehate ,.kapitalistische winstmotief". 

Ook een Russische boer is maar een mens, die 
zijn prestaties gaarne beloond ziet. 

Het communisme tracht dit in zijn theorie te 
ontkennen. In de praktijk is het evenwel anders. 
Er zijn nu eenmaal bepaalde economische wetten 
en menselijke eigenschappen, die zich door een 
starre leer eenvoudig niet kûnnen laten onder~ 
drukken. 

25 JUNI 1955 - PAG. S 

Nogmaals: 
practisch onderwijs 

Tijdens de tiende vacantiecursus, die de 
Contactcommissie School~ en Bedrijfsop

leiding in de grafische vakken onlangs te 's-Gra~ 
venhage hield, heeft de inspecteur-generaal voor 
het nijverheidsonderwijs, mr ir M. Goote, een 
voordracht gehouden over de vernieuwing bij het 
nijverheidsonderwijs. 

Onderwijsvernieuwing is geen bedenksel van 
paedagogen en psychologen, aldus de heer Goo~ 
te, doch de eis van vernieuwing komt voort uit de 
maatschappij. 

Het onderwijs· in handvaardigheid raakt steeds 
meer op de achtergrond, omdat men door de in~ 
voering van technische vernieuwingen toch niet 
bij kan blijven. 

Belangrijk achtte spreker het, dat de school de 
leerlingen voorbereidt op hun plaats in de maat~ 
schappij. Bij deze vorming zal men zich zo veel 
mogelijk moeten aanpassen aan het tempo van de 
individuele leerling. 

Leerlingen moeten vaak werkstukken maken, 
die voorbeelden zijn van schoonheid, maar die niet 
aan de geest van de leerling zelf zijn ontsproten. 
En juist wat de leerling zelf heeft bedacht, is voor 
hem van waarde. De school moet de leerling in 
staat stellen zelf te leren denken. 

De heer Goote gaf tenslotte als zijn overtuiging 
te kennen. dat een leerlingenstelsel principieel na 
de schooltijd moet komen. Het verschil tussen 
school en bedrijfsleven is zo groot, dat een ge~ 
leidelijke overgang zeer is gewenst. 

Men kan zich slechts verheugen deze woorden 
te vernemen uit de mond van een van de topfunc~ 
tionarissen van ons onderwijs. 

Dit probleem __. het is reeds vaker in deze ko~ 
lommen gebleken __. heeft wel onze zeer bijzon~ 
dere aandacht. Men kan op de noodzakelijkheid 
van een vernieuwing van ons onderwijs in de zin 
van een betere aanpassing aan de praktijk niet 
vaak genoeg wijzen. , 

Hopelijk mogen de door de heer Goote ge~ 
sproken woorden er toe leiden, dat er op dit ter.
rein in feitelijke zin een zichtbare verbetering op.
treedt . 

* * * 

Televisie als cultuurbrenger 

T 
elevisie doet de huiselijkheid toenemen en 

maakt het thuis gezelliger. Het nieuwe 
medium behoeft __. mits de programma's op hoog 
peil staan __. geen ongunstige culturele invloed te 
hebben en kan de saamhorigheid van het gezin, 
het onderlinge gesprek en de algemene ontwikke .. 
ling ten goede komen. 

De vrees, dat kinderen onder invloed van TV. 
minder schoolprestaties leveren is veelal onge .. 
grond. 

Het gevaar dat de vrijetijdsbesteding door TV 
geschaad wordt is ook zeer betrekkelijk, wanneer 
men onderzoekt wat men vroeger __. vóór de TV 
- in zijn vrije tijd deed. 

Hetzelfde geldt voor het bezwaar dat er door 
TV minder gelezen wordt. Of hier werkelijk van 
een verlies gesproken kan worden hangt af van 
de boeken die voordien ter hand werden geno.
men. V aak blijkt dan dat de lezèr een of ander 
verhaal willoos indronk. 

Dit voor de televisie gunstige getuigschrift 
werd uitgesproken door prof. dr T. T. ten Have, 
hoogleraar in de grondslagen der sociale paeda~ 
gogiek in Amsterdam op de algemene jaarverga.
dering van de Maatschappij tot Nut van '2 Alge~ 
meen. 

Voor deze organisatie heeft prof. Ten Have 
een onderzoek geleid naar de reactie van platte~ 
landsbewoners op het medium televisie. 

In de zes dorpen Abbekerk, Egmond aan de 
Hoef, Haastrecht, Heusden, Leersum en Nieu~ 
wenhoven werden kijkgroepen van 15 geselec~ 
teerde dorpsbewoners gevormd, die 4 uitzendin~ 
gen bijwoonden en na afloop van de uitzendingen 
discussieerden over wat er te zien was. 

Als voorlopige indruk van dit experiment deel~ 
de prof. Ten Have mee, dat TV een direct en 
probaat middel was gebleken om het platteland 
op te nemen in het nationale culturele leven. 

Deze conclusies lijken ons even belangrijk als 
juist. Mits de programma's van een goed gehalte 
zijn, kan ook de televisie veel bijdragen tot de cul~ 
turele verheffing van ons volk. Vooral voor het 
platteland lijkt ons de televisie een belangrijk mid~ 
del om het culturele isolement te verbreken. 
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Een goed begin geeft een goed einde (Sophocles). 

Start van de sportieve strijd 
de Partij-afdelingen 

tussen 

Nieuwe activiteit • tn het teken van de V.V.D.-da~ 
Nog maar amper drie maanden resten ons en 

de 17de September, de dag waarop de 
Volkspartij voor V rijbeid en Democratie en masse 
naar Scheveningen trekt, is aangebroken. 

ronde cijfers, dat de afdeling '1-Gt'a:venhage moet 
leveren 1500 bezoekers, 

eit:culaite behoefte hebbe.u,. kunnen due thaBS 
reeds bij het Algemeen Secretaria~t aanvragen. 

\ 

de Centrale Utrecht 450 bezoekers 
Het Algemeen Secretariaat zal in een vriend

schappelijke strijd tussen de verschillende Cen• 
trales en Partij~afdelingen laten uitmaken welke 
afdeling en welke centrale met het grootste aantal 
deelnemers de V.V.D.-Dag zal bezoeken. 

H ... Amsterdam 400 .. 
Aan het slagen van deze grootse liberale mani

festatie behoeft niemand te twijfelen, wanneer de 
gehele Partij in al zijn geledingen voortgaat op de 
enthousiast ingeslagen weg. Er zijn vele wegen, 
die naar de V.V D.~Dag leiden. Het Algemeen 
Secretariaat zal U gaarne behulpzaam zijn bij het 
vinden van de prettigste weg voor Uw Afdeling. 

.. .. Haarlem 550 .. .. .. Dordrecht 750 ,. .. .. Leiden 550 ... 
H .. Rotterdam 350 H 

de Centrale Groningen 300 bezoeken 
H .. Leeuwarden 225 

Als basis voor deze competitie is genomen het 
ledental der afdelingen en centrales. Omdat voor 
de afdeling 's~Gravenhage andere normen gelden 
dan voor de randstad Holland en de rest van Ne
derland heeft het Algemeen Secretariaat een een~ 
voudige rekensom opgezet. 

.. .. .. Assen .. Zwolle 
Oosteuropese grap jes 200 .. 

200 .. .. .. Arnhem 225 .. 
.De afdeling 's~Gravenhage, die de eer te beurt 

valt als gastvrouwe te mogen optreden, levert 
100 % van haar ledental. De randstad Holland, 
omvattende de Centrales Utrecht, Haarlem, Dor
drecht, Leiden, Amsterdam en Rotterdam, levert 
25 % van haar ledental, de rest van Nederland 
levert 10 %. 

.. .. Nijmegen 100 .. In Roemenië doet (.clandestien) het volgende 
mopje de ronde: .. .. Den Helder .. Middelburg 

.. .. Zuid 

150 
100 
100 

.. .. De communisten hebben nieuwe premies aan
geboden voor het aanwerven van nieuwe ledene 
zij die één lid aanbrengen behoeven geen partij-
vergaderingen meer te bezoeken. 

Aan het eind van de volgende week kunnen de 
afdelingen een brief tegemoet zien, waarin per 
afdeling wordt medegedeeld het aantal deelne
mers waarop uit de betrokken afdeling, wordt ge~ 
rek end. 

Wanneer binnen enkele weken de kaartverkoop 
voor d~ middag- en avondbijeenkomsten op 17 
September een aanvang neemt. zal iedere week 
de stand van de competitie op deze pagina wor~ 
den bekend gema~kt. 

Teneinde het de plaatselijke en regionale voor~ 
bereidingscommissies zo gemakkelijk mogelijk te 
maken, wil het Algemeen Secretariaat gaarne en
kele concept~circulaires beschikbaar stellen, die 
door de plaatselijke en regionale commissies aan 
de Partijleden en geestverwanten kunnen worden 
gezonden. 

Wie twee leden aanbrengt mag zelf uit de par
tij treden en wie er drie aanbrengt krijgt een be
wijs dat hij nooit lid van de partij is geweest. 

In Tsjechoslowakije wordt veel gelachen om 
de volgende definitie van een volksdemocratie: 
,,een land waar velen voor alles in de rij moeten 
staan en voor niets in de gevangenis zitten". De plaatselijke voorbereidingscommissies en af~ 

delingsbesturen dienen er echter rekening mede 
te houden, dat de genoemde percentages en aan~ 
tallen een strikt minimum zijn. Het is toegestaan 
dit minimum te overschrijden. Dit betekent in De commissies, die aan een dergelijke concept~ 

Het communistische regime in Polen bestaat 
volgens een andere mop voor de helft uit lieden, 
die tot niets en voor de andere helft uit lieden, 
die tot alles in staat zijn. 

(Vervolg van pag. 2) 

spreken van "openbare en bijzondere 
school", maar dat het juister en duide
lijker zou zijn te spreken van "over
heidsschool en oudersschool". 

Onze woordvoerster onderschreef na
tuurlijk, dat opvoeding en onderwijs al
lereerst behoren tot de plicht en de ver
antwoordelijkheid van de ouders, maar 
dat impliceert niet, dat het uitgangspunt 
moet zijn, dat ouders, die hun verant
woordelijkheid verstaan, moeten·· kiezen 
vóór het bijzonder onderwijs, omdat dat 
het onderwijs van de ,.oudersschool" zou 
zijn. 

Het was goed, dat onze strijdvaardige 
geestverwante dit alles nog eens zo dui
delijk heeft gesteld. Dit ontlokte de ver
zekering aan minister Cals, dat hij gaar
ne erkende, dat "juist bij het openbaar 
onderwijs het illstituut van de ouder
commissies zeer bloeit", dat hij dit 
slechts met grote voldoening kon consta- · 
teren en dat hieruit inderdaad de belang
stelling ~n het verantwoordelijkheidsbe
sef van deze ouders bleek. -Eveneens gaf de minister de verzeke-
ring, dat de overheid n i et uitgaat van 
de gedachte, dat ouders, die hun verant
woordelijkheid verstaan, moeten kiezen 
vóór het bijzonder onderwijs. 

Het was slechts zijn bedoeling geweest 
hier te betogen, dat de overheid er zeer 
positief van moet uitgaan, dat het de 
ouders zijn - en niet de overheid - die 
uitmaken, welke school de kinderen zul
len volgen. 

Er was nog iets anders. Mevrouw For
tanier gaf toe, dat een automatisme, zo
als dat voor het huidige lager onderwijs 
ten aanzien van de financiële gelijkstel
ling geldt, naar haar inzicht niet tot het 
gehele voorgezet onderwijs kan worden 
uitgebreid en zij geloofde ook, dat nie
mand in de Kamer dat zou willen ver
dedigen. 

Het kan daarom al niet, omdat het, in 
tegenstelling tot het lager onderwijs, bij 
andere takken van onderwijs zeker niet 
altijd nodig is, dat alle typen van scho
len overal vertegenwoordigd zijn. 

Daarbij zal men naar haar mening in 
het oog moeten houden, dat financiële 
gelijkstelling van openbaar en bijzonder 
onderwijs nooit heeft betekend ge 1 ij k. 

h e i d voor bijzonder en openbaar on
derwijs. 

De pacificatie van 1917 heeft financië
le gelijkstelling duidelijk onderscheiden 
van gelijkheid. 

Geen gelijke, maar ~el gelijkwáárdige 
voorwaarden moeten geschapen en deze 
grondgedachte van de pacificatie dient, 
naar haar inzicht, ook gehandhaafd te 
blijven bij de uitbreiding van de finan
ciële gelijkstelling tot andere takken van 
onderwijs. 
Wanneer de minister in zijn nota schrijft 
dat, teneinde de gelijkstellingsgedachte 
te verwezenlijken, in het algemeen voor 
het oprichten van een rijksschool en het 
subsidiëren van een gemeentelijke school 
gelijke maatstaven dienen te gelden als 
voor het subsidiëren van een bijzondere 
school, dan is die uitspraak naar spreek
sters mening n ie t in overeenstemming 
met de grondgedachte van de pacificatie. 

Die uitspraak houdt dan namelijk geen 
rekening met het feit, dat de door de 
overheid gestichte school tevens de 
school behoort te zijn voor de minderhe
den in de streken, waar de bevolking 
in grote meerbeid eenzelfde godsdiensti
ge overtuiging is toegedaan. 

Kosten van het onderwijs 

D e nieuwe organisatie, de verbetering 
en de uitbreiding van het onder

wijs, zal geld kosten. Mevrouw Fortanier 
was het eens met de stelling in de riota: 
"Goed onderwijs is een efficiënter in
vestering dan men vroeger heeft ge
dacht". 

Wat de filianciële consequenties be
treft, werden in volgorde genoemd: a. 
verlenging van de leerplicht; b. grotere 
belangstelling voor het onderwijs; c. 
verlaging van de leerlingenschaal; d. 
ruimere differentiatiemogelijkheden; e. 
hogere eisen, die het moderne onder
wijs stelt. 

Mevrouw Fortanier merkte op, hier 
een punt f. te missen: salariëring van 
het onderwijzend personeel, in overeen
stemming met de belangrijkheid van het 
ambt. 

De honorering, zo zei zij, van het on
derwijzend personeel zal dusdanig moe
ten zijn, dat · ieder ouder zijn zoon of 
doch1Jer dit belangrijke ambt n[et op 
financiële gronden behoeft af te raden. 

Tot slot wilde·'lltlze woordvoerster zeg• 

gen, dat zij van harte hoopte, dat het de 
·bewofndslieden zob mogen gelukken, 
spoedig althans enkele uit deze nota's 
voortvloeiende wetsontwerpen in het 
Staatsblad te krijgen. Zeker voor zover 
het v.h.m.o. betreft bestaat gevaar in uit
stel. 

Motie over pac(ficatie 
Uitvoerige replieken waren overbodig, 

omdat het hier immers ging om een 
algemene gedachtenwisseling over eni
ge nota's en niet om wetsvoorstellen. 

Wel deed zich daarbij echter nog een 
bijzonder feit voor en wel een door de 
heer Van Sleen <Arb.) ingediende motie. 

Deze vestigde nog eens de aandacht op 
de achteruitstelling van de openbare 
school bij de oprichting van nieuwe scho
len. 

VAN SLEE'N 
aangehouden ·motie 

Voor de bijzondere scholen zijn mini
ma van zich aanmeldende leerlingen 
vastgesteld voor de oprichting van zulke 
scholen. 

Wanneer die minima aanwezig zijn, 
dan m oe t het gemeentebestuur mede
werken. Dat geldt niet voor het open
baar onderwijs en daarom nemen ver
schillende gemeentebesturen bet niet zo 
nauw met de zorg voor het openbaar on
derwijs, in strijd !Tiet de bedoelingen van 
de pacificatie. 

Op een of andere wijze wilde hij nu 
ook een bindende regel voor het open
baar onderwijs in de wet opgenomen zien 
en in ieder geval achtte hij het noodza
kelijk, dat daarover eens een "ronde-ta-

:fel-conferentie" tussen de voorstanders 
van de beide vormen van onderwijs (on
der leiding natuurlijk van de minister) 
zou worden gehouden. 

In verband daarmede diende de heer 
Van Sleen een motie in, luidende: 

"De Kamer, vaststellende, dat het be
ginsel van gelijkheid van behandeling 
en van fin~nciële verzorging van het 
openbaar en het bijzonder onderwijs in 
de L.O.-wet 1920 is neergelegd; 

dat evenwel de toepassing van enke
le artikelen, met name die van art. 1!1 
en van artikel 73, in de practijk tot be
zwaren aanleiding geeft en de pacificatie 
in minder gunstige zin beïnvloedt; 

verzoekt de minister, een wetswijzi
ging voor te bereiden, die tot een meer 
b'"vredigende toestand kan leiden". 

· Mevrouw Fortanier kon die dag bij de 
replieken niet aanwezig zijn, zodat haar 
fractiegenoot, drs Korthals, voor haar 
in de plaats trad. 

Deze bracht in herinnering, dat ook 
mevrouw Fortanier over datzelfde euvel 
meermalen had gesproken. Hij hoopte, 
dat de minister een toezegging zou doen, 
waardoor aan de wens, die in de motie 
is neergelgd, tegemoet zal kunnen wor
den gekomen. 

Zou de motie echter in stemming ko
men, dan zou zijn fractie daar zeker haar 
stem aan geven. 

Tot die stemming is het vooralsnog niet 
gekomen. 

De heren Tilanus (C.H.), Roosjen <A. 
R.> en ten dele ook de heer Peters <K. 
V.P.) bleken weinig animo te hebben, 
daar op het ogenblik op in te gaan en 
ook de minister betwijfelde, of het thans 
de juiste gelegenheid was, om deze uit
spraak te doen. 

Genoemde afgevaardigden en de minis· 
ter leek die uitspraak bovendien nogal 
"eenzijdig". 

Dit alles was voor de heer Van Sleen 
aanleiding te zeggen, dat hij de heren 
graag wat tijd wilde laten om hun stand
punt nader te overwegen en hij verzocht 
en verkreeg (zij het niet zonder enige 
moeite van de zijde van de voorzitter) 
schorsing van het verdere debat over 
deze motie, met de bedoeling, haar bij 
het volgende begrotingsdebat nader aan 
de orde te stellen. 

De nota's zelf werden daarna ,.voor 
kennisgeving" aanvaard. A. 



17 _September a.s. 

Rotterdamse 
Voorbereidingscommissie 

bijeen 
Woell6dag, 15 Juni j.l., kwam de Rot;.. 

terdamse voorbereidingscommissie voor 
de V.V.D.-Dag onder voorzitterschap van 
mr F. Ed. Staab bijeen. 

Op deze vergadering, waar mede aan
wezig was de heer L. van Vlaardingen, 
organisator-propagandist der Partij, werd 
besloten op energieke wijze de leden op 
te wekken om naar de grote liberale ma
nifestatie te gaan. 

De vertegenwoordigsters van de J.O. 
V.D. en de Vrouwen in de V.V.D., bene
vens de vertegenwoordigers van de Li· 
berale Studentenvereniging namen op 
zich het verkopen van een zo groot mo
gelijk aantal toegangsbewijzen. 

Het commissielid, de heer C. v. d. Lin
den, bracht verschillende goede ideeën 
naar voren voor de regeling van het ver
voer naar en van S~heveningen. 

Besloten werd op korte termijn een 
circulaire aan de Rotterdamse leden te 
doen uitgaan. 

Voorbereidingscommissie 
te Velp 

De plaatselijke voorbereidingscommis
sie van de afdeling Velp bestaat uit: 
mevr. F. B. van Beek-van Duijn en J. 
Weggelaar. beiden te Velp. 

In nauwe samenwerking met de regio
nale voorbereidingscommissie van de Cen
trale Arnhem, zal ook de afdeling Velp 
de plannen voor de reis naar Schevenin
gen op 17 September uitwerken. 

Afdeling Strijen aan de slag 
De afdeling Strijen heeft een vrij uit

gebreide voorbereidingscommissie voor de 
V.V.D.-Dag ingesteld, gezien het feit, dat 
deze gemeente zeer uitgestrekt is. 

In deze voorbereidingscommissie heb
ben zitting genomen: A. E. J. Noorlan
der, A, Verkerk, L. de Geus, J. van Zon, 
H. v. d. Griend en Sch. Overwater. 

Bloemendaal eveneens 
actief 

Op de op 17 Juni j.l. gehouden bestuurs.. 
vergadering werd een plaatselijke voor
bereidingscommissie voor de V.V.D.-Dag 
op 17 September 1955 samengesteld. 

Deze commissie bestaat uit: jhr H. P. 
F. Coenen van den Oosterhoff, voorzitter; 
J. K. Lanting, secretaris en mèj. G. W. 
Selle. • 

AFDELINGSNIEUWS 

Ons Kamerlid Ritmeester 
sprak te Brielle 

Vrijdag, 17 Juni j.l., had de afdeling 
Brielle een openbare vergadering belegd 
in Café-Restaurant Dedert, waarvoor de 
heer G. Ritmeester, Lid der Tweede Ka
mer, als spreker was uitgenodigd. 

Toen de voorzitter van de afdeling 
Brielle, de heer mr A. A. van Rossum, 
om 8 uur de vergadering opende, was de 
zaal stampvol met Partijleden en geest
verwanten. 

Nadat de voorzitter de aanwezigen had 
welkom geheten en in het bijzonder de 
spreker van deze avond, maakte hij de 
aanwezigen opmerkzaam op de affiches 
voor de V.V.D.-Dag op 17 September a.s., 
die in de zaal waren opgehangen. 

Hij wekte alle partijleden op in groten 
getale deze liberale manifestatie te Sche
veningen te bezoeken. 

Hierna was het woord aan de heer G. 
Ritmeester, die sprak over de achtergron
den van de Kabinetscrisis. 

In een boeiend betoog gaf spreker een 
overzicht van de politieke situatie sinds 
de bevrijding, waarbij hij vooral de na
druk legde op een der aller belangrijkste 
problemen, namelijk de woningbouw. 

Na de pauze werd een groot aantal 
vragen gesteld en ontspon zich een zeer 
geanimeerde discussie. 

Het was reeds zeer laat, toen de voor
ûtter met een woord van dank aan de 
spreker deze wel zeer geslaagde openbare 
vergadering sloot. 

Indrukken op een wereldreis (fl) 

Een bezoek aan de 
Indianen-reservaten 
Verschillen, maar ook punten van 

positie 
land 

overeenkomst met de 
der Ambonezen z,n ons 

Mevrouw dr M. Hartgerink-Koomans schrijft ons: 

Onze Greyhound Bus rijdt door de eindeloze steppen van Arizona. 
Kaal en geelbruin ligt het land; het is begin Mei en men weet niet: is het hier 

boven de vijftienhonderd meter nog winter of is de natuur al weer verdord? 
Want er zijn wel kale struiken en hier en daar bloeien kleine, kleurig·e bloemen -

zo maar op de dorre aarde, toch - van een plantendek kan men niet spreken, laat 
staan van gras. 

En het is een wonder waarvan de enkele schapen en magere koeien leven, die men 
van tijd tot tijd in het veld ziet. 

Men ziet ook woningen, hier en daar staat een groep armelijke hutten bijeen, want 
we zijn hier in het gebied van de Indianenreservaten. 

Meer en meer bruine passagiers neemt het Nederlandse leger weigerde? Ik durf 
onze bus langs de weg op en als we in dat niet te beoordelen. 
Gl).llup aankomen is het er een druk en 
vrolijk gewemel van bont-gestreepte de
kens en brede sombrero's. 

Van heinde en ver is men naar het 
stadje gekomen; vandaag is 't "pay-day". 

Geen betaling voor arbeid of voor pro
ducten - iedere maand houden ze een
voudig de hand op en de regering legt er 
een uitkering in; zo werd hun positie vele 
generaties geleden geregeld. 

Maar wel weet ik, dat het nû Neder
lands plicht is in overleg met de Ambon
ese leidslieden voor deze mensen wegen 
te banen, waarlangs ze opnieuw tot een 
zinvol bestaan kunnen geraken; een be· 
staan dat aan henzelve de verantwoorde
lijkheid zal hergeven voor hun eigen wel
var.en. 

De tocht langs de Indianen-reservaten 
heeft mij op dit punt wakker geschud. 

M. H.-K. 
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Copie voor deze rubriek te 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, 

Alexanderstraat 16. Haarlem. 

* * * 
Gewijzigd correspondentie· 

adres in verband met 
de vacantie 

Û nder~etekende is tot half Juli af
wezig. 

Mevrouw H. A. A. L. de Vries-van de 
Hardt Aberson, Grundellaan 26 te Hen
gelo (0.), heeft zich bereid verklaard in 
die tijd de dringende aangelegenheden te 
behandelen. 

J. H.S. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 
Toch waren het geen wilde of weinig 

begaafde stammen, die de Yankee hier 
aantrof. Zij hadden vaste woningen en 
dreven een primitieve landbouw; zij hiel
den schapen en verwerkten de wol, zij 
waren kunstvaardige zilversmeden. 

En die ambachten beoefenen ze nog; bij 
iedere bushalte ziet men 'n "curie-shop". 

Geslaagde provinciale bijeenkomst 
van Utrecht 

Maar met die benaming is de zaak ge
tekend; hun producten zijn curiositeiten 
zonder gebruikswaarde; zijzelf zijn curio
siteiten zonder functie in de Amerikaanse 
samenleving. 

Terwijl ik er over nadenk, wat .een 
smet deze toestand van de overgebleven 
(maar nu weer toenemende) Indiaanse 
bevolking op het blazoen der Verenigde 
Staten werpt, dringt het ineens tot me 
door, hoe zéér dit alles overeenkomt met 
de toestand der Ambonezen in Neder
land: de kampen, de uitkering, het niet
ingeschakeld-zijn. 

Natuurlijk er zijn verschillen. Toen we 
de Ambonezen in de kampen huisvesten, 
deden we voor hen, wat we op dát mo
ment konden. 

Ook toen de regering aan deze oud
soldaten van het K.N.I.L. een plaats in 

Fr ank Rijsdijk ·a· 
Industrieele 

0Jldernemipg,.D N. Y. 
Hendrik-Ido-Ambacht 

Tel. H.-I.-Ambacht 245 
Rotterdam 117615 

SCHEEPSSLOPERIJ 

HANDEL in: 
e Oud IJzer, 
e Nieuw IJzer, 
e Bruikbaar IJzer, enz. 

Drs Korthals hield boeiend betoog 
D e provinciale voorjaarsbijeenkomst 

van Vrouwen in de V.V.D. van de 
provincie Utrecht werd deze keer gehou
den in de Vechtstreek. 

De opkomst weer zeer groot en de be
langstelling voor het gebodene liet niets 
te wensen. 

Naar drs Korthals, lid der Tweede Ka
mer, werd intens geluisterd toen hij zijn 
pakkend overzicht gaf van het ontstaan, 
de werkwijze en de resultaten van de 

Benelux. 
Het stemt altijd tot voldoening een 

onderwerp te horen behandelen door een 
terzake kundige inleider, maar als de_ze 
bovendien een zo begaafd en rustig spre
ker is als dit Kamerlid, wordt er met , 
grote aandacht geluisterd. 

Er werden vele vragen aan de spreker 

AUTO- * 
MOTOR-

gesteld, die hem noopten nog dieper op 
zijn onderwerp in te gaan. 

Als laatste nummer van het program
ma werd een forum gevormd, waarvoor 
zich uit elk der zes vrouwengroepen een 
lid beschikbaar stelde. Alle aanwezigen 
mochten vragen stellen aan dit forum. 

Zeer uiteenlopehde onderwerpen kwa
men aan de orde, als: cadeaustelsel, 
ouderdomsvoorziening, vacantie-winkel
sluiting, fondsen voor studie-toelagen en 
nog vele andere. 

Er was nauwelijks tijd om alle vragen 
te beantwoorden voor het uur van schei
den kwam! 

Het was een goede dag voor de vele 
vrouwen uit onze provincie, die zich hier
voor hadden kunnen losmaken van haar 
gezin. 

J. L. R.-~H. 

BLOM 
WiUem Buytewechstraat 5lh>5 

ROTTERDAM, tel. 51116 (4 lijnen) 

DEN HAAG, Scheldepl. 7, tel. 7700311 

*Ook orig. Amerikaanse TUBELESS (binnenbandloze) banden in rayon-

TRACTOR
INDUSTRIE- . 

BANDEN 

en NYLON uitvoering. 
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Lectuur van over de grenzen 

Rusland nog steeds het hoofdthema 
buitenlandse literatuur 

• de lll 

• Was cv~alin van plan een nleuwe zuiveringsactie 
De ontspanning iu '"' internationale situatie weerspiegelt zich duidelijk in de ge

durende de laatste maa:ulen in het buitenland verschenen politieke boeken. 
Deze constaterii!g houdt overigens tegelijk een compliment voor de schrijvers in, 

die immers deze ontwikkeling reeds bij de maanden of zelfs jaren voorafgaande voor

berelding van hun boeken blijken te hebben aangevoeld. 
Rusland blijft het hoofdthema. Zo is er een reeks van prettig te lezen beschrijvin

gen van persoonlijke belevenissen zonder grote diepgang. Slechbl de beschouwingen 
~van Salisbury, lange jaren corespondent van de "New York Times" in Moskou, bren

gen, gedeeltelijk tenminste, wat nieuwe aspecten. 

Om met een teleurstelling te beginnen: 
wij hadden ons veel voorgesteld van een 
boek van Raymond Aron, de uitmunten
de Franse journalist, wiens hoofdartike
len in "Le Monde" en elders zo vaak op 
brillante wijze de gebeurtenissen van de 

·dag commentariëren. 
Het is geenszins de schuld van de ver

taler, dat "The Century of total War" 1 ) 

ons tegenviel; de toevallige omstandig
heid, dat wij de Amerikaanse V!Jrtaling 
in handen kregen heeft er niets mee te 
maken. 

Het boek is een vlot en - uiteraard 
overigens - wat oppervlakkig geschre
ven overzicht van de geschiedenis en de 
problemen van de Europese machtsver
houdingEm sinds de schoten in Sarajewo 
vielen, die de Eerste Wereldoorlog ver
oorzaakten. 

Maar de met grote journalistieke be
kwaamheid geschreven hoofdstukken 
zeggen niets dat niet reeds vaak in een 
van de ontelbare boeken over de kansen 
van de Westerse wereld werd gezegd en 
Barbar Ward heeft het in haar hier vroe
ger besproken boeken scherper en posi
tiever geformuleerd. 

Ons lijkt b.v. het tegenover elkaar stel
len van "Atlantische Gemeenschap of 
Verenigd Europa" onjuist. Dit zijn im
mers niet twee systemen die elkaar uit
sluiten. 

Zij behoren veeleer met elkáar en ge
combineerd de vormgeving van het niet
communistische Westen te bepalen. 

Kroestsjew zorgt voor 
een Vlsum 

Toen StaJin stierf en de naam Kroest
~o~jew bekend begon te worden, herinnerde 
een Amerikaan .. van Schotse oorsprong 
zich een belangrijke connectie, die hij in 
Rusland had. 

Want Marshall McDuffie had in 1946, 
toen hij als feider van een UNNRA-mis
sie in de verwoeste Oekraïne voor 180 
millioen dallar goederen verdeelde, 
vriendschappelijke betrekkingen met de 
toen nog onbekende Russische partijfunc
tionaris aangeknoopt. 

Hij schreef hem dus eenvoudig een 
briefje, dat hij gaarne na zeven jaren 
Rusland opnieuw wilde bezoeken, en zie, 
na zo lang wachten weliswaar, dat hij 
reeds overtuigd van de mislukking was, 
kwam er een visum. 

Zo is McDuffie dan in de herfst van 
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STALIN 
...... verijdelde plannen? ...... 

1953 twee maanden lang dwars door Rus
land getrokken, bijna twintigduizend 
kilometer afle~gend en heeft er natuur
lijk een boek van gemaakt.2 ) 

Helaas spreekt hij maar weinig Rus
sisch en soms kan men zich niet aan de 
indruk onttrekken, dat hij door de men
sen van "Intourist", die hem begeleid
den al te zeer van het werkelijke Russi
sche leven werd geïsoleerd en dat de "ge
wone" Russen, die men met hem liet 
spreken, op onechte "openhartigheid" ge
dresseerd waren. 

Maar McDuffie heeft toch een scherp 
oog en hij schrijft vlot en amusant. Hij 
vond de grote vooruitgang ten aanzien 
van vrijwel alle levensomstandigheden in 
de zeven jaren opmerkelijk en voegt hier 
de plausibele opmerking bij, dat de Rus
sen zich niet naar Westerse maatstaven 
meten - dus zich van het enorme ver
schil niet bewust zijn - maar gezien 
hun eigen verleden is er reden tot tevre
denheid. 

De auteur resumeert zijn indrukken 
met de volgende woorden: "Ik ben van 
de reis teruggekomen met dezelfde 
ideeën als vroeger: onder de indruk van 
de Sowjet-Russisehe handigheid en geest
drift, verontrust over de communistische 
methoden en doeleinden, het communis
me meer dan ooit verfoeiend en met har
telijke gevoelens voor het Russische 
volk". 

Militaire Missie achter 
het ijzeren gordijn 

De Britse generaal Dewhurst was twee 
jaren, van 1951 tot 1953, chef van de 
Britse Missie bij de Sovjet-Russische 
strijdkrachten in Oost-Duitsland. 

Zoals men zich herinnert, hadden 
krachtens de overeenkomst van Potsdam 
de toenmalige geallieerden militaire mis
sies van hun legers in elk hoofdkwartier. 

De vrijheid van beweging dezer missies 
is weliswaar steeds minder geworden, 
maar men ontmoet, als men in Oost
Duitsland reist, wel eens met verbazing 
een spiksplinternieuwe meestal Ameri
kaanse auto met Amerikaanse of Engelse 
officieren in uniform. 

Het ligt voor de hand, dat zij, zetelende 
achter het IJzeren Gordijn en vooral door 
geregeld contact met de Russen, het een 
en ander kunnen zien en beoordelen. 

Dewhurst heeft zijn boek 3 ) daarom ook 
"Close Contact" genoemd. Hij schrijft 
vlot en met humor, gelooft overigens ook 
terecht, dat humor en eindeloos geduld 
nodig zijn in de omgang met de Russen. 

Hij is onder de indruk van de Russi
sche mens, maar staat met afgrijzen te
genover de Russische communist en be
schouwt het orthodoxe communisme als 
een "politieke neurose". 

Omgekeerd maakt hij de bij nader in
zien wel plausibele gevolgtrekking, dat 
jazz, boogie-woogie en andere min of 
meer als neurotisch aangeziene manifes
taties van de Amerikaanse samenleving 
machtige wapens bij de bestrijding van 
het communisme zijn, omdat de brede 
massa er nu 'eenmaal van houdt en dus 
pro-Westers beïnvloed wordt. 

Dewhurst meent dan ook, dat de Ame
rikaanse - of nog algemener- de Wes
terse levensstijl de enige dynamische 
kracht is, die de communisten vrezen. 

Nog een van de vele observaties: de 
Russische officieren zijn trouw aan het 
regime, vooral omdat zij grote materiële 
voordelen en een relatief hoge levensstan
daard genieten. 

Een Moskou-veteraan 
In Moskou hebben maar weinig kran

ten eigen correspondenten, met uitzonde
ring van de grote Amerikaanse bladen 
en een paar Engelse en Franse. ~ 

De kosten zijn enorm - dank zij de of
ficiële Russische wisselkoers, die de roe
bel een fantastische overwaarde geeft -
en de strenge censuur maakt een werke
lijk vrije berichtgeving nagenoeg onmo
gelijk, vooral wat zuiver politieke gebeur
tenissen aangaat. 

Maar een boek als "American in Rus
sia" 4) maakt duidelijk, hoe nuttig het is 
alle mogelijke contacten met de Russi
sche wereld toch aan te houden. 

Harrison E. Salisbury, de auteur, was 
Russisch correspondent van de "New 
York Times" voor zes vaak eenzame 
jaren, 1949 tot 1954. 

Hij had reeds in een lange reeks re
portages in zijn blad - men kon ze in de 
Europese uitgave volgen - bewezen, dat 
een goed journalist zelfs door de censuur 
een goed en aanschouwelijk verslaggeven 
niet kan worden belet en thans heeft hij 
deze stukken in het vrije klimaat buiten 
Rusland tot dit boek omgewerkt, dat 
soms ver boven de overige geregeld ver
schijnende berichten over Rusland uit
blinkt. 

KROESTSJEW 
...... antwoordde wel. ..... 

Hij spreekt ergens van een "specula
tieve interpretatie" waarmee hij dan te
gelijk het karakter van zijn boek om
schrijft. 

Het is inderdaad zo, dat hij soms -
zodra hij zich via de zuiver feitelijke re
portage op het gebied van de politieke 
voorspelling begeeft - misschien wat al 
te speculatief wordt. 

Velen b.v. zulen zijn visie over de ·ge
beurtenissen rondom Stalin's dood met 
enige scepsis lezen: hij meent n.l., dat 
Stalin "door de huidige heersers" werd 
vermoord. 

Een motief hiertoe was er in elk geval, 
want een nieuwe, grote zuiveringsactie 

uit te voeren? 
met "rollende hoofden" zoals vroeger 
~reeds verschillende keren is voorgeko
. men, schijnt opnieuw in Stalin's voorne
men te hebben gelegen en dit keer zou 
deze actie ook voor de topmensen niet 
hebben gestopt. 

Misschien zal de beJe waarheid nooit 
bekend worden. 

Hoe goed Salisbury's kennis van zaken· 
overigens is, blijkt uit het principieel 
juiste beeld, dat hij van de komende 
dingen reeds in de herfst van 1954 had, 
toen hij het boek schreef: hij spreekt over 
de groeiende invloed van het leger en 
speciaal van maarschalk Zjoekov. 

Trip van 50.000 mijl 
Maar misschien ligt de betekenis van 

het boek niet eens in het politieke. Salis
bury had de unieke gelegenheid het Rus
sische imperium tot in de verste uithoe
ken te doorkruisen; hij heeft meer dan 
50.000 mijlen gereisd. 

Ook foto's heeft hij zonder veel moeite 
in groten getale kunnen nemen. Natuurlijk 
had hij steeds een min of meer zichtbare 
staart van MVD-agenten op zijn tochten, 
maar zolang het niet om militaire dingen 
ging ondervond hij weinig hinde.-. 

Hoewel hij Russisch spreekt, was het 
echter maar zelden mogelijk een politieke· 
noot in de gesprekken met. de Russen 
te brengen, die hij op reis, in restaurants 
etc. ontmoette. 

De vrees voor de almachtige organen 
van de staat maakt de Russen uitermate 
schuw in omgang met vreemdelingen. 

De grote waarde van het boek ligt in 
de overvloedige rijkdom van data en fei
ten, in de beschrijving van de houding, 
de sociale omstandigheden en de gewoon
ten van het volk. 

De ethnografische dingen zijn bijzonder 
interessant en de lezer realiseert zich, 
dat de nationale verschillen tussen al de 
"Russische volken" in het wereldrijk, dat 
zich tot de Stille Oceaan uitstrekt, nog 
veel groter zijn dan b.v. in de V.S. 

Salisbury legt veel nadruk op de con
tinuïteit van de Russische mens, dus het 
feit dat ook het nieuwe communistische 
Ru~land slechts voortzetting is van het 
oude, Tsaristische. 

Economische en militaire kracht, le
venskracht, vruchtbaarheld en vooral 
imperialisme zijn zoals vroeger ook thans 
de eigenlijke stuwkrachten van Rusland · 
en men mag de communistische leer als 
een slechts dun vernisje er op beschou
we~ 

",{at zij ook van zich zelf mogen zeg
gen, de Russen zijn in de eerste plaats 

~Russen en pas in de tweede plaats com
munisten." 

Zeer velen bekommeren zich helemaal 
niet om communisme en politiek. Zij zijn 
aan de ,zware hand van de politie en aan 
de dode hand van de bureaucratie ge
wend" en worstelen maar door, met ver
bazende vitaliteit en een flinke dosis hu-
mor. 

Het boek geeft een rijke oogst van ob
servaties op alle gebieden van het leven 
in Rusland. Het is van een goede soort 
journalistiek, die er toe bijdraagt om ge
beurtenissen en ideeën in vreemde lan
den begrijpelijker te maken. 

Dr K. LANDSBERG 

1) R. Aron, "The Century of total 
War", Amerik. editie, New York, 1954. 

2) "The red carpet" by Marshall Me 
Duffie, 330 blz. New York 1955, Norton; 
$ 4.50. 

3) "Close Contact", by C. H. Dewhurst, 
173 blz. Boston 1955, Houghton, Mifflin 
Co$ 4.-. 

4) "American in Russia" by H. E. Sa
llsbury, 328 blz. Harper N.V., 1953. $ 4.-. 

Inlichtingen betreffende het 
lidmaatschap der Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie 
zijn te verkrijgen bij de plaat

selijke afdelingen en bij het 
Algemeen Secretariaat: Konin
ginnegracht 61, 's-Gravenha
ge (telefoon 111 768). 
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KERK EN ·SAMENLEVING 
Einde Maart publiceerde de Ned. Hervorm~ 

de Kerk haar herderlijk schrijven over 
,.Christen~zijn in de Nederlandse samenleving", 
Het moest nadien al enige keren herdrukt wor~ 
den en heeft in dertigduizend exemplaren zijn 
weg gevonden tot dat deel van het Nederlandse 
volk dat voor enkele der daarin behandelde pro~ 
biemen belangstelling koestert. Aangenomen mag 
worden dat deze belangstelling allereerst politiek 
gericht zal zijn, wat te betreuren valt, daar men 
dit herderlijk schrijven onrecht zou aandoen, 
wanneer men het alleen uit de politieke gezichts~ 
hoek bekeek. Het bestrijkt een veel breder levens~ 
gebied dan dat der politiek alleen. . .. .. 

Dit herderlijk schrijven is, zoal geen ant~ 
woord, dan toch wel een reflex op het 

bisschoppelijk mandement dat ten vorige jare zo
veel stof deed opwaaien. Het heeft daarmee ge
meen, dat het de reformatorische christen con
fronteert met de realiteit der hedendaagse samen
leving, gelijk het mandement dit de katholiek 
deed. Dat daarbij het politieke terrein niet ver
meden kon worden, moet voor de opstellers van 
beide geschriften wel bij voorbaat vastgestaan 
hebben, zelfs als het niet bepaald in hun bedoeling 
had gelegen juist op politiek gebied tot bepaalde 
conclusies te komen, wat o.i. wel het geval is. In 
die conclusies echter lopen mandement en herder
lijk schrijven wel zeer ver uiteen. 

.. .. . 
Het zou teveel gezegd zijn, te beweren dat 

ons in het herderlijk schrijven de reforma~ 
torische visie op het vraagstuk van het christen
zijn in. de samenleving werd gegeven, reeds om 
de eenvoudige reden dat hier van één reforma
torische visie geen sprake kan zijn. Zoals het Pro
testantisme van de aanvang af zich in velerlei 
kerken en stromingen heeft ontplooid, zo heeft 
het ook in zijn kijk op de verhouding tussen 
Kerk en Staat, Kerk en maatschappij, overheid en 
onderdanen een grote verscheidenheid getoond. 
Men denke slechts aan de verschillen t.en deze 
tussen Lutheranisme en Calvinisme en ...- wat dit 
laatste aangaat - tussen wat men in de zeven~ 
tiende en achttiende eeuw noemde de rekkelijken 
en de preciezen. 

Begrijpelijk dus, dat de visie, in het herderlijk 
schrijven tot uitdrukking komende, die is van de 
in de Ned. Hervormde Kerk thans dominerende 
groep, die van de z.g. rnidden~orthodoxie. Het is 
haar theologie, welke op dit geschrift haar stem-
pel drukte. • 

Dit brengt mede, dat de Hervormden die deze 
theologie niet aanhangen, moeilijk zullen kunnen 
instemmen met veel van wat in dit herderlijk 
schrijven als Hervormd gezichtspunt wordt ge
steld. De opstellers erkennen dit met zoveel 
woorden waar zij het niet alleen bijzonder pijnlijk 
noemen dat ook christenen van reformatorischen 
huize en de kerkgemeenschappen waartoe zij be
horen .. in menig opzicht als vreemden tegenover 
elkander staan wanneer het gaat om de verwer~ 
keiijking van hun geloofsinzichten in het staat
kundige en maatschappelijke leven, en daaraan 
toe moeten voegen, dat ook in hervormde kring er 
te dien aanzien belangrijke meningsverschillen 
bestaan, die in sommige gevallen zelfs de kerke
lijke gemeenschap verstoren. 

.. .. .. 

Dit alles geldt van het "christen-zijn in onze 
samenleving" in het algemeen. Het geldt 

uiteraard ook de consekwenties daarvan op staat
kundig en sociaal-economisch gebied. 

Voor de opstellers van het herderlijk schrijven 
zijn deze consekwenties die van wat men sinds 

tief de keuze ten slotte gedaan wordt - motive~ 
ren in een trant die meer opportunistisch dan 
principieel aandoet. Immers zij ,.begrijpen en bil
lijken" de confessionele partijformatie, waartoe 
reformatorisch denkende christenen zich in de vo
rige eeuw ,.in hun verzet tegen de verlichte dicta
tuur van het toenmalige liberalisme" genoopt 
meenden te zien. Maar anderzijds stellen zij met 
nadruk. dat het beginsel, dat christenen zich op 
alle terreinen des levens in afzonderlijke organi
saties dienen te verenigen, niet als een volstrekte 
en te allen tijde geldende toepassing van het ge
bod Gods mag worden beschouwd. 

In hoeverre hier dan terecht yan een "beginsel" 
gesproken mag worden, laten wij nu maar onbe
sproken! Het is ons genoeg, dat het herderlijk 
schrijven afzonderlijke organisaties thans niet als 
noodzakelijk erkent en daarmede dus partijvor
ming op confessionele grondslag voor déze tijd 
niet aanbeveelt, doch veeleer het tegendeel doet. 

Wij kunnen ons hierover slechts verheugen, 
want hiermede stelt de Synode der Ned. 

Herv. Kerk zich ten aanzien van de politieke par
tijformatie op het standpunt dat de liberale par
tijen in ons land steeds ingenomen hebben. 

I:J elangwekkend is hierbij bovenal, hoe het 
Hervormde volksdeel, voorzover het zich 

ten aanzien van het christen-zijn in de samenle
ving door een advies van de Synodé laat beïn
vloeden, hierop zal reageren. Voor de Gerefor
meerde Bonders in de Herv. Kerk zal het herder
lijk schrijven een moeilijk te verteren brok zijn. 
En ook de christelijk~historischen zullen er de Sy
node niet heel dankbaar voor zijn. Zij immers 
vonden in de simpele stelling: wie Hervormd is 
stemt C.H.U. jarenlang een krachtige steun en 
het is juist deze stelling die hun in dit herderlijk 
schrijven ontvalt. De R. 

BIJ DE FAMILIE "DOORSNEE" 

de bevrijding de "doorbraak" noemt. Opmerkelijk n D T h d d k • d l! J d A J C " 
is daarbij, dat zij hun positie-kiezen - hoe posi- ca oorsnee: "~oe wor en e tn eren geen ut van e . . . 
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* 
De Zondagswet zal wat soepeler 

kreupel geval een Maar het blijft 
EERSTE BEHANDELING 

worden 

VAN EEN "RIJKSWET" 
Zoals men zich zal herinneren, maakte prof. Oud bij het debat over de Rege

ringsverklari.ig naar aanleiding van de jongste Kabinetscrisis en de oplossing 
daarvan de spitse opmerking: "De heer Romme had zich een heleboel leed 
kunnen besparen, wanneer hij wat meer vertrouwen in mij had gehad en mijn 

lemmering van aloude godsdienstige 
plechtigheden, alsmede tot verarming 
van het culturele leven, vooral in het 
Zuiden des lands". 

Het leidde in Maastricht zelfs tot het 
weghalen van het "Momus-kanon", het
welk niet meer zou worden terugge
bracht alvorens de zekerheid werd ge
geven, dat dit als van oudsher op carna
vals-Zondag op het Vrijthof te Maas
tricht om elf uur, elf minuten en elf se
sonden zou mogen worden afgeschoten. 

opmerkingen ter harte had genomen". _ 
Hetzelfde kon onze fractie nu zeggen tot minister Beel bij de behandeling in 

de Tweede Kamer van het wetsontwerp "Aanvulling van de Zondagswet". 
De heer Ritmeester, onze woordvoerder, zei het weer een beetje anders, maar 

zijn betoog kwam daar - terecht - toch wel op neer. 
Nu moest minister Beel erkennen: "Men kan er de Regering (inderdaad) een 

verwijt van maken, dat zij bij de indiening van het oorspronkelijke ~etsontwerp 
niet direct heeft onderkend hetgeen als ongewild bezwaar naar voren IS getr~e~. In afdelingsvergaderingen van de K.V. 

De Regering aanvaardt dat verwij!•. al moet het haar. van het hart, dat zy .m 
dezen niet alleen staat. Als er over een wetsontwerp o01t op brede schaal advle
zen zijn ingewonnen, dan is het wel met het onder~avige. _het geval". 

Wel kon minister Beel er op wijzen, dat niet hiJ de meuwe Zondagswet had 
in ediend maar wijlen zijn voorganger, mr Van Maarseveen, maar toen de heer 
R~meest~r interrumpeerde, dat de minister bij zijn Memorie van Antwoord to~h 
een Nota van Wijzigingen had kunnen indienen, antwoordde deze: "Ja., .. a~s. ik 
het zo duidelijk had gezien, had ik inderdaad direct een vo~rstel tot wyz1gmg 
kunnen indienen. Ik behoef niet te zeggen, dat het ook my aangenamer was 
geweest, als dit tijdig was onderkend". 

P. in Limburg werd vastgesteld, dat de 
(door minister Beel destijds verdedigde 
en door de K.V.P. gesteunde) wet niet 
voldoE;nde rekening houdt met de ver
scheidenheid van cultuur van het Neder
landse volk en dat daardoor een nivelle
ring wordt veroorzaakt, die tot verar
ming van het volksleven leidt. 

zo kwam de Regering dan nu met een 
aanvullingsontwerp, om de nieuwe Zon
dagswet na al hetgeen zich ~eeft voo~
gedaan aan conflicten (vooral m het Zm
den van het land) althans enigermate af 
te zwakken en soepeler te maken. 

Reeds kort na het in werking treden 
van deze nieuwe wet bleek immers, dat 
tal van oudsher in verschillende ge
meenten bestaande gebruiken niet lan?er 
voortgang konden vinden, aangezien 
daardoor in strijd zou worden gehandeld 
met bepalingen van de nieuwe wet. 
· Van het standpunt uitgaande, dat het 

nooit de bedoelif1g is geweest, aan de~
gelijke tradities een ei~de t~ ~!lken, IS 
de Regering nu met e~Ige WIJZigmgen of 
aanvullingen van de n"~uwe ?:ondagswet 
gekomen. _ . 

Het verbod, om zonder stnkte nood-
zaak gerucht te verwekken, dat op een 
afstand van meer dan 200 meter hoor
baar is en het verbod tot het op Zondag 
vóór 13 uur houden van optochten en 
bijeenkomsten in de openlucht werd nu 
in het aanvullingsantwerp niet van toe
passing verklaard op in het .volksleven 
gewortelde tradities en gebrmken. 

Deze vrijstelling zou echter alleen gel
den voor de bij het in werking treden 
dezer aanvullingswet b e st a a n d e tra
dities en gebruiken en zou niet mogen 
gelden ten aanzien van die tradities en 
gebruiken, welke als openbare vermake
lijkheid in de zin van de Zondagswet 
moeten worden beschouwd. 

En om buiten twijfel te stellen of be
paalde tradities of gebruiken onder de 
werking van de voorgestelde regeling 
vallen, was in het Regeringsontwerp aan 
Gedeputeerde Staten opgedragen deze, 
nadat B. en W. terzake zijn gehoord, voor 
elke daarvoor in aanmerking komende 
gemeente of groep van gemeenten met 
name aan te geven. 

De heer Ritmeester, dit wijzigingsant
werp voor onze fractie besprekend, stel
de vast, dat zijn fractie destijds voldoen
de tegen de nieuwe Zondagswet had ge
waarschuwd, maar dat men toen niet 
had willen luisteren. 

Het werd toen voorgesteld, alsof er in 
ons land een geweldige behoefte aan zulk 
een wet was; dat- er een toenemende ver
storing van de Zondagsrust was en dat 
godsdienstoefeningen werden gehinderd. 
Maar gesteld voor het bewijs daarvan, 
faalde de minister. 

Wij hebben een wet gekregen, waar
van vrijwel direct bleek, dat zij niet aan 
het gestelde doel beantwoordde. De be
zwaren kwamen het eerst uit Limburg 
en Brabant, waar de uitvoering van de 
wet direct moeilijkheden opleverde. 

In een ciculaire van de Commissaris 
der Koningin in Noordbrabant aan de 
burgemeesters in die provincie schreef 
deze al spoedig, dat van oudsher be
staande, diep in het volksleven gewor
telde tradities met een godsdienstig ka

. rakter door de verbodsbepalingen van 
die wet werden getroffen, hetgeen bij de 
voorbereiding van de wet niet was te 
voorzien en allerminst beoogd. 

Het met muziek ter kerke begeleiden 
van priesters, die hun eerste Heilige Mis 
opdragen, van gouden bruidsparen, die 
zich ter kerke begaven, van jubilerende 
verenigingen. enz., dit alles mocht niet 
meer. 

De he2~ Ritmeester gaf een heel over
zicht van alle conflicten (meest gevolgd 

MINISTER BEEL 
.... .. verwijt aanvaard ...... 

door processen-verbaal), die zich hadden 
voorgedaan o.a. in Heerlen, Kerkrade, 
maar ook in het Oosten van het land: 
in Nijverdal, in Hellendoorn en tenslotte 
in Bleijerheide. 

Het was dan ook niet te verwonderen, 
dat de gemeenteraad van Maastricht zich 
o.a. uitsprak, dat de wet "leidt tot be-

Positie minister Beel 

D e heer Ritmeester kon zich zeer 
goed indenken, dat de minister 

zijn positie niet aangenaam vond. Met 
kracht en overtuiging had hij destijds 
verklaard, dat de nieuwe wet krachtig 
zou worden gehandhaafd. 

Maar toen het in het Zuiden helemaal 
bleek mis te lopen, moest de minister 
verklaren, dat door de minister van Jus
titie in overleg met hem het standpunt 
was ingenomen, dat "terzake, hangende 
een daarop betrekking hebbende wets
wijziging, voorlopig geen vervolging zou 
worden ingesteld". 

De minister heeft erop gewezen, dat 
deze maatregel, waardoor "ernstige moei
lijkheden zijn voorkomen", mede gelet 
op zijn tijdelijke karakter, "als een ver
antwoorde toepassing van het opportuni
teitsbeginsel bij het vervolgingsbeleid 
mag worden gezien". 

Onze woordvoerder wilde deze rede
nering aanvaarden, maar hij kon toch -
terecht - niet nalaten op te merken: bij 
betere overweging van deze materie had 
dit alles kunnen worden voorkomen. 

Tegen het boven reeds vermelde arti
kel 5a (dat de voornaamste wijziging in
hield) bestond bij de heer Ritmeester 
geen bezwaar; vóór de inwerking treding 
van de nieuwe wet was hetgeen thans in 
de wet wordt neergelegd steeds geoor
loofd; wij waren vóór handhaving van 
de oude toestand en dus is - zo zei hij 
- voor ons de conclu.sie vrij eenvoudig. 

Alleen - en daartegen had hij ernstig 
bezwaar - worden hier de Colleges van 
Gedeputeerde Staten plotseling met een 
taak belast, de "bestaande tradities en 

DEZE BURGER 
heeft - nu hij dit schrijft - tien minuten geleden kennis genomen van 
het overlijden van doctor /. van den Tempel en hij heeft daar even bij 
stilgestaan. Wij staan bij de meeste gebeurtenissen maar even stil; dan 
gaat het leven weer verder. 

Ik denk met eerbied aan Van den Témpel. 
Hij is een van de heel weinige ministers geweest met wie ik, bescheiden

lijk, enig contact had Dat was gedurende het laatste jaar van de Neder
landse Regering in Londense ballingschap. 

Die Londense periode was, niet alleen om de droevige omstandigheid, 
waaruit zij geboren was, doch ook om haar innerlijkste wezen, om haar 
bestaan an-sich, een bizonder naargeestig tijdperk. Leest u er de verslagen 
van de Parlementaire Enquête Commissie maar op na. Het was een 
werkelijk-afschuwelijke tijd, waarin allerlei kleine koninkjes zich de tong 
uil de mond kraaiden; een tijd van onbeperkte eerzucht, gewichtigdoenerij, 
parmantigheid en ellebogenwerk door vele heren, waarvan de meesten toen 
the time of their life hadden en die nu, terecht en gelukkig, al lang weer 
in de vergetelheid, passend bij hun prestaties, verzonken zijn. 

In die dikdoende, parvenuïge en blaaskakerige wereld, waren niet veel 
meer dan enige tientallen rustige en bekwame mensen aan het werk, de 
beste voorbeelden - juist dáár; door het contrast - van werkelijke demo
cratie-aan-het-werk. Van die betrekkelijk weinigen was dr. Van den Tempel 
er één; deze oud-schildersknecht, die een voorbeeldige carrière had ge
maakt en een voorbeeldig mens was. 

Hij was een auto-didact, maar hij was geen man die al zijn heil en 
zaligheid in de glanzende auto zocht. 

Met deze onschuldige woordspeling is het verschil tussen hem en vele 
anderen eigenlijk voldoende getekend. 

Anderen zullen de betekenis van wijlen deze kundige en oprechte mens 
voor de parlementaire politiek en de sociale vooruitgang wel schetsen. Zij 
zijn daartoe bevoegder dan ik. 

Ik wilde hem alleen herdenken als een van de kleine eilanden van rust 
en menselijke waardigheid in het bonte Londense spektakel van die spook
achtig vreemde episode der vaderlandse historie. 

Hij is in die vreemde wereld, alleen reeds door zijn aanwezigheid, een 
veil_ige vastheid en een toeverlaat geweest voor 

DEZE BURGER 

gebruiken" aan te wijzen, welke naar 
hun oordeel "in het volksleven zijn ge
worteld en niet als openbare vermake
lijkheden in de zin van deze wet zijn 
te beschouwen". 

Is, zo vroeg de heer Ritmeester, op 
deze wijze een bevredigende uitvoering 
van de Zondagswet vel'7Jekerd? 

De motieven, welke de minister had
den geleid tot deze inschakeling van 
het College van Gedeputeerden in elke 
provincie, achtte onze geestverwant 
weinig overtuigend. 

Naar zijn oordeel zou het veel meer 
in het stelsel van deze wet passen, de 
beslissing terzake te leggen in handen 
van de gemeenteraad. 

Bovendien kon hij die beperking tot 
het "bestaande" niet billijken. Limburg 
bijvoorbeeld heeft zijn eigen Zondag 
met festiviteiten, die wellicht niet on
der de rubriek "diep in het volksleven 
gewortelde tradities en gebruiken" ge
rangschikt kunnen worden, maar toch 
deel uitmaken van een eigen volkscul
tuur, die een levende cultuur is. Mag 
dat "groeiende" belemmerd worden? 

Ja zei de minister, wij kunnen niet 
verder gaan dan tot het toelaten van 
b estaan de tradities en gebruiken, 
welke in het volksleven zijn geworteld, 
omdat anders dit wetsontwerp niet be
perkt zou blijven tot de wegneming van 
bepaalde onbed·oerde en ongewilde con
sequenties van de Zondagswet, maar 
m·~de tot gevolg zou hebben, dat het
geen bewust als compromis is aan
vaard, zou worden aangetast. 

Inderdaad, zo antwoordde de heer 
Ritmeester, die opmerking is juist, 
maar ziedaar het gevaar van het com
promis. Dat een zodanig compromis 
landelijk zijn waarde beeft, betwijfelde 
hij sterk. 

De heer Ritmeestoer eindigde · zijn 
rede aldus: .,De onde Zondagswet moge 
dan een dood lichaam zijn geweest, door 
de nieuwe is reeds zoveel gerucht ge
maakt, dat dit ver buiten de 200-me
tergrens hoorbaar is; maar dat is niet 
strafbaar". 

f( orte verklarinl{ 

l n een later stadium van het debat, 
voordat over de ingediende amen

dementen werd beslist, legde de heer 
Ritmeester namens onze V.V.D.-fractie 
nog een verklaring af over de houding 
van hem en zijn politieke vrienden te
genover die amendementen en tegen
over het aanvullingsontwerp. 

De heer Ritmeester zei daarbij: 
"Bij de behandeling van de Zondags

wet op 20 Maart 1953 hebben wij zeer 
~nadrukkelijk naar voren gebracht, dat 
het ons streven is, verdraagzaam te 
zijn tegenover een ieder van onze n.ede
burgers. Wij hebben toen gesteld, dat 
wij niet vóór het wetsontwerp tot wij
ziging van de Zondagswet konden 
stemmen, welk wetsontwerp toen aan
hangig was. 

Wij hebben er ons toen van onthou
den, ons vóór bepaalde amendementen 
uit te spreken. Thans geldt voor ons 
nog hetzelfde. 

"Wij erkennen, dat bet ingediende 
voorstel van de minister inderdaad een 
wijdere strekking beeft ten aanzien 
van de uitvoering v -n de Zondagswet. 
Wij zijn tevens van oordeel, dat het 
amendement van de geachte afgevaar
digde, de heer Stufkens (Arb.) verder 
ga!lt. 

Wij kunnen het betreuren, dat die 
verdraagzaamheid, die in dit wetsvoor
stel en dit amendement ligt, de vorige 
keer niet m e e r tot uiting is gekomen. 
Maar wij staan daar nu eenmaal voor. 

"Wij zullen in dit geval onze stem 
vóór het amendement van de heer 
Stufkens uitbrengen. Wij veridaren 
ons tegen de amenden.enten van de 
heer Bruins Slot (A.R.) en tegen dat 
van de heer Krol (C.H.). 

Indien het amenCement van de heer 
Stufken.s niet wordt aangenomen, zul
.len wij, noodgedwongen, in elk geval 
stemmen vóór het amendement van de 
heer Maenen (K.V.P.), omdat dit een, 
zij het lichtere, verbetering inhoudt. 
Wij blijven alleen onjuist achten, dat 
Gedeputeerde Staten hier handelend 
worden ingevoerd.'' 

(Vervolg op pag. 4) 
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Vroege verkiezingsstrijd 

D e strijd voor de verkiezing van de Tweede 
Kamer, die het volgend jaar zal plaats 

hebben. is door de Katholieke Volkspartij reeds 
thans ingezet door het gereed maken van een ver~ 
kiezingspamflet genaamd .,0 56" (.,Overwinning 
56"). 

Onder het motto .,d' Anderen een Van Doorn 
in het oog" trekt dit pamflet tegen de Partij van 
de Arbeid van leer. Dit behoeft op zichzelf geen 
verwondering te wekken, evenmin als de omstan~ 
standigheid, dat de K.V.P. met zijn actie wel erg 
vroeg van stapel loopt. 

Erger is evenwel het feit, dat de inhoud van 
dit verkiezingsgeschrift ver beneden elke norm 
blijft van het politiek fatsoen. 

Dat politieke tegenstanders vooral in verkie~ 

zingstijd elkaar te lijf gaan is een zeer natuurlijke 
zaak. En dat daarbij ook wel eens een woord 
valt, dat nu niet direct op een goudschaaltje is 
gewogen, het valt te begrijpen. Doch wat het 
pamflet van de K.V.P. de P.v.d.A. in de schoe~ 
nen schuift kan zeer beslist niet door de beugel. 
Het is dan ook te begrijpen, dat .,Het Vrije 
Volk" zich scherp tegen de inhoud van dit ge~ 
schrift heeft gekeerd. 

Wij willen de inhoud van het pamflet thans 
niet meer citeren, omdat inmiddels .. De Volks~ 
krant" heeft toegegeven, de inhoud er van ,.niet 
gelukkig" te vinden. 

Nog positiever zijn inmiddels de afkeuringen 
van het kringbestuur Amsterdam van de K.V.P. 

De heer A. J. Copray, voorzitter van de af~ 
deling Amsterdam, noemde het pamflet een ,.on~ 
christelijke publicatie, de K.V.P. onwaardig". De 
heer H. A. Douqué, voorzitter van de katholieke 
raadsfractie te Amsterdam, noemde .. 0 56" der~ 
derangs en zeer in tegenstelling. tot hetgeen ze~ 
ker óók een doelstelling is van het K.V.P.-be~ 
stuur: leiding geven aan het optreden naar buiten. 

.. Het verspreiden aan de kerkdeuren van dit 
soort lectuur moest worden verboden; het werkt 
bovendien averechts, want het jaagt de mensen 
eerder weg dan dat het ze aantrekt." 

Het boetekleed siert nu eenmaal de oprechte 
mens en als zodanig kan men dan ook met genoe~ 
gen kennis nemen van de reacties van .,De 
Volkskrant" en van het kringbestuur van de 
K.V.P. te Amsterdam evenals van het feit, dat 
dit kringbestuur besloot dit pamflet j.l. Zondag 
niet aan de kerken te verspreiden. 

Maar toch blijven er enige open vragen: 

Ie. Hoe moet de verkiezingsactie van de K.V.P. 
wel zijn georganiseerd, dat een dergelijk 
pamflet kon worden gedrukt, waarvan men 
achteraf spijt heeft? Erger nog, waarvan men 
moet erkennen, dat het .,strijdig is met de 
elementaire wetten van het fatsoen"? 

2e. Waarom heeft de voorzitter van de K.V.P., 
mr Van Doorn, wiens naam de vlag is die de 
journalistieke (politieke) lading van 't pam
flet dekt, van een en ander geen kennis kun
nen nemen? Wij nemen n.l. als vanzelfspre
kend aan, dat ook hij zich met de inhoud 
kwalijk kan verenigen. 

3e. Is de verspreiding alleen aan de kerken te 
Amsterdam stopgezet en heeft zij elders wel 
plaats gevonden? 

4e. Wat is het officiële standpunt van het lan
delijke bestuur van de K.V.P. in deze? 

Op het moment. dat wij dit schrijven kennen 
wij n.l. slechts de reactie van .,De Volkskrant" 
en van het kringbestuur Amsterdal!l van de 
K.V.P., doch niet van de topleiding. 

Men diene ons goed te begrijperr: het ligt niet 
direct op onze weg ons te mengen in de vele 
ruzie's tussen K.V.P. en P.v.d.A. Doch de inhoud 
van .. 0 56" heeft een diepere betekenis, omdat 
zij de politieke strijdmethoden in ons land op een 
niet te accepteren niveau plaatst. Een niveau, 
waartegen elk rechtgeaard democraat dient te 
protesteren. 

Moge ook de landelijke leiding van de K.V.P. 
inzien, dat dit niet de weg is om de verkiezings
strijd te voeren en moge daarmee dit voor onze 
politieke verhoudingen onverkwikkelijke incident # 
worden gesloten. I 

! JULI 1955- PAG. 3 

Jl olharden en voortgaan op dezelfde weg 
is het geheim van het succes (Paul Brulat) 

Vele wegen leiOen naar ... de 
V.V.D.-dag te Scheveningen 

Belangrijk verzoek aan onze afdelingen 

V an de duizenden bezoekers, die wij op de 
V.V.D.~dag te Scheveningen op I7 Sep~ 

temher a.s. verwachten, zal een aanzienlijk ge~ 
deelte op eigen gelegenheid naar de vergader~ 
plaatsen komen. 

Deze deelnemers gaan per auto, trein, tram, 
enz., doch duizenden anderen komen in organisa~ 
torisch verband. 

Oproep aan leden en 
geestverwanten 

H et Werkcomité en de Landelijke Commissie 
ter voorbereiding van de V.V.D.-Dag op 

I7 September 1955 roepen alle Partijleden en 
geestverwanten op tot het bezoeken van de mas~ 
sale vergaderingen, die op Zaterdag I7 Septem
ber a.s. te Scheveningen zullen worden gehouden. 

De belangrijkheid van deze dag kan moeilijk 
worden overschat, omdat zij de inzet vormt niet 
alleen van een ledenwerfcampagne, maar tevens 
van de Kamerverkiezingen, die in I956 zullen 
worden gehouden. 

De V.V.D.-Dag te Scheveningen zal het grote 
evenement van dit jaar worden.' · 

Deze dag zal een indrukwekkend getuigenis 
moeten geven van het feit, dat de vrijheîdsgedach~ 
te steeds meer veld wint. Daarom dient heel libe~ 
raai Nederland aan deze manifestatie deel te 
nemen. 

U rekent op de V.V.D.! De V.V.D. rekent 

op U! 

D. W. DETTMEIJER 

S. J. VAN DEN BERGH 

Mr F. G. VAN DIJK 

Mr D. J. VAN GILSE 

Mr C. GREVE 

Mej. M. HARDEMAN 

A. J. KALFF 

Mr A. R. MEIJER 

Mej. JOH. H. SPRINGER 

Mr H. F. OOSTERHUIS 

J.C. MANSSEN 

K. J. BOUMA 

Drs M.H. HARTHOORN 

Mr Dr C. BERKHOUWER 

J. K. FREDRIKZE 

Ir F. H. HIDDINGH 

A. NAWIJN 

Mr D. SCHUlTEMAKER 

Mr F. ED. STAAB 

Ir M. J. STOEL FEUERSTEIN 

Dr M. P. VRIJ 

Dr J. C. VAN ZOELEN 

E. J. VÀN REES YELLINGA 

F. C. DUTIJN NOORDBERGER 

Dr K. VAN DIJK 

Drs F. J. HOOFTMAN 

H. M. VAN NIEUWKERK 

Mej. Mr M. M. F. VAN EVERDINGEN 

L._ VAN VLAARDINGEN 

Dat kan geschieden met extra treinen, welke op 
die datum zullen worden ingelegd, of met gehuur .. 
de autobussen. . 

Ook worden de treinen gecombineerd met bus
sen, die U naar het station van vertrek brengen, 
terwijl andere autobussen bij aankomst in Den 

Haag klaar zullen staan voor het verdere vervoer 
naar Scheveningen. 

Gaarne wil het Algemeen Secretariaat op de 

hoogte zijn van welke transportmiddelen en 
-mogelijkheden de deelnemers gebruik zullen 
maken. 

Die afdelingen, die thans reeds in de gelegen~ 

heid zijn op te geven op welke wijze naar Sche

veningen zal worden gereisd, verzoeken wij dit 
per omgaande aan het Algemeen Secretariaat te 
laten weten. 

Gaarne wil het Algemeen Secretariaat, indien 
gewenst, met Uw afdelingsbestuur of plaatselijke 
voorbereidingscommissie overleg plegen over de 
voor U meest geschikte wijze van vervoer. 

Hoe talrijker de auto's en de autobussen, hoe 

voller de treinen en hoe groter het aantal fietsen 
en bromfietsen, dat zich inschakelt bij de stroom 

van bezoekers naar de V.V.D.~dag, des te meer 
indruk zal de bijeenkomst maken. 

Uw afdelin~ doet toch 
mee aan de compe~itie? 

0 p I Juli verzond het Algemeen Secretariaat 
per speciaal schrijven aan de afdelings-

secretarissen het voor iedere afdeling berekend 
minimum aantal toegangsbewijzen voor de V.V. 

D.-dag. 

Wij rekenen er op, dat de kaartverkoop in volle 

gang is en dat de afdelingsbesturen en plaatselijke 
voorbereidingscommissies ons op de hoogte zullen 

houden van de stand van zaken in hun afdelin· 
gen. 

Tot nadere aankondiging kunnen nog steeds 
toegangsbewijzen bij het Algemeen Secretariaat 

worden aangevraagd. 

Ons Kamerlid Cornelissen 
spreekt a.s. Donderdag 
7 Juli voor de radio 

ons Tweede Kamerlid, de heer Corne-
lissen zal op Donderdag 7 Juli a.s. 

om tien minuten poor één ( 12.50 uur) voor 
de A.V.R.O.-microfoon (Hilversum I ~ 402 
m.) een causerie houden over het onderwerp: 
.,Nieuwe erediefvormen voor de Midden
stand". 

Deze lezing zal worden gehouden onder 
auspiciën van de Koninklijke Nederlandse 
Middenstands bond. 



YRIJBBID EN DEMOCRATIE 

Nieuws van de Nationale 
Verslag van de Ledenraad en de Algemene Vergadering 

op 8 en 9 Juni j.l. in het Conferentieoord 
"De Witte Hei" te Huis ter Heide 

D,ij haar inleiding kon de presiden
.D te, mej. mr E. B. ten Bruggen 
Cate tot haar vreugde mededelen, dat 
er weer een Jaarboek over 1954 is 
verschenen; het geeft vooral ook op 
internationaal gebied een goed over
zicht van het werk in het afgelopen 
jaar. 

Het is verkrijgbaar bij het Secre
tariaat, van Alkemadelaan 570, Den 
Haag. 

De Consumentenbond werd lid en 
er zijn requesten ingediend tot ver
laging van de leerlingenschaal voor 
L.O. en Kleuteronderwijs. 

Mevr. mr dr P. M. Franken-van 
Drie! verzocht de vergadering haar 
m•ning te zeggen over de vermoede
lijke uitgave van het boekje over de 
Status van de Nederlandse vrouw. 
Men wilde een deel van de oplaag in 
het Engels uitgeven ter vergemakke· 
!ijking van de internationale contac
ten. 

Persoonlijk vind ik onze status niet 
zo fraai, dat we hiervoor in het bui· 
tenland belangstellling kunnen ver· 
wachten. 

Na lange discussie werd aangeno
men om nogmaals bij de regering aan 
te dringen op leniging van de noden 
van de pensioengerechtigden, evenals 
het voorstel om op wijziging aan te 
dringen van de oude leerplichtwet 
waarin één geneeskundige verklaring 
voldoende is om. een gebrekkig kind 
vrij te stellen van de verplichting 
naar school te gaan, vooral nu de ge
meenten in de vervoerskosten, enz. 

, ' bijdragen. 
Het voorstel van de Ned. Coöp. 

Vrouwenbond voor actie tegen oor
logsspeelgoed werd afgewezen. 

(Vervolg van pag. 2> 

De amendementen 

En nu dan de door de heer Ritmeester 
bedoelde amendementen. In de eer

ste plaats kwam aan de orde het eerste, 
door dr Bruins Slot (A.R.) ingediende 
amendement, bepalend, dat de aan Ge
deputeerde Staten opgedragen aanwij
zing van de tradities en gebruiken "bin
nen 18 maanden na het in werking tre
den van dit artikel" moet geschieden. 
Daarmede werd dus iedere latere beslis
sing bij voorbaat afgesneden. 

Dit amendement, waarvan de minister 
de beslissing aan de Kamer overliet, 
werd aangenomen met 44 tegen 29 stem
men. Vóór stemden de A.R., de K.V.P., 
de C.H., de Staatk.-geref. en de K.N.P.; 
tegen stemden de P.v.d.A., de V.V.D. en 
de C.P.N. Een stemming dus van "rechts" 
tegen "links". 

Het amendement van de heer Stufkens 
(Arb.) beoogde, de in de aanvang ver
melde verbodsbepalingen (voor de tijd 
vóór 13 uur des Zondags) óók niet van 
toepassing te verklaren op door Gede
puteerde Staten in een gemeente of 
groep van gemeenten aangewezen uitin
gen van volkscultuur, welke niet als 
openbare vermakelijkheden in de zin van 
de Zondagswet zijn te beschouwen. 

Dat was een voor ons aantrekkelijke 
ruime bepaling, die zoals de heer Stuf
kens terecht opmerkte, ook een principi
ele discriminatie, welke anders zou blij
ven bestaan, uit de weg zou helpen. 

Onpleizierig moet het voor de heer 
Stufkens, in ·verband met de houding van 
zijn fractie in 1953, echter wel zijn ge
weest, dat de minister zich tegenover 
hem weer op "het compromis" (men her
innert zich, hoe de heer Oud zich des~ 
tijds bij de behandeling van het ontwerp 
Crematiewet ook tegen l:tet sluiten van 
compromissen op het terrein van de 
geestelijke vrijheid heeft gekeerd) be
riep. 

De heer Stufkens zei nu: "Wanneer dit 
zo is, mag toch niet nu met een beroep 
op dit compromis weer een element van 
discriminatie in de wet worden gebracht, 
waardoor uitingen van niet-godsdiensti
ge aard, voor zover zij traditie zijn, wor
den aanvaard, maar voor het heden en 
voor de toekomst nieuw opkomende 
uitingen van die aard op de Zondagmor
gen eenvoudig onmogelijk worden ge
"'laakt. 

De tweede dag volgden de versla
gen van de aangesloten verenigingen 
en de causerie van madame d'Asseler. 
advocaat te Gent en lid van de Bel· 
gische Vrouwenraad, die sprak over 

"De positie van de vrouw in België. 

Het zo sympathieke Charl. Jacobs· 
fonds maakte het aan el:f vrouwelijke 
studenten mogelijk haar studies voort 
te zetten, één ervan studeerde dit 
jaar in Delft af. 

Van het Vrouwen Comité kon niet 
veel verteld worden door ziekte van 
de presidente, mej. mr Tellegen. De 
reorganisatie is nog steeds niet vol
tooid. 

Het internationale verslag moest 
helaas door tijdgebrek in vogelvlucht 
gegeven worden en wij hadden gaar
ne meer gehoord van de vele onder• 
werpen van pers en voorlichting -
equal pay - baring met narcose -
gebruik van verdovende middelen -
jeugdzorg - emi- en immigratie -
zeelieden, die nergens aan land mo
gen en beeldromans. 

Dit is maar een greep, waarvan elk 
onderwerp stof tot discussie zou kun· 
nen zijn. Er is nog steeds een ontstel• 
lende discriminatie ten opzichte van 
de vrouw; wat zegt U van een rege
ring, die mannen f 50.- per dag repre
sentatiekosten en vrouwen f 25.- per 
dag toestaat? 

Madame d' Asseler vertelde van de 
grote achterstand van de Belgische 
vrouwen op het gebied van arbeid en 
salariëring. De ongehuwde vrouw 
wordt altijd betaald als ongeschoolde! 

De vrou~ heeft geen toegang tot 
de administratieve (belastingacade
mie) opleidingen; na drie jaar strijd 
wees de minister het verzoek af, op 
grond van "te grote inspanning voor 
een vrouw". Ook het huwelijksrecht 

RITMEESTER 
..... . gevaar van het C011)promis .... 

Dit blijft voor ons een bezwaarlijke 
zaak en wij moeten dus ons amendement 

·handhaven, dat de uitingen van volks
cultuur in de ruime zin van het woord, 
voor zover zij eerbiedwaardig zijn, 
uitingsmogelijkheid wil laten". 

Niettemin: minister Beel ontraadde het 
amendement sterk en de rechtse meer
derheid verwierp het unaniem. Het werd 
met 43 tegen 29 stemmen verworpen. 
Vóór stemden P.v.d.A., V.V.D. en C.P.N., 
tegen de anderen. 

De beslissing over het amendement van 
de heer Maenen (K.V.P.) had de minis
ter weer aan de Kamer 'Overgelaten. Het 
wilde de bovengenoemde verbodsbepa
lingen niet van toepassing doen zijn op 
uitingen met een godsdienstig karakter, 
behoudens de bevoegdheid van de bur
gemeesters tot het treffen van maatrege
len ter voorkoming van onnodige ver
storing van de openbare rust op de Zon· 
dag. 

Dit amenclement werd z.h.s. aangeno
men, met aantekening, dat alleen de 
Staatk.-geref. en de C.P.N. geacht wil
den worden te hebben tegengestemd. 

Het minste succes had de heer Krol 
(C.H.), met een door de minister ontra
den amendement, om de aanwijzingen 
van Gedeputeerde Staten nog weer te 
binden aan de Koninklijke goedkeuring, 
aldus de zaak volledig centraliserend. 

·V rouwenraad 
• 

Copie voor deze rubriek N 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, 

Alexander1traat 16, Haarlem. 

* * * 
Gewijzigd corresponden· 
tie-adres in verband met 

de vacantie 
onder~etekende is tot half Juli af

weZtg. 
Mevrouw H. A. A. L. de Vries-van 

de Hardt Aberson, Grundellaan 26 . te 
Hengelo (0.), heeft zich bereid ver
klaard in die tijd de dringende aan-
gelegenheden te behandelen. 

J. H.S. 

is nog gebaseerd op de oude Code Na
poleon, evenals bij ons. 

Men blijft echte!· diligent en strijdt 
verder! Men ziet dus, dat de vrouw in 
België alleen in de lagere functies 
geaccepteerd wordt. 

Rest mij nog te vertellen, dat mej. 
J. Hefting benoemd is in he~ Interna
tionaal Comité voor Vrede en Inter· 
nationale Betrekkingen en dat er dit 
jaar, op mijn verzoek, voor het eerst 
verslagen van de vergaderingen aan 
de aangesloten verenigingen zullen 
worden toegezonden, hetgeen het con
tact onderling . zeker zal stimuleren. 

G. Huese-Laming 

Dit amendement werd bij zitten en op
staan verworpen. Alleen de C.H.-fractie 
stemde voor; de rest van de Kamer voel
de daar - terecht - niets voor. 

Een stemming van "rechts" tegen 
"links" deed zich weer voor bij het laat
ste in stemming gebrachte amendement, 
n.l. het tweede amendement van dr 
Bruins Slot. 

Dit amendement luidde aanvankelijk 
aldus, dat het de aan de burgemeester 
verleende ontheffingsmogelijkheden ge
heel afhankelijk wilde maken van de ge
meenteraden. 

Minister Beel had zich daar sterk te
gen verklaard. Wilde de Kamer een 
amendement in deze zin aanvaarden, dan 
stelde hij de eis, dat het "strakker trek
ken van de grenzen" dan niet zou wor
den overgelaten aan de gemeenteraden, 
maar aan Gedeputeerde Staten. 

Om verwerping te voorkomen, veran
derde de heer Bruins Slot, hoewel on
gaarne, zijn amendement in deze geest. 

Hij verving het dus door een gewijzigd 
amendement, bepalend, dat bedoelde ont
heffingsbevoegdheden van de burgemees
ters n i et van toepassing zijn in die door 
Gedeputeerde Staten aangewezen ge
meenten, waar naar hun oordeel verle
ning van de ontheffing zou "indruisen 
tegen godsdienstige overtuigingen, wel· 
ke het volksleven aldaar overwegend be
heersen". 

KROL 
...... geen succes ...... 

Dit amendement werd nu aangenomen 
met 44 tegen 29 stemmen. Tegen stem
den de P.v.d.A., de V.V.D. en de C.P.N.; 
voor de rechtse groepen. 

Het wetsontwerp tot aanvulling van 
de Zondagswet werd daarna zonder 
hoofdelijke stemming aanvaard, met aan
teke.ning van de tegenstem van staatkun 
d!ig-gereformeerden en communisten. 
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AFDELINGSNIEUWS 

Candidatenlijst van 
Gorinchem 

In ·de op 22 Juni j.l. gehouden leden. 
vergadering werd de volgende definitie
ve candidatenlijst voor de candidaatstel
ling voor leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal in 1956 opgemaakt: 
1. Prof. mr P.J. Oud; 2. Mr L. R. J. rid· 
der van Rappard; 3. H. A. Korthals; 4. F. 
den Hartog; 5. Mevrouw A. Fortanier
De Wit; 6. Mr H. F. van Leeuwen; 7. Joh. 
G. H. Cornelissen; 8. G. Ritmeester; 9. R. 
Zegering Hadders; 10. H. J. AnK'ersmit; 
11. Mevrouw Mr J. M. Stoffels-Van Haaf
ten; 12. D. W. Dettmeyer; 13. A. Nawijn; 
14. Drs P. Herweijer; 15. Mr H. van Riel; 
16. P. MeWtelijn; 17. A Caljé; 18. C. A. J. 
Stoutjesdijk. 

Warffum wees candidaten 
aari. 

De afdeling Warffum hield op 22 Juni 
j.l. een geanimeerde ledenvergadering. 
Er werd een candidatenlijst voor de in 
1956 te houden Tweede Kamer verkie
zingen opgemaakt 

Besloten werd mr P. J. Oud als lijst
aanvoerder te plaatsen en vervolgens 
een kopgroep van 14 candidaten voor 
het gehele land t.w.: 
2. Mevr. A. Fortanier-De Wit, 3. Drs H. 
A. Korthals, 4. F. den Hartog, 5. J. G. H. 
Cornelissen, 6. Mr H. F. van Leeuwen, 
7. R. Zegering Hadders, 8. H. J. Anker
smit, 9. Mr W. J. Geertsema, 10. G. Boer
ma, 11. Jac. Sonneveld, 12. H. J. Edzes, 
13. Mevr. Mr J. M. Stoffels-van Haaften, 
14. D. W. Dettmeyer, 15. Ir J. Baas, 16. 
Dr K. van Dijk, 17. Mevr. G. Doornbos
Oosting, 18. Ir L. G. Oldenbanning. 

Geen forumavonden tot en 
met 30 September a.s. 

Tot en met 30 September a.s. kunnen 
bij het Secretariaat van de Landelijke 
Middenstandscommissie geen nieuwe af
spraken meer worden gemaakt voor het 
beleggen van forumavonden. 

Die afdelingen, die na deze datum een 
dergelijke avond willen organiseren, 
worden verzocht zich thans reeds in ver
binding te stellen met de heer F. L. van 
der Leeuw, Z.O. Buitensingel 226a, telef. 
770425, opdat tijdig kan worden begon
nen met de vaststelling van het program
ma voor de komende wintermaanden. 

Rijks-novum 

Een novum deed zich in de Tweede 
Kamer voor, toen de eerste ,.Rijks

wet" van het "Koninkrijk nieuwe stijl" 
werd behandeld en in verband daarme
de, ·overeenkomstig het Statuut van het 
Koninkrijk der Nederlanden, de "gevol
machtigde ministers" van Suriname en 
de Nederlandse Antillen, resp. de heren 
dr R. H. Pos en mr N. Debrot, in de Ka
mer aanwezig waren en aan de ministers
tafel plaats namen. 

Dr Kortenhorst hield ter gelegenheid 
van dit bijzondere feit een korte rede, 
waarin hij de bijzondere positie van deze 
"gevolmachtigde ministers" nog eens uit
eenzette en hen namens de Kamer van 
harte welkom heette. 

Dit deed zich voor bij de behandeling 
van het wetsontwerp tot goedkeuring 
van de op 1 Maart 1954 te Londen tot 
stand gekomen Internationale Tinover
eenkomst, met bijlagen. 

In het formulier van afkondiging van 
dergelijke, voor het gehele Koninkrijk 
van kracht zijnde Rijkswetten is thans 
aan de bekende vermelding: "de Raad 
van State gehoord, en met gemeen over
leg der Staten-Generaal", toegevoegd: 
,de bepalingen van het Statuut voor het 
Koninkrijk in acht genomen zijnde". 

Het wetsontwerp zelf heeft voor Ne
derland meer betekenis dan voor de 
Overzeese Rijksdelen, maar ook wat ons 
land betreft, gaf het na de schriftelijke 
voorbereiding bij de openbare behande
ling niet meer tot een breed debat aan
leiding. 

Namens onze fractie gaf de heer An
kersmit volgaarne te kennen, dat de ge
voelens, waaraan de voorzitter had uiting 
gegeven, ook door hem en zijn fractie
genoten volkomen worden gedeeld. 

Na enkele nadere inlichtingen van mi
nister Zijlstra te hebben gevraagd, be· 
perkte hij zich verder tot de algemene 
opmerking, het. tot stand komen van de
ze overeenkomst en het goedkeuren van 
dit wetsontwerp te beschouwen als een 
stap, die wordt ondernomen, om via een 
belangrijke grondstof te komen tot een 
internationale economische samenwer
king om, zoals andere sprekers het ook 
hadden uitgedrukt, de conjuncturele gol
ven in het bedrijfsleven zo mogelijk een 
vlakker verloop te doen krijgen. 

Hij hoopte van ganser harte, dat dit 
effect zou worden bereikt zonder dat 
daarbij onvoorziene en ongewenste ne
venverschijnselen zullen optreden. 

A. 



17 ·september a.s. 

Werkcomité en landelijke 
commissie vergaderden 

Onder voorzitterschap van de heer D. 
W. Dettmeijer kwamen het Werkcomité 
en de Landelijke Commissie ter voorbe
reiding van de V.V.D.-dag op 1'7 Septem
ber 1955 te Amsterdam in vergadering 
bijeen. 

Verschillende problemen van organisa
torische aard betreffende deze dag wer
den uitvoerig besproken, terwijl van ver
scheidene zijden nog allerlei suggesties 
werden gedaan, die zeker mede zullen 
bijdragen tot het welslagen van deze voor 
onze Partij zo uiterst belangrijke dag. 

Wie maakt de beste film 

In haar j.I. Zaterdag te Amsterdam ge. 
houden vergadering heeft het Werkcomité 
en de Landelijke Commissie ter voorbe
reiding van de V.V.D.-dag besloten tot 
het uitschrijven van een filmwedstrijd. 

Het is de bedoeling, dat diegenen onder 
ons, die in het bezit zijn van een smal
film opname-apparaat van alle evene
menten op deze dag opnamen zullen ma
ken, die zo mogelijk later als één geheel 
gemonteerd een waardevolle herinnering 
aan deze dag zullen zijn. Voor de beste 
film, ge~aakt van deze dag, zal een aan
trekkelijke prijs beschikbaar worden ge
steld. 

Nadere mededelingen hierover volgen 
zo spoedig mogelijk. 

Regionale voorh~reidings· 
commissie Arnhem en 
Nijmegen vergaderden 

gezamenlijk 

Woensdag, 22 Juni j.I., kwamen de 
voorbereidingscommissie.s van de Cen
trale Arnhem en Nijmegen in Restau
rant Royal bijeen, onder voorzitterschap 
van de heer J. K. Frederikze, secretaris 
van de Centrale Arnhem ter bespreking 
van de te organiseren voorbereidingen 
in de Centrales Arnhem en Nijmegen. 

Op deze vergadering, waar mede aan
wezig was de heer L. van Vlaardingen, 
organisator-propagandist der Partij, 
brachten de afgevaardigden van de plaat
selijke voorbereidingscommissies verslag 
uit van de stand van zaken in hun afde
lingen. 

Het was bijzonder verheugend, dat 
zelfs de ver afgelegen afdeling Humme
lo/Keppelo in de persoon van de heer G. 
J. Vlemingh, een afgevaardigde naar de
ze vergadering had gezonden. 

Op energieke wijze wordt de voorbe
reiding van de tocht naar Scheveningen 
in deze Centrales aangepakt en het aan
tal bezoekers, dat door de beide Centra
les naar Scheveningen moet worden ge
bracht volgens de opgave van het Alge
meen Secretariaat, zal zeker ruimschoots 
worden gehaald. 

Activiteit in Veenendaal 

Ook de Afdeling Veenendaal gaat aan 
het werk om onder de leden en geestver
wanten een zo groot mogelijk aantal be
toekers voor onze V.V.D.-dag bijeen te 
brengen .. 

Deze voorbereidingscommissie bestaat 
~it de heren F. W. van Vliet en W. A. 
~an der Vet. 

Inlichtingen betreffende het 
lidmaatschap der Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie 
zijn te verkrijgen bij de plaat
selijke afdelingen en bij het 
Algemeen Secretariaat: Konin
ginnegracht 61, 's-Gravenha
ge (telefoon 111 768). 

Alkmaar eveneen,s gestart. 
Door de afdeling Alkmaar is eveneens 

een plaatselijke voorbereidingscommissie 
in het leven geroepen, waarvan het voor
zitterschap wordt bekleed door Mr dr C. 
Berkhouwer, lid van de Landelijke Com
missie ter voorbereiding van de V.V.D.
dag. 

Verder maken van deze Commissie deel 
uit: W. Schoehuijs en Mr L. K. F. Schui
temaker. 

Voorbereidingscommissie 
Haarlem 

De afdeling Haarlem heeft 
een voorbereidingscommissie 
leerd. 

eveneens 
geïnstal-

In deze commissie hebben zitting ge
nomen: mr J. G. Bettink, voorzitter; J. 
J. Delfos; J. W. Damiaans; F. Vink en 
mevr. H. J. G. Motshagen-Besselink. 

Vergadering 
V oorhereidingscommissie 

Centrale Leiden 

Maandag, 27 Juni j.I., kwam onder voor
zitterschap van drs F. J. Hooftman, se
cretaris van de Kamercentrale Leiden, 
de voorbereidingscommissie van deze 
Centrale bijeen. 

Op deze vergadering, waar mede aan
wezig was de heer L. van Vlaardingen, 
organisator-propagandist der Partij, werd 
besloten gebruik te maken van een der 
concept-circulaires, zoals door het Hoofd
bestuur beschikbaar gesteld, en· deze zo
wel voor de Goudse als voor de Leidse 
streek aan alle afdelingen ter verzending 
onder de leden aan te bieden. 

Een kleine commissie, bestaande uit de 
heren: W. A. van Ieperen, J. Kruysheer 
en drs F. J. Hooftman, zal zich in het 
bijzonder bezighouden met het vervoer 
naar en van Scheveningen. 

Verheugende activiteit 
te Ede 

Natuurlijk zal ook de toch reeds zo ac
tieve afdeling Ede op de VVD-Dag met 
een groot aantal bezoekers vertegen
woordigd zijn. 

De voorbereidingscommissie, die in .de
ze afdeling de tocht naar Scheveningen 
organiseert, bestaat uit: G. W. Bos Jr., 
G. Koster en Th. J. de Rijk. 

V oorhereidingscommissie 
Alphen a/d Rijn 

Ook de afdeling Alphen a/d Rijn heeft 
een Voorbereidingscommissie voor de 
VVD-Dag ingesteld. Deze commissie is 
als volgt samengesteld: 
Mevrouw M. Plomp-Koster, mevrouw C. 
Kromhout-Nagtegaal, mevrouw J. Smit
Lefat, mevrouw M. v. d. Meent-Boot, me
juffrouw L. Delfgauw en mevrouw G. E. 
Herbig-Hofstee. 

Oostvoorne eveneens aan 
het werk 

De voorbereidingscommissie van de af
deling Oostvooroe is samengesteld als 
volgt: K. van Toledo en A. Weierse. 

Bakker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

en 

STAALGIETERIJ 

RIDDERKERK 

• 
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De kleine huiseigenaar, Z~Jn 
moeilijkheden en zijn oordeel 

over de onderhoudsplicht 
Ik ben een z.g. oud-gepensionneerde en 

heb met toeslagen een pensioen van .... 
f 1980 p.j. 

Voorts hebben wij de huurinkomsten 
van 2 etagewoningen (huis, 1, 2 en 3 
hoog) in Amsterdam, welke door mijn 
echtgenote werden ingebracht ten huwe
lijk. 

Die huizen zijn arbeiderswoningen in 
Amsterdam-West, met lage weekhuren. 

Na aftrek van alle kosten bleven wij 
gezamenlijk nog onder de f 3500 inko
men, waardoor wij dan ook na de ver
schillende aftrek, geen Vermogensbelas
ting betalen. U zult weten, welke kosten 
er zijn t.w. hypotheek slechts f 500.-, 
rente f 18.75 p.j., dus nagenoeg geheel 
eigen geld, straatbelasting, grondbelas
ting, brandverzekering, brandverzekering
belasting, inca;sokosten en wij betalen 
ook het water voor_ de huurders. 

Nu was het voor de oorlog gewoonte, 
dat, behalve de zeer noodzakelijke repa
raties, zoals aan mastiekdaken, idem plat
ten, aan goten, ook z.g. Keulse goten, 
schilderwerk niet te vergeten, er ook nog 
andere dingen waren. Elke nieuwe huur
der (en ze verhuïsden toen vaker dan 
nu!) kreeg zifn keukentje geschilderd, 
gangetjes en W.C. gewit, een nieuw be
hangetje hier en daar, kapotte ruiten 
werden hersteld. 

Dan waren er vele andere dingen diè 
door ons werden betaald. U zoudt ver
stomd staan, wanneer U in onze boeken 
eens kon zien, wat er allemaal te doen 
was. Traptouwen, touwen voor tuimel
ramen, spijltjes van waranda's, kapotte 
ruiten, defecte kranen, defecte sloten, de
fecte bellen, kortom te veel om op te 
noemen. 

En het mooiste van dit alles is, dat deze 
reparaties maar al te vaak nodig waren, 
aangezien de huurders met de boel 
slordig, on- en hardhandig omgingen. Wij 
wonen nu al 13 jaar in het zelfde huis 
en alles is nog in goede staat. Maar hoe 
ging het met onze huurders: .,slot kapot 
gedraaid; wel zeg het maar tegen de huis
baas, die is er goed voor". 

Nu haalde iemand, die tevens makelaar 
en timmerman was, de huren voo1· ons op 
en hij was tuk op al die .,klusjes", zoals 
hij ze noemde en hij had me al die repa
raties (boven zijn incassoloon) een aar
dige bijverdienste en wij maar betalen. 

Na de oorlog, toen de prijzen en lonen 
stegen, was dit systeem niet vol te hou
den en er werden dan ook richtlijnen 
aangegeven om uit te maken, welke repa
raties voor rekening van de huurders 
kwamen, met het resultaat, dat het aan
tal "klusjes" aanmerkelijk daalde (zulks 
ten ongenoege van onze makelaar van 
zelfsprekend). 

onze Partijvoorzitter, 
prof. mr Oud, ont

ving een brief van een kleine 
huiseigenaar, die zo teke
nend is voor de moeilijkhe
den, waarin deze groep van 
medeburgers verkeert, dat 
hij onze redactie in overwe
ging heeft gegeven dit 
schrijven in ons blad op te 
nemen, hetgeen wij bij deze 
gaarne doen. 

Er bleef evenwel nog genoeg over aan 
noodzakelijk onderhoud, veroorzaakt door 
de normale slijtage, zoals dakreparaties, 
idem aan goten, metselwerk en aan plat
ten. 

Men stelle zich voor, dat men ten kos
te van ongeveer f 400.- een paar platten 
laat mastieken en dat men daarna moet 
ervaren, dat de vrouwen op die platten 
gaan kleden kloppen, hetgeen door het 
geloop allerminst goed is voor die plat
ten. Kortom ergernis is er genoeg maar 
men zorgt voor de huizen, zoals een ja
ger voor zijn geweer, uit eigenbelang. 

Pas zijn nu de voorgevels weer geschil
derd. Maar voor het bewoonbaar houden 
zijn zulke dingen noodzakelijk. Het zijn 
ook meestal dezelfde mensen, die zoveel 
te mopperen hebben en die nog steeds 
in de domme mening verkeren dat de 
huisbaas alsmaar incasseert en zicll vet
mest met het zweet der arme huurders. 

Nu, ik ben wel eens bij de mensen 
gaan kijken, na een klacht en heb ge
constateerd, dat het er in hun kamers 
netjes uitziet: pracht radio (ik zélf kan 
zo'n ding niet kopen is me te duur) mooie 
bankstellen, rooktafels, bromfietsen (Ik 
zelf ploeter op 68 jaar nog op een ge
wone fiets rond). 

Ik gun het de mensen wel maar dan 
moeten ze niet zo op ons "a:fgeven" als 
een soort uitbuiter en onmens. 

En nu kom ik weer waar ik wilde zijn, ,, 
bij de "onderhoudsplicht". Plicht, een 
hatelijk woord. Het is nu maar de vraag, 
hoever zal dat gaan? 

Bij zo'n totaal onvoldoende verhoging 
der huren kunnen we niet weer· begin
nen met behangetjes, gangetjes witten etc, 
wat ik U al opnoemde. 

Er zou dan nu weer een commissie 
komen om eventuele klachten te onder
zoeken. Wat zal dat weer een geschrijf, 
gewichtdoenerij en dure ambtenarij ge
ven en wie zal ons, minder draagkrachti
gen, vrijwaren voor de gevolgen van wan
bewoning, en wie zal uitmaken wie de 
schuldige is aan het gebrek der woning. 

Wat mij ook nog zo onaangenaam treft, 
er is in Amsterdam (en in bijna aHe 
steden) een Gem. Bouw- en Woningtoe
zicht, dat alle klachten reeds onderzoekt. 
Er is daar al een groot gebouw met vele 
gangen, geheimzinnige deuren met .,bin
nen zonder kloppen" een heirleger van 
chefs, chefjes, inspecteurs, typisten, 
werklieden, controleurs en wat al niet. 

En dat gehele dure en omslachtige ap
paraat staat geheel ten dienste dier arme 
huurders. Dus waarom nog weer een 
dergelijk apparaat opgericht. B. en W. 
toezicht lijkt mij mans genoeg. 

Mijnheer Oud, ik zal U niet langer hin
deren. Ik hoop evenwel, dat U wanneer 
de zaak aan het rollen komt in de Kamer 
van mijn gegevens te onze bate gebruik 
zult willen maken. 

Ik voeg er nog bij, dat door de hoge 
lonen zelfs de geringste reparatie aan 
loodgieterswerk of timmerwerk bijna niet 
te betalen is. 

van zee· en 

binnenschepen 

WERF DE NOORD n.v. 
ALBLASSERDAM 
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Politiek nzeuws uit de hoofdstad 

Gemeenteraad verder voortgedreven 
op de weg der onmacht 

Een volkomen verkeerde reactie op de communistische obstructie 
Met Multatuli moeten wij waarschuwen. dat onze verhalen, in dit geval over de 

raadsvergaderingen. eentonig zullen worden. Want het is op het Prinsenhof weer zo 
traag, vervelend en nutteloos toegegaan, dat er nauwelijks een kwiek woord over te 
IIChrijven valt. 

Enkele weken geleden hebben wij eens de Amsterdamse dagbladen geciteerd om te 
doen blijken, hoezeer die teleurgesteld of verontwaardigd waren over hetgeen er ·in 
een raadsvergadering aan tijd wordt vermorst en waarbij belangrijke zaken niet de 
zakelijke aandacht krijgen, welke zij verdienen. 

Wij zouden nu weer de Amsterdamse bladen kunnen citeren om te doen blijken, 
!lat het in de jongste raadsvergadering opnieuw droevig gesteld is geweest. 

Er is geen twijfel aan, dat in dit geval de communisten de grootste IIChuld dragen. 
Zij hebben bijna de helft van de vergadertijd voor hun sprekers opgeëist en het is 
eens te meer duidelijk, dat zij door hun obstructie - effect van de grief wegens. hun 
uitbanning uit de raadscommissies - het werk van de raad onmogelijk wiUen maken. 

Droegen zij vroeger daartoe, toen zij in de raadscommissie zaten, al nauwelijks iets 
bij, de dienaren van Moskou zijn thans zeer positief in hun negatieve activiteit. 

Voor zover zij de maskers nog niet had
den laten vallen zou men dan aan die 
door ons niet gewaardeerde uitbanning 
van de communisten uit de raadscommis
sies nog dit schaarse nuttige effect kun
nen toeschrijven, dat nu toch iedereen 
wel kan zien wat deze heren communis
ten waard zijn - hetgeen dan geldt voor 
degenen, die tot nu toe ziende blind wa
ren geweeü. 

Maar toch ook moeten wij helaas onze 
opvatting handhaven, dat de raad tegen
over dit negativisme opnieuw in gebreke 
is gebleven om er een krachtig en doel
bewust beleid, een gemeenschappelijke 
kracht van de andere groeperingen tegen
over te stellen. 

ders destijds uit het college geëlimineerd, 
maar wie zal durven zeggen, dat het 
raadsbeleid zich daarna krachtiger ont
plooide? Integendeel, de politiek kreeg 
steeds meer ruim baan dientengevolge, 

Nu heeft men als nièuwe remedie de 
communistische raadsleden uit de Com
missies van Bijstand geweerd, een spec
taculaire geschiedenis, maar wat levert 
het behalve een spectaculaire geschiede
nis en wat politieke propaganda en 
machtsvertoon voor die of gene, verder 
op aan Amsterdam? Niets. 

Wat zal de volgende zinloze remedie 

zijn, wanneer deze raad, die het politieke 
kwaad zelf in zijn midden heeft ge
wrocht, weer met enigerlei vertoon zijn 
onmacht moet camoufleren? 

• • • 
W ant daar komt het toch wel zo 

langzamerhand op neer: onmacht. 
Men heeft niet zakelijk willen zijn, men 
heeft - socialisten met katholieken sa
men vooral - alles in het politieke vlak 
getrokken. Aanschouwt thans het effect 
daarvan: 

Amsterdam treuzelt en treuzelt met de 
voorziening in de behoefte aan een nieuw 
congresgebouw. Tengevolge van dit treu
zelen dreigt de R.A.I. naar elders te gaan. 

Er worden, bij een R.A.I.-jubileum, 
schone beloften gedaan. Er komt, na lan
ge tijd, een voordracht voor een nieuw en 
groot congresgebouw - object van vele 
millioenen - maar de raad praat en 
praat en komt niet aan de voordracht 
toe. De volgende keer dan maar ...... 

Rotterdam: B. en W. komen, zonder dat 
er tevoren in 't openbaar veel over heen 
en weer is gepraat, met een kloek voor
stel om hun stad te verrijken met een 
grote concertzaal, annex vergaderzaal, 
radio- en televisiestudio, restaurant, enz. 
Object van ruim elf mlllioen. 

Het Parool kreeg een 

Nog geen veertien dagen later staat 
bet goed voorbereide voorstel op de agen
da, de raad bekijkt het in anderhalf uur 
en neemt een kloek besluit. Meteen staat 
de opdracht vast, de tijd van uitwerking, 
de beheersvorm en men kan er zeker van 
zijn dat Rotterdam over anderhalf jaar 
de eerste paal voor dat grote concertge
bouw in de grond ziet slaan. 

De R.A.I.-voordracht is weer veertien 
dagen blijven liggen. Het IJ-tunneladres 
behoorde mede tot de punten, die niet 
aan de orde kwamen. 

Een Amsterdamse krant heeft ons 
voorgerekend, dat de raad, die nog twee 
keer bijeen zal moeten komen voor het 
ingaan van de vacanties, zijn zittingen 
bij dit tempo zal moeten uitbreiden tot 
twee dagen, wil het de zaken afhandelen. 

Onmiskenbaar, als gezegd, drijven de 
communisten de raad verder naar de on
macht. Maar onmiskenbaar ook heeft de 
raad zichzelf op deze gevaarlijke politieke 
helling gebracht en onmiskenbaar ook 
blijken daarin onvoldoende krachten - al 

ware het slechts in de vorm van zelfbe
perking - voorhanden om verder afglij
den naar die onmacht, waarop de com
munisten aansturen, te voorkomen. 

Dat is het droevige in deze zaak. 

moeilijke 
De mogelijkheid daartoe is al jaren 

ondermijnd door de politiek, die werkelijk 
niet alleen de communisten in de raad 
hoogtij hebben laten vieren. En al blijft 
het een duidelijk feit, dat de communis
ten in de jongste raadsvergadering sto
rend zijn opgetreden, dat zegt nog niet 
dat men van de andere kant daar zake
lijk stelling tegenover heeft genomen. 

vraag te 
kort 

beantwoorden en bleek 
Integendeel. Aan allerlei debatten, bij

voorbeeld over de vraag of de naam van 
Spinoza aan het Weteringcircuit mocht 
worden verbonden, hebben ook anderen 
dan communisten veel te veel woorden 
verspild. Wanneer het op zelfbeperking 
aankomt, dan blijken velen. die even 
slecht te beheersen als de communisten 
haar opzettelijk verwaarlozen. 

Wat gaat men nu doen? Weer nieuwe 
remedies zoeken - met vermijding van 
alle zelfcritiek - om het raadswerk wat 
vruchtdragender te maken? 

Men heeft de communistische wethou-
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• te zijn van memorie 
Nogmaals: de uitsluiting van de communisten 

uit de raadscommissies 
In het onafhankelijk socialistische dagblad Het Parool heeft een lezer de waag 

gesteld, waarom de' P.v.d.A. toch zo ontdaan was over het optreden van de commu
nistische meerderheid in een gemeenteraad, die de leden van andere fracties niet 
betrok bij het werk in de raadscommissies. 

Is dit niet een "broodje, dat de P.v.d.A. in Amsterdam, waar zij de communisten 
uit de raadscommissies stootte, zelf gebakken heeft?" vroeg deze lezer. 

Het antwoord van de redactie van Het Parool was ons eerlijk gezegd niet duidelijk, 
maar men scheen daar de houding van de Amsterdamse P.v.d.A. ten opzichte van 
de communisten niettemin te verdedigen op grond van. . . . ja, van wat eigenlijk? 

Als gezegd, duidelijk werd het niet, 
maar het scheen dat men zich baseerde 
op politieke bonafiditeit. De democrati
sche beginselen scheen men op grond van 
de overweging, dat men de ander mala
fide oordeelt, op zij te kunnen schuiven. 

Dat komt wel zo ongeveer overeen met 
wat zich in de Amsterdamse raad heeft 
afgespeeld en waar alleen de V.V.D. er 
niets voor voelde de communisten hun 
democratische rechten te ontnemen. 

De verklaring of meer nog: de recht
vaardiging, welke Het Parool heeft ge
geven van het optreden van de Amster
damse P.v.d.A.-fractie in de raad tegen
over de communisten heeft, als drogrede
nering, niettemin de allure gehad een 
wijdere strekking te hebben en niet een 
gelegenheidsmotief of gelegenheidsuit
vlucht te zijn. 

Weshalve zij bij ons enkele herinnerin
gen heeft opgeroepen en wel aan de ma
noeuvre, welke de P.v.d.A.-fractie samen 
met die van de K.V.P. ten beste heeft 
gegeven toen bij de samenstelling van de 
thans zittende gemeenteraad een college 

van B. en W. moest worden gekozen. 
Wanneer wij vooralsnog willen aanne

men, dat de P.v.d.A. niet aan de bonafi
diteit van andere groeperingen dan al
leen die der communisten twijfelt en dus 
aanleiding zou missen om ten opzichte 
van andere partijen dan de C.P.N. ook de 
democratische beginselen terzijde te stel
len, dan is ons nog steeds niet duidelijk 
waarom zij er toen uit alle macht voor 
heeft geijverd - en er met medewer
king van de katholieken ook in is ge
slaagd - een machts-meerderbied in het 
college te bereiken. 

Want men weet, de P.v.d.A. heeft vier 
wethouders van de zeven ed zeventien 
zetels van de vijf-en-veertig zetels tel
lende raad. 

In Amsterdam heeft de P.v.d.A. het in 
dat opzicht bepaald niet zo nauw geno
men met het democratische beginsel van 
de evenredige vertegenwoordiging. 

Dat echter is Het Parool volkomen ver
geten wanneer het er om gaat een gele
genheidsmotief - dus in feite een gele
genheidsuitvlucht - te vinden om de 

houding van de Amsterdamse raadsfractie 
van de P.v.d.A. ten opzichte van de com
munisten goed te praten en de precies 
dezelfde houding van de communistische 
meerderheid elders tegenover de P.v.d.A. 
ten scherpste af te keuren. 

Het is merkwaardig, dat men in socia
listische kring de geschiedenis, soms neg 
zeer jong, zo gemakkelijk uit het oog 
verliest. 

Overigens doen deze opmerkingen niet 
af aan onze opvatting, dat wij onvermin
derd van mening blijven, dat een college 
van B. en W. niet op politieke gronden 
of uit politieke machtsbegeerte moet wor
den samengesteld, doch dat de raad -
die regeert - in dat colfege de bekwaam
ste mannen uit zijn midden naar voren 
moet brengen, welke hun politieke in
zichten ook zijn. 

Een raad is geen parlement. In Amster
dam hebben socialisten en katholieken dat 
hoe langer hoe meer gemaakt van die 
raad. 

Hoe de burgerij over dit politieke praat
college denkt, is langzamerhand wel over
bekend. Het ware slechts te wensen, dat 
de burgerij, dit politieke spel gadegesla
gen hebbende, bij de volgende raadsver
kiezing duidelijk kenbaar maakt, dat zij 
en haar stad van deze Prinsenhoffelijke 
politieke tijdvermorsing niet langer is ge
diend. 
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De komende Oudedagsverzorging 
Û vereenkomstig haar toezegging ·heeft de 

Regering nog juist vóór I Juli het wets

ontwerp tot invoering van een algemene ouder

domsverzekering ingediend. Er bestaat dus een 

goede kans, dat de finan<;iële oudedagsverzorging 

nog in de lopende parlementaire periode haar be

slag krijgt. 

Wij kunnen er ons slechts over verheugen, dat 

het schrikbeeld .. oud en arm" goeddeels uit onze 

samenleving zal verdwijnen. Daarom begroetten 

wij reeds meer dan een jaar geleden met grote 

instemming het advies, terzake door de Sociaal

Economische Raad aan de Regering uitgebracht. 

* * * 

B ij de behandeling van dit wetsontwerp in 

de Staten-Generaal zullen zeker allerlei 

aspecten de aandacht krijgen die zij verdienen. 

W ànt hoe syft'l'J)àthlek de. grondgedachte moge 

zijn, iedere regeling van het vraagstuk, dat ook al 
door het steeds toenemend aantal bejaarden 

steeds nijpender wordt, brengt consekwenties 

voor heel ons economisch bestel mede, die in volle 

omvang zeker niet gemakkelijk te overzien zijn. 

Dit geldt ook voor de thans voorgestelde. Het is 

de taak van Regering en Staten~Generaal, zich 

daarmede bezig te houden en ons volk kan er 

zeker van zijn dat dit in alle ernst zal geschieden. 

* * * 

V indt dit wetsontwerp - al dan niet gewij~ 

zigd - zijn weg naar het Staatsblad, dan 

is daarmede een uiterst belangrijk deel voltooid 

van een staatkundig bouwwerk, waarvoo; reeds 

meer dan tachtig jaar geleden de eerste spade in 

de grond gestoken werd. De initiatieven daartoe 

gingen uit van liberalen en de fundamenten wer~ 

den door liberalen gelegd. Het schijnt ons niet 

overbodig, daaraan nog eens met nadruk te her

inneren, nu andere p~rtijen zo licht in de verlei· 

ding komen - en die vaak moeilijk weerstaan -

om de eer van alle sociale wetgevingen voor zich 

op te eisen. 

* * * 

Welnu, het .,wel sociaal. maar niet socialis~ 

tisch" is voor de liberalen nooit slechts 

een leuze geweest. Daarvan getuigt hun verleden, 

daarvan getuigt ook hun politieke werkzaamheid 

In verbond met de vocanties zal het eerst
volgende nummer, dat op 16 Juli zou 
verschijnen NIET uitkomen. 
Ons blad verschijnt weer op 23 Juli a.s. 

thans, nu zij tengevolge van de politieke constel~ 

latie reeds jaren lang buiten het regeringskasteel 

gehouden worden. Zij kunnen daardoor uiteraard 

weinig directe invloed op het regeringsbeleid uit~ 

oefenen, maar hebben ook als oppositie~partij alle 

in hun ogen waarlijk sociale maatregelen ge

steund? Ze hebben, waar dit door de regering ver

zuimd werd, op het nemen van zulke maatregelen 

aangedrongen, ten bate van de sociaal-achterge~ 

stelden, de .. vergeten groepen", in welke hoek 

van onze samenleving die zich mochten bevinden. 

En zij hebben dit gedaan en zullen voortgaan het 

te doen, omdat hun beginsel hen daartoe ver

plicht. 

* * * 

H ier mag wel allereerst de naam van de 

later veel gesmade Van Houten genoemd 

worden. Hij toch was het die in Thorbeeke's na

dagen en met etn gerechtvaardigd beroep op 

Thorbeeke's politieke hervormingsarbeid de grote 

leider tot vernieuwde activiteit, nu ook op ander 

terrein opwekte. Aan hem ook dankt ons volk 

zijn eerste "echt" sociale wet, de wet van 1874 

die de gruwelijke kinderarbeid verbood. Dat de 

liberalen op dit punt in Van Houtens voetspoor. 

voortgegaan zijn ...- hijzelf raakte he!aas het con~ 

tact met de vrijzinnige partijen meer en meer 

hdjt! - blijkt reeds uit het enkele feit, dat het 

laatste geheel uit vrijzinnigen bestaande en op 

een vrijzinnige meerderheid steunende Kabinet~ 

Pierson~Borgesius reeds tijdens zijn werkzaam

heid de eretitel verkreeg van .. het Kabinet van 

sociale rechtvaardigheid". 

* * * 

W <lt de oude-dagsvoorziening betreft is te-

kenend, dat reeds in 1913 alle drie de 

toenmalige vrijzinnige partijen unani~tm vóór een 

algemeen en premievrij staatspensioen waren. Al~ 

gemeen, dus, evenals thans in het aanhangig ge

maakte ontwerp beoogd wordt, zowel voor ar.

beiders als voor wie daartoe niet gerekend wor~ 

den, met dit verschil, dat het in 1913 premievrij 

bedoeld werd en thans, volgens het ontwerp, niet 

premievrij zal zijn. 

* * * 

W el is het dus een geschiedenis van vele 

jaren, die thans naar wij hopen mogen 

op een ouderdoms'-:'oorziening uitloopt, die in gro~ 

te trekken vrijwel algemene instemming vindt. 

Maar het ·is een geschiedenis, waaraan het li

beralisme in Nederland zijn bijdrage heeft gele~ 

verd. Wat thans staat verwezenlijkt te worden, 

ligt in de lijn van hetgeen reeds een halve eeuw 

en langer geleden door 1iberalen werd gedacht en 

gedaan: een politiek beleid voeren, dat het i_deaal 

vr n sociale rechtvaardigheid zo goed ·mogelijk 

benadert. 

DeR. 

Oproep aan leden en 

geestverwanten 
Het Werkcomité en de Landelijke Commissie 

ter voorbereiding van de V.V.D.-Dag op 
17 September 1955 roepen alle Partijleden en 
geestverwanten op tot het bezoeken van de mas~ 
sale vergaderingen, die op Zaterdag 17 Septem-. 
her a.s. te Scheveningen zullen worden gehouden. 

De belangrijkheid van deze dag kan moeilijk 
worden overschat, omdat zij de inzet vormt niet 
alleen van een ledenwerfcampagne, maar tevens 
van de Kamerverkiezingen, die in 1956 zullen 
worden gehouden. 

De V.V.D.~Dag te Scheveningen zal het grote · 
evenement van dit jaar worden. 

Deze dag zal een indrukwekkend getuigenis 
moeten geven van het feit, dat de vrijheidsge~ 
dachte steeds meer veld wint. Daarom diènt heel 
liberaal Nederlanél aan deze manifestatie deel te 
nemen. 

U rekent op de V.V.D.! De V.V.D. rekent 
op Ut 
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Onderwijs, K. en W. als laatste begroting 
de Eerste Kamer • 

lll 

Het stormcentrum 
moeilijkheden 

Nieuw-Guinea en 
en mogelijkhedeTJ, 

•• ZIJn 

Dè ~oe van OndenvJJs, K. - w. behoort m-ta1 tot de laatste begrotingen, 
welke In de Eerste Kamer in behandeling komen. 

Daarom, zo zei hij, pute hem als leek 
grote bescheidenheid, maar hij kon toch 
niet helemaal de gedachte van zich af
zetten, dat de officiële wetenschap op al
lerlei terreinen in het leven - niet alleen 
ten aanzien van de geneeskunde - her
haaldelijk weerstand biedt aan veel, dat 
soms intuïtief gevoeld, maar niet of nog 
niet bewezen kan worden. 

Dit jaar echter wu het, door het oponthoud als gevolg van de ziekte van minister 
Cals, wel bijzonder laat . 

In ieder geval echter Wa& de minister nu - gelukkig - geheel hersteld aanwezig 
en betzelfde wu - niet minder &'elukkig - het geval met onze woordvoerder en in 
vele gevallen 's ministers "tegenspeler", de heer Wendelaar. 

Mr Wendelaar kon in herinnering brengen, dat hij in October van het vorige jaar 
de minister nocal scherp had becritiseerd In verband met het beleid, dat ten aanzien 
van het onderwijzerstekort werd gevoerd. En het deed hem genoegen, dat de minister 
nu ten aanzien van dat tekort toch wel een andere kijk op de zaak had dan het vorige 
jaar en dat hij nu alles doet om dat tekort weg te werken. 

Hij herinnerde in dit verband niet al
leen aan Galil~i, maar ook aan het geval 
van de grotten van Altimara. Het heeft 
jaren en jaren geduurd, voordat de offi
ciële wetenschap eindelijk inzag, dat juist 
deze tekeningen van het allergrootste be
lang waren voor de kennis van de aller
oudste geschiedenis van de mens. 

Daarin zag de heer Wendelaar een zeer gelukkig bewijs voor de samenwerking, die 
er kan en behoort te zijn tussen de Regering en de Staten-Generaal. 

Er is, zo zei hij nog, als gevolg van de discussies, w~lke in deze Kamer over het 
onderwijstekort zijn gehouden, een toestand ontstaan, waarin wij elkander hebben 
gevonden en waardoor naar mijn mening de zaak het best wordt gediend. 

En tenslotte haalde hij ook nog als 
voorbeeld aan het feit, dat er in onze da
gen nog geregeld veroordelingen tegen 
paranormaal begaafden worden uitge
sproken wegens door hen verrichte ge
nezingen. 

De heer Wendelaar erkende thans 
gaarne, dat er juist in het afgelopen jaar 
door het Departement en dus in de eer
ste plaats door de minister en de staats
secretaris, enorm veel werk is verzet, en 
dat niettegenstaande het feit, dat de mi
nister zo gehandicapt is geworden door 
zijn ziekte. 

Sprekend over de algemene onderwijs
politiek, waarschuwde de heer Wendelaar 
tegen het grote gevaar voor overlading 
van de programma's. · 

Aan het feit, dat sommige jongelui, die 
aan de universiteit hebben gestudeerd, al 
vrij oud zijn voordat zij het praktische 
leven kunnen ingaan, zijn voor de maat
schappij grote bezwaren verbonden. Hij 
zou het toejuichen indien het mogelijk 
zou zijn, de duur van de opleiding voor 
een aantal beroepen te bekorten. 

Het gevaar dreigt, dat de jongelui met 
teveel feitenmateriaal worden volgepropt 
en men bedenke, dat de hoofdzaak is, dat 
wij bruikbare mensen krijgen. In dit op
zicht zouden wij misschien toch wel iets 
van het Engelse stelsel kunnen overne
men. 

Aan de andere kant moet men, wat dit 
betreft, evenmin in het andere uiterste 
vervallen. Een bepaalde minimumkennis 
van feiten is natuurlijk noodzakelijk., 

In dit verband noemde de heer Wende
laar terecht ontstellend hetgeen het on
derzoek van prof. Barents onder Amster
damse studenten aan het licht had ge
bracht (daar is in ons blad al eerder 
over geschreven). 

Ten aanzien van de salarissen bij het 
u.I.o., voor diverse categorieën van lera
ren en de wetenschappelijke staven aan 
de universiteiten maakte de heer Wende
Iaar een aantal opmerkingen, maar in 
verband met verschillende toezeggingen 
van de minister nam hij hier verder een 
afwachtende houding aan. 

Wat het lager onderwijs betreft nog te
rugkomend op 't onderwija-stekort, ver
heugde het hem, dat nu alles wordt ge
daan om dat tekort te bestrijden. 

Er is nu belangrijke verbetering, maar 
het was toch goed om wel in het oog te 
houden, dat dit o.a. bereikt is doordat 
menige reeds lang geleden gepension
neerde weer voor de klas staat, voor wie 
het bepaald beter zou zijn, dat hij de rust 
van de oude dag zou blijven genieten. 

Bovendien herinnerde de minister er 
later zelf nog eens aan, dat het op het 
ogenblik betrekkelijk gunstige cijfer ook 
bereikt is dank zij de veel te volle klas
sen. 

Het verheugde de heer Wendelaar ook, 
dat de spoedcursus voor ·abituriënten van 
H.B.S. en Gymnasium tot sta:r!ll. was ge
komen, ondanks de aanvanJcelijke bezwa
ren van de minister. 

Terecht bracht ook de heer Wendelaar 
(na de krachtige pleidooien van mevrouw 
Fortanier-De Wit in de Tweede Kamer) 
de kwestie van de (bijzonder neutrale) 
M.T.S. in Enschede ter spràke, welke nog 
altijd wacht op toestemming voor een 
afdeling bouwkunde. De R.K. school te 
Hengelo krijgt die echter wel, hoewel de 
aanvraag van Enschede veel eerdêr is 
ingediend. 

Bij het hoger onderwijs o.a. sprekend 
over de homoeopathie, stelde de heer 
Wendelaar voorop, dat hij voor zijn ge-

MINISTER 
...... andere 

CALS 
kijk ...... 

zin en zichzelf nimmer een beroep heeft 
gedaan op homoeopathische hulp, waar
mede hij zeggen wilde, dat hij niet een
zijdig voor haar is geporteerd. 

Maar hij begreep toch niet goed het 
geweldige verzet, dat zij van de officiële 
geneeskunde geregeld ondervindt, even
min trouwens als hij het verzet begreep, 
dat in zo grote kring heerst tegen para
normale of onorthodoxe geneesmethoden. 

Natuurlijk gaf onze geestverwant de 
verzekering, grote waardering te hebben 
voor heel veel, wat de wetenschap ons 
heeft gebracht. 

Nu moest de heer Wendelaar toegeven, 
dat de minister natuurlijk sterk staat, 
wanneer hij zich beroept op de adviezen 
van allerlei wetenschappelijke instanties, 

' die hij heeft geraadpleegd en die zich 
hebben v,erklaard tegen het instellen van 
een leerstoel in de homoeopathie, maar 
daartegenover wilde hij toch herhalen 
hetgeen tnevrouw Fortanier zeer ter sne
de had opgemerkt, n.l. dat in de Verenig
de Staten, Zwitserland en Duitsland de 
homoeopathie al jaren lang als vanzelf
sprekend wordt erkend. 

Uit het antwoord van de minister had 
spr. ondertussen wel begrepen, dat een 
homoeppathische leerstoel voorlopig niet 
iets bereikbaars is en dat zelfs niet het 
houden van cursussen in universitair ver
band zal worden toegestaan. 

In ieder geval echter wilde hij er nu 
bij de minister op aandringen, om de ge
dachte van het Tweede-Kamerlid prof. 
Lemaire, waaraan de minister steun 
heeft toegezegd, te verwezenlijken en het 
wetenschappelijk onderzoek van de ho
moeopathie te bevorderen. 

Op zijn vraag, hoe de minister zich dat 
dan dacht, antwoordde mr Cals, dat hij 
zich zou wenden tot de Organisatie voor 
het Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, 
teneinde te kunnen nagaan, hoe een en 
ander op wetenschappelijk verantwoorde 
wijze kan geschieden. 

DEZE BURGER 
moet er de Nederlandse dagbladpers een hevig - ik zeg: hevig -
verwijt van maken, dat zij zo geringe aandacht heeft besteed aan het 
schokkende feit dat meester doctor Benno ]. Stokvis is toegetreden tot de 
P.v.d.A. 

Slechts in enkele kranten heeft in toto et extenso de brief gestaan, waarin 
de heer meester doctor Benno ]. Stokvis zijn besluit·van-wereldbetekenis 
motiveert. 

Geheel afgezien van het feit dat meester doctor Benno ]. Stokvis, eerlijk 
gezegd, reeds totaal vergeten was (alleen in parlementaire, communistische 
en paardrijdende kringen had zijn naam nog klank; doch voor de rest des . 

·volks was deze naam reeds geheel verzonken in de moede, grauwe schoot 
der vergetelheid) - geheel afgezien van dat feit, was die brief zo merk
waardig, omdat zij aantoonde met hoeveel gewichtigheid en zelfonder
schatting, een toch zeker niet onintelligent man, gemeenplaatsen kan neer
schrijven. Want aiie argumenten, die de heer meester doctor Benno ]. 
Stokvis, aanvoert om geheel Naderland duidelijk te maken waarom hij tegen 
het communisme is, zijn de doodgewone, alom bekende argumenten door 
de overtuiging van iedereen die geen communist is. 

Er stciat in die brief geen woord, géen zinsnede en geen overweging, 
die niet alreeds enige millioenen malen zijn gezegd door anti-communisten; 
Daarom doet het werkelijk humoristisch aan te ervaren hoe hoog de brief
schrijver de belangwekkendheid dezer argumenten schat, nu zij uil zijn 
(eigen) mond komen. 

Welk een egocentriciteit en welk een politiek narcisme komen ons uit 
deze komieke brief tegemoet! 

De heer meester doctor Benno ]. Stokvis, moge, nu hij een dagje ouder 
is geworden, ook wat kalmer en deswege lid van de P.v.d.A., geworden 
zijn, bescheidenheid is hem ongetwijfeld nog niet deelachtig geworden. 

Als ik het in de P.v.d.A. voor het zeggen had, zou ik zeggen: "meester 
doctor gaat u eerst maar eens een tijdje keurig in de hoek staan; 
zolang u neig een zo hoge dunlc van u zelf hebt is er voor u in een 
democratische partij geen plaats." 

Maar ik heb het nu eenmaal niet voor het zeggen in de P.v.d.A., 
want ik ben slechts 

DEZE BURGER 

vele 

Daar wij ook over ,het Nieuw-Quinea
debat in dit overzicht nog het een en 
ander moeten vermelden, zullen wij aan 
een aantal door de heer Wendelaar be
handelde detailpunten - die daarom niet 
minder van belang behoeven te zijn -
moeten voorbijgaan; 

Wij noemen bijvoorbeeld de behoeften 
van de Leidse Universiteit, welke uitbrei
ding noodzakelijk maken, de noodzaak 
van het aanstellen van meer personeel 
voor het Rijksmuseum voor de Geschie
denis der Natuurwetenschappen (even
eens te Leiden) en van de uitbreiding van 
dit museum, de slechte outillage van de 
veeartsenijkundge faculteit te Utrecht en 
(wat de natuurbescherming betreft) het 
behoud van het prachtige loofbos in Vo
gelenzang, in verband met het tracé van 
de noord-zuidverbinding bewesten Haar
lem. 

Ook herinnerde de heer Wendelaar nog 
eens aan de door minister Cals gedane 
voorlopige toezeggingen aan mevrouw 
Fortanier, om te bezien, in hoeverre aan 
de V.V.D. enige radio-zendtijd zou kunnen 
worden verleend. 

MR. WENDELAAR 
...... herinnering aan Galilei.. .. .• 

Nieuw-Guinea 

H et aà.n de orde stellen van de be
grotingen 1953 en 1954 van Nieuw

Guinea en van de Bewinderegeling en de 
Tariefwet Nieuw-Guinea gaf de Eerste· 
Kamer gerede aanleiding, enigszins uit
voerig in te gaan op de ~leuw-Guinea
politlek in het algemeen. 

Onze geestverwant prof. Molenaar stel
de vast, dat de Regering de morele recht
vaardiging van een vasthouden aan de 
Nederlandse souvereiniteit terecht mede 
hierin ziet gelegen, dat die souvereiniteit 
de onmisbare voorwaarde vormt om aan 
de Papoea's Christelijke beschaving, cul
turele en economische ontwikkeling en 
staatkundige medezeggenschap te bren
gen. 

Grote moeilijkheden, zo waarschuwde 
prof. Molenaar, zullen ons bij de vervul
ling van die taak wachten; het zou te 
laken zijn, als wij deze moellijkheden 
zouden onderschatten en in een soort 
overmoedigheid zouden denken, dat wij 
dle onder de knie zouden krijgen. 

Spreker prees het dan ook in de mi
nister, dat hij in zijn Memorie van Ant
woord een bewijs geeft, zin voor realiteit 
te hebben. Wij staan voor een geweldige 
taak en het zou onverstandig zijn, hier 
in Nederland aan mogelijke indrukken 
omtrent onderwerpen, waaraan prioriteit 
zou kunnen worden gegeven, uitdrukking 
te geven. Alleen de mensen "on the spot" 
onder leiding van de Gouverneur, kunnen 
hier beslissingen nemen. 

Ook wat het ontwikkelingstempo 
betreft meende de heer Molenaar, dat 
deze het best kan worden bepaald door 
de Gouverneur en zijn onderwijsdeskun
digen. 

Hij was het met de Regering eens, dat 

· (Vervolg ·op' pag. '> 



* ~U~n WEEK to.t WEEK * 
Beterschap beloofd 

D e ambtenaar ter griffie van de Haagse 
rechtbank, die tegen de pers bewust heeft 

verzwegen, dat op 7 Juni j.l. de strafzaak wegens 
onjuiste belastingaangifte tegen een vooraan
staand Haags K. V.P. gemeenteraadslid zou die
nen, is door de griffier, mr J. A. van West de 
Veer, disciplinair gestraft. 

Wij hebben hiervan met voldoening kennis g~
nomen. Meer voldoening heeft het ons evenwel 
geschonken, dat de griffier woordelijk heeft ver:. 
klaard: ,.Wij zullen zorgen, dat dit in de toe
komst niet meer zal gebeuren". 

Wij hopen het van harte, want het betrof hier 
een zaak, die_ wel in ernstige mate _inbreuk maak
te op een juiste toe}:!assin~ van de spelregels e~er 
democratische samenlevmg. Tegen dergeliJke 
symptomen zullen wij steeds moeten waken, om
dat zij het wezen van de democratie aantasten. 

Noch de politiek, nocà de democratie zijn er 
mee gediend als bepaalde gedragingen van voor
aanstaande (politieke) figuren in de doofpot 
worden gestopt. 

Gelukkig is ook thans weer gebleken, dat de 
democratie in zichzelf sterk genoeg is om pogin
gen een belangrijke zaak aan de openbaarheid te 
onttrekken, te verhinderen. Met het gevolg, dat 
dergelijke pogingen in hun tegendeel komen ver
keren, omdat zij een bepaalde zaak juist in een 
scherper daglicht plaatsen. 

Men kan dan ook niet zeggen, dat de gestrafte 
ambtenaar ter griffie, degene, die hif tegen pers 
en publiek wilde .. beschermen" een grote dienst 
heeft bewezen. 

Wij zouden zeggen: integendeel! 

Notarissen over het crematie
ontwerp 

E en aantal notarissen heeft een open brief 
geschreven, die wij in de .. N.R.C." zagen 

opgenomen, waarin zij de in het bij de Eerste 
Kamer aanna~ge ërematfe-ontwerp opgenomen 
regeling inzake het codicil als de uitsluitende ver
klaring waarop het stoffelijk overschot van een 
overledene kan worden gecremeerd, aan een cri
tische beschouwing onderwerpen. 

.. Deze stem uit de praktijk heeft bijzondere 
waarde, omdat zij op zo rustige toon klinkt. Op 
grond van de ervaring waarschuwen deze .. ver
trouwensmannen", die het leven kennen, tegen 
het stringente karakter van de in het ontwerp 
vervatte regeling. 

Men zal er notarissen niet van kunnen verden
ken, dat zij de rechtszekerheid niet als een hoog 
goed zouden waarderen. 

Daarom dient de Eerste Karnel naar deze ob
jectieve stem uit de praktijk des levens te luiste
ren en mede op grond van deze klanken haar 
houding tegenover het ontwerp te bepalen," al
du~ schrijft de .. N .R.C." als commentaar bij de 
publicatie van deze open brief. 

Het is niet doenlijk deze open brief in zijn ge
heel te publiceren. Wij willen hier echter de voor
naamste punten er van laten volgen, die wei· zeer 
duidelijk aanspreken. 

Na èr aan te hebben herinnerd, dat het wets
ontwerp uitgaat van de gedachte, dat een stof
felijk overschot in overeenstemming met de wens 
van de overledene begraven of gecremeerd moet 
worden, zegt de open brief o.m.: 

.. Dit uitgangspunt, de eerbiediging van de wil 
van de overledene, wordt aanvaard zowel door de 
voorstanders als door de tegenstanders van cre
matie. 

De felle strijd, die tussen voor- en tegenstan.; 
ders over het wetsontwerp is ontstaan, heeft geen 
betrekking op dit uitgangspunt, doch richt zich 
op de wijze waarop het ontwerp aan dit algemeen 
aanvaarde principe een wettelijke grondslag wil 
geven. 

De wetgever heeft gemeend te moeten bepalen, 
dat crematie slechts mogelijk zal zijn indien een 
overledene bij uiterste wil of bij een akte, als om
schreven is in artikel 982 van het Burgerlijk Wet
boek, de wens daartoe te kennen heeft gegeven. 
De wetgever staat· dus op het standpunt dat de 
eis van een geschreven wilsbeschikking de beste 
waarborg biedt met betrekking tot de wens van 
de overledene. 

De crematieverenigingen betwisten - in hun 
adres aan de Tweede Kamer - dit standpunt. Zij 
zijn van mening dat de wens van een overledene 

ook en vaak. zekerder op andere wijze kan worden 
aangetoond. , 

De ondergetekenden menen ten aanzien van 
deze strijdvraag het volgende te mogen opmerken: 

1. Er moet een grote tegenzin worden overwon
nen alvorens men komt. tot het doen opmaken 
van een testament of tot het zelf schrijven 
van een codicil. Volgens een onderzoek van 
het N.I.P.O. hebben slechts 7 % der volwas
senen in Nederland .een testament doen sa
menstellen. De weerstand tot het schrijven 
van een codicil moge veel geringer zijn. toch 
zal· zij velen er van weerhouden. De weet
stand is groter bij de jongeren dan bij oude
ren, groter bij minderbedeelden dan bij ver
mogenden, kleiner bij intellectuelen dan bij 
eenvoudigen. 

2. Er is een sterke· neiging in ons volk tot eerbie
diging van de laatste wil van de overledene. 
Dit wordt door de meesten verstaan als een 

'\eilige plicht. Niet zelden wordt met nog gro
ter overtuiging de belofte aan een stervende 
nagekomen dan wordt voldaan aan geschre
ven bepalingen van de overledene. 

• De weerzin tegen het schrijven van een wils
beschikking houdt wellicht onbewust verband 
met de overtuiging dat nabestaanden de on
geschreven wil zullen eerbiedigen. 

3. De waarde van een wilsbeschikking. hetzij 
testament, hetzij codicil, wordt bepaald door 
de ouderdom van het document. Het aantal 
mutaties in testamenten is daarvan o.m. een 
bewijs. Staan grote zakelijke belangen op het 
spel, dan zal het aanbrengen van een veran
dering in het testament niet worden verzuimd, 
doch een codicil voor crematie zal aan de aan
dacht - van veelal oudere mensen - ont
snappen. 
Een codicil dat minder dan een jaar geleden 
geschreven is, mag geacht worden de wens 
van de overledene weer te geven: de beteke
nis van een codicil dat tien jaar oud is, is 
twijfelachtig: een codicil dat 25 jaar geleden 
geschreven werd, is waardeloos. 

4. Het archief van de notaris beschermt de be
zitter van een testament tegen verlies. Maar 
het bureau of tafellade van de particulier ga
randeert allerminst dat een codicil over een 
termijn van soms 50 of meer jaren goed zal 
zijn bewaard . 
Het vermissen van akten, polissen en andere 
waardepapieren vormt daarvoor het bewijs. In 
tal van gevallen, waarin tenslotte de weer
stand tot het schrijven van een codicil zal wor
den overwonnen, zal het document toch niet 
door vaak oudere nabestaanden en dikwijls 
zelfs onbekenden in het sterfhuis worden !Je~ 
vonden. 

Op grond van deze vier op hun ervaring ge
baseerde stellingen menen ondergetekenden te 
mogen betwijfelen of het stringente en geen uit
zonderingen kennende voorschrift van het codicil 
zal leiden tot het gestelde doel: de eerbiediging 
van de wil van een overledene tot crematie." 

Inmiddels heeft de Eerste Kamer zich vorige 
week met de bespreking van het bovengenoemde 
wetsor.twerp beziggehouden. 

Toen is wel gebleken, dat er meer voor- dan 
tegenstemmers zullèn zijn en als ons blad is afge
drukt, zal het wetsontwerp reeds zijn aanvaard. 

Niettemin meenden wij er goed aan te doen de 
argumenten door de notarissen gebezigd, alsnog 
in het centrum der belangstelling te plaatsen. 

Erkende dwaling 

Het vroegere lid van de Tweede Ka:Uer voor 
de communistische partij, mr dr Benno 

Stokvis, die in 1952 uit de C.P.N. trad, heeft zich 
als lid van de Partij van de Arbeid aangemeld. 

Hij heeft deze aanmelding vergezeld doen gaan 
van een verklaring, waarin o.m. het navolgende 
staat te lezen: 

"Voor ieder, die in eerlijkheid, op zijn wijze en 
naar zijn beste inzicht en overtuiging streeft naar 
de verbetering van de maatschappij, kan ik res
pect en waardering koesteren, al is zijn politieke 
confessie de mijne niet. 

Ik zie ook hen, onder wier politiek dak ik zeven 
jaar heb geleefd, niet als mijn vijanden. 

Onze wegen zijn uiteengegaan, maar aan velen 
van de communistische arbeiders in wier midden 
ik in die tijd heb gewerkt, blijf ik terug denken 
m~t gevoelens van achting voor hun rechtscha-
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penbeid en strijdbaarheid, en ik betreur het, niet 
alleen om mijzelf, en niet alleen om hunnentwille, 
maar om het welbegrepen belang van onze volks
gemeenschap, dat mijn weg niet ook de hunne 
werd." · 

Het ligt niet op onze weg, nadat we van de 
uitvoerige verklaring van de heer Stokvis hebben 
kennis genomen, ons te verdiepen in de vraag, 
waarom hij het desondanks zeven jaar bij de 
C.P.N. heeft uitgehouden. 

Wij mogen slechts hopen, dat zijn motivering 
niet zal nalaten de nodige indruk te maken bij 
velen van zijn ex-partijgenoten. 

Achter de feiten aan? 
over enkele jaren zal het verkeer in Neder-

land even druk zijn als thans alleen op de 
spitsuren. Dit verklaarde in zijn jaarrede tijdens 
een vergadering in Scheveningen, de voorzitter 
van de A.N.W.B., P. Zimmerman. 

Hij noemde de ontwikkeling van het verkeer 
in Nederland beangstigend. Rekening moet wor
den gehouden met een verdubbeling van het ver
keer binnen 10 jaar. 

Technische voorzieningen zijn hoog nodig en 
moeten naar het oordeel van de A.N.W.B. snel 
en royaal worden uitgevoerd. Honderdtallen kilo
meters weg zijn reeds aan hun capaciteit toe en 
moeten dus worden vervangen omdat "oplappen .. 
op den duur toch geen uitkomst meer biedt. 

Daarnaast moet het net van autowegen in Ne
derland worden voltooid. 

De regelmatig gehouden verkeerstellingen van 
de Rijkswaterstaat wijzen uit, dat als gemiddelde 
over het rijkswegennet de verkeersintensiteit jaar
lijks met ongeveer 10 % van het voorafgaande 
jaar toeneemt, zodat d_eze intensiteit over een 
tijdsverloop van tien jaar niet met 100 %. doch 
met 150 % vermeerdert. 

Dat wil zeggen, dat, indien de omstandigheden 
in ons land in de komende tien jaren gelijk zou
den blijven, mag worden verwacht, dat reeds in 
1965 een verkeerssituatie zal zijn bereikt, welke 
in 1953 door ir A. G. Maris, directeur~generaal 
van de Rijkswaterstaat, voor 1970 was berekend. 

Deze waarschuwende woorden zijn waarlijk 
niet overbodig. 

Wil onze verkeerssituatie niet in een chaos ont
. aarden, dan zal de regering stellig een andere 

politiek moeten voeren, waarop wij ter plaatse 
reeds meerdere malen wezen. 

Ook de verkeerspolitiek behoort tot de "poli
tiek" in de ware zin van het woord en daarom is 
het noodzakelijk er in politieke kringen de vereiste 
aandacht aan te schenken. 

Regeren is vooruitzien, behoort het althans te 
zijn. Moge Verk~er eti Waterstaat niet achter de 
feiten blijven aanlopen. 

Dagelijks Bestuur en Hoofd
bestuur vergaderden 

Het Dagelijks Bestuur van onze partij kwam op Za
terdag 18 Juni in vergadering bijeen op het Algemeen 
Secretariaat in Den Haag; op Zaterdag 2 Juli kwam 
het Dagelijks Bestuur wederom in vergadering bijeen 
in Amsterdam. 

Het Hoofdbestuur van onze partij vergaderde even
eens op Zaterdag 2 Juli te Amsterdam. 

Ter bespreking kwamen o.m. de V.V.D.-dag op 17 
September en de ledenwerfactie, welke op deze dag 
ingezet zal worden. 

Partijraad besprak 
huurvraagstuk 

De Partijraad van onze partij is op Zaterdag 2 .Juli 
in vergadering bijeen geweest onder voorzitterschap 
van prof. mr P . .J. Oud, ter bespreking van het huur
vraagstuk. 

Onder de aanwezigen waren, behalve de leden van de 
Partijraad, mr H. T. Asser, voorzitter van de Raad van 
Beheer van de Teldersstichting, mr R. W. Asser, secre
taris van de Raad van Beheer van de Teldersstichting, 
prof. mr C. H. P. Polak, curator van de Teldersstich
ting en drs S. L. Godefroi, medewerker van de Telders
stichting. 

Een inleiding over het huurvraagstuk werd gehouden 
door prof. dr H . .J. Witteveen, hoogleraar aan de Ne
derlandse Economische Hogeschool te Rotterdam en 
voorzitter van het Curatorium van de Teldersstichting, 
die zijn betoog opbouwde aan de hand van het onlangs 
verschenen geschrift van de prof. mr B. M. Telders
stichting "Het Huurvraagstuk", waarop een uitvoerige 
discussie volgde, waaraan werd deelgenomen door mr 
H. van Riel uit Den Haag, de heer T . .J. Twijnstra uit 
Bilthoven, ir B. C. van Balen Walter uit Leeuwarden, 
mr H. F. van Leeuwen uit Laren, mr C. Berkhouwer 
uit Alkmaar en mr D. Schultemaker uit Utrecht. 

Voorts verenigde de Partijraad zich met het advies 
van het Hoofdbestuur inzake de samenstelling van de 
Verkiezingsraad, welke samengesteld moet worden met 
het oog op de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
in 1956. 



Kartel- en prijsbeleid ontmoeten steeds meer verzet (I) 

Middenstand acht optreden van Economische 
Zaken discriminerend en onrechtvaardig 

Verdwaald in het dirigistische labyrinth 
Sinds minister Zijlstra het vorige jaar bij de behandeling van de begroting 

van Economische Zaken voor 1955 een nieuwe koers voor het prijsbeleid aan
kondigde - in dien zin, dat de regering de beweging van lonen en prijzen tot 
rust wil doen komen en door het bevorderen van een vrijere concurrentie waar 
mogelijk prijsdaling en daarmede toeneming der koopkracht wil teweegbrengen 
- hebben zich verschillende gebeurtenissen voorgedaan, welke het prijsbeleid 
telkens weer in het brandpunt van de publieke belangsteJHng plaatsten. 

Wij herinneren aan het debat in de Tweede Kamer over de regeringsnota 
betreffende het loslaten van de minimumprijs voor volksbrood, waarbij ~;leb 
tegengestelde inzichten openbaarden, doch de meerderheid van de volksvertegen
woordiging bereid bleek de minister te volgen. 

Nadat even later ook de minimumprijs voor sniker werd losgelaten, zorgde 
minister Mansholt voor beroering door zijn goedkeuring aan een aanzienlijke 
verhoging van de consumptiemelkprijs te hechten. Hoewel daarmede afwijkende 
van wat men kabinetspolitiek mocht noemen, wist hij toch op zakelijke gronden 
de critiek in en buiten het parlement te weerstaan. 

In de volgende phase - omstreeks 
de jaarwisseling pleegden de be· 
windslieden van Economische Zaken 
overleg met d>e eentrale middenstands
organisaties. over de prijspolitieke ge
volgen van het op 1 Januari 1955 be· 
eindigen van de heffing van de omzet
belasting bij de detailhandel. 

De regering wilde voorkomen, dat 
uit het handhaven van de percentuele 
handelsmarges bij stijgende inkoopprij
zen zonder meer een verhoging der 
kleinhandelsprijzen zou voortvloeien. 

Het overleg eindigde met een toezeg. 
ging van de organisaties om bij haar 
leden aan te dringen de marges te ver
minderen met het niet meer verschul· 
digde bedrag aan omzetbelasting, 

Toen enkele maanden later bleeli:, 
dat men zich in enkele bedrijfstakken 
niet aan deze gedragslijn hield, kWamen 
de ministers van Economi.sche Zaken 
en van Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening met de Prijzenbeschikking 
Handelsmarges voor 1955, welke een 
verplichting tot aanpassing van de per
centuele marges aan het niveau van de 
periode 1 Januari tot en met 30 Sep
tember· 1954 (dus jui·st vóór de in de 
eerste werkweek van October ingaande 
"welvaartsloonronde") inhoudt. 

. (Vervolg van pag. 2) 

er ernstig bezwaar tegen moet worden 
gemaakt, de door de Regering gevolgde 
politiek als een "langzaam-aan"-politiek 
te bestempelen. 

Het is nu eenmaal niet mogelijk, anders 
dan voetje voor voetje vooruit te gaan 
en het wilde hem dan ook voorkomen, 
dat het uit een psychologisch oogpunt 
volkomen onverantwoord is, de Papoea's 
sneller te emanciperen dan in overeen
stemming is met de mogelijkheid voor 
de bevolking om het ontwikkelingstempo 
bij te houden. 

Willen wij ons met kracht aan onze 
taak in Nieuw-Guinea wijden, dan die· 
nen wij, menselijkerwijs, zekerheid te 
hebben, dat Nieuw-Guinea onder Neder

.landse souvereiniteit blijft, totdat de be
volking in staat is over haar eigen lot te 
beslissen. 

In dit verband bleef prof. Molenaar 
Q.an ook bij zijn reeds tegenover minis· 

_ tër Luns uitgesproken mening, dat de 
mogelijkheid, die artikel VIII van het 
protocol betreffende de opheffing van de 
Nederlands-Indonesische Unie opent, dat 
een internationale instantie bij arbitrage 
over 1·echtsgeschillen zal kunnen beslis· 

-sen, in feite een bron van grote onzeker
heid zal vormen. 

Van lange duur 
T.erugkerend naar zijn uitgangspunt, 

stelde prof. Molenaar nogmaals vast 
.dat wij ons zullen voorbereiden op een 
taak, die lang zal duren; opvoeding van 
. een mens kost jaren, die van een volk 
generaties. 

Hij zei, dat, omdat onze hoofdtaak is, 
de Papoea's op te voeden tot een zodani
ge staat van maatschappelijke welstand 
_en politiek inzicht, dat zij met redelijke 
kans op welslagen hun verder lot in 
eigen handen kunnen nemen. 

Als wij dan bedenken, dat dit volk 
nog maar ten dele onder daadwerkelijk 
Nederlands bestuur is gebracht en voor 
de helft leeft in een volkomen primitieve 
toestand, dan is het niet teveel gezegd, 
wanneer wij bij het volbrengen van on
ze taak in generaties moeten denken. 

Prof. Molenaar kon hier ook het rap
port van de Commissie van Advies in
zake de· agrarische ontwikkelingsmoge
lijkheden in Nieuw-Guinea aanhalen, 
dat eveneens getuigt van de "immense 
taak, waarvoor men zich hier gesteld 
ziet", mede gezien onze geringe kennis 
van de economische mogelijkheden van 
dit land. , 

Jacht op bedrijfsregelingen 
Daarna werd de "jacht op bedrijfs

regelingen" - zoals men in de midden
standskringen de actie van Economi
sche Zaken tegen kartels in de handels
geledingen is gaan betitelen - geopend 
en merkwaardigerwijze in de eerste 
plaats in de bedrijfstakken, waar niet
noodzakelijke gebruiksgoederen worden 
verhand.eld, zoals gramafoonplaten en 
radiotoestellen. 

Door bedreiging met schorsing en on
verbinoendverklaring werden de leiden. 
de figuren in deze branche.s onder druk 
gezet en wanneer zij niet voldoende toe
gaven, zou tot ingrijpen worden over
gegaan. Deze acties duren nog voort. 

Parlementaire reacties 
Dit optreden tegen bedrijfsregelingen 

in de middenstandssector bleef niet 
?.onder reactie. 

Een tweetal Kamerleden stelde vra
gen aan de regering resp. over de Han
delsmarge-beschikking en de broodprijs. 
oorlogen in enkele plaatsen. De minis
teriële antwoorden hielden in, dat men 
voet bij stuk zou houden, zij h.et dan, 
dat over een mogelijk desastreuze ont-

Stormcentrum 

Onze woordvoerder wilde bij zijn be
schouwingen verder niet over het 

hoofd zien, dat Nieuw-Guinea gelegen is 
in een gedeelte van de wereld, dat in ze
kere zin als een "stormcentrum" moet 
worden beschouwd. In dit verband moet 
de militaire verdediging van Nieuw
Guinea onze volle aandacht hebben. 

Ons militair potentieel in Nieuw-Gui
nea zal zo hoog mogelijk moeten worden 
opgevoerd, opdat wij op alle eventuali
teiten zijn voorbereid. 

In dit verband besprak de heer Mo
lenaar ook de slordigheid, die (naar de 
minister later erkende) blijkens pers
berichten zou zijn betracht met gehei
me stukken, toen de Koninklijke Land
macht de basis Ifar, in de omtrek van 
Hollandia, heeft verlaten. 

En hij herinnerde ook aan een twee
tal artikelen in "De Telegraaf" met me
dedelingen over Indonesische subversie
ve acties in dit gebied. 

Toen qnze geestverwant over een 
stormcentrum sprak, dacht hij echter 
niet alleen aan militaire operaties, maar 
ook aari. de snelle bevolkingsaanwas, die 
zowel in Zuid-Oost-Azië als in China, 
Achter-Indië, Voor-Indië en Idonesië 
plaats vindt. 

Er zijn honderden milloenen mensen, 
die met een ontstellend klein percentage 
van het wereldinkomen genoegen moe
ten nemen. 

Wanneer wij de cijfers te dien aanzien 
kunnen vertrouwen, zou 7 pct van de 
wereldbevolking in de Verenigde Sta
ten van Noord-Amerika leven en die 
zouden 42 pct van het" wereldinkomen 
tot hun beschikking hebben. 

De 54 pct. die in Zuid-Oost-Azië leven, 
zouden de beschikking hebben over 9 
pct van het wereldinkomen èn die be
volkingen nemen bovend1en (ondanks 
de slechte gezondheidstoestand en ver
woestende epidemieën) snel toe. 

Daarenboven dient bedacht, dat de 
mogelijkheid om voedsel te produceren 
voor die bevolkingen en dus hun wel
vaart te vergroten, niet met het aantal 
groeit. 

Dit vra.agstuk is intussen, naar prof. 
Molenaar opmerkte, voor de verdere 
ontwikkeling van de menselijke samen
leving, met name voor de gebieden, 
waarover hij sprak, van de grootste be
tekenis. 

Wanneer hij in di1io verband dus niet 
dacht aan oorlogshandelingen in dit ge
bied dan is het, omdat hij zich afvroeg, 
of de geweldige bevolkingsdruk in lan-

wikkeling van de broodprijs overleg 
met de Nederlandse Bakkerijstichting 
werd geopend. 

Tijdens de behandeling van de begro
ting van Economische Zaken in de 
Eerste Kamer was er veel critiek op 
de eenzijdig tegen de handelssector ge
richte Handelsmargebeschikking, doch 
minister Zijlstra wuifde dezè bezwaren 
weg met de mededeling, dat er over de 
uitvoering met hem (en staatssecreta
ris Veldkamp) wel te praten zou zijn. 

Inderdaad is er voor sommige be
drijfstakken door nader overleg een en 
ander berei·kt, maar niettemin bestaan 
er toch veel grieven over de wijze, 
waarop ondergeschikte ambtenaren 
soms te werk gaan. 

De voorzitter van de K.V.P.-fractie, 
prof. Romme, heeft onlangs in een brief 
aan de Ned. Kath.. Midden8tandsbond 
verklaard, d!!>.t men - mits het bedrijfs
leven de nodige zel:fueheersing toont bij 
de prijsvaststelling - zal ijveren voor 
opheffing van de Handelsmargeschik
king. 

t 
Prof. Brouwers trekt van leer 

DeZe tegenstand zal ongetwijfeld nog 
toenemen na de rede, welke de secre
taris-generaal van Economische Zaken, 
prof. Brouwers (die men algemeen voor 
de geestelijke vader van deze politiek 
houdt) dezer dagen voor het Kon. In
stituut van Ingenieurs he•eft gehouden. 
Hij meent in ons bedrijfsleven twee 
richtingen te moeten onderscheiden: de 
(dynamische) expansie-mentaliteit en 
de (verstarrende) gildenmentaliteit, 
tussen welke hij een botsing verwacht. 
Hij zeide o.m.: • . 

"Aan de ene kant ziet men bij onze 
export gerichte handel en industrie een 
overbruisende activiteit, die ondanks 
toenemende concurrentie voortgaat om 
ons op de buitenlandse markten een 
eervolle en sterke plaats te verzekeren 

Daartegenover ziet men bij dat grote 
andere deel van onZe handel en nijver·· 
heid, dat zich op de binnenlandse markt 

den als Japan, China en Voor-Indië er 
niet toe kan leiden, dat er een geweldi
ge belangstelling voor slecht bevolkte 
gebieden ontstaat, waarmede dan ge
paard gaat een sterke aandrang tot ko
lonievorming, een en ander met het oog
merk, om in eigen land de bevolkings
druk te verminderen. 

Zodanige druk werd van Japanse zijde 
vóór de laatste wereldoorlog reeds in 
Nederlands Oost-Indië ondervonden. · 

De kern van het vraagstuk van de ont
wikkeling van Nieuw-Guinea wordt naar 
zijn mening door enkele simpele cijfers 
aangeduid. 

Dit land, dat 12 maal zo groot is als 
Nederland,· telt niet meer dan 700.000 
inwoners, op zijn best misschien 1 mil
Hoen. Ook deze onzekerheid doet een 
vraag rijzen, n.l.: neemt deze bevolking 
in aantal toe, is zij stationnair of neemt 
zij af? ~ 

Het antwoord op deze vraag is van 
grote betekenis voor toekomstige moge
lijkheden. In een bevolking, die afneemt 
of ~tationnair blijft, zijn in het algemeen 
niet de kracht en de energie aanwezig 
om zich nieuwe toekomst-mogelijkhe
den te scheppen. 

Het zal dus nodig zijn ons hieromtrent 
zekerheid te verschaffen. Een actieve 
bevolkingspolitiek ,zal MOeten worden 
gevoerd. 

Arbeids- en agrarische 
vraagstukken 

Het arbeidsvraagstuk, zo betoogde 
prof. Molenaar vervolgens, bena

dert weer eens een andere kant van de 
vraag, in welke mate wij immigratie van 
buiten moeten toelaten om het land snel 
tot ontwikkeling te brengen. Voor de 
ontwikkeling van het land zullen vooral 
de buitenlandse maatschappijen buiten
landse arbeidskrachten nodig hebben. 

Daartegenover staat echter, dat wij, 
als wij de Papoea's werkelijk tot ont
wikkeling willen brengen, de bevolking 
daar zelf in staat willen stellen om aan 
de bestemming van haar land ook in 
economisch opzicht mede te werken, 
door het toelaten van grote groepen im
migranten van elders ertoe medewerken, 
dat Nieuw-Guinea niet meer het land 
van de Papoea's is, niet meer het land 
van de autochthone bevolking, die zelf 
over het lot van haar land zal moeten 
beschikken. 

Er dient, aldus de heer Molenaar, dus 
tegen te worden gewaakt, dat de autoch· 
thone bevolking niet schuilgaat onder 
de in het land toegelaten immigranten. 

r 
Het kartel~ en prijsbeleid en 

de wijze, waarop dit thans 
wordt gevoerd, vormt een veel~ 
zijdig probleem, waaromtrent 
vooralsnog een zeker verschil 
in visie ook in gelijkgezinde 
kring mogelijk en verklaarbaar 
is. 

Ter voorlichting van onze 
lezers geven wij hier over· dit 
onderwerp het woord aan een 
onzer middenstandsdeskundi~ 
gen, de heer F. L. van der 
Leeuw, voor een uiteenzetting 
van diens visie op deze aan~ 
gelegenheid. 

Redactie V. en D. 
..) 

richt, een toenemtmde neiging door 
kartellering en over-organisatie tot een 
gesloten economie te komen, waarin 
prijsverstarring en exclusief verkeel!' 
de boventoon voeren. Prij~concur-rentie 
is daar abnormaal geworden en wordt· 
met chaos gelijk gesteld. Men beroept 
zich ter motivering dan gaarne op ex
cessen, die in ergste depressietijd de 
prijsconcurrentie vertoonde, zonder zich 
er blijkbaar van bewust te zijn, dat het 
andere uiterste, waar men nu naar 
streeft, n.l. de volstrekte uitschakeling 
der concurrentie·, een even ernstig 
](,waad is. · 

Nederland kan niet voor de ene helft 
een open en voor de andere helft een 
gesloten economie zijn. 

Wanneer het juist is, dat Nederland 
een open economie is, die .in grote en 
nog toenemende afhankelijkheid staat 
van een ongeordende buitenwereld, 
waarin concurrentiekracht het middel 
is om staande te blijven, dan moeten de 
spelregels van deze economie ook ten 
volle worden toegepast. 

Doet men dit niet, dan zal de binnen
land.se sector in toenemende mate een 
blok aan het been worden van de bui
tenlandse sector, waarover deZe op de 
duur onherroepelijk zal struikelen. 

Het is goed, w:tnneer men, zoals op 
vele. plaatsen geschiedt, door onderlinge 
organisatie en samenwerking het effi. 
cienc'ypei! van de bedrijfstak wil ver-

<Vervolg op pag. 5 onderaan) 

Wat de agrarische basis betreft, deze 
vertoont tweeërlei aspect, nl. die, welke 
gericht is op de zelfvoorziening der nog 
in het binnenland levende bevolking, en 
die, welke gericht is op de voorziening 
van enkele bevolkingscentra, welke zich 
aan de kust hebben gevormd. 

De eerste, zo stelde onze woordvoerder 
vast, · is verreweg de belangrijkste, daar 
deze agrarische ontwikkeling de grond
slag moet leggen voor de mogelijkheid 
voor een actieve bevolkingspolitiek. 

Een goede landbouwvoorlichting is 
daarom een onmisbare dienst voor 
Nieuw-Guinea en nu had het hem ge
troffen, dat in vele stukken en rappor• 
ten steeds weer de klacht voorkomt, dat 
de voorlichtingsdienst te weinig werke
lijk waardevolle raad weet te geven. 

Wij moeten naar dit verafgelegen 
Rijksdeel de bekwaamste mensen, die 
wij hebben, heen kunnen zenden. En 
dat zij behoorlijk dienen te worden be
taald, leek hem in confesso. 

Prof. Molenaar legde er ook de nadruk 
op, dat de uit te zenden ambtenaren z.i. 
de staat van Rijksambtenaren dient te 
worden toegekend en wel op de overwe
ging, dat wanneer t.z.t. het bestuur door 
de Papoea-bevolking zal worden over
genomen en bij die gelegenheid, even
als in Indonesië, ook het ·ambtenaren
corps overgaat, de ambtenaren voor de 
gevolgen van eventueel ontslag worden 
gevrijwaard, doordat van rechtswege 
door Nederland is gezorgd, dat hun pen
sioenen verzekerd zijn. 

Over het ontwerp Bewindvoering 
en het ontwerp Tariefwet behoefde on
ze woordvoerder niet veel te zeggen . 

Het wilde hem echter voorkomen, dat 
de Regering in het eerstgenoemde ont
werp teveel een tegenstelling heeft ge
maakt tussen het nog niet wenselijke 
van een generale herziening en het on
vermijdelijke van het thans voorliggen
de ontwerp. 

Zijn oordeel was, dat de Regering in 
de loop van de behandeling in de Twee
de Kamer de gelegenheid had moeten 
aangrijpen alsnog tal van wijzigingen in 
het ontwerp bij nota van wijzigingen aan 
te brengen. Het ontwerp had z.i. een 
betere indruk gemaakt, als met de in
middels opgedane ervaringen ware re
kening gehouden. 

Intussen is een incidentele herziening 
van de bewindsregeling toegezegd en 
prof. Molenaar hoopte, dat ook nog en· 
kele andere (door hem nader aangege
ven) punten daarbij zouden worden be
trokken. 

A. 



Plaatselijke ()rganisatie Rotterdam 
van de,, Vrouwen 1n de V. V .L)." 

het llistorisch Verslag van het bezoek aan 
Museum, Korte Hoogstraat 

te Rotterdam 
31 

Het bezoek aan bovengenoemd mu
seum is een bijzonder aardige 

manier geweest om kennis te nemen 
van de oude historie van onze stad. 

Het voorname gebouw is in Hol
landse barok gebouwd voor het Wa
terschap Schieland en dit Schielands
huis werd in 1841 door de Gemeente 
Rotterdam gekocht en later als Mu
seum Boymans geopend, om in 1953 
zijn tegenwoordige bestemming te 
krijgen. 

Het museum bevat kaarten, gravu
res van oud Rotterdam, uurwerken, 
gedenkpenningen, producten van de 
Rotterdamse plateel- en tegelbakkers. 

Eén zaal is gevuld met voorwer
pen van het Rotterdamse gildewezen, 
waarbij het prachtige gildezilver een 
belangrijke plaats inneemt. 

Veel bezittingen van het museum 
worden nog in de kelders bewaard, 
daar men nog niet over alle ruimten 
in het gebouw kan beschikken. Maar 
toch hebben wij een verzameling oude 
costuums gezien die al klaar lagen 
om in een nieuw te openen deel te 
worden getoond. 

Het inriabten van een paar stijlka
mers is nog de wens van mej. Beydals. 

Het was een bijzonder aardig be
zoek, daf door onze dames ook zeer 
werd gewaardeerd. Zeer . zeker droeg 
bij de prettige manier waarop wij wer
den voorgelicht. 

Als onderbreking van de rondleiding 
bood onze gastvrouw in één van de 
grote kamers van dit gebouw een thee 
aan, geschonken in mooie oude kop
jes .. 

Copie voor deze rubriek u 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, 

Alexanderstraat 16. Haarlem. 

* * * 
Gewijzigd corresponden· 
tie-adres in verband met 

de vacantie 
onder~etekende is tot half Juli af

wezig. 
Mevrouw H. A. A. L. de Vries-van 

de Hardt Aberson,. Grundellaan 26 te 
Hengelo (0.), heeft zich bereid ver
klaard in die tijd de dringende aan-
gelegenheden te behandelen. 

J. H.S. 

huiswaarts, nadat mevrouw W. A. 
Fockema-Andreae een woord van 
dank had gesproken tot de conserva
trice mej. P. Beydals. 

Voldaan over dit bezoek ging ieder J. H. S. 

~·---------------------------------~ 
{Vervolg van pag. 4) 

hogen en het is begrijpelijk, dat men 
daarbij tevens de excessieve concurren
tievormen uit het depressiever!-eden, 
waar nu geen enkel gevaar voor be
staat, wil voorkomen. 

Het is onjuist, wanneer de organisa
tie zich in hoofdzaak op bescherming 
en de afsluiting van de bedrijfstak richt. 
Wanneer dergelijke tendenzen de over
hand krijgen, heeft de overheid als taak 
voor het juiste evenwicht te zorgen. 

Zij moet zowel tegendruk geven als 
de concurrentie een excessief karakt·er 
aanneemt, als wanneer de organisatie 

· tot .. verstarring leidt. En er kan geen 
tWIJfel over bestaan in welke richting 
onder de huidige omstandigheden haar 
functie ligt." 

Te eenzijdige voorstelling 
Zelfs wanneer men, zoals wij, in be

ginsel voorstander is van vrije, mits 
gezonde, mededinging, dan moet men 
toch bezwaar maken tegen de eenzij
dige voorstelling van zaken, welke 
prof. Brouwers met betrekking tot de 
verhouding van handel en nijverheid, 
werkzaam voor de binnenlandse markt 
heeft gegeven. ' 

Hij wil, dat ook door deze onderne
mers "de spelregels van de open eco
nomie" worden nageleefd. 

Misschien zou hij eerst de vraag wil
len beantwoorden, waar deze open eco
nomie hier te lande nog te vinden is? 

Arbeidslonen en sociale lasten wor
den voor ca. 87% der werknemers 
voorgeschreven door collectieve ar
beidsovereenkomsten, bindenoo loonre
gelingen en wettelijke bepalingen; zij 
vertonen veeleer neiging tot stijging 
dan tot daling: 

In de agrarische sector is alfes nog 
gebondenheid wat de klok slaat en 
juist de prijzen van deze producten 
zijn van grote invloed op de kosten 
van levensonderhoud! 

De Staat ontneemt door de belas
tingen nog steeds een groot deel van 
de winsten en inkomsten aan de on
dernemers en heeft maatregelen in 
voorbereiding {huuraanpassing, wette
lijke ouderdomsvoorziening, kinderbij-

Inlichtingen betreffende het 
lidmaatschap der Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie 
zijn te verkrijgen bij de plaat
selijke afdelingen en bij het 
Algemeen Secretariaat; Konin
ginnegracht 61, 's-Gravenha
ge (telefoon 111 768). 

slag voor zelfstandigen), welke de las
ten in de persoonlijke en zakelijke sfeer 
verder zullen doen stijgen. 

Wanneer men op gezag van prof. 
Brouwers aanneemt, dat o.a. door de 
opeenvolgende loonronden, de grens van 
de stijging van lonen en prijzen is be
reikt, wil men de voor onze economie 
onmisbare exportmogelijkheden niet in 
gevaar brengen, dan rijst toch de vraag, 
of het sociaal rechtvaardig is en van 
een wijze binnenlandse economische 
politiek getuigt, om de prijsstabiliteit 
te verzekeren door maatregelen eenzij
dig gericht tegen de laatste schakel 
van het productie- en distributiepro
ces. Want daarop komt de huidige 
koers in het prijzenbeleid practisch 
neer. 

De middenstandsbonden betogen niet 
ten onrechte, dat de ondernemers in 
detailhandel en ambacht zelf maar 
heel weinig invloed hebben op het 
prijsniveau. 

Bij de talrijke merkartikelen is deze 
al heel gering en overigens liggen vrij
wel al hun kosten en lasten vast, be
halve het gewaardeerde loon van de 
ondernemer en zijn gezinsleden en de 
ondernemerswinst. 

Ten koste daarvan zullen dus veelal 
afgedwongen prijsverlagingen moeten 
gaan, d.w.z. van de .feitelijke bestaans
mogelijkheid van een nijvere groep der 
bevolking, die - naar uit de E.I.M. 
onderzoekingen· is gebleken - voor de 
helft een inkomen geniet, dat ligt be
:r.teden het gemiddelde loon van de 
vakarbeider. 

De bedrijfsregelingen - zo betoogt 
men - beogen niet anders dan een 
regeling der concurrentieverhoudingen, 
welke een minimale bestaansmogelijk
heid en gezonde bedrijfsvoering moet 
verzekeren. 

Uitbuiting van de consument is 
daaraan geheel vreemd; men wil daar
entegen de verbruiker juist maximaal 
dienstbetoon en vakkundige bediening 
verzekeren. Daarom - zo stelt men -
moeten deze middenstandsbedrijfsrege
lingen in een geheel ander licht worden 
gezien dan b.v. industriekartels, die 
marktbeheersing ten doel hebben. 

De Koninklijke Nederlandse Midden
stands Bond heeft dit standpunt tij
dens zijn recente congres te Hilversum 
nog eens beklemtoond in een met alge
mene stemmen aangenomen motie,' 
waarin o.m. een bedrijfseconomisch 
verantwoorde grondslag voor de prijs
stelling en behoud van de prijsbinding 
voor merkartikelen . wortien gevraagd. 

F. L. v. d. LEEUW. 

(Wordt vervolgd) 

17 September a.s. 

Voorbereidingscommissie 
Afdeling Bennebroek. 

Op de ledenvergadering, welke de af
deling Bennebroek op 28 Juni j.l. hield, 
werd een plaatselijke voorbereidingscom
missie voor·de V.V.D.-dag benoem(]. 

In deze commissie namen zitting: P. 
Jonker, L. Teeuw en J. Luske. 

Voorbereidingscommissie 
Centrale Haarlem. 

De Centrale Haarlem, die op een des
tijds gehouden ledenvergadering aan al
le afdelingen verzocht een afgevaardig
de aan te wijzen voor een regionale voor
bereidingscommissie voor de V.V.D.-dag, 
heeft deze commissie in een vergadering 
bijeen geroepen op Vrijdag, 8 .Juli a.s. 
des avonds, in één der zalen van Kras
napolsky te Amsterdam. 

De leiding van deze commissie berust 
bij de heren: Ir A. Stoffels te Haarlem, 
G. Derks te Naarden en .J. van Holten 
te Bloemendaal. 

Een groot aantal deelnemers uit de 
Centrale Haarlem zal op 17 September 
a.s. de V.V.D.-dag te Scheveningen be
zoeke~. 

Film wedstrijd. 
Vorige week kondigden wij aan, dat 

door het Werkcomité en de Landelijke 
Commissie ter voorbereiding van de 
V.V.D.-dag was besloten onder de ama
teur-filmers een filmwedstrijd uit te 
schrijven. 

Het is de bedoeling, dat van alle eve
nementen op 17 September opnamen zul
len worden gemaakt, die door een des
kundige jury zullen worden beoordeeld. 
Als hoofdprijs wordt beschikbaar gesteld 
een bedrag van f 250.-, door de winnaar 
naar keuze te besteden aan artikelen op 
filmgebied. 

Opgave van deelnemers liefst zo spoe
dig mogelijk aan het Algemeen Secre
iariàat. 

Werkcomité en Landelijke 
Commissie 

De heer K. .J. Bouma te Rijswijk heeft 
wegens drukke werkzaamheden tot zijn 
spijt moeten bedanken als lid van het 
Werkcomité en de Landelijke Commis
sie. In zijn plaats zal nu zitting nemen 
Drs A. P. de Haan, eveneens uit Rijswijk. 
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Kaartverkoop 
Op 1 .Juli zijn door het Algemeen 

Secretariaat aan de afdelingssecretaria
ten de toegangsbewijzen voor de V.V.D.
dag gezonden. 

De toegangsprijs voor de middagverga
deringen bedraagt f 0.50, terwijl voor de 
cabaretvoorstelling, die des avonds in de 
Kurzaal zal worden gehouden, de toe
gangsprijs is vastgesteld op f 1.- inclu
sief belasting. 

Programma V.V.D.-dag 
Door het Werkcomité en de Landelijke 

Commissie voor de V.V.D.-dag is thans 
het programma als volgt vastgesteld. 

Omstreeks het middaguur zal door de 
Partijvoorzitter, Prof. mr P . .J. Oud een 
krans worden gelegd op het graf' van 
Thorbecke op de Algemene Begraafplaats 
aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage. 
Voor een passende muzikale omlijsting 
van deze plechtigheid zal worden ge
zorgd. 

Des middags om 3 uur beginnen zowel 
in de Kurzaal als het Circus de grote 
massa-vergaderingen, waar het woord zal 
worden gevoerd door Prof. mr P . .J. Oud 
en Mr. H. van Riel, onder-voorzitter der 
Partij. 

Tijdens deze vergaderingen zullen door 
de Organisatie "Vrouwen in de. V.V.D." 
aan het Pàrtijbestuur Partij-vlaggen wor
den aangeboden. Deze massale vergade
ringen, die omstreeks 5 uur geëindigd zul
len zijn, zullen worden opgeluisterd door 
muziek en declamatie. 

Des avonds om 8.30 uur vindt in de 
Kurzaal een feestelijke bijeenkomst plaats 
waaraan zullen medewerken: Alexander 
Pola, Katja Berndsen, Hetty Blok, Swen 
Smeele, .Jan Oradi, terwijl de dansmu
ziek zal worden verzorgd door het uit 
8 personen bestaande dansorkest van Tom 
Erich. 

11aagse Wijkcommissies 
vergaderden. 

Op de laatste vergadering van de·Haag. 
se Wijkcommissies werd door de voor
zitter, de heer .J. C. Manssen, een uiteen
zetting gegeven van de voorbereidingen, 
zoals die in de afdeling Den Haag wor
den getroffen voor de V.V.D.-dag. 

De heer Manssen deed een dringend be
roep op de medewerking der wijkbestu
ren, die ieder in hun wijk moeten zorgen 
voor een zo groot mogelijk aantal bezoe
kers op de 17e September te Scheve
ningen. 

Haagse Voorbereidingscommissie. 
19 .Juli a.s. komt de Haagse Voorberei

dingscommissie voor de V.V.D.-dag onder 
voorzitterschap van de heer :J. C. Mans
sen in vergadering bijeen. 

Op deze bijeenkomst zal in het bijzon
der worden gesproken over de activering 
der Haagse afdeling in verband met de 
17e September, waarvoor de afdeling 
's-Gravenhage een zeer groot aantal be
zoekers op de been moet breng.en. 

~ .................................................. ...., 
~ Zeljvertrouwen is het eerste ~ 
~ geheim vandSeUCCeS (Emerson) ~ 
~ Kaartverkoop in afäelingen ~ 
~ reeds in volle gang ~ 

•• •• •• •• 
Erelijst van de meest actieve afdelingen 

Het blijkt, dat de toegangsbewijzen voor de V.V.D.-dag op 17 Sep
tember a.s., die Zaterdag, 2 Juli j.l. per aangetekend schrijven aan de 
afdelingssecretariaten werden gezonden, direct veel aftrek vonden bij 
de Partijleden en geestverwanten. 

Uit verschillende afdelingen bereik.te 'het Algemeen Secretariaat 
reeds Maandag, 4 .Juli j.l., verzoeken om nog meer kaarten. 

De wel zeer actieve afdeling Strijen overschreed reeds haar mini
mum streefgetal- met 150%. Uit de afdeling Ede, waar men ook zeer 
voortvarend de kaartverkoop ter hand heeft genomen, is men thans 
reeds met 100% over het minimum streefgetal heen. Ook uit de Cen
trale Groningen bereikten het Algemeen Secretariaat berichten van 
afdelingen, die met belangrijke percentages hun minimum streefgetal 
overschrijden. In deze Centrale ligt de afdeling Ezinge aan de kop 
met 41%, terwijl de afdelingen Adorp/Aduard, Oldekerk, Winschoten, 
Winsum en Loppersum hun minimum streefgetal ook reeds hebben 
overschreden. · 

Uit de stad Groningen bereikte het Algemeen Secretariaat het be-
~ richt, dat men zich zelfs' als lid van de Partij aanmeldt om op 17 
o" September de reis naar Scheveningen te kunnen meemaken. Vanzelf-

~ 
~ :-

~ 
~ 

~ sprekend zijn nietleden-geestverwanten hartelijk welkom op de 17e 
• September te Scheveningen. Nog beter is het echter het Groningse •: 
~ voorbeeld te volgen en zich tegelijkertijd op te geven als lid der =" 
) Partij. Duizenden Partijleden en geestverwanten zullen op 17 Sep- 1• 
"; tember in Scheveningen het bewijs leveren, dat de V.V.D. een krach-
)' tige en enthousiaste Partij is, die vol vertrouwen op deze datum de 
~ ve<kioûn...,....pa""O VOD 1958 ingaol. 

r"rl'rr'rr'r/'rl"J-... •.-,.·.·.·····rl'a*•*•••••••Yrl\l'r/\.Yri'.Y.•a•a•a•rl'a*•*•*•*•*•*••••••rl'rl'a*~~rl'rl't 
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Politiek 
. 

nleUWS uit de lwofdstad 

AMSTERDAMSE POLITIE WERD IN DE 
POLITIEKE STRIJD GEWORPEN 

Bevreemdend optreden bij collectes 
aan de r.k. kerken 

Na alle onverkwikkelijke zaken. welke zijn opreborreld uit de' versebijnlnr van 
liet door de K.V.P. uUrereven blaadje ter bevordering van de kas voor de verkie· 
Rnrsactie van deze partij, is dan &enslotte l.I. Zondag de collecte gevolgd, welke aan 
de deuren der r.k. kerken is rehouden. 

Het heef& de aandacht getrokken, dat Amsterdam weer kans beeft gezien daaraan 
een bijzonder accent te verlenen. Dààr heeft de politie zich met deze collec&e be· 
-ad, met -me &en aanzien van haar toelaatbaarbeid - welke, bij ons we&e.n, ner
pns anders In den lande voorwerp van studie van de zijde van de politie beeft 

... tremaald. 
Op de 11af - de collec&e bericbt&e bet P.v.d.A.-orgaan Het Vrije Volk, (met vette 

lettertjes) dat voor de inranr van twee r.k. kerken in de hoofdstad door de politie 
collectebussen van de K.V.P. in beslag waren renomen. 

Het blad s&elde (met vet&e let&ertjes) vast, dat de partij collecteerde voor bet ver· 
kiezinpfonds en daarvoor feeD toestemming had geVTaagd. 

Het vulde dit aan (met gewone letter
tjes) met deze mededeling: .,Zowel op het 
Waterlooplein als in de Vechtstraat be
vonden de collecten zich voor de kerk op 
de openbare weg; de bussen zijn in beslag 
genomen op grond van artikel 74 van de 
Politieverordening, dat collecteren op de 
_openbare weg verbiedt anders dan krach
tens de' wettelijke bepalingen". 

Het onafhankelijk socialistische Parool 
vertelde, (steeds met gewoon lettertype) 
dat de bussen in beslag waren genomen 
door personeel van de Radio Autodienst. 
Dit blad had wel zoveel journalistieke 
-feeling, dat het in dit voorval iets meer 
.zag dan een ,.nuchter feit" en liet op dit 
-bericht de mededeling volgen van 
.zijn Haagse redacteur, die zich daartoe 
met het K.V.P.-secretariaat had verstaan: 

"Wij meenden dat de verordeningen 
·van de meeste gemeenten het mogelijk 
zouden maken binnen een afstand van 
vijftig meter van de kerken een collecte 
.te houden, die niet als openbare collecte 
wordt beschouwd. 

In een aantal gemeenten heeft men er 
-zich van overtuigd, dat dit inderdaad het 
geval was. In Amsterdam schijnt blijkens 
·het optreden van de politie een derge
lijke verordening niet te bestaan." 

De r.k. Tijd berichtte, (in vette letter
tjes) dat tegen de gewoonte in, om col
lectanten aan de kerken ook zonder ver
gunning ongemoeid te laten, de Amster
damse politie had gemeend collectanten 
voor het verkiezingsfonds van de K.V.P. 
te moeten verbaliseren en de bussen met 
inhoud in bslag te nemen. 

Wij citeren wat het blad verder daar
over (in gewoon lettertype) schreef: 

in Zuid de politie verscheen, een zestal 
bussen in beslag nam en twee collectan
ten bekeurde. Ook bij d~ Mozes- en 
Aäronkerk werden bussen in beslag ge
nomen. 

Voor De Liefde evenwel, na de mis van 
kwart voor acht, ving de politie bot. Wel 
trof men daar de actieve veteraan van 
de Katholieke Garde de heer Schweitzer, 
met een arm vol bussen, ma;;tr dit is op 
zichzelf geen overtreding en' dus kon men 
Schweitzer niets maken." 

* * • 

S ocialisten en katholieken móéten het 
samen politiek vinden en kunnen 

elkaar nauwelijks meer verdragen. Wij 
hebben het gedraai gezien om het bis· 
schoppelijk mandement, waarbij deze 
twee partijen elkaar uitnodigden het 
éérst hun houding te bepalen, met het 
gevolg, dat de een voor de ander géén 
houding bepaalde. 

Er zijn daarna nog meer botsingen ge
weest, bijvoorbeeld over kerkelijke inze
gening van huwelijken, waarbij een der 
partijen, bij weten van de r.k. overheid, 
wettelijk door huwelijksbanden met een 
derde is of nog is verbonden. Er was nu 
de botsing over deze K.V.P. krant voor 
het verkiezingsfonds. 

Daar gaan wij nu maar niet op in, dat 
kunnen wij laten voor wat het is in deze 
toch wel potsierlijk-harmonieuze samen
werking tussen socialisten en katholieken. 
Los van alles wat deze dingen waard zijn, 
wat de een de ander ten onrechte heeft 
aangedaan of wat ook, zouden wij ons 

even willen bepalen tot het "nuchtere 
feit", dat deze collecte dan werd gehou
den. 

Dit feit, los van alle voorgeschiedenis
sen en waarderingen, heeft consequenties 
met zich gebracht, die ons toch wel heb
ben bevreemd. 

Men heeft namelijk, hoe men de zaak 
ook bekijkt, het onaangename gevoel, dat 
de Amsterdamse politie in de politieke 
strijd geworpen is. Ons bekruipt dat ge
voel niet voor de eerste maal 

Wij herinneren ons ook, dat een propa
ganda van V.V.D.-zijde voor de on-poli
tieke verzorging van ouden van dagen 
door de hoofdstedelijke politie niet werd 
toegelaten op de dag van de eerste paal 
voor het Willem Dreeshuis in de naaste 
omgeving van deze gebeurtenis. 

En nu dit. 
Wanneer men aanneemt, dat de Tijd 

gelijk heeft en dat zulke collecten in 
naaste omgeving van de kerken steeds 
zijn toegelaten, dan kan men deze spits
vondige vraag stellen: maar zijn er onder 
die collectes dan ook wel geweest voor 
het verkiezingsfonds? 

Zo niet, dan was het nu in zekere zin 
iets niéuws - maar dan valt het ook op, 
wanneer dit het zwakke punt zoU: kunnen 
zijn in de redenering van De Tijd, dat 
het personeel van de Radio Politie Dienst 
dan ook nogal merkwaardig heeft zitten 
afwachten om op dit nieuws des Zondags
morgens te ongeveer acht uur af te kun
nen stormen. 

Het kan natuurlijk ook aldus zijn ge
gaan, dat iemand - wij den.ken nu aan 
het bericht uit Het Vrije Volk ~ 's mor
gens tot zijn ontzetting heeft geconsta
teerd, toen hij toevallig een r.k. kerk 
passeerde, dat een collectant zich op "de 
openbare weg" bevond. 

In gedachten zien wij deze ontstelde 
persoon dan naar een telefooncel hollen, 
vijf maal acht draaien en de Radio Politie 
Dienst, die niet op dit voorval is voor
bereid, evenmin als op andere "misdrij
ven", naar de plaats des onheils vliegen .... 
Daar aangekómen - wij zijn nog steeds 
bezig met hetgeen wij in gedachten zien 
- constateert de politie, dat een collec
tant zich inderdaad op de openbare weg 
bevindt en is zo wellevend deze collec
tant opmerkzaam te maken, dat hij op 
het grondgebied van de kerk moet blij
ven, waarna de Radio Politiedienst, ge-

heel vertrouwende, dat de wenk ter harte 
zal worden genomen, , al weer wegsnelt 
naar een volgende plaats des onheils. 

• • • 
E igenlijk hebben wij in het geheel 

geen gedetailleerde feitenkennis 
nodig omtrent het hoe en wat van deze 
collecte om te kunnen zeggen, dat met 
het verbaliseren van de collectanten de 
dingen tactloos ver buiten redelijke pro
porties zijn gebracht. 

Dat waren sommige dingen al in de 
socialistisch-katholieke burenruzietjes, 

maar er kan nauwelijks een taak voor 
de politie zijn weggelegd er harerzijds 
een schepje op te gooien of aan dit spel
letje mee te gaan doen. 

Wanneer de politie inderdaad heeft zit
ten afwachten totdat de -pvertreding, die 
de collecte heette te zijn, werd gepleegd, 

· dan heeft zij de grote tactische fout · be
gaan zich niet duidelijk op haar taak te 
hebben bezonnen; die taak zoude zijn ge
weest de r.k. overheid er van te verwit
tigen, dat men - volgens De Tijd: ineens 
- een gevolgd gebruik of afwijking daar
van nu .het om een verkiezingsfonds ging, 
niet meer of niet zou toestaan. 

Is de politie zich echter eerst met deze 
collecten gaan bezighouden toen zij door 
daarover ontstelde burgers werd gealar
meerg, dan had zij op de Zondagmorgen 
voor de r.k. kerken onzes inziens eerde:r 
vermanend dan verbaliserend moeten op
treden. 

Nu hebben wij het onbehaaglijke ge
voel, dat er een verdrietig kleingeestig 
politiek spelletje is gespeeld - De Tijd 
spreekt er ook met enig leedvermaak 
over, dat de politie voor een der kerken 
"bot ving" - waarin de hoofdstedelijke 
politie zich mee heeft laten trekken; het 
onbehaaglijke gevoel, als gezegd niet voor 
het eerst, dat de politiek ergens vat heeft 
op de wijze van optreden van de .politie; 
het onbehaaglijke gevoel, dat wij daar
mee op een zeer ongezonde weg zijn te
recht gekomen. 

Wij zouden gaarne willen weten welke 
in deze gehele zaak de gedragslijn of de 
beleidsinzichten van de Amsterdamse po
litie zijn geweest. 

De burenruzie interesseert ons niet, 
maar wel de plaats, die de politie da1:rbij 
inneemt of mogelijkerwijze de zijde, die 
zij daarbij wenst te kiezen. 

"Voor de aangekondigde collecte aan de 
kerken was inderdaad geen vergunning 
gevraagd, men had het zelfs niet in over
weging genomen gezien de jarenlange er
varing. 

Het was dan ook gehel onverwachts, 
dat na de eerste H. Mis in de Thomaskerk 
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Het Vrije Volk doet een duit z,n het 

aan de kern van de zaak 

Onze beschou:wing over het gebrek aan 
potentieel in de gemeenteraad, dat . ook 
reeds lang voor de tegenwoordig door de 
communisten toegepaste obstructie-me
thoden voelbaar was, heeft de toorn op
gewekt van Het Vrije Volk. 

Het blad heeft er dit ter verdediging 
van de raad - of van de P.v.d.A.-frac
tie??? - op gevonden, dat in de laatste 
zitting het voorstel, om de voordracht in
zake het R.A.I.-gebouw in elk geval at 
te handelen, ongeacht het uur waarop de 
vergadering ten einde zou zijn, bij de 
V.V.D. geen steun vond. 

Vooreerst raakt dit motie~ de orde van 
de vergadering en Het Vrije Volk zal 
zich kunnen herinneren - schreven wij 
niet de vorige keer, dat men in socialis
tische hoek kort van memorie is? - dat 

de nestor van de raad, de sociailstische 
dr B. Sajet, zich er herhaaldelijk tegen 
heeft verzet de avondvergaderingen te 
verlengen. 

In de tweede plaats is dit inzicht, of 
men al dan niet tot nachtvergaderingen 
moet geraken een zeer individuele zaak 

- raadsleden hebben soms nog andere 
dingen te doen - en in de derde plaats 
raakt verlenging van een raadsvergade
ring in wezen nergens ons bezwaar. 

Wanneer er zakelijk werd vergaderd 
zouden die verlengingen in het algemeen 
niet nodig zijn. 

Ook voordat de communisten met hun 
obstructie begonnen, zijn herhaaldelijk 
·belangrijke agendapunten naar volgende 
vergaderingen verschoven omdat de 
kostbare tijd weer met (politieke) 

zakje maar gaat 

voorbij 

breedsprakigheid verloren was gegaan. 
Het zou ons wat waard zijn wanneer 

Het Vrije Volk zijn lezers onze beschou
wing eens duidelijk had voorgelegd om . 
dan vervolgens daar het zijne tegenover 
te stellen. Een loyale discussie over dit 
voor het welzijn van Amsterdam toch zo 
belangrijke punt zou nuttig, mogelijk 
zelfs wel opbouwend kunnen zijn. 

Was het niet de heer Vorrink die iets 
heeft gezegd over de waarde en functie 
van goede voorlichting voor en als ken
merk van het wezen van de democratie? 
Wat kan het toch wezen dat die woor
den bij ons zo zijn beklijven en dat Het 
Vrije Volk zijn toevlucht blijft zoeken 
in journalistieke trouvailles, die met de 
stelregel van de heer Vorrink zo moei
lijk verenigbaar zijn? 
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OM DE DEMOCRATIE 
Kort voor het reces beleefde de Tweede Ka

mer een gebeurteni~ als dch maar zelden in ons 
parlement voordoet. Het was de V.V.DAractie 
die haar deze verrassing bezorgde. Zij toch wei
gerde, langer aan de discussies over de belasting
voorstellen deel te nemen en verliet en bloc 
's lands vergaderzaal. 

Dit optreden heeft niet nagelaten diepe indruk 
te maken, zowel in de Kamer als in het land. Men 
kan die indruk misschien het best aflezen aan 
het commentaar dat in sommige persorganen der 
meerderheidspartijen op het optreden onzer frac
tie werd geleverd. .,Het Vrije Volk" bijv. sprak 
van een .,zonderlinge stunt", die het misschien 
bij bepaalde kiezers prachtig zal doen. Maar zulk 
bagatelliseren, dat het misschien bij de lezers van 
H.V.V. prachtig doen zal, neemt het feit niet 
weg, dat de Kamer zelf enige ogenblikken als 
met stomheid geslagen zat toen onze fractie, na 
Prof. Oud's verklaring, achter het gordijn ver
dween. En wat de Regering betreft: ;,Minister 
Van de Kieft en staatssecretaris Van den Berge 
zaten stil en met ernstige gezichten achter de 
regeringstafel. De voorzitter, dr Kortenhorst, be
kwam het eerst van de schrik ... " aldus schetste 
bijv. de parlementaire redacteur van Het Vader
land zeer juist de situatie. 

· Twee .,rechtse" publicisten trouwens, die geen 
van beiden ooit blijk geven van een zwak voor de 
V.V.D., tonen in hun beschouwingen over dit 
9pzienbarend incident, de betekenis ervan niet te 
onderschatten. Prof. Gerretson ( c.h.) constateert 
in .. De Telegraaf", dat de heer Hofstra (P.v. 
d.A.) zijn mond voorbij praatte door te zeggen, 
dat hij het met een der amendementen-Van Leeu
wen eens was, doch er toch maar niet voor zou 
stemmen, omdat hij wijziging in het compromis 
ongeoorloofd achtte. Prof. Gerretson vervolgt 
dan: 

.,Hierdoor was natuurlijk de openbare beraad
slaging een zuivere comedie geworden, en is in .. 
derdaad de oppositie van haar rechtmatig aan
deel in het openbaar .,gemeen overleg" beroofd 
geworden. Wij achten de stap van de heer Oud 
c.s. dan ook volkomen verdedigbaar: terecht heeft 
hij zo een schel licht geworpen op deze nieuwe 
stap op het hellend vlak der parlementaire déca
dence". 

En in de r.k. Maasbode schrijft F. D(uynstee) 
in een artikel, dat ons overigens wel tot critiek 
aanleiding zou kunnen geven, toch: 

.,Wij kunnen ons dan ook levendig indenken 
in het symbolisch protest van de heer Oud en 
zijn fractie: deze fractie had groot gelijk. Het 
moet in anders gekleurde politieke kringen toch 
indruk maken, dat een figuur als de heer Oud, 
een politicus van grote stijl, een staatsrechtsken
ner van ongemene ervaring en scherpzinnigheid, 
een vurig liefhebber van het parlement en van 
onze parlementaire instellingen en zeden, op de
ze manier protesteert tegen een situatie, welke hij 
terecht zag als absurd en onwaardig". 

Absurd en onwaardig, inderdaad, zo zien ook 
wij de procedure, waartoe Regering en Kamer-" 
meerderheid de .,behandeling" van de voorstellen 
i.z. huurverhoging en belastingverlaging hebben 
doen verworden. Absurd en onwaardig, niet 
slechts voor de oppositie-partijen, waarvan alleen 
de V.V.D. er de brui aan gaf, maar - en dat is 
veel belangrijker! - voor onze parlementaire de
mocratie zelve, die staat of valt met het systeem 

De volgende week geniet onze redactie van 
de vacantietijd. Dit betekent dat het num
mer van 30 Juli NIET zal verschijnen. 

Onze eerstvolgende editie zal op 6 Aug. 
a.s. uitkomen. 

van wetgevende .arbeid in openbaar gemeen over
leg tussen Regering en volksvertegenwoordiging. 
Een .,parlement" van ja-knikkers past alleen in 
een totalitair geregeerd land. 

Het deert ons weinig, wanneer politieke tegen
standers de-houding van onze partij of een harer 
fracties in de vertegenwoordigende lichamen uit 
laag bij de grondse motieven trachten te .,verkla
ren". Wij betreuren het echter wel zeer, wanneer 
door hun toedoen langzamerhand een toestand 
wordt geschapen, die voor de instandhouding on.
zer constitutionele staatsinrichting een gevaar 
dreigt te worden. De oplossing der jongste rege
ringscrisis heeft daartoe ongetwijfeld het hare bij
gedragen, maar de bedenkelijke symptomen van 
een .,compromissenpolitiek" die hele Kamerfrac
ties welhaast noopt tot stemmen voor zaken waar 
men tegen is, deden zich reeds eerder voor, wij 
denken aan de behandeling van de begrafenis
wet en de Zondagswet. Een regering mag zich 
niet de gevangene van een kamermeerderheid 
voelen, noch een kamermeerderheid de gevangene 
van een regering~ 

Zou ook de voorzitter onzer Tweede Kamer de 
gevaren niet zien, die hier dreigen? In de altoos 
smeuïg geschreven rubrie~ ., Tussen Plein en 
Binnenhof' in de Volkskrant (rubriek, waarvan 
men algemeen Dr Kortenhorst als de geestelijke 

"De oorsprong van 

Regelmatig komen uit alle streken van ons 
land aanvragen binnen om nog meer kaar

ten te willen zenden voor de V.V.D.-dag op 17 
September 1955. 

Met indrukwekkende cijfers beginnen de afde
lingen hun minimum aantal bezoekers te over~ 
schrijden. 

De afdeling, die deze week met een grote voor
sprong bovenaan de ere~lijst prijkt, is de afdeling 
Haastrecht, die met 300% het minimum streef
getal overschreed. 

Onmiddellijk hï"er achteraan komt de afdeling 
Broek in W atedand, die maar eventjes 200 % 
meer kaarten vroeg dan reeds werden gezonden. 

De afdeling Voorschoten, die de derde plaats 

vader beschouwt) wordt kwasi-schertsend be
toogd, dat de oppositie terecht buiten de oplos
sing van de kabinetscrisis is gehouden en dat de 
gesloten compromissen niet in gevaar mochten 
worden gebracht door ingrijpende amendementen 
van de zijde der oppositie • .,Deze procedure", zo 
laat de schrijver van .. Tussen PI. en B.hof" een 
van zijn figuren zeggen .,is nu eenmaal onver
brekelijk verbonden aan de parlementaire demo
cratie, die ervan uitgaat dat bepaalde groepen de 
regering steunen en dat andere de regering ten 
val willen brengen". 

Dat de parlementaire democratie hier van uit
gaat, lijkt ons . teveel gezegd. Parlementaire de~ 
mocratie is toch niet slechts een steekspel tussen 
elkaar bestrijdende fracties? Wanneer parlemen
taire democratie ergens van uitgaat, dan toch ze~ 
ker juist van het principe van het gemeen over
leg tussen regering en vertegenwoordiging! 

Het is dit overleg dat meer en meer tot een 
aanfluiting gemaakt wordt door methoden als 
waarop regering en kamermeerderheid elkaar na 
de jongste crisis hervonden hebben. 

Het duidelijk protest der V.V.D.-fractie in de 
Kamer was hiertegen gericht en vindt hierin zijn 
rechtvaardiging. 

Het worde als zodanig verstaan! 
de lt 

alle dingen klein" • 
lS 

(Cicero) 

inneemt op de erelijst van deze week, vroeg 160% 
meer kaarten, dan waren gezonden. 

De afdelingen Alphen a.d. Rijn en V elp strij
den om de vierde en vijfde plaats, daar zij met 
125% boven hun minimum streefgetal kwamen. 

Nog maar amper twee maanden scheiden ons 
van de 17e September. 

De enorme belangstelling, die thans reeds in 
alle geledingen der Partij voor de 17e September 
bestaat, waarborgt het succes van deze dag. Wij 
zijn zeer benieuwd welke afdelingen in de komen
de weken op de erelijst zullen kunneB worden 
vermeld. Zolang de voorraad strekt, kunnen bij 
het Algemeen Secretariaat, hetzij schriftelijk, het~ 
zij telefonisch, nog steeds kaarten worden aan~ 
gevraagd. 
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* * DE ADOPTIE WOR_DT IN .ONS RECHT 
•• 

GEINTRODUCEERD 
Wijziging • zn de rechterlijke organisatie 

Daar het hoofdartikel in ons blad gewijd is aan de redenen, op grond waarvan 
onze Tweede-Kamerfractie zich terecht verplicht heeft gevoeld, tijdens het belas
tingdebat de vergadering te verlaten, kunnen wij in deze rubriek onze aandacht 
eerst nog wijden aan ellige andere, in tijdsvolgorde voorrang te verlenen belang
rijke zaken. In ons volgende nUIIUller geven wij dan een overzicht van het huur
en belastingdebat. 

doorsnijden van de banden met de na
tuurlijke ouders. 

Nederland heeft zeker de spits niet af
gebet~p op het punt van de adoptie, doch 
komt met een modern stuk wetgeving te 
voorschijn. 

In het algemeen gesproken had, naar 
hij kon verklaren, het ontwerp dus de 
sympathie van zijn fractiegenoten en 
hem. 

Tot die belangrijke zaken behoort voorzeker het wetsontwerp tot invoering 
van de mogelijkheid van adoptie en t.()t wijziging, in verband daarmede, van het 
Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en bet Wet
boek van Strafrecht. 

Afgezien van een hieronder nog te 
noemen poging om bij amendement op 
het punt van het erfrecht een wijziging 
tot stand te brengen, kon de heer Van 
Leeuwen (en met hem ook zijn fractie
genoten) zich zeer wel met dit ontwerp 
verenigen. 

Een ontwerp, dat een geheel nieuwe en hoogst belangrijke bevoegdheid aan de 
Nederlandse rechter toekent, namelijk om een kind in een andere familie te doen 
overgaan dan waartoe dat kind door geboorte behoorde. 

Adoptie zal namelijk volgens dit In de Tweede Kamer z.h.s. en met algemene 
stemmen aanvaarde ontwerp In Nederland mogelijk worden door een uitspraak 
van de rechtbank op verzoek van een echtpaar, dat een kind wil adopteren. 

Hij noemde het een sympathiek aan
doend ontwerp, waarin Nederland zijn 
eigen weg kiest en waarin het zeer be
paald kiest voor een adoptie in onherroe
pelijke vorm, zij het, dat ook hier weer 
terecht een "escape clause" in de wet is 
gebracht (de herroeping in een zeer be
paald geval). 

Het verzoek kan alleen worden toegewezen, indien de adoptie zowel uit het 
oogpunt van verbreking van de banden met de ouders als dat van bevestiging 
van de banden met de adoptanten, In het kennelijk belang van het kind Is en 
aau de verder gestelde voorwaarden is voldaan. 

Die voorwaarden zijn: a. dat het kind 
op de dag van de uitspraak in eerste aan
leg minderjarig is; b. dat het kind niet 
is een afstammeling, door wettige of on
wettige geboorte,van een der adoptanten; 
c. dat ieder der adoptanten ten minste 
achttien en ten hoogste vijftig jaar ouder 
is dan het kind; dat geen der ouders het 
verzoek tegenspreekt (nochtans is de rech
ter niet verplicht het verzoek af te wij
zen bij tegenspraak van een ouder, die 
niet in burgerlijke betrekkingen tot het 
kind staat, of die meer dan twee jaren 
tevoren is opgeroepen ten verhoor op 
een gelijk verzoek van dezelfde echtge
noot, dat is afgewezen) ; e. dat de ouders, 
die in burgerlijke betrekkingen tot het 
kind staan, op de dag van het verzoek 
meerderjarig zijn; f. dat op de dag van 
het' verzoek het kind reeds meer dan drie 
jaren feitelijk door de adoptanten te za
men is verzorgd en opgevoed geworden 
en een van beiden de voogd is; g. dat 
de adoptanten ten minste vijf jaren vóór 
de dag van het verzoek met elkaar zijn 
gehuwd. 

Door adoptie verkrijgt de geadopteer
de de staat van wettig kind van de adop
tie-ouders; de burgerlijke betrekkingen 
houden op te bestaan tussen de geadop
teerde en zijn bloed- en aanverwanten 
in de opgaande linie en de zijlinie .. 

De adoptie kan door een uitspraak van 
de rechtbank op_verzoek van de geadop
teerde worden herroepen. Het verzoek 
kan alleen worden toegewezen, indien de 
herroeping in het kennelijk belang van 
het kind is, de rechter van de redelijkheid 
der herroeping in gemoede overtuigd is, 
en het verzoek is ingediend niet eerder 
dan twee jaren en niet later dan drie 
jaren na de dag, waarop de geadopteer
de meerderjarig is geworden. 

Door herroeping van de adoptie heeft 
de geadopteerde niet langer de staat van 
wettig kind van de adoptief-ouders, ter
wijl de burgerlijke betrekkingen, die door 
de adoptie hebben opgehouden te be
staan, door de herroeping herleven. 

Voorts wordt ingesteld een Centrale 
Adoptieraad, die in zaken betreffende 
verzoeken tot het uitspreken van adop
tie van advies dient. Deze raad bestaat 
uit ten minste zeven leden. 

De Raad voor de Kinderbescherming 
stelt een onderzoek in en zendt afschrift 
van zijn rapport aan de Arrondissements
rechtbank, welke het geval zal behande
len, toe aan de Centrale Adoptieraad. 

Mr Van Leeuwen, namens onze frac
tie dit onderwerp behandelend, kon in 
herinnering brengen, dat bij de vraag
punten met betrekking tot het Burgerlijk 
Wetboek de Kamer zich had verenigd 
met de conclusie, door de minister voor
gesteld, n.l. dat adoptie, in beperkte vorm 

en met de nodige waarborgen bekleed 
overweging verdient. ' 

l>eze uitspraak was nog niet erg posi
tief en getuigde nog van een zekere te
rughouding. Een terughouding, welke 
overwonnen is nu het definitieve ont
werp is verschenen. 

Dit ontwerp, zoals het nu de Kamer 
had bereikt, noemde de heer Van Leeu
wen een goed voorbeeld van gemeen 
overleg tussen Regering en Staten-Gene
raal. 

Wij hebben, zo zei hij, thans voor ons 
een ontwerp,dat, primair uitgaande van 
de belangen van het kind, tevens reke-

MR VAN LEEUWEN 
moeilijkheden met kinderen 

ning houdt met de belangen van de 
adoptief-ouders, welke belangen indirect 
weer als de belangen van het kind kun
nen worden aangemerkt, omdat de rust 
in het gezin een uiterst belangrijk goed 
is. 

Ook zijn de nodige waarborgen in de 
wet opgenomen tegen het lichtvaardig 

Verder gaan dan die escape clause 
mogelijk maakt, zou hij echter bepaald 
een ondermijning van de werkelijke ge
dachte van adoptie vinden. 

Amendementen 
fl et meest principiële amendement 

was ingediend door mr Van Rijcke
vorsel (K.V.P.). Zoals wij in het korte 
overzicht van de inhoud van het wets
ontwerp hebben vermeld, wordt in het 
ontwerp de principiële onherroepelijkheid 
der adoptie door één uitzondering door
broken. 

De geadopteerde kan tussen zijn 23ste 
en 24ste jaar (dus niet onmiddellijk bij 
zijn meerderjarig-wording) aan de recht
bank herroeping van zijn adoptie verzoe
ken en het is dan aan de rechter om uit 
te maken of het, alle belangen in aan
merking genomen, goed en redelijk is, 
aan dat verzoek te voldoen. 

De beslissing is dus geheel aan de rech
ter en mr Van Rijckevorsel wilde dit bij 
amendement nu aldus wijzigen, dat wan
neer de geadopteerde tussen zijn 23ste 
en 24ste jaar zulk een verzoek zou doen, 
dit bij rechterlijke uitspraak i n i e d er 
g e v a I zou worden toegewezen. 

Daarover is een vrij uitvoerige strijd 
gevoerd, waarbij de heer Van Leeuwen 
zich (met de minister) aan de zijde van 
de tegenstanders schaarde. 

Wij beschouwen, zo kan hij mede na
mens zijn tractiegenoten verklaren, de 
gedachte, welke aan dit amendement ten 
grondslag ligt, als een ondergraving van 
de adoptie-gedachte. 

DEZE BURGER 
heeft mei verdriet en angst gelezen wat :ûjn vriend Dries-de-Parlementariër
Van-Vrij-Nederland ons professor Oud heelt ten beste. gegeven, want Dries 
laat geen draad van dezen burgers partij-voorzilter en fractie-leider heel. 
Dat is verdrietig. Want wat moet dat nu met de heer Oud, wanneer Dries
de-Parlementariër hem niet goed genoeg vindt? 

Vrij Nederland is een lezenswaardig blad. Men behoeft het met zijn op· 
vattingen niet eens te zijn om dat te erkennen en wanneer u dit al niet 
reeds doet, dan zou ik u willen aanbevelen het regelmatig te lezen. Begint 
u dan met dat artikel van Dries van vorige week. Het zal u, evenals het 
dit mij gedaan heeft, het angstzweet doen uitbreken en héél veel verdriet 
doen, maar komaan, zijn wij kinderen? Moeten wij de verdrietige dingen 
ontwijken? Dienen wij niet de ellendige waarheid onder het oog te zien, 
dat prof. Oud geen goed kan doen in het oog van de parlementaire mede
werker van dat blad? 

Ik zou nu alleen willen weten wat er nu gebeuren zal? 
De heer Dries van V.N. heeft de heer Oud van V.V.D. ontmaskerd: als hij 

zich aandient als staatsrechtskenner is hij niet anders dan alleen maar een 
politicus met politiekerige oogmerken; en wanneer hij zich beroept op zijn 
parlementaire kennis dan is dat een masker waarachter de slimmigheid 
loert met schijnheilige pret-oogjes. 

Wat gebeurt er nu? 
Als ik professor Oud was trad ik af als lid van de Tweede Kamer der 

Staten Generaal. 
Ik zou het niet kunnen verdragen z6 (door Dries) op de kaak te worden 

gesteld en aan de publieke verachting te worden prijsgegeven. 
Ik zou zeggen: ,.eerlijk is eer/ijk; Dries heelt mij ontmaskerd; ik sta in 

mijn blote hemd; dat is geen dracht voor een staatsman; mijnheer de voor
zitter, sta mij toe, dat ik mij door een zij-deur verwijder". 

Maar je kunt nooit weten; misschien reageert professor Oud helemáál niet. 111 
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Men is voor of tegen de adoptie en men 
kan beter de gehele adoptie niet invoeren 
dan haar zo ondergraven. 

Voor hem lag het zwaartepunt in de 
psychologie van de zaak. Men moet we
ten, dat men hier te doen heeft met een 
onherroepelijke zaak,' die slechts in zeer 
bijzondere omstandigheden herroepen 
kan worden. 

Dat laatste is nu eenmaal een gewenste 
veiligheidsklep en hij meende, dat deze 
veiligheidsklep, zoals zij in het ontwerp 
was geconstrueerd, zodanig werkt, dat 
ten volle wordt tegemoet gekomen aan 
de verlangens, die van sommige zijden 
(o.a. in Joodse kringen) zijn geuit. 

Wij moeten, zo zei de heer Van Leeu
wen, aannemen, dat de rechter deze zaak 
zinvol zal uitvoeren. Het zou een grote 
fout zijn, wanneer men kinderen, die de 
moeilijke leeftijd hebben van omstreeks 
16 jaar, zou laten rondlopen met de ge
dachte: Ik zal je wel eens! 

Het komt vaak voor, dat men met 
eigen kinderen van deze leeftijd ook 
moeilijkheden heeft. Dat komt altijd in 
orde, maar in zo'n kind moet zich niet 
kunnen vastzetten de gedachte: Ik zal je 
wel eens! 

Dat was voor onze geestverwant de 
voornaamste reden om te zeggen: de aan 
dit amendement ten grondslag liggende 
gedachte is een verwerpelijke gedachte. 

Het resultaat was hier, dat het amen
dement werd verworpen met 37 tegen 31 
stemmen. Met de gehele K.V.P.-fractie 
stemden vóór het amendement de beide 
K.V.P.-ers en 5 anti-rev. leden (de heren 
Schouten, Fokkema, Van Eijsden, Hazen
bosch en Stapelkamp). 

Prof Lemaire (K.N.P.) verdedigde een 
amendement, dat het bloedverwanten in 
de opgaande linie mogelijk wilde maken, 
zich te verzetten tegen bet ontstaan van 
burgerlijke betrekkingen tussen het adoP
tief-kleinkind en hen. 

·Het werd bij zitten en opstaan ver
worpen. Ook onze fractie ging deze mo
gelijkheid in haar algemeenheid te ver. 

Wel echter wilde mr Van Leeuwen 
in de verhouding grootouders-adoptief 
kleinkind een beperking van het erfrecht, 
door het adoptief-kind niet als andere 
wettige kinderen, een legitieme portie in 
de nalatenschap van de ouders van h u ft 
ouders toe te kennen. 

Adoptie, zo betoogde de heer Van Leeu
wen, schept in zekere zin een fictieve 
verhouding en, gelijk met de meeste fic
ties het geval is, kon deze in uiterste 
consequentie niet worden volgehouden. 
Men denke aan de huwelijksbeletselen. 

Hier praevaleren uiteraard de banden 
van het bloed. Een verwantschap uit 
hoofde van adoptie behoeft uiteraard 
geen absoluut huwelijksbeletsel te zijn en 
zij is dit dan ook niet volgens het wets
ontwerp. 

Een ander voorbeeld ligt in de niet
overgang van de adeldom bij adoptie. 
Hier moet het beginsel: "wettelijke af
stammeling", voorwaarde voor overgang 
van de adeldom, praevaleren. 

En zo ging het de heer Van Leeuwen 
te ver, wanneer adoptie ten opzichte van 
anderen dan de adapterende ouders ver
plichtingen zou scheppen en met name 
ging het hem te ver, wanneer bij het erf
recht de geadopteerden in de z.g. "legi
tieme portie" van hun adoptief-groot-' 
ouders zouden worden betrokken. 

Aan deze gedachte gaf de heer Van 
Leeuwen vorm in een amendement. Het 
werd echter niet alleen door minister 
Donker krachtig bestreden, maar bleek 
uok in de Kamer (behalve bij de K.N.P. 
en waarschijnlijk enkele C.H.-leden) on
voldoende steun te vinden, zodat de heer 
Van Leeuwen, hoewel geenszins overtuigd 
van de onjuistheid van zijn opvatting, het 
amendement maar introk. 

Ook enkele andere leden trokken 
amendementen in, waarna het ontwerp, 
als reeds vermeld, z.h.s. en zonder de 
aantekening van enige tegenstem werd 
aanvaard. 

Voordat het ontwerp aldus werd goed
gekeurd, legde mr Van Rijckevorsel nog 
een "korte verklaring" af, waarin hij na
mens de K.V.P.-fractie mededeelde, dat 
deze de verwerping van het amendement
Van Rijckevorsel betreurde, maar dat hij 
en zijn fractiegenoten het wetsontwerp in 
het algemeen een zodanige verbetèring 
in het recht achtten, dat zij daaraan toch 
hun stem zouden geven. 

(Vervolg op pag. 4) 



* IUin WEEK to.t WEEK * 
On juiste discriminatie 
N aar men in de dagbladen heeft kunnen le-

zen, werden van de op 10 Juni j.l. door 
minister Luns over het witboek inzake het proces 
Jungschläger gehouden persconferentie enige In
donesische journalisten uitgesloten. 

Deze uitsluiting werd gemotiveerd met de om
schrijving, dat "in redelijkheid van een Indonesi
sche staatsburger niet mocht worden gevraagd, 
dat hij, in een aangelegenheid, die zijn land zo 
nauw regardeerde, een embargo op de publicatie 
zou aanvaarden". 

Wij hebben deze argumentatie wel zeer zwak 
gevonden. 

De buitenlandse persvereniging in Nededand 
heeft er inmiddels ook geen genoegen mee ge
nomen. Zij heeft n.l. protest aangetekend in een 
brief aan de minister van Buitenlandse Zaken. 

In deze brief wordt o.m. aangevoerd, dat in 
bedoelde persconferentie geen vertrouwelijke 
mededelingen werden gedaan, doch juist zo groot 
mogelijke verspreiding van het verstrekte nieuws 
beoogd werd. 

Op de inhoud der gedane mededelingen rustte 
slechts een embargo met betrekking tot het tijd
stip van publicatie. De conferentie onderscheidde 
zich derhalve niet van andere soortgelijke. 

De buitenlandse persvereniging is van mening, 
dat met de uitsluiting gehandeld is in strijd met de 
internationale persgebruiken en met het aan de 
persvrijheid inharente beginsel, dat het voor alle 
persorganen bestemde nieuws op hetzelfde ogen
blik aan alle correspondenten ter beschikking 
moet worden gesteld. · 

De vereniging is voorts van mening, dat aan de 
uitgesloten journalisten ook persoonlijk onrecht is 
begaan, wijl wij nimmer aanleiding hebben ge
geven tot een bejegening, die discriminatie zou 
rechtvaardigen. 

Volgens de vereniging bestond de volstrekte 
zekerheid, dat ook genoemde Indonesische jour
nalisten zich aan het embargo zouden houden. 

De buitenlandse persvereniging hoopt, dat haar 
protest zal leiden tot een wijziging van het inge
nomen standpunt. 

Wij zouden onze bezwaren nog korter willen 
formuleren, n.l. dat het onjuist is iemand bij voor
baat het vertrouwen te ontzeggen. 

Hier is een preventief ingrijpen in de plaats 
gesteld van repressieve maatregelen. 

Deze houding achten wij onjuist, omdat zij in 
wezen on-democratisèh is. 

Van de hoge boom (I) 
Door het jongste verslag van de Algemene 

Rekenkamer zijn weer interessante feiten 
bekend geworden met betrekking tot de wijze 
waarop Moeder Overheid met de belastingpen
ningen van haar burgers omspringt. 

Zo bleek o.m. dat de departementen het nie~. 
altijd even nauw nemen met het budgetrecht van 
de Staten-Generaal. Bij het departement van Ma
rine constateerde de Rekenkamer n.l. dat maar 
liefst bijna 5.000.000 gulden niet op de juiste wij
ze waren geboekt. 

Het hoge commissariaat te Djakarta kocht in 
Nederland autobanden, doch betaalde daarvoor 
ruim f 6.000 te veel. 

De financiering van plannen voor zogenaam
de normaal-woningen door het Rijk bleek geen 
succes te zijn geweest. De Rekenkamer becijfert 
hier n.l. een verlies van 50.000 gulden voor 
's Rijks schatkist. 

Bij oorlog blijkt de opslag van goederen onvol
doende te zijn geweest. Pas na h.et onbruikbaar 
worden van batterijen ter walï'rde van bijna 
800.000 gulden werd overleg gepleegd met de 
chef van de Generale Staf. 

Ook bij de marine bleek nog besparing moge
lijk. Door het niet economisch gebruik van aard
appelschilmachines ging per jaar voor 200.000 
gulden aan voeding verloren. 

Wij deden hier slechts een greep uit de vele 
voorbeelden, die men in het verslag kan vinden. 

Van de hoge boom ( 11) 
V oorbeelden van critiek, die de oppervlak

kige lezer zeker somber zullen stemmen. 
Maar er zijn ook andere voorbeelden. 

Zo meldt het verslag van de Algemene Re
kenkamer o.m. dat bij een onderdeel van het de
partement van Binnenlandse Zaken een poging is 
gedaan om het gebruik van dienstauto's drastisch 
te beperken. 

Bij wijze van proef werden gedurende twee 
maanden alle reizen per trein, tram of bus ge
maakt en slechts bij uitzondering dienstauto's ge
bruikt. • 

Op deze wijze kon een besparing worden vei
kregen van 7.700 gulden. 

Wij stellen deze voorbeelden tegenover elkaat 
om het juiste licht te laten vallen op de taak, die 
de Algemene Rekenkamer heeft. 

Immers, door haar jaarlijkse critiek werkt zij in 
vele gevallen preventief. Het gaat met andere I 
woorden dus niet aan, om alle critiek door de 

û()K GIJ~ BRUTUS! 
In het Haarlems Dagblad keurt Dr E. van 

Raalte de houding af, die door de V.V.D.-fractie 
werd aangenomen, toen zij weigerde ·langer deel 
te nemen aan een gedachtenwisseling, waarvan 
de uitslag bij voorbaat vaststond. 

De houding der fractie zou niet zijn geweest 
overeenkomstig de regelen der parlementaire de
mocratie, die eisen, dat de minderheid zich bij de 
meerderheid neerlegt. Het wil ons voorkomen, 
dat deze opmerking volkomen langs de zaak heen
gaat. De gedachte om zich niet bij een meerder
heidsbeslissing neer te leggen is natuurlijk geen 
ogenblik bij een der leden der fractie opgekomen. 
Maar er bestaat een democratische vrijheid aan
gaande de wijze, waarop men zich bij een meer
derheidsbeslissing neerlegt. Men kan het stilzwij
gend doen en men kan het doen onder protest. 
De V.V.D.-fractie heeft gemeend in dit geval 
duidelijk te moeten protesteren. 

Voor dat protest was alle reden. De meerder
heid (waartoe dus met de Partij van de Arbeid 
en de K.V.P. ook de A.R. en de C.H. behoor
den} had, in haar verlangen om de Kabinetscrisis 
tot een einde te brengen, in feite een der hoofd
regelen van ons constitutioneel bestel geschon
den. De regel, dat het overleg tussen Regering 
en Kamer in de openbaarheid wordt gevoerd. In 
binnenskamers overleg tussen Regering en Ka
mermeerderheid was beslist, hoe de belastingher
vorming zou worden vastgesteld. De Kamerleden 
der meerderheid hadden zich tegenover de Rege
ring gebonden daarvan niet af te wijken. Zij na
men aan de discussie niet deel als vrije mannen, 
doch waren gebonden door last en ruggespraak. 
De heer Hofstra sprak dit in een opzichzelf alles
zins te waarderen openhartigheid zelfs met zo-

veel woorden uit. Hij voelde wel voor de gedach
te van het amendement-Van Leeuwen om de on
gehuwden minder zwaar te belasten, doch het 
door Regering en meerderheid gesloten compro
mis liet dit niet toe. 

Kon duidelijker worden uitg~sproken, dat de 
minderheid der Kamer er, zoals Mr Oud het uit
drukte, .,voor spek en bonen" bij zat? Noemt Mr. 
Van Raalte een dergelijke houding tegenover de 
minderheid democratisch? 0 ja, formeel heeft hij 
gelijk. De helft plus een heeft in een democra
tisch bestel te beslissen. Wie weigert zich daarbij 
neer te leggen handelt revolutionair. 

Er is echter een hogere democratie dan de for
mele. Die hogere democratie is door de meerder
heid geschonden. En het is gelukkig in Neder~ 
land nog zo, dat tegen een dergelijke schending 
mag worden geprotesteerd. De fractie heeft dit 
gedaan op een wijze, die aan duidelijkheid niets 
te wensen liet. Daarmede heeft zij gehandeld 
overeenkomstig de ernst van het gebeurde. De 
meerderheid der Kamer vond dit niet aangenaam. 
Zij had alles binnenskamers zo heerlijk bekok
stoofd en nu kwam de V.V.D. roet in het eten 
gooien. 

De meerderheid heeft daarmede haar trekken 
thuis gekregen. Want men kan er van verzekerd 
zijn, dat bij velen buiten de Kamer, ook onder de 
aanhangers der regeringspartijen, de vraag is op
gekomen of de meerderheid wel op de goede weg 
is. 

Wanneer de heer Van Raalte meent het hier_ 
voor de meerderheid te moeten opnemen, dan kan 
ons dit alleen maar de verzuchting ontlokken: 
"Ook gij, Brutusl" 
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Rekenkamer geuit, te zien in de meest negatieve 
,.zin van het woord. 

De Algemene Rekenkamer heeft aldus in onze 
democratische samenleving een hoogst belang .. 
rijke taak, omdat zij er op toeziet, dat de overheid 
met de belastingpenningen van de burgers zo zui .. 
nig mogelijk omgaat. 

Het zij inmiddels verre van ons, onze tevreden .. 
heid te betuigen over de wijze waarop de over .. 
heid dit doet. Dit doet evenwel aan de belang
rijke taak van de Rekenkamer niets af. 

Zij zet telkenjare de puntjes op de financiele 
i's, waardoor de burger voldoende inzicht krijgt 
hoe de staatshuishouding reilt en zeilt, zulks in 
tegenstelling tot de landen, die de democratische 
staatsvorm ~iet kennen en waar omtrent de geof
ferde belastingpenningen niet de minste rekening 
en verantwoording wordt afgelegd. 

Inmiddels blijkt weer duidelijk, dat Vadertje 
Staat het zuiniger aan kan doen en blijkt onze 
bij herhaling geuite wens om een sober en effi
cient overheidsbeleid, een rechtvaardige wens te 
zijn. 

Te weinig reclame 
Tijdens een interview, dat de Rotterdamse 

correspondent van Het Vrije Volk had 
met de Nederlandse ambassadeur in de Verenig .. 
de Staten, dr J. H. van Royen, zeide deze laatste 
o.m. dat ,.public relations niet Nederlands sterk
ste zijde is". 

Volgens dr Van Royen zouden wij in Amerika 
veel meer reclame voor ons land kunnen maken. 
Hier ligt zeker een taak voor de V.V.V. aldus 
luidde zijn oordeel. 

Ofschoon deze kwestie nu niet bepaald tot de 
politieke vraagstukken behoort, heeft de verkla
ring van dr Van Royen ons toch wel verontrust. 

Wellicht kunnen de betreffende instanties eens 
ernstig onderzoeken wat hieraan is te doen. 

Een belangrijk economisch probleem vormt het 
in elk geval wel en het is te belangrijk om er ach
teloos aan voorbij te gaan. 

Oproep aan leden en 
geestverwanten 

H et Werkcomité en de Landelijke Commissie 
ter voorbereiding van de V.V.D.-Dag op 

17 September 1955 roepen alle Partijleden en 
geestverwanten op tot het bezoeken van de mas .. 
~ale vergaderingen, die op Zaterdag 17 Septem .. 
ber a.s. te Scheveningen zullen worden gehouden. 

De belangrijkheid van deze dag kan moeilijk 
worden overschat, omdat zij de inzet vormt niet 
alleen van een ledenwerfcampagne, maar tevens 
van de Kamerverkiezingen, die in 1956 zullen 
worden gehouden. 

De V.V.D.-Dag te Scheveningen zal het grote 
evenement van dit jaar worden. ·, 

Deze dag zal een indrukwekkend getuigenis 
moeten geven van het feit, dat de vrijheidsge
dachte steeds meer veld wint. Daarom dient heel 
liberaal Nederland aan deze manifestatie deel te 
nemen. 

U rekent op de V.V.D.! De V.V.D. rekent 
op U! 
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Mr F. G. VAN DIJK 
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Mr A. R. MEIJER 
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Mr H. F. GOSTERHUIS 
J.C. MANSSEN 
Drs A.P. DE HAAN 
Drs M. H. HARTHOORN 
Mr Dr C. BERKHOUWER 
J. K. FREDRIKZE 
Ir F. H. HIDDINGH 
A. NAWIJN 
Mr D. SCHUlTEMAKER 
Mr F. ED. STAAB 
Ir M. J. STOEL FEUERSTEIN 
Dr M. P. VRIJ 
Dr J.C. VAN ZOELEN 
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Dr K. VAN DIJK 
Drs F. J. HOOFTMAN 
H. M. VAN NIEUWKERK 
Mej. Mr M. M. F. VAN EVERDINGEN 
L. VAN VLAARDINGEN · 



17 September a.s. 
MEDEDELING VAN HET ALGEMEEN 

SECRETARIAAT 

Iu verband met de drukke werkzaam
heden ter voorbereiding van de V.V.D.
dag zal het Algemeen Secretariaat vanaf 
15 Augustus a.s. van des morget181 9 uur 
tot des middags 5 uur onafgebroken ge; 
opend zijn. 

Van 12 t.m. l6 September a.s. is het 
Algemeen Secretariaat ook des avonds 
Yall '1.80 uur tot 10 uur geopend, en tele
fonisch bereikbaar onder de nummers 
111'188 en 1143'15. 

ACTIVITEIT IN BREUKELEN 

De afdeling Breukelen benoemde in 
de plaatselijke voorbereidingscommissie 
voor. de V.V.D.-dag de heren H. T. van 
den Broek, E. H. Jonkers, P. E. Wijers 
en J. H. Goeman Horgeslus (vorzitter 
teYens secretaris). 

AFDELING HOORN BENOEMDE 
VOORBEREIDINGSCOMMISSm 

Door de afdeling Boom is in de laatst 
gehouden ledenvergadering besloten een 
voorbereidingscommissie te benoemen, 
teneinde het bezoek uit Boom naar de 
V.V.D.-dag op 1'1 September a.s. zoveel 
als mogelijk is te stimuleren. 

In deze commissie hebben zitting ge
nomen: mevr. J. C. van Doornik-Meyer 
en de heren J. Koorn en drs. K. Stolk. 

OOK DE ZAANSTREEK 
ZAL PRESENT ZIJN 

Het bestuur van de Ondercentrale 
Zaanstreek heeft besloten een commissie 
samen te liJtellen óm het bezoek uit de 
plaatsen langs de Zaan naar de V.V.D.
dag op 1'1 September a.s. te organiseren. 

In deze commissie hebben zitting ge
nomen: drs A. Bakker, L .. Schoemaker, 
A. de Vries. 

Een aantal aanmeldingen van leden, 
die de tocht naar Scheveningen wensen 
mede te maken, kwam reeds bij de Com
missie binnen, doch men rekent er op, 
dat nog een groot aantal leden en geest
verwanten zich zaJ opgeven voor de reis 
naar Scheveaingen. 

RAAMBILJETTEN EN AFFICHES 

Talloze afdelingen vroegen reeds raam- • 
biljetten en affiches voor de VVD-dag 
bij het Algemeen Secretariaat aan. 

Zolang de voorraad strekt, kunnen nog 
aanvragen voor deze affiches en raambil-

(Vervolg van pag. 2) 

Rechterlijke orl{anisatie 

H ad minister Donker met zijn ont
werp Adoptiewet goed succes, min

der succesvol was hij bij de behandeling 
van het ontwerp Wijziging in de rechter
lijke organisatie, waarbij twee amende
menten werden aangenomen, die hij 
krachtig had bestreden. 

Het wetsontwerp zelf beoogde o.a. de 
grondslag te leggen voor een nieuwe 
structuur van het openbaar ministerie bij 
de rechtbanken en de kantongerechten. 

Het opent de mogelijkheden voor een 
meer doeltreffende Qpleiding van de ter 
griffie of ten parkette tewerk gestelde 
jonge juristen en als consequentie van de 
verschillende voorstellen zijn een aantal 
wijzigingen opgenomen in de bepalingen 
betreffende de salariëring van de rechter
lijke ambtenaren. 

Onze fractievoorzitter, prof. Oud, die 
de justitiële zaken altijd pleegt te behan
delen (hij is ook voorzitter van de vaste 
commissie voor de justitie), wijdde hierbij 
vooral de aandacht aan twee punten: de 
opleiding van de rechterlijke macht en 
haar onafhankelijkheid. 

De waarborgen, die· wij in onze Grond
wet vinden voor de onafhankeliJkheid 
van de rechterlijke macht, zijn op zich
raelf stellig te waarderen, maar hun be
tekenis is, zo betoogde de heer Oud, 
maar betrekkelijk. 

Het is natuurlijk wel belangrijk, dat, de 
Regering de rechters niet kan ontslaan, 
maar het is t à c h betrekkelijk, omdat 
het in de tegenwoordige verhoudingen, bij 
de ontwikkeling van de ministeriële ver
antwoordelijkheid, niet zo gemakkelijk 
zal voorkomen, dat de rechters willekeu
rig door de Regering worden ontslagen. 

Van meer betekenis eigenlijk be
schouwde de heer Oud de benoeming zelf. 
Deze heeft de Grondwet bij de Kroon ge
bracht, maar daardoor heeft de Regering 
een grote zeggenschap in handen, omdat 
bijv. de promotiemogelijkheden der leden 
van de rechterlijke macht uiteindelijk ge
heel zijn in handen van de Regering. 

jetien, die gratis ter beschikking van de 
afdelingen worden gesteld, worden inge
diend. Toezending volgt dan per om
gaande. 

OOK NIET-LEDEN DER PARTIJ 
HARTELIJK WELKOM 

Van verschillende zijden vroeg men het 
Algemeen Secretariaat of ook aan niet
leden der Partij toegangsbewijzen konden 
worden verkocht voor de VVD-dag. 

Vanzelfsprekend zijn niet-leden even 
hartelijk welkom als de mensen, die lid 
van onze Partij zijn. Ieder Partijlid bren
ge minstens enkele niet-leden mede naar 
Scheveningen. 

OPWEKKING VAN DE AFDELING 
BLOEMENDAAL 

De afdeling Bloemendaal, die voorne
mens is met een zo groot mogelijk aan
tal bezoekers naar de VVD-dag te komen, 
heeft als leuze gekozen de vrije vertaling 
van een algemeen bekende en klassieke 
uitspraak, namelijk "Voorts zijn wij van 
mening, dat alle liberalen van Nederland 
op 17 September 1955 naar Scheveningen 
behoren te gaan" (vrij naar Cato). 

Deze vrij vertaalde, doch niettemin 
klassieke leuze kunnen wij alleen maar 
enthousiast onderschrijven. 

ROTTERDAMSE VOORBEREIDINGS
COMMISSIE 

De Rotterdamse Voorbe~dingscom 
mtsste voor de VVD-dag, ondèr voorzit
terschap van mr F. Ed. Staab, heeft de 
Rotterdamse Partijleden en geestverwan
ten middels een rondschrijven opgewekt 
de VVD-dag te Scheveningen te bezoeken. 

Het vervoer heen en terug per autobus 
Rotterdam-Scheveningen kost f 2.50. De 
Voorbereidingscommissie wekt de Rot
terdamse Partijleden en geestverwanten 
op telefonisch kaarten te bestellen bij 
het Rotterdamse Partijsecretariaat, Ave
nue Concordia 75, Rotterdam, tel. 28577. 

CONCEPT CIRCULAIRES 

Die afdelingssecretariaten, die hun le
den een persoonlijke opwekking tot be
zoek aan de VVD-dag willen thuis stu
ren, kunnen bij het Algemeen Secreta
riaat concept-circulaires aanvragen. 

Gaarne . is het Algemeen Secretariaat 
bereid met U te overleggen over reis
gelegenheid enz. 

GEMEENSCHAPPELIJKE 
MAALTIJDEN 

Die afdelingen, die er prijs op stellen 
gemeenschappelijk te Scheveningen of 
Den Haag in de pauze tussen de middag
en avondbijeenkomsten de maaltijd te ge
bruiken, gelieven zich in verbinding te 
stellen met het Afdelingssecretariaat van 
Den Haag, Tournooiveld 3, tel. 182169. 

De heer J. C. Manssen, secretaris van 
de afdeling Den Haag, zal gaarne met de 
betrokken afdelingen overleg plegen en 
voor reserveringen zorgdragen. 

MINISTER DONKER 
voor en tegenspoed 

Nu is het volkomen duMelijk, dat, wan
neer de promotie der leden van de rech
terlijke macht volkomen in handen is van 
de Regering en er op een onjuiste wijze 
gebruik zou worden gemaakt van het 
benoemingsrecht, dit in wezen de onaf
hankelijkheid van de rechterlijke macht 
zeer zou kunnen aantasten. 

In Frankrijk, waar men ook zeer ge
steld is op de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht, heeft de Grondwet
gever van 1946 het aldus geregeld, dat de 
rechters wel f o r m e e I worden benoemd 
door de Regering, maar dat die benoe
ming geschiedt overeenkomstig de voor
dracht van de Conseil Supérieur de la 
Magistrature; een van de Regering vol
komen onafhankelijk lichaam, dat in fei
te de benoemingen verricht, 

PLAATSEqJKE 
VOORBEREIDINGSCOMMISSIES 

Onafgebroken komen bij het Algemeen 
Secretariaat berichten van ingestelde 
plaatse!. voorbereidingscommissies bin
nen. Hieruit blijkt, dat alle afdelingen der 
Partij voorbereidingen voor 17 Septem
ber a.s. ter plaatse grondig aanpakken. 

De afdeling Delft berichtte ons, dat in 
de gehouden ledenvergadering der afde
ling besloten is, dat de heren Bouman, 
Breedveld, Renaud en ir van Wieringen 
het afdelingsbestuur zullen assisteren bij 
de voorbereidende maatregelen. 

De afdeling Leiden benoemde een 
plaatselijke voorbereidingscommissie, 

waarin zitting hebben: mr J. Drijber, H. 
J. Maas, J. A. Harteloh, mr F. Portheine, 
F. A. van der Scheer en W. Zwart. 

De afdelingen Bleskensgraaf, Mole· 
aaarsgraaf en Papendrecht hebben, uit
gaande van de gedachte, dat eendracht 
macht maakt, gezamenlijk de voorberei· 
ding voor 1'7 September ter hand geno
men. De commissie bestaat uit de heren: 
K. Wijgers, C. v. d. Laan en M. Abbas. 

Van de secretaris van de Kamercen
trale Utrecht, de heer H. M. Koornneef 
te Doorn, ontvingen wij een groot aantal 
berichten over plaatselijke voorberel
dingscommissies in de provincie Utrecht. 

In de afdeling Baam bestaat deze com
misie uit: ir J. G. Pouw en mr J. Groo
ten, terwijl de afdeling Doom in de 
plaatselijke voorbereidingscommissie be• 
noemde: D. Amorison en H. L. Wouters. 

Loenen stelde eveneens een voorberei· 
dingscommissie in, waarin zitting hebben 
genomen: W. ·Bulten, G. J. Weyland en 
mevrouw A. S. Winkelman-Visser. 

De stad Utrecht benoemde een voor
bereidingscommissie, bestaande uit: mr 
J. Schuttevaêr, ir J. D. M. Bardet, mr A. 
Looten, mevr. J. W. Jurriëns-Dirkzwager, 
mevr. C. de Kreuk-Suringar. Uit Drie
bergen bereikte ons het bericht, dat de 
plaatselijke voorbereidingscommbsie be
staat uit: mevr. L. Wallis de Vries-Bijle
veld, J. A. A. Steenbeek ~n S. A. HoJz
müller. 

Uit de afdeling Zeist bereikte het Al
gemeen Secretariaat een bericht, waaruit 
bleek, dat deze afdeling voornemens is 
haar minimum streefgetal zeer belang
rijk te overschrijden. De commissie, die 
het bestuur hierbij behulpzaam is, be
staat uit: E. Bos, mevr. H. A. Mijnlieff
Post en K. W. Miedema. 

Ook de afdeling Amersfoort benoemde 
een voorbereidingsc.ommisie, waarin zit
ting hebben: C. Gottschal, F. de Feber, 
mevr. E. E. J. Dil-Schipper, J. Mispel
blom. Beijer, mr A. M. M. Peppelenbosch, 
ir B. H. Wolf en D. J. Abercrombie. 

Uit deze activiteiten in de verschillen
de afdelingen van de Centrale Utrecht 
blijkt ondubbelzinnig, dat deze in het 
centrum van het land gelegen Kamer
centrales het minimum aantal bezoekers, 
dat voor deze centrale op 450 was ge
steld, zeker zal overschrijden. 

De heer Oud bepleitte nu niet, om dat 
hier precies zo over te nemen,. maar hij 
vroeg zich toch af of men niet iets in de 
richting van dit Franse systeem kon gaan 
doen door voor de benoemingen in het 
leven te roepen een adviesinstantie. 

Wat de opleiding van de rechterlijke 
macht betreft achtte de heer Oud het 
niet zo'n heel erg gelukkige oplossing (hij 
heeft dat ook anderhalf jaar geleden 
reeds betoogd), wanneer de Jeiding daar
van te zeer zou komen te liggen bij het 
Departement. 

De heer Oud achtte het 't beste, dat 
die leiding zou komen in handen van de 
rechterlijke macht zelf. 

En voor deze beide punten: de oplei
ding en het adviseren - hij legde de na
druk op adviseren, want de benoeming 
blijft volgens de Grondwet aan de Kroon, 
onder verantwoordelijkheid van de mi
nister - t-en aanzien van 't benoemings
beleid, dacht de heer Oud nu aan het ad
viescollege, dat dit wetsontwerp juist wil
de instellen: het:- "Permanente College 
van Advies inzake de rechteriijke organi
satie". 

Maar dit adviescollege zou de heer Oud 
dan ook zo onafhankelijk mogelijk wil
len maken en daarom wilden hij en mr 
Van Rijckevorsel (R;.V.P.) de benoeming 
van de leden van dit college niet geven 
aan de Regering, maar in handen leggen 
van het hoogste orgaan van onze rech
terlijke macht: de Hoge Raad. 

MR VAN Rl]CKEVORSEL 
...... amendementen aanvaard ...... 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 

Circulaire Centrale Leiden 
De Voorbereidingscommissie van de 

Centrale Leiden onder voorzitterschap 
van drs F. J. Hooftman te Gouda, heeft 
een zeer aantrekkelijk drukwerk laten 
vervaardigen, dat zij ter beschikking 
van alle afdelingen der Centrale gaat 
stellen. ' 

Uit deze circulaire blijkt, dat de voo:r
bereidingscommissie het de afdelingen 
zo gemakkelijk mogelijk maakt, want 
er zullen verschillende bussen langs de. 
Zuid-Hollandse plattelandsgemeenten 
rijden om overal de bezoekers voor de 
VVD-dag op te halen. 

Het motto, waaronder de Centrale 
Leiden deze circulaire aan alle Partij
leden zendt, is: 

"U rekent op de V.V.D., 
De V.V.D. rekent nu op U". 

Gelede stelen ltulaeft ven 
6-114 m.m. blank getrokken 

• 
Gelute staten vi-.J.Ip 

• 
Gel" en Weterle141ng but., 

zwart en 
gegalvaniseerd tot 4" 

N.V. RIJNSTAAL 
v/h J. W. OONK & Co 
ARNHEM TEL 24941 

Wij blijven, zo kon hij daaraan toevoe
gen, dan in dezelfde lijn als bij het disci
plinaire toezicht, want die mogelijkheid, 
een rechter om bepaalde redenen van 
zijn ambt te ontheffen, ligt van oudsher 
bij de Hoge Raad. 

In overeenstemming hiermede dienden 
mr Van Rijcl~evorsel en prof. Oud geza
menlijk een amendement in, waardoor 
het betreffende artikel In het ontwerp 
zou komen te luiden: 1. Het college be
staat uit ten minste elf en ten hoogste 
vijftien leden, die door de Hoge Raad 
der Nederlanden worden benoemd en 
ontslagen; 2. De meerderheld van de le
den bestaat uit leden van de Hoge Raad, 
de gerechtshoven, de arrondlssements-· 
rechtbanken en uit kantonrechters. Een, 
van deze leden wordt door ons tot voor
zitter benoemd. 

Ondanks krachtige bestrijding door mi
nister Donker, werd dit amendement aan
genomen met 44 tegen 28 stemmen. Voor • 
stemden de K.V.P., de V.V.D., de A.R., de 
K.N.P., de Staatk.-Geref. en 2 C.H.-leden 
(de neren Van de Wetering en mr 
Schmal). 

Ook een ander amendement van mr 
Van Rijckevorsel, dat door de minister 
was bestreden, werd aanvaard. 

In het ontwerp is bepaald, dat het per
manente adviescollege de minister vail 
Justitie op diens verzoek of ambtshalve 
van advies dient. Het door genoemde af
gevaardigde ingediende amendement om 
daaraan toe te voegen: "Het college kan 
zijn adviezen ter kennis brengen van bei
de Kamers der Staten-Generaal" werd 
aangenomen- met 44 tegen 26 stemmen. 
Voor stemden dezelfden, met dien ver
stande, dat de twee voorstemmende C.H.
Ieden thans waren de heren Krol en mr 
Schmal. 

Het ontwerp zelf werd daarna z.h.s. 
aanvaard. 

De Eerste Kamer behandelde nog de 
Crematiewet, welke met de stemmen van 
onze V.V.D.-fractie en vier P.v.d.A.-leden 
tegen werd aangenomen. Ook dit zullen 
wij tot het volgende nummer moeten 
laten. 

A. 



IN MEMORIAM 
DrA.DE HAAN 

Hlet bestuur der Centrale Dordrecht 
der V.V.D. geeft kennis van het 
plotseling overlijden van zijn mede
lid dr A:ry de Haan - te Alblasser~ 
dam - in de leeftijd van bijna 78 
jaren. 

Dr De Haan heeft gedurende tien~ 
tallen van jaren de liberale beginse
len gediend. Hij heeft de Liberale 
Partij in verschillende bestuursfunc
ties met schranderheid, wijsheid en 
geestdrift helpen leiden en ontwikke
len. Zo was hij eertijds lid van het 
Hoofdbestuur, lid van het Districts
bestuur, lid van het Mdelingsbe-

, stuur, lid van de Partijraad, lid van 
het bestuur der Centrale Dordrecht. 

Ons bestuur was pijnlijk getroffen 
d.ool- dit zo zeer onverwachte over
lijdensbericht van deze grote, ener
gieke strijder voot' de liberale begin-

' selen, die zijn levenshouding ten 
basis had. In de bestuursvergaderin
gen ontbrak hij zelden en nam daar 
steeds met de gloed der diepe over
tuiging deel aan de besprekingen, 
waarbij zijn woord groot gezag had 
en zijn adviezen hoog werden ge
waardeerd. Zijn aanwezigheid aldaar 
en ook op de algemene ledenverga
deringen was psychisch voor ons al
len immer een steun. 

De Centrale Dordrecht verliest 
in dr De Haan een nobel en dapper 
medestrijder, een zeer hartelijk vriènd 
en de gemeenschap een zeer hoog ge
waardeevd dienaar van het medcisch 
beroep. 

Wdj erkennen, dat deze veteraan 
zeer moeilijk vervangbaar of zelfs 
onvervangbaar is; wij verklaren 
tevens, het als een dure plicht te zien 
tegenover de nagedachtenis aan hem, 
Qm met onverminderde kracht voort 
te gaan op de weg, ons allen lichtend 
voorgehouden en gedurende decennia 
kifwaardig aangewezen en gevolgd. 
door dr De Haan, de weg tot verde
diging en verbreiding van de liberale 
beginselen. 
W~j brengen ook op deze plaats 

onze meest eerbiedige dank voor het 
onzegbaar vele, dat dr De Haan 
voor de Liberale Partij heeft gedaan, 
landelijk zowel als regionaal en lo-· 
caal. 
···. De nagedachtenis aan dr A:ry de 
Ilium zal in de gehele Centrale< 
Dordrecht en ook daarbuiten, in hoge 
ere voortbestaan. 

Namens het Bestuur der Centrale 
Dordrecht: 

Drs. P. HERWEYER, Voorz. 
J. H. Ph. de Wilde, Secr. 

Dordrecht, 15 Juli 1955. 

VERKIEZING LEDEN 
EERSTE KAMER 

Onze candidatenlijsten ingediend 

Op de derde Dinsdag in September van 
dit jaar treden de leden van de Eerste 
Kamer, gekozen door de provincies 
Noord-Brabant, Zeeland en Utrecht 
(Groep 1) en door de provincies Noord
Holland en Friesland (Groep III), perio
diek af. 

In verband hiermede heeft op Woens
dag, 3 Augustus a.s., een verkiezing van 
leden van de Eerste Kamer plaats. 

Op Dinsdag 12 Juli j.l. zijn door onze 
Partij de volgende candidatenlijsten in
geleverd: 

Provincies Noord-Holland en Friesland 

Mr W. C. Wendelaar te 's-Gravenhage 
Mr' J. de Wilde te Amsterdam 
Dr N. J. C. M. Kappeyne van de Coppello 
te Loenen a. d. Vecht 
Mevrouw Mr E. A. J. Scheltema-Comadi
te Haarlem · 
Mr B. P. van der Veen te Leeuwarden 
R. Th. J. Ie Cavelier te Amsterdam 
Ir B. C. van Balen Walter te Leeuwarden 
Ir A. Stoffels te Haarlem 

Provincies Noord-Brabant, Zeeland en 
Utrecht 

Dr N. J. C. M. Kappeyne van de Coppello 
te Loenen a. d. Vecht 
J. L. Verhagen te Vlissingen 
Mevrouw Mr E. A. J. Scheltema-Conradi
te Haarlem 
J. H. Kloezen te Breda. 

AFDELINGSNIEUWS 

Zwolle/Zwollerkerspel 
in vergadering bijeen 

Op 8 Juli j.l. hield de afdeling Zwolle/ 
Zwolierkerspel een algemene vergade
ring. Tot voorzitter werd benoemd de 
heer A. J. Tom, die kortgeleden wegens 
drukke werkzaamheden had bedankt, 
doch die zich thans op aandrang van de 
vele leden opnieuw voor deze functie be
schikbaar stelde. In plaats van mej. C. 
E. van Driest, die jarenlang bestuurslid 
is geweest en ook in haar functie van 
voorzitster der Vrouwengroep veel werk 
heeft verricht, werd benoemd mej. mr 
M. van der Stadt. 

Tot leden der plaatselijke Propaganda
commissie voor de V.V.D.-dag te Scheve
ningen werden benoemd mevr. Ereen
Van Engelen en de heren Coenradi, 
Kruisselbrink en Dorgelo. 

Tijdens de vergadering gaven zich 15 
leden op· voor deze dag. 

De candidaatstelling van de leden van 
de Tweede Kamer werd als volgt vast
gesteld: 1. mr P. J. Oud; 2. drs H. ··A. 
Korthals; 3. mevr. A. Fortanier-de Wit; 
4. F. den Hartog; 5. mr F. Portheine; 6. 
R. Zegering Hadders; 7. G. Ritmeester; 
8. mr H. F. van Leeuwen; 9. H. J. Anker
smit; 10. J. G. H. Cornelissen; 11. mevr. 
mr Stoffels-Van Haaften; 12. M. A. Wis
selink; 13. J. W. Pot, Deventer; 14. ir J. 
Baas, Deventer en 15. A. Nawijn. 

Vervolgens hield de heer R. Zegering 
Hadders, lid der Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal een interessante rede over 
"De betekenis van de laatste Kabinets
crisis", welke betoog met veel belangstel
ling werd aangehoord. 

Afdeling Doom stelde 
candidatenlijst vast 

In de ledenvergadering van de afdeling 
Doorn werden een aantal ingekomen . 
reacties op het plan-Doorn voor de can
didaatstelling ter tafel gebracht. Het me
rendeel hiervan was instemmend. Het 
bleek, dat in verschi!lende streken van 
het land de waarde van de regionale can
didaat voor het verwerven van stemmen 
werd gevoeld. 

De vergadering besloot eenstemmig 
vast te houden aan het plan en stelde 
daarbij aansluitend de volgende candida
tenlijst op: 

1. prof. mr P. J. Oud; 2. H. M. Koorn
neef; 3. mr D. Schuitemaker; 4. mevr. A. 
Fortanier-de Wit; p. F. den Hartog; 6. 
mr H. F. van Leeuwen; 7. dr D. J. P. 
Oranje; 8. G. Ritmeester; 9. mr L. R. J. 
ridder van Rappard; 10. mr G. A. W. C. 
baron van Hemert tot . Dingshof; 11. 
mevr. mr J. M. Stoffels-van Haaften; 
12. mr H. W. A. Bergamin; 13. J. G. H. 
Cornelissen; 14. R. Zegering Hadders; 15. 
mevr. mr E. Veder-Smit; 16. drs H. A. 
Korthals; 17. H. J. Ankersmit; 18. mej. 
mr J. Hefting; 19. mr dr N. J.C. M. Kap
peijne v. d. Coppello; 20. jhr W. H. D. 
Quarles van Ufford. 

r~u 

Candidatenlijst van 
Soest-Soesterberg 

Na een zeer geanimeerde gedachten
wisseling heeft de afdeling Soest-Soes
terberg in een op 12 Juli j.l. gehouden 
ledenvergadering de navolgende candi
datenlijst voor de in 1956 te houden 
'I'weede Kamerverkiezing opgemaakt: 

I. Prof. mr P. J. Oud; 2. mevr. A. For
tanier-De Wit; 3. mr H. F. van Leeuwen; 
4. J. G. N. Cornelissen; 5. G. Ritmees-ter; 
6. F. den Hartog; 7. H. J. Ankersmit; 8. 
H. A. Korthals; 9. R. Zegering Hadders; 
10. P. Merkelyn; 11. mevr. mr. J. M. 
Stoffels-Van Haaften; 12. D. N. Dett
meyer; 13. R. Th. J. Ie Cavelier; 14. H. 
M. Koornneef; 15. Dr D. J. P. Oranje; 
16. mr D. Schuitemaker; 17. drs L. Leo
pold; 18. mej. mr J. Hefting; 19. mr G. 
A. W. C. Baron van Hemert tot Dings
hof; 20. mr E. Bloembergen. 

Meppel besprak V.V.D.-dag en 
candidatenlijst 

In een dezer dagen gehouden vergade
ring van de afdeling Meppel der V.V.D. 
werd de candidaatstelling voor de verkie
zing van de leden der Tweede Kamer der 
Staten-Generaal besproken. 

De lijst van V.V.D.-candidaten, zoals de 
afdeling zich deze in de kieskring As
sen (Drenthe) wenst, ziet er als volgt uit: 

1. Prof. mr. P. J. Oud; 2. R. Zegering 
Hadders; 3. Mevrouw A. Fortanier-de 
Wit; 4. H.A. Korthals; 5. J. G. H. Corne
lissen; 6. F. den Hartog; 7. Mr H. F. van 
Leeuwen; 8. G. Ritmeester; 9. H. J. An
kersmit, allen aftredend; 10. Mr F. Por
theïne; 11. Mr L. R. J. ridder van Rap
pard; 12. J. D. Alberti; 13. Mevrouw R. 
N. Buurma-Vredevoogd; 14. Mr dr H. K. 
de Langen, 15. Dr B. W. Kranenburg; 16. 
Ir L. G. Oldenbanning; 17. Mevrouw G. 
Doornbos-Oosting; 18. D. W. Dettmeijer; 
19. D. de Ruiter; 20. F. Pot. 

De vergadering besprak verder de door 
het bestuur beraamde plannen tot een 
gemeenschappelijk bezoek aan de op 17 
September in Scheveningen te houden 
V.V.D.-dag, welke een grootse liberale 
manifestatle belooft te worden. 

Tot leden ener Commissie, die de tocht 
van leden en geestverwanten naar· Sche
veningen nader zal regelen, werden be
noemd de heren L. J. Abercrombie,. A. 
Paalman en mr dr H. K. de Langen. 

Wat betreft het aanstaande winterpro
gramma werd van bestuurszijde medege
deeld dat vanwege de subcentrale Z.W. 
Drenthe op 15 October in samenwerking 
met de J.O.V.D. in Meppel een avond zal 
worden georganiseerd met een deels ern
stig, deels luchtig programma, waarin de 
J.O.V.D.'ers hun kunnen op het gebied 
van de kleinkunst zullen tonen. 

Inlichtingen betreffende het 
lidmaatschap der Volkspartij 
voor Vrijheld en Democra.iie 
zijn te verkrijgen bij de plaat
selijke afdelingen en bij het 
Algemeen Secretariaat: Konin
ginnegracht 61, 's-Gravenha
ge (telefoon 111 768). 

H;u,, 

TL1D IS GELD 
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Geen verbeuzeling v1tn tijd mei 

bijkomstigheden. Zaken doen '" 
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grote elliciente stijl is alleen mo· 

gelijk voor de zakenman, die zijn 

geldzaken doet door tussenkomst 
van zijn bankier 

Stel niet uit tot morgen, wat U 
heden door ons kunt laten doen. 

I HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. I 
L ..:ST=-=G=R:. ...1 
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Copie voor deze rubriek k 
zenden naar: 

Me;utfr. Joh. H. Springer, 
Alexanderdraat 16, Haarlem. 

* * * • 
Slotvergadering in dit seizoen 

van de Vrouwengroep uit 
Gouda en omgeving . 

V oor de laatste maal in dit sei-
zoen vergaderde de Vrouwen

groep van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie uit Gouda en Omge
ving. 

Een vijftigtal dames gaf acte de 
présence ten huize van mevr. F. T. 
van der Torren-Veendorp te Wad
dinxveen. 

Na het verslag van de secretaresse 
over de werkzaamheden en de onlangs 
gehouden Provinciale Dag, hield de 
presidente mevr. F. T. van der Torren 
-Veendorp een causerie over haar 
werk in de Provinciale Staten. 

Niet alleen over het kostelijke Pro
vinciehuis, het ontslag van de gehuw
de ambtenares, werden vragen gesteld 
en beantwoord. Ook de kleine dingen, 
die de burger in de Provincie in het 
dagelijks leven raken, zoals wegom
legging en verbetering, vordering 
woonruimte, huizenbouw en indeling, 
hadden de aandacht. 

Terecht werd de vraag gesteld hoe 
er láter zal geoordeeld worden over 
het feit, dat slechts 30 % van het 
bouwvolume werd besteed in de 
woonsector. 

Met een opwekking voor de V.V.D.
dag in September en een dankwoord · 
voor de prettige ontvangst, werd deze 
zeer geslaagde middagbijeenkomst ge
sloten. 

Hoopvol perspectief 

te Franeker 

D onderdag 16 Juni j.L kwam een 
enthousiast groepje dames bij

een ten huize van mevrouw J. Feeu
stra te Franeker, in bijzijn van de 
propagandist van de Provincie Fries
land, de heer F. C. Dutijn Noordber
ger en van de Centrale vertegenwoor
digster, mej. M. E. A. Po1dervaart. 

Er werd besloten om een plaatse
lijke groep op te richten van Vrou
wen in de V.V.D. In Septem,ber a.s. 
zullen de deelneemsters een bestuur 
kiezen. 

~---------------~ 

Afdelingssecretarissen 

opgelet 
U wordt drin!Jend verzocht, de 

verhuizing van leden naar een 
andere gemeente onmiddellijk op 
te geven aan het Algemeen Secre
tariaat der V.V.D., Koninginne
gracht 61 te 's-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het lid zijn <haar) 
contributie over het lopende jaar 
al dan niet heeft voldaan, het be
drag der contributie en of er ook 
gezinsleden zijn. 

Het Algemeen Secretariaat 
draagt zorg, dat de afdelillg in de 
plaats van W!stiging hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Werkt er toe mede, dat niet on
nodig leden voor onze Partij ver
loren gaan! 

Bij voorbaat onze dank. 
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Politiek nreuws uit de lwofdstad 

V.V.D.-standpunt zegevierde in de gemeenteraad 
na een strijd van bijna tien jaar 

Succes van mr Boekel met 
op het huurauto-

betrekking tot 
en taxibedrijf 

de 

Ruimte laat thans toe eens wat uitvoeriger terug te komen op de verordening 
op het huurauto- en taxibedrijf, zoals die onlangs door de raad is vastgesteld. 

Want hier ls weer een voorbeeld van de dezerzijds wel eens meer vastgestelde 
gang van zaken, dat men advlezen van liberale zijde zonder meer terzijde legt, 
of ondeugdelijk verklaart doch later, na vele omwegen, niettemin de in die ad
viezen aangegeven richtlijnen gaat volgen. 

Het V.V.D.-raadslid mr. H. Boekel, die al in 1946 de richting aangaf, waarin 
B. en W. hem nu eindelijk zijn gevolgd, kon, toen deze verordening enkele weken 
geleden aan de orde werd gesteld, zich dan ook terecht over de indiening er van 
verheugen. 

Mr. Boekel heeft er toen aan herinnerd dat, toen in 1946 de eerste taxiverorde
ning onder de signatour van wethouder Secgers aan de orde werd gesteld - met 
volle medewerking van de :P.v.d.A. - in die verordening nog het systeem werd 
gevolgd van het verlenen van één bedrijfsvergunning aan het Centraal Bureau. 
Toen beeft het V.V.D.-raadslid zich op bet standpunt gesteld, dat de bedrijfs
vergunning niet moest worden verleend aan de stichting Centraal Bureau maar 
aan de ondernemers. Men deed. het echter niet. 

Toen in 1951 een nieuwe verordening 
aan de raad werd voorgelegd, lieten B. 
en W. de teugels wat vieren: voorge
steld werd toen de vergunningen niet 
meer te verlenen aan het Centraal Bu
reau. doch aan drie stichtingen en aan 
de A.R.M. 

Weer ontwikkelde mr Boekel zijn be
zwaren. In 1946 hadden B. en W. het 
een voordeel geacht, dat zij alleen nog 
maar te maken zouden hebben met het 
bestuur van de stichting Centraal Bu
reau, nu - zo zeide mr Boekel in 1951 
- komen zij met een nieuw voorstel, om
dat de stichtingen, die dus voorlopig 
waren toegelaten tot de stichting Cen
traal Bureau over te weinig kracht be
I!Chikken en te weinig gezag hebben over 
de aangesloten ondernemers. De moeilijk
heden, zo betoogde mr Boekel toen, wa
ren er echter juist in gelegen dat gezocht 
werd naar kunstmatige constructies, 
-waarbij de bedrijfsvergunning wordt ge
geven aan lichamen, die daarvoor vol
strekt ongeschikt zijn. 

Mr Boekel kon er zich dus terecht over 
verheugen toen nu enkele weken geleden 
de nieuwe ·verordening op tafel kwam, 
waaruit bleek, dat B. en W. eindelijk tot 
het standpunt waren bekeerd, dat de be
bedrijfsvergunning moet worden gegeven 
aan de ondernemer. 

Ook was hij er over verheugd, dat de 
zgn. "sanerende kern", waarmee eigen
lijk het effect van grotere concentratie 
werd nagestreefd, in de nieuwe opzet 
van de verordening was weggelaten. 

Mr Boekel had die "sanerende kern" 
namelijk In 1951 reeds als het begin van 
een socialisatie gekenmerkt, doch van de 
zijde van B. en W. werd gezegd, dat.men 
iemand, die het zo zag, toch eigenlijk 
nooit een bevredigend antwoord zou kun
nen geven. 

Het was dus nu, in l955, voor de 
V.V.D.-er voldoening schenkend, thans 'n 
geheel ander geluid van dit college van 
B. en W. te horen klinken. 

"In zijn huidige samenstelling heeft dit 
college blijkbaar. geheel andere opvattin-
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gen en het heeft de sanerende kern, die 
inderdaad de socialisatie van het bedrijf 
ten doel had, over boord gezet," kon mr 
Boekel nu constateren. 

• • • 
Men zal zich herinneren, dat mr Boe

kel zich destijds ook sterk heeft 
verzet tegen de door B. en W. voorge
schreven stichtlngsvorm. 

In dat verzet is hij feitelijk bijgevallen 
door een ook door ons uitvoerig bespro
ken arrest van het Gerechtshof te Am
sterdam over die taxiverordening, waarin 
zelfs werd gezegd "dat de overheid een 
grote verantwoordelijkheid op zich laadt 
wanneer zij aan het bedrijfsleven een 
organisatievorm opdringt, die voor het 
beoogde doel naar aard en wezen niet is 
geëigend"! ! 

Dat arrest heeft de stedelijke overheid, 
die niet naar waars.chuwingen van mr 
Boekel had willen luisteren, toen willen 
bagatellisseren - maar in de thans voor
gestelde verordening heeft men, door de 
stichtingsvorm niet meer voor te schrij
ven, geluidloos erkend, dat men het ge
lijk niet aan zijn zijde had en, waarschu
wingen ten spijt, verkeerde en ondoel
matige wegen bleef opgaan, verblind 
door politieke kortzichtigheid. 

In deze nu bereikte en door mr Boekel 
sinds jaren bepleite liberalisering 
van de verordening zag mr Boekel 
"het bewijs, dat de socialistische of so
cialiserende giftanden uit de oude ver
ordening zijn getrokken en het verheug
de hem, dat een socialist de tandarts 
heeft willen zijn". 

Het was voor de communistische heer 
Seegers, die met de socialisten in 1946 
de gangmaker is geweest van dit nu 
eigenlijk herstelde kwaad, uiteraard 
moeilijk royaal te erkennen, dat de van 
V.V.D.-zijde altijd voorgestane zienswijze 
nu door de praktijk als de juiste in deze 
verordening tenslotte vastgelegd was ge
worden. 

Ook de socialisten wilden natuurlijk 
niet openlijk erkennen, dat zij grote fou-

~ ten hebben gemaakt, nogmaals: alle des
tijds gegeven waarschuwingen ten spijt. 
En omdat men trachtte het overigens 
zonder enig gevoel voor politieke triomf 
gegeven betoog van mr Boekel scheef te 
trekken, heeft deze in tweede instantie 
van het debat zijn betoog nog eens in 
het kort herhaald. 

Wij laten dat betoog, zoals het in de 
notulen van de vergadering van 8 Juni 
1955 vastgelegd is, hier ook voor alle 
duidelijkheid, tenslotte nog volgen: 

"In 1946 is onder de krachtige leiding 
van de communistische wethouder See
gers een stichting in het leven geroepen, 
waartoe iedere ondernemer verplicht was 
toe te treden. Aan deze stichting werd 
een vergunning verleend. 

Geen van de ondernemers had iets te 
vertellen: de stichting had het voor het 
zeggen. In 1951 heeft men, onder socialis
tische signatuur, deze concentratie te 
zwaar gevonden en gezegd: er zullen nu 
vergunningen worden gegeven aan drie 
stichtingen en aan de N.V. Amsterdamse 
Rijtuig Maatschappij. 

Dit was naar sprekers mening een stap 
vooruit. Thans wordt door B. en W. ge
zegd, dat er technische fouten zijn ge
maakt en in de thans aan de orde zijnde 
ontwerp-verordening wordt bepaald, dat 
de vergunningen zullen worden verleend 
aan de ondernemers. 

"Spreker Is van mening, dat dit de 

juiste methode is. De ondernemer toch 
voert zijn bedrijf met behulp van deze 
vergunning en hij loopt het risico. Wan
neer men nu echter zegt, dat een derge
lijke regeling in socialistische richting 
gaat, begrijpt spreker niet meer wat so
cialisme eigenlijk is, want naar zijn oor
deel is hier zuiver sprake van het gaan 
in liberale richting. 

Het Is mogelijk, dat, zoals is opge
merkt, de situatie in het taxibedrijf In de 
jaren 1937 en 1938 enigermate chaotisch 
was, doch dit wil spreker buiten beschou
wing laten. 

Hij wil verwijzen naar hetgeen hij in 
de vergadering van 17 Juli 1946 ten aan
zien van het geven van de bedrijfsver
gunningen aan de ondernemers heeft ge
zegd, n.l.: 

"Het zou dus in overeenstemming zijn 
met art. 4 van de Wet op het vervoer 
van personen, wanneer de bedrijfsvergun
ning aan de ondernemers werd gegeven. 
De consequentie hiervan behoeft natuur
lijk niet te zijn, dat naar de oude toe
stand zou moeten worden teruggekeerd; 
wel zou aan elke ondernemer weer een 
bedrijfsvergunning moeten worden gege
ven, doch aan de verlening van de ver
gunning zou de voorwaarde verbonden 
kunnen worden, dat de ondernemer als 
deelnemer tot de stichting zou moeten 
toetreden, welke dan als centraal punt 
op de uitoefening van de bedrijfsvergun
ningen toezicht kan houden." 

AFDELINGSNIEUWS 

Franeker stelde candidaten 

Op Maandag 27 Juni j.l. hield de afde
ling Franeker haar in art. 4 van het re
glement op de Candidaatstelling voor le
den van de Tweede Kamer voorgeschre
ven vergadering. De volgende lijst van 
candidaten werd opgesteld: 

1. prof. mr P. J. Oud; 2. H. A. Kort
hals; 3. mevr. A. Fortanier-de Wit; 4. 
R. Zegering Hadders; 5. mr H. F. van 
Leeuwen; 6. J. G. H. Cornelissen; 7. F. 
den Hartog; 8. H. J. Ankersmit; 9. mevr. 
mr J. M. Stoffels-van Haaften; 10. D. 
W. Dettmeijer; 11. W. van Duinen; 12. R. 
Th. J. Ie Cavelier; 13. ds J. Luchies; 14. 
mr dr C. Berkhouwer; 15. G. Ritmeester; 
16. Th. W. Zandstra; 17. mr dr B. W. 
Kranenburg; 18. mr dr H. K. de Langen; 
19. J. A. van Overklift; 20. H. Kingma. 

Ook Alkmaar hield zicll met de 
candidaatstelling bezig. 

In een geanimeerde vergadering maak
te de afdeling Alkmaar, die zich accoord 
verklaarde met het advies van het Hoofd
bestuur, de volgende candidatenlijst op 
voor de in 1956 te houden verkiezingen 
voor de Tweede Kamer: 

1. prof. mr P.J. Oud; 2. G. Ritmeester; 
3. drs H. A. Korthals; 4. F. den Hartog; 
5. mevr. A. Fortanier-de Wit; 6. J. F. H. 
Cornelissen; 7. R. Zegering Hadders; 8. 
mr H. F. van Leeuwen; 9. H. J. Anker
smit; 10. mr dr C. Berkhouwer; 11. mevr. 
J. M. Stoffels-van Haaften; 12. D. W. 
Dettmeijer; 13. mr L. R. J. Ridder van 
Rappard; 14. R. Th. J. Ie Cavelier; 15. 
mevr. D. Elema-Bakker; 16. S. Bree
baart; 17. mr Th. Rijnberg; 18. F. M. H. 
van der Ven; 19. P. Blaauboer; 20. mevr. 
G. Holzmüller-Teengs. 

Tweede hoofdpunt op de agenda was 
een korte, doch belangwekkende, cause
rie van mr dr C. Berkhouwer, getiteld 
,.De bezworen Kabinetscrisis". 

Mutatie in llet bestuur van 
Heerenveen. 

In de samenstelling van het dagelijks 
bestuur van de afdeling Heerenveen is 
verandering gekomen, doordat de voor
zitter, de heer J. G. Venhuis zijn functie 
heeft neergelegd en thans als gewoon lid 
deel van het bestuur uitmaakt. 

Het dagelijks bestuur is thans als volgt 
samengesteld: Mr G. Boschloo, van Maas
dijkstraat 18, voorzitter; Mevr. A. Wierda
Haanstra, Heideburen 41, secretaresse, 
Mevr. R. Talsma-van Dijk, Dracht 25, 
penningmeesteresse. 

verordening 

Dat was dus in 1946 het standpunt van 
sprekers fractie en thans is dit het stand
punt van B. en W. 

Spreker meent daarom te mogen zeg
gen, dat thans in liberale richting wordt 
gegaan, omdat het standpunt van zijn 
fractie in 1946 thans door B. en W., onder 
socialistische signatuur, wordt aan
vaard". 

••• 
Zo ligt het thans in de notulen vast. 

Dus ook dat men in 1955 de rich
ting gaat volgen, die van V.V.D.-zijde, bij 
monde van mr Boekel, reeds in 1946 op 
grond van zuiver zakelijke en juridische 
argumenten als de enige juiste werd aan
gewezen, doch waartegen men met de 
politieke kop dwars is ingegaan. 

Met qat al Is dit een interessant facet~ 
van het werk van de V.V.D.-fractie in de 
raad, waar de V.V.D., getuige dit succes, 
rustig kan voortgaan - met veel geduld 
- de nuchtere rede van de liberale ziens
wijze te stellen tegenover lloms wat al te 
lawaaierig partij-politiek machtsvertoon, 
waarbij gestreefd wordt naar onmiddel
lijke en spectaculaire successen, die later 
- zoals nu: na negen jaar - volkomen 
van onwaarde blijken te zijn en, getuige 
het beleid van dit college, ook van on
waarde worden erkend; zij het natuurlijk, 
evenmin als na het fiasco van het nu 
met fonteinen op te sieren mislukte Mu
seumplein, niet ópenlijk. 

v~v.D.-dag en Candidaatstelling 
ook in DeHt de hoofdpunten 

Op 13 dezer vergaderde de afdeling 
Delft onder voorzitterschap van de heer 
C. M. Hage, wegens vacantie van de voor
zitter ir. H. Th. Bakker, ter vaststelling 
van de candidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezing in 1956 en ter bespre
king van de deelneming aan de V.V.D.
dag op 17 September a.s. 

Na een uitvoerige gedachtenwisseling 
betreffend het advies van het Hoofdbe
stuur, kwam de vergadering eenstemmig 
tot de volgende candidatenlijst: 

1. Prof. Mr. P. J. Oud; 2. Drs. H. A. 
Korthals; 3. Mr. H. F. van Leeuwen; 4. 
Mevrouw A. Fortanier-de Wit; 5. J. G. H. 
Cornelissen; 6. G. Ritmeester; 7. F. den 
Hartog; 8. R. Zegering Hadders; 9. H. J. 
Ankersmit; 10. J. Sonneveld; 11. C. A. J. 
Stoutjesi:lijk; 12. D. W. Dettmeyer; 13. 
Mevrouw Mr. J. M. Stoffels-van Haaften; 
14. C. van der Linden; 15. R. Th. J. Ie 
Cavelier; 16. Mr. L. R. J. van Rapprcrd; 
17. C. M. Hage; 18. Mr. H. van Riel; 19. 
Ir. H. Th. Bakker; 20. Mr. E. Bloember
gen. 

Tot afgevaardigden naar de vergade
ring van de Centrale Dordrecht werden 
benoemd de heren Key, Renaud, Ir. van 
Wieringen en de secretaris. 

Betreffend de deelneming aan de 
V.V.D.-dag op 17 September werd inge 
volge het door het bestuur aan de leden 
per circulaire uitgebracht advies, besloten 
de tocht naar Scheveningen zo veel moge
lijk te ondernemen per touring-car en dit 
te doen onder aansluiting van de Delftse 
stoet bij die van Rijswijk en andere plaat
sen. 

De heren Bouman, Breedveld, Renaud 
en Ir. van Wieringen zullen het bestuur 
assisteren bij de verdere voorbereiding. 

Candidaatstelling door Aduard 

De afdeling Aduard hield op 22 Juni 
een zeer geanimeerde ledenvergadering. 

Voor de V.V.D.-dag op 17 September 
gaven zich 17 leden op. 

Voor de Tweede Kamerverkiezingen ill 
1956 werd de candidatenlijst opgemaakt. 

Besloten werd prof. Oud als lijstaan
voerder te plaatsen en vervolgens: 2. 
mevr. Fortanier-De Wit; 3. J. J. H. 
Cornelissen; 4. F. den Hartog; 5. R. 
Zegering Hadders; 6. drs H. A. Korthals; 
7. mr H. F. van Leeuwen; 8. H. J. Anker
smit; 9. G. Ritmeester; 10. mej. mr J. L. 
U. Toxopeus-Pott; 11. J. A. F. Roele11; 
12. mr W. J. Geertsema; 13. G. Boerma; 
14. mevr. G. Doornbos-Oosting; )5. T. IL 
Huisman; 16. dr K. van Dijk; 17. H. J. 
Edzes; 18. mr H. S. Siebers; 19. J. W. de 
Vries; 20. ir A. Voet. 
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N.Y. Scheepswerven "PIET HEIN" 
v.h. Fa. W. SCHRAM & ZONEN 

Werven te Bolnes en Papendrecht 

NI EU WB 0 UW EN REPARATIES 

Verbouwen van Sleepschepen tot Motorboten 
inclusief inbouw en revisie van motoren 

DWARSHE,LLINGEN 2 X 115 meter 
geschikt voor het zwaarste materiaal 

D R 0 0 G D 0 K 115 X 30 meter 
geheel overdekt 

Telephones: 

Rotterdam: 71854-77855 - Dordrecht: 8774-8829 - Ridderkerk: 218-802 
voor werf Bolnes Papendrecht Bolnes 

N.V. MACHINEFABRIEK EN REPARATIEBEDRIJF 

J H KELLER Rotterdam~O. 
• • S c h a a r d ij k 8 1 

Rijdbare kraan van 13 ton. 
Levering, inbouw, reparatie en onderhoud van dieselmotoren 
Aanleg, onderhoud en reparatie van electrische licht- en 
krachtinstallaties voor schepen. 
Onderdelen, scheepsschroeven, zoetwaterkoelers, enz. 
Levering en montage van mechanische installaties voor de 
zuivering van afvalwater. 

Briefadres: Rotterdam-0. 
Telegram-adres: Keimotor Rotterdam 
Telefoon: Rotterdam ....................... 112980 

Na 17 uur: Onderdirecteur 112981 
Portier 112982 

N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM, WESTZEEDIJK 52, TEL. 111520 

FABRIKANTE VAN: 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETERS, TACHOMETERS, 

Agenten voor Zeekaarten en 
Nautische boeken. 

REPARATIES OP KORTSTE TERMIJN. 

TELEVISIE RADIO 

WILLEM DE JONG 
Voorheen PASSAGE 

Specialisten sinds 1906 

GRAMO 

KORTE HOOGSTRAAT 16 

Telefoon 117640 (3 lijnen) 

Tussen Gerzon en V. &: D. 

TAPE~RhCORDERS 

BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 

VERSIERINGEN VOOR RECEPTIES 

BRUIDSBOUQUETTEN ENZ. ENZ. 

1mm1nK DE LAnGE 
v/h J.C. DE LANGE'S Koninklijke Tuinbouwinrichting 

Hofleverancier van H.M. de Koningin 

MEENT 125 - ROTTERDAM - TELEFOON 27977-22303-20999 

lNTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

• Verhuizingen en transporten onder volle garantie 
• Verpakkingen voor zeetransporten naar alle werelddelen 
• Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels 

Let op het i u i s t e adres! 
INSULINDESTRAAT 260-291 (hoek Bergweg) 
Rotterdam-C. Telefoon 46021 

van zee-en 
binnenschepen 

WERF DE NOORD n.v. 
ALBLASSERDAM 

451-452 - Rotterdam 72619-72599 

C. van der Giessen & Zonen's 

I Scheepswerven N.V.I 
Krimpen aan den IJssel 

LEDERWAREN 

Lijnbaan 59 

Nieuwe Binnenweg 245 

Noordmolenstraat 7 

BETONPAAL 
FUNDERINGEN 
"SYSTEEM DE WAAL" 

Ruim 40 jaar ~rvaring - 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 ton. 

Voor versterking en nieuwbouw. 

Ook IN fabrieken kerken -
scholen huizen. 
Door het gehele land. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N.V., 

A'dam, Tel. 81810, Gen. Vetterstr.lS8 
R'DAM. Tel. 65219. Thurledeweg 5 

REISARTIKELEN 

Nieuwe Binnenweg Uil 
Beljerlandselaan 190 
Hoogstraat 80 (Schiedam) 
Telefoon kantoor 21122 

Voor Chemi~eh 
Reinigen met 

FIX-COUPE 
NABEHAN DELINI 
<waardoor de coupe 
van leder kledingstuk 
onberispelijk hermld 
en de textielvezel ver-

• jongd wordt): 

Chemisch Relnlglngsbedrljf 

Van Alnhen 
ROTTERu..-.M; 
HOOFDKANTOOR; 
Oostzeedijk 206-208, 
telet. 28026, 26669, 

111733 (2 lijnen) 
Dordtseloon 110, 

tel. 77494 
Burgem. Hoftmonpl. 2, 

tel. 25867 
Crooswi)kseweg 47, 

tel 116952 
1 e Pijnackerstraat 132, 

tel. 83990 
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Nieuwe gloed voor Uw goed 

STOMEN 

--

WILTON-FIJENOORD 
ROTTERDAM SCHIEDAM 

~cheepsbouw 

Machinebouw 
Reparatie 

DriJvende dokken van 4500 
tot 46000 ton hetvermogen 

W. F. - Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

SNIKKERS'. HANDEL MIJ. 'N.V. 
l'EL. 44052 OVERSCHIE 82477 K 1800 

DRAAD 

FITTINGS 

* 
DUNWANDIG 

FLENZEN 

FABRIEKSKACHELS 

VLAMPUP EN 

LASBOCHTEN 

~ verhuur 

BINGHAM &CO. van 
dekkleden 

SINDS 1871 

HINGHAM & CO. 

WASSEN 

schiedam 

Amsterdam-Noord 

VERVEN 

e 
A. VAN H{)Bf)KEN & Co. 

ANNO 1774 

DEVIEZENBANK 

* 
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NIEUWE CREDIETVORMEN VOOR 
DE MIDDENSTAND (I) 

Ons Kamerlid de heer Cornèlissen hield onlangs 
voor de radio de volgende rede, die wegens tijdge
brek aan het einde enigermate moest worden bekort, 
speciaal waar de Heer Cornelissen het heeft over 
het Kruidenierswaarborgfonds. Maar voor onze le
zers vonden wij het belangrijk genoeg deze toch in 
zijn geheel op te nemen, omdat het Waarborgfonds 
voor het Kruideniersbedrijf, dat nu al bijna drie ja
ren ondervinding heeft opgedaan, als voorbeeld kan 
~iienen voor de op te richten andere waarborg
fondsen. 

I n de eerste dagen van de maand April is de 
Stichtingsacte gepasseerd van het "Algemeen 

Waarborgfonds voor de Middenstand", waarvan ab 
oprichters deel uitmaken de vier middenstandsbon
den en het Directoraat Generaal voor de Midden
stand. 

De oprichting van deze Stichting was nodig, om-
9at aan haar is opgedragen de uitvoering van de 
'wee nieuwe credietvormen, namelijk het Hypothe· 
cair-crediet en het Inrichtingscrediet. 
~ totstandkoming van deze beide nieuwe cre

dietvormen zijn een uitvloeisel van de discussies over 
de Middenstandsnota, welke in de eerste helft van 
September 1954 in de Tweede Kamer hebben plaats
gehad. De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Zijne Excellen,tie J?r. Veldkamp, die speciaal belast 
is· met de behartiging van de middenstandsvraag· 
stukken, had in deze Middenstandsnota Zijn ziens
wijze weergegeven over de toestand van het midden
standsbedrijf op dat moment. Hij heeft hierbij na
tuurlijk gewag gemaakt van de reeds bestaande ere
dieten en meende aan deze een afronding te kunnen 
geven door het instellen van een hypothecair- en een 
inrichtingscrediet. 

Was tot nog toe de verzorging van de bestaande 
ttedieten in handen gegeven van de Nederlandsche 
Middenstandsbank, voor de twee nieuwe eredieten 
vond men het beter een Algemeen Waarborgfonds 
~oor de Middenstand in het leven te roepen. 

De Staat werd beRid gevonden het hypothecair 
àediet te garanderen tot 85 %, wat betekent, dat 
een middenstander, die eigenaar wil worden van een 
nieuw pand - onder een nieuw pand worden ver· 
staan die bedrijfspanden, welke na 1 Januari 1954 
zijn gereed gekomen - om daarin te vestigen een 
winkelbedrijf, een ambachtsbedrijf, een klein indus
trieel bedrijf, een grossierderij, een horecabedrijf of 
een ander dienstverlenend bedrijf, hiervoor een door 
de Staat voor 50 % gegarandeerd hypothecair crediet 
kan krijgen van ten hoogste 85% van het benodigde 
kapitaal. Dit houdt dus in, dat de ondernemer, die 
hiervan gebruik wil maken, zelf over de ontbreken
de 15% zal moeten beschikken, maar ook hier is 
het in bepaalde gevallen nog mogelijk, dat de· aan
vrager deze 15 % van derden mag hebben geleend. 
De aanvrager zal natuurlijk moeten voldoen aan 
de vestigingseisen van zijn branche, hij moet vakbe
kwaam geacht kunnen worden om het betreffende 
bedrijf te kunnen exploiteren en moet in het te ves
tigen bedrijf zijn hoofdbron van bestaan vinden. 

Dat de Staat bereid is voor dit hypothecair crediet 
garant te zijn, betekent dus, dat de aanvrager zelf 
zijn geldschieter mag kiezen, mits deze bereid is het 
geld te verstrekken tegen de normale hypotheekren. 
te, - op het ogenblik telt deze 3 à 4 % - en voor 
zijn eigen ·zekerheid dan weet, dat- 50% van dit 
bedrag door de Staat wordt gegarandeerd. 

De grootte van het crediet is vastgesteld op ten 
hoogste f 40.000.-. De helft van het verstrekte ere
cliet moet binnen de vijftien jaar zijn afgelost, waar
bij in verband met de moeilijkheden, welke de ex· 

In verband met de voconties z:ol het eerst
volgende nummer, dot op 13 Aug. zou 
verschijnen NIET uitkomen. 
Ons blad verschijnt weer op 20 Aug. a.s. 

ploitatie van een nieuwe zaak kan opleveren, de eer
ste;! jaren een lager bedrag mag worden afgelost dan 
in de overige. 

Een rem, welke zich al direct bij deze nieuwe ere
clietvorm voordoet, is de bepaling, dat het crediet 
uitsluitend wordt verleend voor bedrijfspanden en 
dat hierbij niet begrepen mag zijn het bij een be
drijfspand behorende woongedeelte. 

Normaai is het toch, dat aan een zaak een woon
gedeelte is verbonden. Dit betekent natuurlijk niet, 
dat b.v. bij de bouw van een winkelhuis met drie 
bovenwoningen, de ondernemer, die om de zaak te 
kunnen vestigen het gehele pand moet kopen, van 
de Overheid kan verlangen, dat zij eveneens de aan
koop van de drie bovenwoningen financiert. Dat 
echter het bij een winkelhuis behorende woongedeel
te als één met de bedrijfsruimte wordt beschouwd, 
zou toch vóor de hand liggen. 

De opzet van deze nieuwe credietvorm is immers 
tegemoet te komen aan de moeilijkheden, welke een 
middenstander ondervindt bij het zich vestigen in 
een bedrijfspand in een nieuwe woonwijk, daar deze 
panden in de regel meestal alleen ter beschikking 
worden gesteld, als men ze koopt. 

Het bezwaar hieraan verbonden, namelijk, dat men 
niet over de benodigde gelden beschikt, wordt niet 
gevoeld door bedrijfsvormen als Coöperatie en 
Grootwinkelbedrijven. Men beoogt dus met dit hy· 
pothecair-crediet de zelfsta:ndige ondernemer tege
moet te komen. Dan had men toch zeker ook een 
ander standpunt dienen in te nemen ten aanzien van 
de woonruimte, daar de practijk leert, dat het de 
werkzaamheden van de zelfstandige ondernemer en 
zijn eventueel assisterende huisgenoten ten goede 
komt, als bedrijfsruimte en woongelegenheid zich 
onder één dak bevinden. 

Dit dus wat het hypothecair-erediet betreft. 

.... 

0. e tweede nieuwe credietvorm is het Inrich
tingscrediet. 

Ik wil er hierbij allereerst met nadruk op wijzen, 
dat het nieuwe inrichtingscrediet geheel gescheiden 
staat van het reeds bestaande bedrijfsuitrustingscre
diet. Op dit bedrijfsuitrustingscrediet kom ik later 
nog wel terug. 

Het inrichtingscrediet is bestemd voor de inrich
ting van het nieuwe bedrijf en wel in de eerste 
plaats voor de· afwerking van de bedrijfsruimte. 

Het is tegenwoordig zo, dat een huurder van een 
winkelruimte in een nieuw pand in feite niets an
ders ter beschikking krijgt, dan een ruimte tussen 
vier kale muren, een plafond en een cementen vloer. 
Om deze ruimte nu bruikbaar te maken voor het 
uitoefenen van een bedrijf, zal deze eerst voorzien 
moeten worden van een granito- of tegelvloer, ter· 
wijl verder verschillende voorzieningen getroffen 
moeten worden, als een verdeling van de ruimte 
door het laten plaatsen van afscheidingen voor éta
lages, kantoorruimte, opslagplaats e.d. 

Hiervoor kan het inrichtingscrediet dus in de eer
ste plaats worden gebruikt, terwijl in de bepalingen 
om dit crediet te verkrijgen ook nog genoemd wor
den: de bedrijfsuitrusting, de goederenvoorraad, de 
uitstaande vorderingen en de eventuele huurgarantie. 

De laatste twee doeleinden komen mij bij het 
' vestigen ·van een nieuwe za!lk niet noodzakelijk 

voor, daar een nieuwe zaak - uitgezonderd mis
schien het normale klantencrediet - geen uitstaande 
vorderingen heeft. Vermoedelijk zal het uitstaan van . 
vorderingen slaan op die ondernemers, die hun be
drijf naar een nieuwe woonwijk willen verplaatsen, 
waarvoor echter de bepaling geldt, dat zij dan hun 

(Vervolg op pag. 4) 

Competitie in volle gang 
Erelijst van de afdelingen 

De erelijst der afdelingen, die in de afgelopen pe· 
riode hun minimum streefgetal hebben overschre• 
den, geeft een indrukwekkend beeld van de activi· 
teit in de Partij. 

Uit Noord en Zuid, uit Oost en West kwamen 
aanvragen binnen om nog meer toegangsbewijzen 
voor onze V.V.D.-dag. De afdelingen Alblasserdam, 
Maasdam, en Oud-Beijerland overschreden hun 
streefgetal met niet minder dan 100%. De afdeling 
Hoorn vroeg 120o/0 meer kaarten, dan reeds was 
gezonden, terwijl 's-Gravendeel 125% meer toe· 
gangsbewijzen aanvroeg. De afdeling Voorburg, ge· 
lègen onder de rook van Den Haag ging met 200% 
over het vastgestelde minimum aantal heen. Een bij
zonder eervolle vermelding voor de afdeling Cu-

lemborg, die niet minder dan 400% meer kaarten 
vroeg dan was gezonden. 

V eruit aan de kop ligt echter deze keer de af de· 
ling Koog/Zaandijk/Westzaan, die met een waar
lijk indrukwekkende 750% het voor deze afdeling 
vastgestelde minimum aantal overschreed. 

Het is verheugend te zien, dat de belangstelling 
voor de V.V.D.-dag in alle streken van ons land 
zeer groot is. De competitie is nog in volle gang. 
Nog steeds kunnen toegangsbewijzen, hetzij schrif
telijk, hetzij . telefonisch, bij het Algemeen Secreta
riaat worden aangevraagd. 

Welke afdeling ziet kans het goede voorbeeld 
van de afdeling Koog/Zaandijk/Westzaan te volgen 
of liever nog te overtreffen? 
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* 
Huur- en . belastingvoorstellen • 

lll de 
Tweede Kamer aanvaard 

·v. Jl. D.-fractie verliet demonstratie/ de t'ergaderzaal 
Een grondbeginsel van het parlementaire debat is, dat men in een openbare 

en vrije · discussie elkander en de verantwoordelijke minister ( s) tracht te over
tuigen en dat men zonodig door amendering verbeteringen in Regeringsvoor
stellen tracht ~n te brengen. 

amendementen ingediend voor een extra
verlaging van de laagste en middelgrote 
inkomens. Hij zou deze amendementen 
thans echter niet handhaven, mede om
dat dit voorstel toen een supplement was 
op het Regeringsvoorstel tot verlaging 
van de inkomstenbelasting over de ge
hele linie met 8 pct. Nu deze 8 pct was 
teruggebracht tot 6 pct, zou het zelfs on
logisch zijn, dit amendement nu voorop 
te schuiven. Een verlaging tot de oor
spronkelijke 8 pct zou thans prioriteit 
moeten hebben. 

Dat grondbeginsel heeft de Kamermeerderheid op hoogst gevaarlijke wijze 
ondergraven bij de voortgezette behandeling van het belasting-gedeelte van het 
complex van huuf- en belastingvoorstell~~' nadat de verw~rping van h~t oor
spronkelijke ontwerp Huurwet op 17 Met J.l. door de houdmg der Regermg tot 
een Kabinetscrisis had geleid. 

Bij die voortgezette behandeling heeft de meerderheid van de Tweede Kamer 
voorstellen, welke zij zakelijk èn principieel toejuichte als bijvoorbeel~ het amen
dement van onze geestverwant mr Van Leeuwen ter tegemoetkommg aan de 
onevenredig zware loon- en inkomstenbelastingdruk op de ongehuwden (de 
"strafklasse"), niettemin afgewezen, omdat zij zich in buiten de Kamer-als
geheel omgaande besprekingen met ~anden en voeten gebonden had om geen 
enkele wijziging in de belastingvoorstellen meer te aanvaarden. . . . . 

Dat belastingdebat had dus geen enkele zin meer en om de verwerpeliJkheid 
van deze situatie duidelijk te markeren heeft onze fractie, na een verklaring van 
haar voorzitter, prof. mr P. J. Oud, dan ook geweigerd, aan deze "beraadsla
ging", welke geen beraadslaging meer was, verder deel te nemen. 

In zijn algemene beschouwing over het 
nieuw ingediende ontwerp Huurwet gaf 
de woordvoerder van onze fractie, mr 
Van Leeuwen, toe, dat er enkele verbete
ringen van betekenis waren. In de eer
ste plaats immers was de "kreupele huur
verhoging'' van het oude ontwerp verval
len, zodat het huurontwerp zelf geen ob
stakel meer inhield voor toekomstige goe-
de regelingen. , 

Voorts achtte hij de verlaging van de 
grondbelasting, waardoor de hatelijke 
Duitse opcenten" eindelijk zijn verdwe
~en, een goede maatregel, die uit. I?eer 
dan één oogpunt kon worden toegeJUicht. 
:Maar met deze opmerkingen was zijn 
commentaar, voor zover dat gunstig kon 
luiden, dan ook uitgeput. 

Zo kon de heer Van Leeuwen, gèzien 
de geringe huurverhoging, de wijze van 
compensatie en de aan deze verhoging 
verbonden regeling der onderhoudsplicht, 
weinig enthousiasme voor het voorstel 
opbrengen. Hij vroeg zich, gezien deze 
complicaties, zelfs af, of, nu het eenmaal 
zo was gelopen, die hele huurwijziging nu 
maar niet beter nog had kunnen wach
ten. Men heeft, bij de grote loonsverho
gingen van het vorige jaar, de goede ge
legenheid helaas laten voorbijgaan, zoals 
ook minister Witte Inmiddels heeft toe
gegeven. 

Thans rou het, zo meende de heer Van 
Leeuwen, heel wat eenvoudiger zijn ge
weest de huren dan maar te laten zoals 
ze waren, geen ontslagaanvraag van het 
Kabinet in te dienen, de huiseigenaren 
tegemoet te komen met vermlndèrde 
grondbelasting en verhoogd afschrijvings
percentage en verder rustig door te gaan 
met op zichzelf gerechtvaardigde en goed 
passende belastingverlagingen. Alle weeën 
voortkomeruie uit uitstel en vertraging, 
waren ons dan ook gespaard! Voor de 
oplossing van het huurprobleem, als on~
derdeel vim het gehele woningvraagstuk, 
hadden wij dan rustig de tijd kunnen ne
men. 

De heer Van Leeuwen rekende uit, dat 
de 5 pct huurverhoging volgens het hui
dige voorstel, corresponderend met 7 pct 
van de vooroorlogse huren, in totaal een 
huurverhoging van het oude huizenbezit 
van rond f M millioen betekent. In aan
merking nemend, dat ongeveer een kwart 
van dit bezit bestaat uit woningen, die 
bij de eigenaar in gebruik zijn, bedraagt 
de huurverhoging, welke in totaal moet 
worden betaald, nog geen f 30 millioen. 

En teneinde de betaling van deze klei
ne f 30 millioen, uitmakende een verzwa
ring van het huishoudbudget met 0,5 pct, 
verder te vergemakkelijken, is de Rege
ring nu gekomen met een verdere. ver
laging van kostprijsverhogende belastin
gen ten bedrage van f 70 millioen en wel 
op textiel en suiker. Hier is alle evenre- . 
digheid te enen male zoek. 

Kennelijk stond de Regering wa:t hui
verig tegenover die algehele afschaffing 
van de omzetbelasting op textiel en sui
ker. Zij heeft deze daarom een tijdelijk 
karakter gegeven, hetgeen, naar de heer 
Van Leeuwen opmerkte, weer een nieuw 
verstorend element betekent. Aan die tij
delijkheid hechtte onze woordvoerder 
overigens maar weinig betekenis. Hij 
moest de Regering BOg zien, die op het 

moment, dat extra-heffingen voor de 
oudèrdomsvoorziening van kracht zouden 
worden, deze verlaging weer intrekt. 
Maar intussen blijft toch een onzeker
heideelement aangaande toekomstige 
prijsvorming zweven. 

Belastin!{·Verhoudingen 
B ij de algemene beschouwingen vóór 

de Kabinetscrtsis had mr Van 
Leeuwen reeds betoogd, dat er z.i. geen 
enkele reden was tot verkleining van het -
aanvankelijk ·in uitzicht gestelde bedrag 
der totale belastingverlaging. Hij meen
de in tegendl!el, dat er nog wel wat spe
ling was en dat de Regering nu wat 
scheutiger was geworden, kon op zichzelf 
dus zijn instemming hebben. Een groot 
bezwaar achtte hij het echter, dat de Re
gering door vermindering van de verla
ging der directe belastingen en verho
ging van het totaal der· vermindering 
op de verteringsbelastingen de, verhou
dingen tussen deze beide groepen had 
verbroken. 

Zoals reeds gezegd, had het verlenen 
van prioriteit aan de verlaging van de 
grondbelasting zijn volle instemming. 
Over de vermindering van de verlaging 
van inkomsten- en loonbelasting was on
ze geestverwant, zoals men zal begrijpen, 
echter zeer weinig verheugd. Hij had im
mers bij de behandeling in Mei juist 

Mr VAN LEEUWEN 

Mr Van Leeuwen was intussen van me
ning, dat de wijzigingen waren aange
bracht onder een verkeerde gezichtshoek, 
waardoor het resultaat was, dat aan af
schaffing van enkele verteringsbelastin
gen nu prioriteit is gegeven boven verla
ging van loon- en il)komstenbelasting. 
Dat was z.i. geen goede wijziging. In dit 
verband herinnerde de heer Van Leeu
wen eraan, dat de man, die overwerk 
verricht, ziet, dat op dit extra-inkomen 
een extra zware belasting drukt. De 
vrouw, die ook wat verdient, moet con
stateren, dat hiervan bijster weinig over
blijft. De man met f 11.000 inkomen ziet 
zijn hogere verdiensten met 30 pct, snel 
oplopend tot 40 pct, belast en de onder
nemer ziet bij een inkomen van f 24.000, 
dat het meerdere, waaruit de vernieu-

DEZE BURGER 
gelooft, eerlijk gezegd - en waarom zou ik het n ie t eerlijk zeggen? -
dat het n)assale demonstreren den waarlijk liberalen. mens niet zo hijzonder 
ligt. . . 

De liberale mens is,. dunrt mij, meer uit zijn aard en wezen dan uzt 
beredeneerde overtuiging, v66r zelfwerkzaamheid, 66k op het gebied van 
getuigen voor wat hij denkt en voor wat hem dierbaar is. Hij put meer 
Jr:racht uil de individuele getuigenis dan uit de massale. Hij gevoelt- meer 
voor zelfdiscipline dan voor marsjeren in de rij. Hij zingt liever en over
tuigder aiiéén dan in koor. Eigenlijk ziet hij in de massaliteit minder 
overtuigingslr:racht dan in • de individuele getuigenis. Liever loopt h_ij op 
z'n ééntje naar zijn doe]._ dan in rij en gelid. 

Dit wil ik vooropstellen. Wanneer ik toch en niettemin zeg, dat ik onze 
grote liberale manifestatie in Scheveningen met blijdschap en overtuiging 
zal gaan bijwonen. 

I.lc heb daar twee redenen voor. 
De eerste is dat i.lc het prettig vind eens een .lceer tussen duizenden geest

verwanten te zijn. 
De tweede is, dat i.lc van oordeel ben dat deze tijd, hoe wij daarover oo.lc 

denken mogen· in dit opzicht, nu eenmaal grote waarde hecht aan de 
manifestatie en dat anderen door onze manifestatie, meer dan wat ook 
wellicht, tot de overtuiging zullen worden gebracht dat met de liberalen 
degelijk rekening dient te worden gehouden. . 

Indien men de anderen overtuigen wil van onze lcracht en van onze wil, 
dan dient di( te geschieden op een wijze die tot hen spreekt. 

Onze Scheveningse manifestatie, zal sinds mensenheugenis, de eerste 
zijn van deze aard. 

Wij zijn er niet scheutig mee. 
De anderen zijn het niet van ons gewend. 
Wij zelve zijn het niet van ons zelf gewend. 
Het wordt een uitzonderlijke gebeurtenis en dus zullen wij ervoor zorgen, 

dat het een indrukwekkende dag wordt. Voor ons zelf èn voor de anderen. 
Duizenden liberalen zullen bijeenkomen om te getuigen van en voor het 

· liberalisme, dat een diepe en onvergankelijke levensovertuiging is. 
Het wordt een g r o te dag. 
Dàt verzekert U 

DEZE BURGER 

wing en expansie van zijn bedrijf moet 
worden gefinancierd, voor meer dan de 
helft, oplopend tot 70 pct, aan belastin
gen weggaat. 

Vandaar dat onze gt!I!Btverwant bepaal
delijk meer waarde bleef hechten aan de 
verlaging in de persoonlijke sfeer en dat 
hij het onjuist vond, de fifty-fifty-relatie 
tussen de belastingen op winsten en in
komens en de verteringen verder te ver
breken ten ongunste van de eerste groep. 

De vennootschapabelasti~ 

V oor de handhaving van een deel 
der verhoging van de vennoot-

schapsbelasting was het argument van 
een daaraan gekoppelde verlaging van de 
inkomstenbelasting thans geheel verval
len. De hee~ Van Leeuwen kondigde aan, 
dat de V.V.D.-fractie haar stem daaraan 
nu niet meer zou kunnen geven, zoals zij 
aanvankelijk van plan was geweest. 

De heer Van Leeuwen bracht in herin
nering, dat hij een der eersten was ge
weest om de Regering bij te vallen, toen 
zij ter wille van extra-verlaging van be
lastingen in de persoonlijke sfeer de ven
nootschapsbelasting op 43 pct wilde bren
gen, maar - zo zei hij - de ruil is niet 
doorgegaan. De belastingen in de per
soonlijke sfeer zijn in het geheel niet ex- . 
tra verlaagd. De aanleiding oni de Re
gering hier bij te vallen i8 ook geheel 
verdwenen. De Regering zou dan f 60 
millioen missen, maar de heer Van Leeu
wen was van mening, dat dit gat op ge
makkelijke en pleizierige wijze kon wor
den gedicht, zoals hij later toelichtte. 

De ormsetbelasting 

H ij kwam thans eerst op de omzet
belasting, waarbij hij zich opnieuw 

sterk kantte tegen bet weelde- en tussen
tarief en in herinnering bracht, dat hij 
al eerder had gevraagd of onze nationale 
rekeningen er niet veel eenvoudiger zou
den uitzien wanneer deze koatprijsverho
gende belastingen worden afgeschaft en 
daartegenover kostprijsverlagende subsi
dies tot een gelijk bedrag werden ver
minderd. Is bet zo langzamerhand geen 
verkeerde en kostbare dirtglsti8cbe uiting 
om met veel kunst- en vliegwerk bepaal
de artikelen duurder te maken en andere 
goedkoper? 

De tabellen zijn aanmerkelijk inge
krompen en na::uurlijk achtte onze 
woordvoerder dat een winstpunt, maar 
aan de hand van talrijke 'Voorbeelden 
toonde hij nog eens aan, hoe deze belas
ting, welke voor een groot deel drukt op 
voortbrengselen van ambaebt en klein
bedrijf (afgezien van de heffing op auto
mobielen) i8 geworden tot eea "plaagbe
lasting", die meer schaadt clan baat. 

Ook het tussentarief, dat IJlechts f U 
millioen opbrengt, zou Li. moeten ver
dwijnen. De vrijheid van eoDIIQJnpt.ie, zo 
riep hij uit, moet niet gedirigeerd worden 
door weeldetarieven en tussentarieven. 
Niemand kan VOO!' .,weelde" trouwens 
een bevredigende definitie .reven. 

Tegen fUeaal 
inve.teringaubsidie 

D e beer Vàn Leeuwen kwam thans 
terug tot zijn pleidooi YOOr afschaf

fing van de kostprijsverhogende belasti~ 
gen tegenover de afschaffine van kOllt.
prijsverlagende subsidies. 

In 1953 zijn, onder invloed van de . te
ruggaande conjunctuur van 1952, welke 
teruggang hoofdzakelijk door de te hoge 
belastingen was veroorzaakt, belasting
maatregelen getroffen ter bevordering 
van de werkgelegenheid op lange ter
mijn. Bij die gelegenheid is een fiscaal 
investeringssubsidie uitgedacht, dat naar 
de toenmalige raming bij volle werking 
f 140 millioen per jaar zou koeten. Tegen 
het beginsel van die subsfdie had spr. 
zich steeds sterk gekant. M'en gaat wer
ken met gefausseerde kostprijzen. Boven
dien prikkelt het systeem tot het ontgaan 
van belasting en worden dwaze opzetten 
voor nieuwe ondernemingen door deze 
belastingfaciliteit uitgelokt. 

De vraag i8 nu, of deze vorm van be
lastingverlichting, ter prikkeling van de 
investeringslust in de huidige conjunc-

(Vervols op pag. 3) 



Copie WOOf' deze "'brieJc te 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Spring.,-, 
Alemnder1traat 11, Haarlem. 

* ::: * 
JEUGDLECTUUR 

In de portefeuille lag nog het ver
slag van een lezing die voor de Rot
terdamse Vrouwengroep_ gehouden 
werd door mejuffrouw C. J. H. van 
Reenen over: 

,.JEUGDLECTUUR; waarin stel
len onze kinderen belang en hoe 
voeden wij die belangstelling op". 

Mej. van Reenen heeft op zeer pret
tige en boeiende wijze over dit onder
werp verteld. 

Zij begon met te zeggen hoe goed 
het is om al op heel jonge leeftijd met 
het voorlezen te beginnen. Bij de heel 
kleinen wordt hierdoor gevoel voor 
klank e1:1 rhythme bevorderd. Later 
gaan de kinderen zelf lezen; dan zal 
naast het zelf lezen het voorlezen of 

(Vervolg van pag. 2) 

tuur, niet bepaald schadelijk is. Mr Van 
Leeuwen beantwoordde deze vraag beves
tigend. Door afschaffing van het inves
teringssubsidie zou aan vele verdere de
siderata kunnen worden voldaan zonder 
dat per saldo de schatkist werd geschaad. 

Natuurlijk verlangde de heer Van Leeu
wen geen eventuele afschaffing voor 
reeds geschiedde of in begin van uitvoe
ring zijnde investeringen. Uiteraard zal 
voor deze de toegestane verlichting voor 
de 5-jarige periode, waarvoor zij gold, 
moeten worden gehonoreerd. 

De afschaffing zou aanvankelijk nog 
niet tot een verhoogde opbrengst van 
f 140 millioen leiden, maar het verlies op 
de vennóotschapsbelasting, wanneer men 
deze op 40 pct zou stellen (in plaats van 
43 pct) en de afschaffing van het weelde
en tussentarief, gelijk door de heer Van 
Leeuwen bepleit, zouden daaruit gemak
kelijk kunnen worden gedekt. 

De Huurwet 

B ij de behandeling van de afzcnder
lijke wetsontwerpen waren nog eni

ge amendementen ingediend op het nieu
we ontwerp Huurwet. 

Het enige amendement, dat werd aan
vaard, was dat van de heer Van Vliet 
(K.V.P.), een punt betrffend, dat als eer
ste reeds door mr Van Leeuwen ter spra
ke was gebracht. 

Het betrof die bedrijfspanden, waar
voor langjarige contracten waren afge
sloten en waarop, als gevolg daarvan, de 
per 1 Januari 1954 ingevoerde huurver
hoging niet was toegepast. 

De thans ingevoerde huurverhoging 
ging nu uit van de huurprijs op 31 Augus
tus 1955 en op deze wijze zou voor de 
eigenaars van bedrijfspanden de vorige 
verhoging dus blijven wegvallen. 

Het amendement-Van Vliet, waarover 
de minister de beslissing aan de Kamer 
overliet, beoogde nu, de toepassing van 
de per 1 .Januari 1954 ingevoerde huur
verhoging ook mogelijk te maken voor de 
verhuurders van die bedrijfspanden, 
waarop. die verhoging wegens een lang
lopend contract nog niet had kunnen 
worden toegepast. 

Dit amendement werd met 61 tegen 3 
stemmen aanvaard (tegen alleen de 
C.P.N.). 

Zoals men' weet, is de nieuwe huurver
hoging thans gekoppeld aan nader voor
gestelde bepalingen aangaande de onder
houdsplicht. Bij de concretisering der on
derhoudsplicht zal, zo merkte de heer 
Van Leeuwen op, in aanmerking moeten 
worden genomen, dat zich in de laatste 
15 jaren een nieuwe onderhoudszede heeft 
ontwikkeld, die ruwweg hierop neerkomt, 
dat de verhuurder zich bepaalt tot het 
uitwendige onderhoud, terwijl de huurder 
voor het inwendige woongerief moet zor
g.wt. 

Een huurverhoging van slechts 5 pct is 
zeker geen aanleiding om hier de klok 
terug te zetten. Toch vreesde spr., daf de 
met ophef aangekondigde onderhouds
plicht illusies zou wekken en teleurstel
ling zou brengen. 

Op het ogenblik is het, zoals onze 
geestverwant uiteenzette, aldus, dat de 
(bestaande) onderhoudsplicht privaat
rechtelijk is geregeld in het 13urgerlijk 
Wetboek en publiekrechtelijk in de Wo-

samenlezen in een gezin niet alleen 
een band geven, maar komen ook ver
schillende verhalen beter tot hun 
recht. Als ouders ook de boeken lezen 
heeft het boek voor de kinderen dub
bele waarde. 

Bij het ouder worden. interesseren 
ze zich voor kleur en vorm van de 
plaatjes en weer later voor de bewe
ging. Door middel van de poëzie komt 
de verbeelding tot uitdrukking. 

Spreekster waarschuwt vooral om 
bij het kiezen van sprookjesboeken 
geen slecht navertelde. sprookjes te 
kiezen. Al vinden sommigen dat 
sprookjes niet genoeg rekening hou
den met de realiteit, toch ziet men dat 
zeer moderne verhalen met technische 
onderwerpen weer in een sprookjes
vorm worden weergegeven. 

In de critische periode van het kind 
moeten de hoofdfiguren van het boek 
een juiste en goede levenshouding 
hebben, daar de kinderen zich op deze 
leeftijd identificeren met de hoofdper
soon. 

In deze gehaaste· tijd hebben ook 
kinderen naast hun huiswerk (soms 
al in de 2de klasse) geen lust en ener
gie meer om boeken te lezen, ·waar
voor ze moeite moeten doen, en gaan 
uit gemakzucht tweederangs lectuur 
lezen. Wordt er nu maar gezorgd dat 
er in het gezin of in de omgeving ooit 
goede boeken blijven, dan is dit vaak 
een tijdelijk verschijnsel en komen de 
kinderen vànzelf weer tot de boeken 
die een achtergrond in het leven kun
nen geven, een vast punt, waarop ze 
terug kunnen vallen. 

ningwet, de Wederopbouw en de daarop 
gebaseerde gemeentelijke verordeningen, 
terwijl overeenkomstig artikel 26a van de 
Huurwet de rechter in een vereenvoudig
de procedure de huurder kan machtigen 
bepaalde onderhoudswerken en repara
ties op kosten van de verhuurder te doen 
uitvoeren en de gemaakte kosten met de 
huurprijs in vergelijking te brengen. 

Volgens het nieuwe voorstel worden nu 
burgemeester en wethouders ingescha
keld om uit te maken, of het aan de ver
huurder te wijten is, dat een woning is 
verwaarloosd en niet voldoet aan rede
lijke eisen van bewoonbaarheid en in
standhouding. Is de verhuurder in gebre
ke, dan heeft hij geen recht op de huurr 
ver_!loging van 5 pct. 

Verschil van mening tussen onze geest
verwant en minister Witte is hier blijven 
bestaan over de vraag of deze nieuw 
voorgestelde regeling wel in overeenstem
ming is met de artikelen 167-170 v:an de 
Grondwet, want geschillen over onder
houdsplicht liggen op het terrein van het 
c i v i e I e recht. De kantonrechter heeft 
volgens de Huurwet te bepalen, welke de 
betalingsverplichting van de huurder is. 

Maar ook als men tot de conclusie zou 
komen, dat hier van een formele strijd 
geen sprake is, moet men zich toch af
vragen, of deze nieuwe bepaling ,.niet 
onwelluidend aanrammelt" (zoals de heer 
Van Leeuwen het uitdrukte) tegen de be
staande wettelijke regelingen. Aan het 
uitvoerend gezag wordt de beslissing op
gedragen over iets, dat in wezen een pri
vaatrechtelijk geschil is. Beroep op de 
rechter of enig ander hoger beroep wordt 
hier uitgesloten. 

Is het, zo vroeg de heer Van Leeuwen 
verder nog, 'juist, de gemeentebesturen 
te plaatsen voor de vraag of verwaarlo
zing te wijten is aan de verhuurder en 
bij voorbeeld niet aan slordige bewoning, 
medebewoning of andere omstandigheden 
buiten zijn schuld' Is het juist, gemeente
besturen te betrekken in de contractuele 
verhoudingen, welke moeten worden be
keken, wil men de wederzijdse rechten 
en verplichtingen goed kennen? Is het 
juist, naast de b.estaan(J.e huuradviescom
missies weer een nieuw orgaan, de huur
commissies, in het leven te roepen? De 
bijna gelijkluidende benaming wekt op 
zichzelf reeds verwarring. 

Onze woordvoerder concludeerde dan 
ook, dat, indien de Regering van mening 
mocht zijn, dat de bestaande wettelijke 
bepalingen op het gebied 'Van het onder
houd onvoldoende zijn, aanvullende rege
lingen bij de wet overwogen moeten wor
den, waarbij de rechter competent blijft. 
Als het nodig mocht blijken, zouden ook 
de publiekrechtelijke maatregelen van 
bouwpolitie kunnen worden verscherpt. 
Maar de Regering, zo riep hij uit, schepe 
ons niet af met een hybridisch stuk wet
geving. 

Er waren ondertussen nog twee amen
dementen van de heer Bommer, die bei
de werden verworpen. Het eerste had ook 
de steun van onze fractie. Het had de 
bedoeling, de beoordeling van de vraag 
of een woning - hoewel niet onbewoon
baar - ongeschikt is ter bewoning (krot
woning) en dus niet voor huurverhoging 
in aanmerking komt, niet aan de minis
ter te geven, zoals het ontwerp wilde, 
doch aan het gemeentebestuur te laten, 
na ingewonnen advies van de rijksinspec-

Helaas zullen kinderen uit maat
schappelijk zwakke gezinnen: waar ze 
nooit iets anders zien dan slechte lec
tuur, moeilijk tot het lezen van goe
de boeken gebracht kunnen worden. 

De beste strijd tegen de slechte lec
tuur zal blijven: het kopen van goede 
boeken, waardoor de slechte geen kans 
krijgen. 

Mej. van Reenen heeft de lezing toe
gelicht door veel boekjes te laten zien, 
hetgeen mogelijk was, doordat de le
zing gehouden kon worden in het aar
dige filiaal van de Jeugdbibliotheek, 
Oranjeboomstraat. 

In memoriam 
meiuHrouw E. H. Piepers 
Met leedwezen vernamen wij het 

overlijden van mejuffrouw E. H. Pie
pers op 82-jarige leeftijd. 

Zij was een echt liberale vrouw: 
met politieke belangstelling maar ook 
met open oog voor werk op algemeen 
maatschappelijk terrein. De vroegere 
Vrouwengroep in de Liberale Staats
partij had veel aan haar te danken; 
voor de tegenwoordige Vrouwen in de 
V.V.D. kon zij zich door leeftijd en ge
zondheid slechts in beperkte mate in
zetten, maar zij deed dit van ganser 
harte. 

Daarnaast heeft zij zich verdienste
lijk gemaakt voor de Padvindsters, de 
Huisvrouwen, de U.V.V. en nog meer, 
ook internationaal. 

Wij gedenken haar met eerbied en 
dankbaarheid. 

J. H.S. 

teur van de volkshuisvesting. In die ge
vallen, waarin het oordeel van het ge
meentebestuur van dat van de rijka
inspecteur zou afwijzen, zou dan beroep 
open staan op de minister. Dit amende
ment werd met de kleine meerderheid 
van 35 tegen 32 stemmen verworpen. 
Voor stemden de P.v.d.A., onze V.V.D.
fractie en de C.P.N. 

Een tweede amendement van de heer 
Bommer wilde een dusdanig gewijzigde 
redactie van het artikel betreffende de 
onderhoudsplicht, dat deze nog iets ver
scherpt zou worden. Terecht zei de heer 
Van Leeuwen, dat wie tegen artikel 8 in 
zijn voorgestelde redactie was, uiteraard 
nog in versterkte mate was, tegen dit 
amendement. Het werd verworpen bij zit
ten en opstaan, met alleen de stemmen 
van P.v.d.A. en C.P.N. voor. 

Het artikel betreffende de onderhouds
plicht (artikel 8 van het ontwerp) werd 
daarna aanvaard met 56 tegen 10 stem
men. Te!Jen stemden onze V.V.D.-fractie, 
de Staatk.-geref. en de K.N.P. 

Korte verklaring 

H et ontwerp Huurwet is vervolgens 
met alleen de stemmen der com

munisten tegen aanvaard (61 tegen 3 
stemmen). 

Voordat tot deze stemming werd over
gegaan, legde mr Van Leeuwen een kor
te verklaring namens onze V.V.D.-fractie 
af. Hij zei: "Wij hebben door onze stem 
en onze stemmotivering ten opzichte van 
artikel 8 duidelijk te kennen gegeven, dat 
wij tegenstanders zijn van de onderhouds
plicht op de wijze, als in dit wetsontwerp 
geformuleerd. Nu dit artikel is aangeno
men, is er voor ons geen aanleiding om 
verder tegen het ontwerp te stemmen, 
omdat wij menen, dat de huurverhoging, 
verreweg het belangrijkste bestanddeel 
van het ontwerp, op zichzelf een maatre
gel is, waarmede wij instemmen. Om de
ze reden zullen wij onze stem aan het 
wetsontwerp niet onthouden, al wordt de
ze stem niet met enthousiasme· uitge
bracht". 

Amendement- Jl an Leeuwen 
E n toen kwam dan de farce van het 

belastingdebat. Een farce, omdat de 
redeneringen van de vertegenwoordigers 
der "Regeringspartijen" eenvoudig hier
op neerkwamen: wij voelen wel voor een 
amendement als dat van de, heer Van 
Leeuwen, maar wij hebben nu eenmaal 
afgesproken, dat wij de belastingsontwer
pen ongewijzigd zullen slikken. 

Het amendement, waar het hier om 
ging, was dat betreffende de ongehuw
den, dat aan deze beruchte "strafklasse" 
iets meer verlichting beoogde te geven. 
Met opzet had de heer Van Leeuwen 
voorlopig nog slechts een matige verlich
ting voorgesteld, welke naar schatting 
ongeveer f 12,5 millioen zou kosten. Als 
eerste stap in de goede richting was dit 
amendement echter stellig van betekenis. 

De heren Lucas (K.V.P.), Van de We
tering (C.H.) en Hofstra (Arb.) kwamen 
achtereenvolgens hun sympathie met de 
gedachte van een verlichting van de las
ten voor de ongehuwden betuigen, maar ... 
zij zouden toch "n i e t voorstemmen. De 
heer Hofstra zei het al heel duidelijk: 
"Zo mag uit hetgeen ik al eerder heb ge-
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Mr J. Rutgers weer thuis 
Mr J. Rutgers, omtrent wien wij verle

den jaar eind Augustus meldden, dat hij 
wegens beenbreuk in het Ziekenhuis Bro-, 
novo was opgenomen, is nog niet her
steld. Hij heeft in Januari j.I. aan zijn 
rechterbeen· een operatie ondergaan, 
waarna infectie is opgetreden, welke be
gin Juli j.I. een diepgaande ingreep heeft 
nodig gemaakt. Hij is Donderdag j.I. naar 
huis vervoerd om verder te herstellen. 
Voor telefonische informaties wende men 
zich tot het Algemeen Secretariaat, nos. 
111768 en 114375. 

Inlichtingen betreffende het 
lidmaatschap der VolbpartU 
voor Vrijheid ea DemocraUe 
zijn te verkrijgen bij de plaat
selijke afdelingen en bij het 
Algemeen Secretariaat: Konin
ginnegracht 61, 's-Gravenha
ge (telefoon 111768). 

zegd (toch) wel blijken, dat de strekking 
van het amendement, te weten een ver
mindering van het verschil tussen de ta
riefgroepen I en II, onze volle instem
ming heeft. Voor het overige wens ik mij 
echter aan te sluiten bij hetgeen door de 
heren Lucas en Van de Wetering naar 
voren is gebracht." 

"Het komt ons voor, dat wij in het ka
der van het gesloten compromis aan ver• 
dere amendementen, hoe sympathiek die 
op zichzelf ook zijn, geen steun kunnen 
verlenen. Wij zullen dus tegen dit amen· 
dement onze stem uitbrengen en wij zul• 
len de consequenties van ons standpunt 
ook trekken ten aanzien van de andere 
amendementen, die nog in behandeling 
zullen komen". 

Duidelijker kon niet zijn aangetoond, 
dat dit ,.debat" in werkelijkheid dus niets 
van een debat had en onze fractie heeft 
daaruit de consequentie getrokken. 

Mr Van Leeuwen, erop wijzend, dat nu 
duidelijk was geworden, dat van een ge
meen overleg tussen Regering en Staten
Generaal bij deze belastingontwerpen 
geen sprake was, trok nu zijn amende
ment, dat hij niet aldus verworpen wilde 
zien, in. 

V. V.D.-fractie verlaat 
de vergaderzaal 

0 nze fractie liet het daar echter niet 
bij. Na een kort beraad verliet zij, 

terwijl het "debat" werd voortgezet", de 
zaal. Even later keerde prof. Oud alléén 
terug en vroeg het woord, om de volgen
de verklaring af te leggen: 

,.Ik wil de Kamer mededelen, dat mijn· 
politieke vrienden en ik ons niet langer 
opgewekt voelen, aan deze beraadslagin
gen deel te nemen, omdat wij volkomen 
begrijpen, dat deze. openbare beraadsla
ging geen betekenis meer heeft na de 
compromissen, die binnenskamers door 
de vier partijen, die de Regeringsmeer
derheid vormen, zijn gesloten. Wij hebben 
het gevoel, dat wij hier voor spek en bo
nen zitten, en aangezien wij daarin geen 
lust hebben, zullen mijn politieke vrien- · 
den en ik aan de verdere behandeling 
niet· deelnemen. De uitkomst is toch te
voren verzekerd". 

Die uitkomst was inderdaad verzekerd. 
Onder verwerping van talrijke door de 
C.P.N.-fractie ingediende amendementen, 
wérden de belastingontwerpen alle suc
cessievelijk z.h.s. aanvaard. Het betreft 
dus de wetsontwerpen tot wijziging van· 
de tabellen II en III van de Omzetbelas
ting, tot wijziging van de inkomsten- en 
loonbelasting, de vennootschapsbelasting, 
de vermogensbelasting, de omzetbelas
ting, de motorrijtuigenbelasting en de 
personele belasting. 

Voordien was ook reeds een daarmede 
samenhangende wijziging van de Ge
meentewet en van de wet. van 8 Januari 
1955 betreffende de financiële verhouding 
tussen het Rijk en de gemeenten voor de 
jaren 1953 t.m. 1957 z.h.s. aangenomen en 
was de "Nota inzake het Belastingplan 
1955 in verband met een algemene huur
verhoging" voor kennisgeving aanvaard. 

Het was een trieste vertoning welke de 
Kamermeerderheid gaf, voor een herha
ling waarvan de Kamer in het vervolg 
gespaard moge blijven. 

A. 



LANDELIJKE MIDDENSTANDS· 
COMMISSIE VERGADERDE 

De heer Dettmeijer thans 
voorzitter 

Dezer dagen hield de Landelijke Mid
denstandscommissie te 's Gravenhage een 
vergadering, waarin de heer J. J. Korff, 
die deze functie tijdens de afwezigheid 
van mr :r. Rutgers heeft waargenomen, 
het voorzitterschap overdroeg aan dé 
heér D. w. Dettmeijer. De heer Korff 
verklaarde, dat de commissie zich over 
de benoeming van de nieuwe voorzitter· 
zeer heeft verheugd, zowel om diens per
soon als uit hoofde van het rechtstreeks 
contact met het dagelijks bestuur. der 
partij. . · . · .. 

De heer Pettmeijer. bra.cht de ·hee.r 
:korff dank voor de wijze, waarop de I,~J-. 
ding dezer. ~ë+r jlctleve commissie heeft 
waargenomén:en ·sprak de beste wensen 
uit voor een ·vruchtbare samenwerking. 

Besloten werd het partijbèstuur voor te 
stellen de heer W. D. Janzen te Harlin
gen tot lid der commissie te benoemen. 

Liberaal MiddenstandsconCJres 
De voorbereidingscommissie voor het 

Liberaal Middenstandscongres deed het 
voorstel - teneinde in de eerste plaats 
alle krachten te concentreren op de 
V.V.D.-dag - deze bijeenkomst uit te 
stellen tot het voorjaar van 1956. 

Besloten werd het congres te houden 
op Woensdag 25 April 1956 in Artis te 
Amsterdam. 

Verschillende andere voorstellen der 
subcommissie werden goedgekeurd. Op de 
besturen van de centrales en de. afdelin
gen en op de plaatselijke middenstands
commissies zal t.z.t. een beroep worden 
gedaan om de propaganda voor het be
zoeken van het · middenstandscongres 
even intensief te voeren als voor de 
V.V.D.-dag. 

Plaatselijke Middenstands
commissies 

Vertrouwd wordt, dat de centrales en 
afdelingen eveneens haar medewerking 
zullen verlenen aan het oprichten van 
nieuwe en het activeren van sommige 
bestaande plaatselijke middenstandscom
missies. Leden van de L.M.C. zijn gaarne 
bereid daarbij behulpzaam te zijn. 

Middenstandsforumavonden 
De L.M.C. acht het, mede in verband 

met de propaganda onder de midden
stand voor de Kamerverkiezingen, wen
selijk, dat· in het komende vergadersei
zoen per centrale tenminste één forum
avond wordt gehouden. Het overleg met 
de besturen der centrales zal hierover 
binnenkort worden geopend. 

AICJemene Ouderdoms
verzekerinCJ 

Na een inleidende bespreking van het 
wetsontwerp Algemene Ouderdomsverze
kering werd besloten op 14 September te 
•s.-Gravenhage een speciale vergadering 
aan dit belangrijke onderwerp te wijden. 

(Vervolg van pag. 1) 

• 
.Afdeling· Haastrecht ·kampioen In de eersta ronde 

De Heer D. W. Dettmeijer, voorzitter 
van de landelijke commissie en het werk· 
comité ter voorbereiding van de V.V.D.• 
dag op 17 September a.s. biedt aan het 
bestuur van de afdeling Haastrecht een 
voorzittershamer met inscriptie aan. 

Op de foto van recht naar links: Au
dries Bakker, penningmeester der afde
ling; J. Brouwer de Koning; P. van der 
Linden, secretaris der afdeling; C. Uit
tenbogerd, V.V.D.-raadslid in Haastrecht; 
M. Oskam, wnd. voorzitter; D. W. Dett
meijer en L. van Vlaardingen. 

De Afdeling Haastrecht onzer Partij 
is in de eerste ronde van de competitie 
voor onze V.V.D.-dag glansrijk als over
winnaar uit de strijd gekomen. Met niet 
minder dan 300% overtrof deze actieve 
afdeling haar minimum streefgetal. Als 
beloning voor deze uitstekende prestatie 

N. V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 
Ridderkerk 

Technische 

rubberartikelen 

is daarom aan het afdelingsbestuur een 
voorzittershamer, waarop een zilveren 
plaatje is bevestigd met de inscriptie 
"V.V.D.-dag 1'1' September 1955", aange
boden. 

De hee.r D. W. Dettmeijer, voorzitter 
van de Landelijke Commissie en het 
Werkcomité ter voorbereiding van de 
V.V.D.-dag, was hiervoor, vergezeld van 
de heer L. van Vlaardingen, Organisator
Propagandist der Partij, naar Haastrecht 
gegaan, waar het bestuur van de afde
ling hem ontving ten huize van de heer 
C. Uittenbogerd, V.V.D.-raadslid van de 
gemeente Haastrecht. 

Met een woord van dank voor de be
toonde activiteit voor onze Partij bood 
de heer Dettmeijer de hamer aan het be
stuur der afdeling aan. 

Namens het afdelingsbestuur nam de 
heer M. Oskam, wnd. voorzitter; de ha
mer in ontvangst. 
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Drie geslaagde biieenkomsten 
van de afdelinCJ Leiden 

Dat er gedurende enige maanden geen 
Jlieuws over de afdeling Leiden in ons 
weekblad heeft gestaan, is uitsluitend te 
wijten aan Uw Leidse verslaggever, die 
geen tijd heeft kunnen vinden voor zijn 
gebruikelijk levensteken. 

Reeds geruime tijd geleden hield onze 
afdeling zijn vierde algemene vergade
ring van het winterseizoen. Mevrouw S. 
A. Th. Goudswaard-Knipscheer en de 
heer A. M. P. van Aelst traden uit het 
bestuur, terwijl mevrouw D. van Praag
Taconis tot bestuurslid werd gekozen. 

Ir. P. Boezaardt, directeur van de 
l!!ltichting tot Nederlandse Stichting voor 
Zelfstand.ige Handel en Industrie hield 
een knappe principieel liberale inleiding, 
waarin grote aandacht werd besteed aan 
de zozeer in het middelpunt van de be-

. langstelling staande vraagstukken der 
kartelvorming en margebevriezlng. 

Een boeiend debat besloot de bijeen"· . 
komst, die helaas door zeer weinig mid
denstanders en andere vertegcnwoordi" 
gers van het bedrijfsleven werd bijge
woond, ondanks een intensieve propagan
da door het bestuur. 

Eind Juni ontving de directie van de 
Meelfabriek De Sleutels een groot aantal 
leden van onze afdeling met introducé's. 
Met dergelijke excursies hoopt het be
stuur de band tussen de leden te verster
ken en tevens de aandacht te wekken 
voor maatschappelijke vraagstukken, die 
ten dele op politiek terrein liggen. 

Verder geldt hier uiteraard ook het de
vies "ken uw stad", en zeer velen ken
nen van dit grote bloeiende Leidse bedrijf 
alleen het machtige silhouet tegen de 
avondhemel. Deze excursie viel nog meer 
in de smaak dan die, welke een half jaar 
geleden is gehouden naar het Rijksmu
seum van Oudheden. 

Op 12 Juli j.l. had tenslotte de vet·gade
ring plaats, waarin de candidaten voor 
de Tweede Kamer-verkiezingen zijn ge
steld. De Leidse lijst ziet er als volgt uit: 
1. Prof. Mr P. J. Oud, 2. Drs H. A. Kort
hals, 3. Mevr. A. Fortanier-de Wit. 4. F. 
den Hartog, 5. Mr H. F. van Leeuwen, 
6. G. Ritmeester, 7. R. Zegering Hadders, 
8. J. G. H. Cornelissen, 9. Mr F. Porthei
ne, 10. R. Th. J. Ie Cavalier. 11. Mevrouw 
D. Elema-Bakker, 12. H. J. Ankersmit, 
13. D. W .. Dettmeijer, 14. Mr J. de Wilde, 
15. Ir L. G. Oldenbanning, 16. Mevr. P. 
H. Smits-Witvliet, 17. Prof. Mr A. N. Mo:. 
Ienaar. De op de 18e plaats gestelde can
didaat heeft zijn candidatuur nog in be
raad moeten houden. 
In deze iedenvergadering werden voorts 
vele mededelingen gedaan over de VVD
dág, terwijl een commissie van vo::~rbe
reiding werd gevormd, waarvan de sa
menstelling reeds in dit blad is gepubli-
ceerd. · 

Nieuw leven in de afdelinCJ 
Noorddiik 

De enige jaren sluimet·ende afdeling 
van de V.V.D. in de gemeente Noorddijk 
(Groningen) is onlangs nieuw leven in
geblazen. Er is een nieuw bestuur gefor
meerd, bestaande uit de heren: 

R. S. Hofstee Holtrop, voorzitter; S. 
Nijborg, secretaris-penningmeester; H. 
Heukers; Chr. Lubbers; H. Post en E. 
Vredevoogd, Ièden. 

In de raad der· gemeente Noorddijk 
hebben voor de V.V.D. zitting de heren . 
Jr. Ritserna en H. P. van der Ploeg. 

Het ledental der afdeling bedraagt 61 • .., 
(Inwonertal gemeente plm. 2700). 

Kamercentrale Dordrecht 
verCJadert op 3 September a.s~ 

Het bestuur van de Kamercentrale ê_c 

Dordrecht komt op Zaterdag -~ Sèptem~ ' 
ber a.s. des namiddags oni 3 uur in het 
Parkhotel te Rotterdam In vergadering 
bijeen. . . 

Op de agenda staat o.m. de bespre!Q~g · 
candidaatstelling voor de Kamerverki~ 
zingen. 

oude zaak binnen een .redelijke termijn moeten liqui-
deren of verkopen. . 

hun levensonderhoud, de gelegenheid te bieden hun 
bedrijf naar een nieuwe woonwijk te verplaatsen, op 
voorwaarde, dat de oude vestiging, zoals reeds opge
merkt, van de hand wordt gedaan. 

moet eveneens binnen de vijftien jaar worden afge
lost volgens het door het Fonds te bepalen aflos-
singsschema. . 

Wat de huurgarantie betreft, deze kan, bij het in 
eigendom hebben van een pand uiteraard vervallen, 
tenzij men hierbij het oog heeft op bedrijfspanden, 
welke eigendom zijn van een woningbouwvereni
ging, die niet bereid is het pand te verkopen en der-
halve een huurgarantie verlangt. · 

Het voorgaande houdt dus in, dat het zeker niet 
de bedoeling is de nieuwe credietvormen als hulp
middelen te laten dienen om te komen tot het stich
ten van filiaal-bedrijven. Het doel is en blijft jonge 
ondernemers aan een vestigingsplaats te helpen en 
voorzover deze jonge ondernemers reeds gevestigd 

. zijn, maar hun zaak niet voldoende opbl:engt voor 

De kosten, verbonden aan het aanvragen van één 
dezer eredieten of ·van beide eredieten gecombineerd, 
zijn voorlopig vastgesteld op .f 25.-. Wordt één van 
deze eredieten of worden beide toegestaan, dan ko
men hierbij nog de behandelingskosten, welke in 
totaal niet meer dan ·.f 200.- bedragen. 

Zij, die dus een nieuwe vestiging willen beginnen, 
dienen goed te overwegen van welke eredieten zij 
gebruik wensen te maken, opdat zij eventueel deze 
gecombineerd kunnen aanvragen. Dit bespaart kos
t-en. 

Het inrichtingscrediet wordt verleend in rekening
courant tegen dè ·normale bankcondities. Dit crediet 

. Ten overvloede zij nog vermeld, dat de informa
ties over een credietaanvrager gunstig moeten luiden, , 
niet alleen wat zijn vakbekwaamheid betreft, maar 
ook wat betreft zijn persoon en levenswandel. 

Voor een goed inzicht deel ik verder nog mede, 
dat het secretariaat van het Algemeen Waarborg
fonds voor de Middenstand is gevestigd te Amster
dam, Sarphatikade 11. 

Aanvragen voor de beide hier door mij genoemde 
nieuwe eredieten kunnen .ook worden ingediend bij 
de branche-waarborgfondsen, voorzover deze reeds 
bestaan en voor deze branche-waarborgfondsen zou 
ik in een volgend nummer van ons blad Uw aan
dacht willen vragen. 



17 September a.s. 
Mededeling-van het Algemeen 

Secretariaat 
I~ verband met de werkzaamheden ter 

voorbereiding van de V.V.D.-dag op 17 
September a.s. zal het Algemeen Secre
tariaat vanaf 15 Augustus a.s. van des 
morgens 9 uur tot des middags 5 uur on
afgebroken geopend zijn. 

De laatste week vóór de 17e Septem
ber (van 12 t.m. 16 September) is het 
Algemeen Secretariaat ook des avonds 
van 7.30 uur-10 uur geopend, en telefo
nisch bereikbaar onder de nummers: 
111768 en 114375. 

Concept-Circulaires 
Nog steeds is een beperkt aantal con

cept-circulaires beschikbaar voor die af
·deiingen, die hun leden een persoonlijke 
opwekking voor de V.V.D.-dag willen zen
den. Aanvragen kunnen wordeR inge
diend bij het Algemeen Secretariaat, dat 
gaarne bereid is met U te overleggen 
over reisgelegenheid, enz. 

Wie maakt de beste smalfilm 
van de· V.V.D.-dag? 

Door het Werkcomité en de Landelijke 
Commissie ter voorbereiding van de 
V.V.D.dag op 17 September a.s. is een 
filmwedstrijd uitgeschreven, waaraan al
le Partijleden en geestverwanten kunnen 
deelnemen. 

Het is de bedoeling, dat van alle eve
nementen op de 17e September opnamen 
zullen worden gemaakt, welke door een 
deskundige jury zullen worden beoor
deeld. Als hoofdprijs wordt beschikbaar 
gesteld een bedrag van f 250.-, door de 
winnaar naar keuze te besteden aan ar
tikelen op filmgebied. 

Aan de filmers onder onze Partijleden 
en geestverwanten zullen alle mogelijke 
faciliteiten worden verstrekt, zodat zij 
behoorlijk in de gelegenheid zullen zijn 
filmopnamen te maken. 

Aanmeldingen voor deelname aan deze 
wedstrijd kunnen worden inge•liend bij 
het Algemeen Secretariaat. 

Toegangspriizen V.V.D.-dag 
De toegangsprijs voor de middagverga

deringen in de J{urzaal en het Circus
gebouw bedraagt f 0.50. De toegangsbe
wijzen voor het cabaret, die medio 
Augustus beschikbaar zullen zijn, kosten 
f 1.-, belasting inbegrepen. 

Op de door het werkcomité ter voorbe
reiding van de V.V.D.-dag op 17 Sep
tember a.s. belegde bespreking met een 
aantal Nederlandse iournalisten was ook 
aanwezig Mr B. Elias, schrijver van 
"Deze Burger", 

Programma V. V.D.-dag 
Omstreeks het middaguur kransleg

ging door Prof. Mr. P.J. Oud op het graf 
van Thorbecke op de Algemene Begraaf
plaats aan de Kerkhoflaan te 's-Graven
hage. 

3 uur n.m. Aanvang van de grote open
bare vergadering in de Kurzaal en het 
Circusgebouw te Scheveningen. Sprekers: 
Prof. Mr. P.J. Oud en Mr. H. van Biel. 
Aanbieding van Partijvlaggen aan het 
Hoofdbestuur der Partij. Declamatie door 
Mej. Roosje Driessen. 

8.:W uur n.m. Cabaretavond in de Kur
zaal, hieraan werken mede: Alexander 
Pola, Katja Berndsen, Hetty Blok, Swen 
Smeele, Jan Oradi en het uit 8 personen 
bestaande dansorkest van Tom Erich. 

Einde van het programma 2 uur. 

Vergadering Werkcomité ter 
voorbereiding van de V.V.D .• 
dag op 17 September 1955 

In Pulchri Studio
1 
te Den Haag kwam 

het Werkcomité onder voorzitterschap 
van de heer D. W. Dettmeijer, in verga
dering bijeen. 

Verschillende plannen voor een vlot 
verloop van de organisatie van de V.V.D.
dag werden uitvoerig besproken. 

V er heugend was het, dat de voorzitter 
aan de leden van het Werkcomité kon 
mededelen, dat in zeer veel afdelingen 
der Partij de kaartverkoop voor de 17e 
September steeds beter op g·ang begint 
te komen Clip p.itstek~nd verloopt. 

Bespreking met de pers 
Dinsdag, 26 Juni j.l., werd in Den Haag 

een bespreking met de pers gehouden, 
waar bij monde van de Partij-Voorzitter, 
Prof. Mr. P. J. Oud aan de redacteuren 
van een aantal bladen verschillende me
dedelingen werden gedaan over de VVD
dag op 17 September a.s. 

Verheugend was het, dat de belang
stelling voor deze bespreking van de 
z\jde 'llltn de Nederlandse pers zeer groot 
was. 

Nadat door Prof. Oud een uiteenzet
ting was gegeven van de betekenis van 
deze grote liberale manifestatle werd 
door de voorzitter van het Werkcomité 
en de Landelijke Commissie, de heer D. 
W. Dettmeijer, een en ander verteld over 
het programma van deze dag. 

J\lr. H. van Biel, de tweede spreker in 
de yergadering van de 17e September, 
was mede op deze bespreking aanwezig. 

Voorbereidingscommissie 
Afdeling Doetinchem 

De Voorbereidingscommissie van de af
deling Doetinchem is belangrijk uitge-
breid. . 

Onder voorzitterschap van de heer A. 
C. L. Bon hebben thans in deze commis
sie zitting "genomen: Mej. E. P. C. Mul
der, Mej. 0. de Hoog en de heren A. J. 
Brouwers en Wennink. 

Voorbereidingscommissie 
Afdeling Heiloo 

Uit de afdeling Heiloo bereikte ons het 
bericht, dat ook hier een voorbereidings
commissie voor de V.V.D.-dag op 17 Sep
tember a.s. is gevormd. 

In deze commissie hebben zitting geno
men: Mevr. C. de Jager-Grimvis, J. van 
Wamel, W. Tortlke, P. Janssonius, E. 
Verhoeve, KI. de Vries Czn. en M. E. 
Daan. 

Voorbeeld ter navolging 
Van de afdelingen Voorst en Zwijn

drecht ontving het Algemeen Secreta
riaat bericht, dat ter bestrijding van de 
kosten van de V.V.D.-dag op 17 Septem
ber a.s. een bedrag op de girorekening 
van het Algemeen Secretariaat zal wor
den overgemaakt 

Vanzelfsprekend zijn wij deze afdelin
gen zeer dankbaar voor deze geste .. Gaar
ne willen wij dit voorbeeld aan alle Par
tij-afdelingen ter navolging. aanbevelen. 

Voorbereidingscommissie 
Afdeling Culemborg 

Ook de Afdeling Culemborg zal op 17 
September a.s. acte de présence te Sche
veningen geven. Een commissie ter sti
mulering van het bezoek werd door de 
leden"Vergadering ingesteld en bestaat 
uit: Mevr. A. Withaar-Bleeker en de he
ren W. van Heusden, C. Dubbeldam Jr., 
A. S. Verwoert Jr. en P. de Jager. 

Voorbereidingscommissie 
· afdeling Epe 

De afdeling Epe heeft in haar laatst 
gehouden ledenvergadering besloten met 
een zo groot mogelijk aantal leden en 
geestverwanten de reis op 17 September 
a.s. naar Scheveningen te maken. 

De commissie, die het bestuur bij deze 
actie zal steunen, • bestaat uit; mevrouw 
Meijer en de hercri Reering Sr., Smoren
burg, Wegerif, Ypey en M. Bos. 

Weer een voorbeeld ter 
navolging 

Ook de afdeling Nieuw-Weerdinge 
heeft besloten een bedrag ter beschik
king· van de penningmeester der Partij 
te stellen voor de propaganda van de 
groteV.V.D.-dag op 17 September a.s. Wij 
zijn de afdeling Nieuw-Weerdinge zeer 
dankbaar voor dit gebaar en vermelden 
dit voorbeeld gaarne ter eventuele navol
ging door andere Partij-afdeling·en. 

V.V.D.-dag in de pers 

6 ~UGUSTY~. 1~ -1'~ 1 

Overzicht van de door het Werkcomité 
Ier voorbereiding van de V.V.D.-dag op 
17 September a.s. belegde bespreking 
met de pers. Op de achtergrond ziet 
men het eerste exemplaar van onze 
Partijvlag aan de wand bevestigd. 

Activiteit in de Achterhoek 
In hotel Colenbrander te Varsseveld 

kwamen de besturen van een aantal af• 
delingen uit de Achterhoek {)P uitnodi· 
ging van de organisator-propagandist der 
Partij, de heer L. van Vlaardingen, In 
vergadering bijeen om gemeenschappelijk 
te overleggen inzake de deelname aan de 
V.V.D.-dag op 17 September a.s. 

Op. deze vergadering waren aanwezig 
de afdelingsbesturen uit Winterswijk, 
Varsseveld, Neede, Doetinchem en Nijme
gen, alsmede de secretaresse van de Ka,.. 
mercentrale Nijmegen, mevrouw A. Bergs
ma-Feenstra en de secretaris van de 
Kamercentrale Arnhem, de heer J. K. 
Fredrikze. 

Verschillende mogelijkheden werden 
besproken om in zo groot mogelijke ge
tale op 17 September naar ScheYeningen 
te reizen. 

Voorbereidingscommissie 
Afdeling Voorst 

Door de Afdeling Voorst is een plaatse
lijke voorbereidingscommissie voor de 
V.V.D.-dag op "17 September a.s. inga. 
steld. Zij bestaat uit: Mevrouw Scholten-
Kooymans-Nijbroek, de heren A. J. Veld
hoen Sr. en· A. N. Zwiers. 

LIBER.~~AL GETUIGENIS 
Jn aansluiting aan de berichten om-

trent onze V.V.D.-dag, welke hoe lan
ger hoe meer in de belangstelling komt 
te staan, heeft het "Algemeen Handels
blad" een redactionele vóórbeschouwing 
aan deze liberale demonstratie gewijd. 

In zijn rubriek .,Parlementaire Noti
ties" schreef het blad (28 Juli) onder het 
opschrift .,Liberaal Getuigenis": 

.,Het liberalisme en de liberale mens 
staan van .nature wat vreemd tegenover · 
massa-demonstratiés. 

De liberaal wil overtuigen door het re
delijke argu~ent en door Zijn persoon
lijke levenshouding en hij voelt - soms 
terecht, soms ten onrechte - in een mas
sale demonstratie, vooral wanneer daar
voor de openbare weg wordt gebruikt, 
iets van machtsvertoon, dat op het poli
tieke en geestelijke terrein niet thuis 
hoort. 

Vóór de oorlog hebben bepaalde poli
tieke groeperingen zowel hier te lande als 
in het buitenland van straatdemonstra
ties een veelvuldig gebruik gemaakt om 
te trachten, door een zeker machtsver
toon .,eisen" ingewilligd te kdjgen, die 
men langs de normale. parlementair-de
mocratische weg niet of niet snel genoeg 
gehonoreerd kreeg 

De na-oorlogse liberaal staat nog even 
afwijzend tegenover een dergelijk machts
vertoon als weleer, maar hij weet tevens 
te ondersche.iden tussen machtsvertoon 
en getuigenis. 

Een liberaal getuigenis nu wil de lan
delijke demonstratie zijn, welke de 
V.V.D., zoals gisteren in ons blad reeds 
werd gemeld, op Zaterdag de 17e Sep
tember in Den Haag zal h,ouden op ini-

tiatief van de actieve Haagse wethouder 
de heer D. W. Dettmeijer, die voorzitter 
is van het werkcomité voor deze .,V.V.D.· 
dag". 

De grote Kurhauszaal en het Circus
gebouw zijn afgehuurd om de duizenden 
liberalen uit het gehele land te ontvan
gen, die met autobussen en wellicht met 
enige extra treinen op de sluitingsdag 
van de parlementaire zitting zullen op
trekken naar de stad,. waar de zetel is 
gevestigd van Regering en parlement. 

Twee prominente liberale sprekers. par
tijvoor:dtter prof. inr P . .J. Oud en vice
voorzitter mr :a. van Riel, de Zuidhol
landse Gedeputeerde, zullen in beide za
len beurtelings de demonstranten toespre
ken en het verdere program heeft men 
al kunnen lezen. 

De voorafgaande kranslegging op het 
graf van Thorbecke op de Algemene Be
graafplaats aan de Kerkhoflaan zal een 
eresaluut zijn aan de nagedachtenis van 
deze grote liberale staatsman en hervor
mer. 

Geen machtsvertoon - wij herhalen het 
- wil deze in het liberale organisatiele
ven welhaast unieke gebeurtenis zijn, 
maar een getuigenis, dat een ook blij
kens de na-oorlogse verkiezingsuitslagen 
in aanhang toenemend modern liberalis
me in ons volk nieuwe wortels heeft ge
schoten. 

Een liberalisme, dat zich richt naar 
prof. Huizinga's profetische opdracht: 
.,Het zal aan de straks aanbrekende tijd 
zijn, om de vormen van vrijheid te vin
den, die een zo buitensporig rijk bewerk
tuigde wereld als de onze voor de toe
komst nog blijft veroorloven". 



Politiek nreuws uit de lwofcûtad 

van wethouder Misplaatste ontstemming 
Roos tijdens het debat over 

lening aan ,het Nederlands 

De 
de subsidiever

Volkstoneel 
a 

Notulen en voordrachten spreken in dit verband een duidelijke taal 

Tijdena de bespreking van het voorstel tot subsidieverlening aan het Neder
lands Volkstorieet heeft wethouder mr. A de Roos (P.v.d.A) gesproken over 
de noodzaak van "continuïteit in de subsidiëring". 

De fractieleider van de V.V.D. de heer R. Th. J. Ie Cavelier heeft snedig ge
repliceerd, dat ·men niet subsidieert om continuïteitsoverwegingen, doch om 
overwegingen van kunst. 

Als, zo zeide de heer Ie Cavelier, die continuïteit dan een rol heet te spelen, 
dan blijft het opmerkelijk, dat deze wethouder enkele jaren geleden heeft be
loofd voor dit gezelschap nooit meer met een subsidievoordracht te zullen ko
men; toen heeft. deze wethouder de continuïteit willen verbreken - maar later 
is hij, tegen zijn eigen woorden in, toch weer met een voordracht gekomen. 

Mr. de Roos is over deze woorden van de heer Ie Cavelier merkbaar ontstemd 
geraakt en heeft verklaard, dat 's heren Cavelier's voorstelling van zaken onwaar 
was, de hoop uitsprekende, dat de heer Ie Cavelier nu voor de laatste maal deze 
onjuiste voorstelling van zaken zou hebben gegeven. 

Want, zo betoogde mr. de Roos, ik heb in 1951 gezegd, dat ik niet meer met 
subsidievoordrachten voor dit gezelscbap zou komen t e n z ij - en mr. de Roos 
herhaalde dit woord nog eens - t e n z ij er daar reorganisaties tot stand zou
den komen. En, zo besloot mr. de Roos, die reorganisaties zijn tot stand gekomen. 

De wethouder heeft zich verdedigd, zijn 
goed recht, alsof het hier een erezaak 
gold en, zij het niet met zoveel woorden, 
de heer Ie Cavelier beticht onwaarheid 
te spreken en hem verzocht, daar voort
aan van verschoond te blijven. 

Nu mr. de Roos de zaken zo durft stel
len, zien wij, voor wie die nu ook een 
erezaak wordt, ons helaas wel genood
zaakt deze historie nog eens duidelijk uit 
de doeken te doen, vertrouwende dat mr. 
de Roos daarmee enkele lacunes in zijn 
herinnering zal kunnen aanvullen. 

zij zelf hadden verwacht. En wat hadden 
zij positief verwacht? De liquidatie van 
het gezelschap! 

Thans probeert mr. de Roos de draai, 
die B. en W. hebben genomen, te verkla
ren door te zeggen, dat zij destijds een 
t e n z ij hebben laten gelden. 

Dat te n zij is nergens te vinden. Wij 
achten het het goed recht van mr. de 
Roos de draai te nemen, welke hij wenst, 
maar dan s.v.p. niet door te beweren, dat 

de heer Ie Cavelier de geschiedenis on
waar weergeeft. 

Tenzij mr. de Roos ook nog wil be
togen, dat de notulen van die vergade
ringen of de hier geciteerde redactie van 
zijn voordracht, om toch weer met sub
sidiëren te beginnen, onjuist is. 

Tenslotte nog een citaat. Toen het ver
rassende voorstel, om toch weer dit 
Volkstoneel te gaan subsidiëren in de 
raad werd behandeld, heeft mr. de Roos 
gezegd: 

"B. en W. begrijpen de moeilijkheid 
voor de raad om, wanneer in een bepaal
de situatie is gezegd, dat het Volkstoneel 
niet verder zou worden gesubsidieerd en 
dit thans toch wordt voorgesteld, zijn 
stem aan dit voorstel te geven. De om
standigheden zijn echter belangrijk ge
wijzigd sinds deze verklaring werd afge-
legd". " 

Waaruit ten overvloede blijkt, dat mr. 
de Roos n i e t t e v o r e n, toen hij vroeg 
dit gezelschap nog éénmaal en voor de 
laatste keer te subsidiëren, ook maar 
enigermate met wijzigingen van omstan
digheden - nu door hen reorganisaties 
geheten - rekeniJ;J.g heeft gehouden. 

• • 
Het bovenstaande maakt wel duide-

lijk, dat er voor mr. de Roos geen 
enkele aanleiding was de verontwaardig
de te spelen over het door de heer Ie Ca
velier gegeven beeld van het verloop de
zer zaken. 
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Nu wij door toedoen van mr. de Roos 
in de sfeer gebracht zijn van wie de 
waarheid spreekt en wie de onwaarheid, 
doet "bovenstaand materiaal de vraag 
wat scherper stellen, namelijk in deze 
vorm: wie wààgt het deze lezing yan de 
heer Ie Cavelier als onjuist te brandmet'
ken? 

Er is nu ook geen enkel bezwaar meer 
te vertellen hoe mr. de Roos zich in deze 
moeilijke positie heeft gewerkt. Binnens
kamers heeft de stichting het Nederlands 
Volkstoneel, nadat zij haar "liquidatie
subsidie" had gekregen, overleg gepleegd 
met de overheden wat haar te doen kon 
staan om na de liquidatie te... blijven 
voortbestaan. 

In dàt stadium- goede politieke rela
ties tussen stichtingsbestuurderen en 
overheidsdienaren maakten dit overleg 
nogal soepel - is te kennen gegeven, dat 
een reorganisatie het motief zou kunnen 
zijn, waaronder men, tegen de aan de 
raad gegeven toezegging in omtrent sub
sidiëring voor de laatste maal, toch weer 
met een subsidievoorstel zou kunnen ko
men. Dit was het spel achter de scher
men. 

Die reorganisatie heeft toen plaats ge
had. Het stichtingsbestuur haalde er hals 
over kop de heer Defresne bij - die vrij 
kwam door de liquidatie van de Amster
damse Toneelvereniging - en zette even 
hals over kop de artistieke leider tot dat 
ogenblik, de heer Groeneveld, aan de 
kant. 

De zaak draaide meteen verder - een 
oude zaak onder een nieuwe naam - en 
toen het Volkstoneel al vier maanden van 
zijn nieuwe "geliquideerde" seizoen ach
ter de rug had, kwam mr. de Roos met 
het voorstel om toch maar weer te gaan 
subsidiëren. Het gebruikelijke systeem 
om de IRI.ad voor voldongen feiten te 
stellen. 

Zó staan de zaken. Zó liggen zij vast 
in de notulen van de raadsvergaderingen 
en in de voordrachten. 

Er is voor mr. de Roos eerder aanlel
ding kwaad te zijn op zichzelf dan de 
verontwaardigde te spelen. 

In het Gemeenteblad van 1951, afde
ling II, vindt men op pagina 1529 wat 
mr. de Roos heeft gezegd ter verdedi
ging van zijn subsidie voor het Volksto
neel. 

Men kan er uit lezen, dat het Rijk toen 
bereid was voor het laatst dit gezel
schap nog een subsidie te geven, indien 
ook Amsterdam bereid was dit te doen, 
opdat de troep het reeds ingegane sei
zoen ten einde zou kunnen brengen. 

Gemeenteraad wilde niet naar liberale waar
schuWing luisteren en aanvaardde de voor
dracht tot het verplaatsen van 't bodecen.t••nm 

Mr. de Roos heeft toen o.m. gezegd: 
"Bij de behandeling van de begroting 
voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen in de Eerste Kamer heeft de staats
secretaris mr. Cals de toezegging gedaan, 
dat het Rijk bereid was het Volkstoneel 
nog weer voor een jaar te helpen, mits 
van andere zijde ten minste f 15.000 zou 
worden bijgedragen. B. en W. stonden 
dus voor de keuze of het gezelschap de 
straat op te sturen of nog de groep de 
gelegenheid te geven het laatste jaar 
door te komen". 

Mr. de Roos zeide daarbij in het bijzon
dertot mej. Luns (K.V.P.), die toen even
als nu met de V.V.D. haar stem aan deze 
subsidiëring niet gaf, o.m. dit: " ... zou 
men hier inderdaad van een liquidatie
subsidie kunnen spreken. In ~lit licht be
zien zou mej. Luns er dan ook geen be
zwaar tegen behoeven te hebben haar 
stem aan deze voordracht te geven. 
Hoofdzaak is, dat verdere subsidiëring 
van dit gezelschap niet zal plaats vinden. 
In dit licht moet de voordracht worden 
beschouwd". 

Wij stellen hierbij uitdrukkelijk vast, 
dat mr. de Roos - men leze er het aan
geduide gemeenteblad op na - op gener
lei wijze ook maar enigerlei restrictie 
heeft gemaakt, dat hij subsidiëring weer 
zou willen gaan overWegen in geval van 
toekomstige reorganisaties. Het was toen 
voor mr. de Roos definitief ·uit. Heel de
finitief! 

Hoe definitief uit het toen was kan 
blijken uit de reactie van de daar

na in 1953 ingediende voordracht - ge
meenteblad afd. I bladz. 193, waarbij B. 
en W. tot ieders verrassing toch weer dit 
Volkstoneel wilden gaan subsidiëren. 

Zij schreven in hun· toelichting: "Ver
wachtende, dat aan het einde van het 
seizoen 1951-52 de stichting zou :worden 
geliquideerd, ook omdat van rijkswege 
geen subsidie meer in het vooruitzicht 
. was gesteld, hebben wij u in onze voor
dracht van 21 September 1951 voorge
steld aan .deze stichting nog éénmaal een 
subsidie van ten hoogste f 15.000 voor 
genoemd seizoen te verlenen. Het is ech
ter anders gelopen dan wij konden voor
zi.en. Het gezelschap is nfet geliqui
deerd ... enz." 

Waaruit tEm overvloede blijkt, dat B. en 
W. dus in 1951 niet het alternatief had
d~n gesteld van het ,.tenzij er reorgani
saties tot stand zouden komen" - aller
minst! Het was heel anders gelopen dan 

Een inconsequente politiek van B. en W. 
Bij de behandeling in de raad van de voordracht om het bodecentrum van de 

N .z. V oorburgwal te verplaatsen naar een terrein aan de Pontanusstraat bij de 
Zeeburgerdijk, heeft de fractieleider van de V.V.D., de heer R. Th. J. Ie Cave
lier er met klem op aangedronge11 dit voorstel terug te nemen en beter voor te 
bereiden; in deze zin, dat B. en W. éérst overeenstemming zouden hebben be
reikt met van Gend en Loos, dat ook deze onderneming naar het nieuwe cen
trum zou gaan. 

Terecht betoogde de heer Ie Cavelier, dat men dan alle bodebedrijven over 
één kam moet scheren. 

Van de zijde van B. en W. heeft men het wel wilJen doen voorkomen, dat 
er in feite geen moeilijkheden waren, omdat Van Gend en Loos wel bereid 
is zijn lijndiensten te verplaatsen. Maar waarom - zo vroeg de heer Ie Cavelier 
terecht - staat er dan in de voordracht dat alsnog getracht zaL worden te berei
ken, dat Van Gend en Loos de andere delen ook overplaatst? 

De heer Ie Cavelier heeft er bovendien op gewezen, dat men de Wet Auto
vervoer Goederen niet zal ku.nnen hanteren om onwilligen te dwingen. 

Van Gend en Loos kan de "verlader" 
zijn van goederen en die door een ,.bode
dienst" bij zijn panden op de N.Z. Voor
burgwal laten afhalen. Daar doet men 
niets tegen. 

Maar deze en andere waarschuwingen 
van de Ie Cavelier ten spijt heeft men de 
voordracht er doorgedreven. De kleine 
zelfstandige bodedienst heeft zich gewil
lig getoond (kan hij ook niet ietwat in 
de lure gelegd zijn?), maar met de grote 
heren is het kwaad kersen eten. 

De heer Ie Cavelier heeft toch duide
lijk aangetoond, dat Van Gend en" Loos 
tenslotte te herleiden is tot het Departe
ment van Verkeer en dat men dáár eerst 
overeenstemming over deze zaak had 
moeten bereiken om zeker te zijn, dat 
ook Van Gend en Loos zou verdwijnen. 

Over ruim een jaar zal het nieuwe bo
decentrum gereed zijn en dat betekent 
het einde van de verkeerschaos op de 
N.Z. Voorburgwal en in de Spuitstraat. 

Althans, zo ziet het er naar uit, afgaan
de op de mededeling, dat de commissie, 
waarmee B. en W. hebben gesproken en 
die representatief zou zijn voor alle bode
bedrijven, inderdaad zo representatief is. 

.Een overeenkomst met een. commissie ... 
wij vinden dat toch maar een vaag ding 
en de figuur, dat deze commissie een 
voorzitter had die zelf in de nabijheid 
van de N.Z. Voorburgwal, nml. op de 
P.H. Kade, bodediensten (schip en auto) 
in het groot bedrijf en daar gevestigd 

kan blijven - met verdwijning van veel 
naburige concurrenten - vinden wij ook 
wat vaag. 

Erg gerust op een geheel conflictloze 
verplaatsing van al die bodediensten zijn 
wij nog niet. 

Men kan het met de wethouder eens 
zijn in zijn argument tegenover de heer 
Ie Cavelier, dat er nu met spoed moet 
worden gehandeld, maar men kan het 
zakelijk ook volkomen met de V.V.D.
fractieleider eens zijn, dat men geen 
voordrachten moet indienen waarbij over
eenkomsten in het spel zijn, die nog niet 
goed zijn vastgelegd en waar nog tal van 
practische en juridische moeilijkheden in 
kunnen schuilen. 

Wat de spoed betreft, die nu als stok 
achter de deur werd gebruikt ... de ver
keerschaos ter plaatse is niet van van
daag of gisteren! De heer Ie Cávelier zelf 
heeft al jaren achtereen op verbetering 
van die -situatie aangedrongen . 

• • • 
0 "'llangs is, in verband met het tun-

nelplan Groot, zo met nadruk van 
sommige kanten aan de orde gesteld, dat 
een eenmaal genomen besluit niet her
roepen moet worden, wil Amsterdam zich 

. niet belachelijk maken. 
In dit verband moge er even aan wor

den herinnerd, dat het nieuwe bodecen
trum eerst naar de Jan van Galenstraat 

zou gaan. Dat werd herroepen, want men 
had dat terrein nodig voor de bouw van 
tijdelijke barakken voor Publieke Wer
ken, tot welk doel een crediet van een 
milHoen beschikbaar werd gesteld. 

De bodediensten zouden naar het Gos
terdok gaan. De tijdelijke barakken voor 
Publieke Werken op het terrein aan de 
Jan van Galenstraat werden ook weer 
geannuleerd, want daar moest de Heli
haven komen. En de bodediensten wer
den toen weer gedacht aan Zeeburger
dijk-Pontanusstraat. 

Dat terrein wàs sinds jaren gereser
veerd voor een kinderspeeltuin en voor 
de vestiging van een tehuis voor ouden 
van dagen. Nu is dáár weer een streep 
doorgehaald, tot wanhoop van de buurt
bewoners, die al jaren op de speeltuin 
wachten, aan wie de speeltuin bovendien 
was toegezegd, doch welke speeltuin bleef 
wachten omdat - ja, het werd zo gezegd 
van de tafel van B. en W. - Amsterdam 
er nog geen geld voor had ... 

Zo ziet men: in het ene geval, bij het 
tunnelplan Groot, is men van de zijde 
van het stadsbestuur verontwaardigd in
dien alle aan diepgaande studies geoffer
de tijd van Publieke Werken met een 
herroeping van een autotunnelbesluit te
niet zou worden gedaan; in het andere 
geval worden de eigen plannen vä.n Pu
blieke Werken met een lieve lust in een 
handomdraaien vernietigd en beloftes, 
van een speeltuin, zonder enig bezwaar 
ongedaan gemaakt. 

Het geheim van dit merkwaardige ver
schil in beleid en eergevoel zal waar
schijnlijk moeten worden gezoc1i.t in de 
"diepgang" van de studie~~ der onder
scheidene projecten. 

Wat geheimen betreft tenslotte nog dit: 
een Amsterdamse krant heeft gemeld, 
dat Van Gend en Loos er niet aan denkt 
te vertrekken van de N.Z. Voorburgwal, 
omdat deze onderneming daar jaren gele
den, na uitvoerig overleg met de stede
lijke overheid, haar kostbare expeditie
gebouw heeft neergezet. 

Zou dit verklaren waarom B. en W. 
niets voelen voor 's heren Ie Cavelier's 
aanbeveling om die zaak èèrst te rege
len? Want bij zulke Inconsequenties in 
het beleid ko~t men natuurlijk bijzonder 
zwak te staan tegenover de wederpartij. 
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N.V. 
W. A. HOEK's 

MACHINE.. EN ZUURSTOFFABRmB. 
Boofdkan,oor en Machlnefabrtell 
'- Schiedam 

Compressors voor alle gassen en lederen druk. 
llla'-llaties voor de bereldin& van suuratot. snkstof ens. 

N. V. Staaldraadkabel· en Herculestouwfabriek 

voorheen 

}. C. DEl\ HA 4N 
I GORINCHEM I 

BLYDENSTtiN & Co. N.V. 
ENSCHEDE 

SPINNERIJ, WEVERIJ, BLEKERIJ & VERVERIJ 

Fabrikanten· van Katoenen & Rayon manufacturen 

TUINARCHITECTUUR- BOOMKWEKERIJEN 

Ontwerpen 
Aanleggen 
Onderhouden 

GIJSB. VURENS 
Ringvaartweg 98 • Rotterdam (0.) • Tel. 22114 

C. van der Giessen & Zonen's 

I Scheepswerven N.V.,. 

Krimpen aan den IJssel 

STAALBOUW 

RÖRINK &Y·JD.BROEK 
------~ENSCHEDE~--~--
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N.V. KATOENSPINNERIJ BAf/ISt-IOEVE 
ENSCHEDE 

Spinners en Twijners van katoenen Weef- en Tricotgarens in veelzijdige opmaak. 

Kwaliteit K.B ••••• de beste I 

N.V. Aannemersbedrijf 

J. VAN EGTEREN & ZOON 
JA V ASTRAAT 92 

ENSC~EDE 

• 
TEL. 7341 

Gebruik Nederiandse waar, 
dan helpen , wij elkaar. 

Utiliteitsbouw • Betonbouw • Wegenbouw ,. 
! 

Aannemersbedrijf "H. EGGINK., 

GROND
BETON. 
en 

BOUWWERKEN 

111 

TAXATIES 

ENSCHEDE TEL. 2639 

De VelopA klem 

opent. ~t~~Mt het Meteoor rlfwlelblok. 

....._ MOQelljlcheden voor het doelmatig en ordelijk parka,.. 

- ......... VelepA klemmen ellen geen onderhoud ea 

-•den gemakkeffile beveltlgd op leder verticaal vlak. 

lovenclle11, vormen z!j geen belemmering - het verkeer. 

len produot van Df METEOOR 

Verkoop VM dtt produot ulttlulteiMI 
vla het Rotterdamse kantoor 
van N. V. 0. Mateoot 

SchiedamsediJk 67 A 
TeL K 1800-22799 

GEBR.VAN HEEK N.V. 
TELEF. 5943 • POSTBUS 33 • ENSCHEDE 

SPINNERS- WEVERS - VERVERS - DRUKKERS • 

CREMATIE 
In Zwitserland bestaan 22 Crematoria, 

in Zweden 31, in Engeland 71. 

In Nederland 2 Crematoria.· 
Helpt de ontwikkeling der 

crematiegedachte bevorderen, 

wordt lidi 
Inlichtingen Hoofdkantoor 

Vereniging, voor Facultatieve Lijkverbrandin~ 

Riouwstr. 186, Deo Haag, Tel. K 1700-004'791 
I 

• 
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NIEUWE· CREDIETVORMEN VOOR 
DE· MIDDENSTAND (11) 

Z oals bekend is, is er in verscheidene branches 
van de middenstand een actie gaande om te 

komen tot het oprichten van een eigen waarborg· 
fonds, uitsluitend ten behoeve van de branchegeno
ten. Dat 'deze branche-waarborgfondsen voor de toe· 
komst erg nodig zijn, vindt zijn oorzaak in de vol-
gende ontwikkeling. . 

Als wij even terug gaan tot 1940, dan moeten wij 
constateren, dat de middenstanders toen een zeer 
moeilijke tijd achter de rug hadden als gevolg van 
de crisisjaren 1930-' 38. 

In 1937 heeft men de Vestigingswet Kleinbedrijf 
in het leven geroepen, welke beoogde in verschil
lende branches enige ontspanning te geven, gezien 
de slechte economische toestand, waarin zij verkeer
den. 

Dit kon echter niet op korte termijn geschieden 
en alvorens de Vestigingswet Kleinbedrijf haar re
venuën ging afwerpen, moest er een bepaalde aan
looptijd worden genomen. Deze werd natuurlijk 
doorkruist door de gebeurtenissen in de Meidagen 
van 1940. : 

Naar mijn mening is het niet nodig een uiteenzet
ting te geven over de positie van de Middenstanders 
tijdens de. bezettingsjaren. Maar. weL w.as. de. toestand 
in '194' zó, 9at vele ondèrn.emers over léfPitaal 
beschikten, doch niet over een goederenvoorraad. 
Ook hun inventaris en gereedschappen waren voor 
een groot deel verouderd. 

Van het kapitaal eiste de fiscus een groot deel op, 
omdat rekening werd gehouden met de toestand in 
1940. Het resultaat was derhalve: geen liquide mid
delen, althans niet voldoende om voorraden aan te 
kopen en de inventaris en het gereedschap te ver
nieuwen. 

Natuurlijk is in deze toestand langzamer:hand ver
betering ingetreden, maar toch voor de Ol.ideren te 
langzaam om nog voor hun levensavond te sparen. 
Ook was er geen geld beschikbaar om zoons of doch· 
ters, die in het bedrijf zouden opvolgen, aan be
drijfskapitaal te helpen. En, om het nu toch mogelijk 
te maken, dat jonge mensen een zaak kunnen over
nemen en ouderen iri de gel,egenheid worden gesteld 
zich uit zaken terug te trekken - een ontwikkeling 
waarbij nu eenmaal geld te pas komt - hebben de 
besturen van verscheidene branches getracht dit ont
stane hiaat te overbruggen door het oprichten va11 
een branche-waarborgfonds. 

Als voorbeeld kan ik hier noemen het Waarborg
fonds voor het Kruideniersbedrijf. De kruideniers
branche was de eerste, welke hiertoe einde 1952 het 
initiatief nam en gezegd mag worden, dat dit initia
tief met succes is bekroond. 

Ik wil niet te veel met cijfers werken, maar nood
zakelijkerwijze moet ik er enige noemen. 

Per 31 December 1954 waren in de kruideniers
branche door haar eigen fonds reeds 168 eredieten 
toegestaan, tot · een gezamenlijk bedrag van 
f 1.506.800.-. 

Op 1 Juli 1955 was dit aantal reeds gestegen tot 
217, met · een totaal credietbedrag van rond 
f 1.965. 700.·. 

Van deze 217 eredieten werden er 11 onderge
bracht bij het Bedrijfsuitrustingscrediet tot een to
taal bedrag van f 97.100.-. Dit Bedrijfsuitrustings· 
crediet is dus een andere vorm van crediet als het 
Inrichtingscrediet, waarover ik in mijn lezing zo 
uitvoerig heb gesproken. 

Deze cijfers tonen dus wel aan in welk een grote 
behoefte deze branche-waarborgfondsen kun11en 
voorzien en daarom is het verheugend te kunnen 
mededelen, dat ook bij de bakkers en zuivelhandela-. 
ren, speciaal meer de melkhandel, al reeds besloten 
is tot oprichting van zo'n waarborgfonds en het be-

nodigde stamkapitaal hiervoor reeds gefourne~rd is. 
In de groentenhandel, bij de slagers en in de tex

tielbranche is het overleg, zoals men dat noemt, in 
e.en ver gevorderd stadium, terwijl bij de drogisten, 
banketbakkers, rijwielhandelaren en horecabedrijven 
de plannen het beginstadium reeds achter de rug 
hebben. 

V oor deze waarborgfondsen moeten de branches 
zelf natuurlijk een stamkapitaal bijeen brengen. Dit 
bedrag wordt dan zowel door de Ned. Midden
standsbank als door de Overheid verhoogd op basis 
van een overeengekomen vermenigvuldigingsfactor. 

Tenslotte ligt het in de bedoeling, wanneer de 
branche-waarborgfondsen in voldoend aantal tot 
stand zijn gekomen, ook nog over te gaan tot de 
instelling van een zgn. "Restfonds", waar diegenen 
van de middenstandsondernemers, die voor een ere
cliet in aanmerking wensen te komen, maar hiervoor 
geen beroep kunnen doen op een fonds van hun 
eigen branche, kunnen aankloppen. 

Hierbij wil ik nog even nadrukkelijk vooropstel
len dat die branches, welke over een eigen waar
borgfonds beschikken, altijd een voorsprong hebben 
en behouden, hetgeen ook nog tot uitdrukking kan 

ERELIJST van 

komen, wanneer zij een beroep doen op de twee 
nieuwe credietvormen, ressorterende onder het Al
gemeerr Waarborgfonds voor de Middenstand, t.w. 
het hypothecair-erediet en hel' inrichtingscrediet. 

* * * 
Ik zou deze uiteenzetting willen besluiten met 

mijn erkentelijkheid te willen betuigen aan het De
partement van Economische Zàken en in het bijzon
der aan de Staatssecretaris voor zijn initiatief om te 
komen tot een af gerond geheel inzake de aan de 
middenstand te verstrekken credieten. 

Toch meen ik, dat nog één schakel ontbreekt. Het 
is de taak van de branche-waarborgfondsen bij over
name van een zaak geldelijke bijstand te verlenen. 
Indien echter aan de overname van een bestaande 
zaak in een oude omgeving de verplichting veJroc-. 
den is ook het bedrijfspand, te n.v1"'""'•··'" 

ondervinding geleerd, dat het 
che-w.aarborgfondsen daartoe meestal 
is. Men zou dus ook voor aankoop 
den bij overname van een zaak nog 
regel in overweging dienen te nemen. 

de Afdelin~n 
Competitie neemt grf!otse vormen aan 

Een indrukwekkend aantal afdelingen heeft in de 
afgelopen periode haar minimum streefgetal, zoals 
door het Algemeen Secretariaat was aangegen·n, 
overschreden. Het aantal aanvragen om toegangsbe
wijzen voor de middagvergaderingen op 17 Septem
ber is legio. 

Zonder enige afdelin~. tekort te willen doen, wil
len wij dit keer een bijzonder eervolle vermelding ge
ven aan onze nieuwe afdeling te Maassluis. Deze 
afdeling, die enkele maanden geleden met 16 leden 
werd opgericht, heeft niet alleen haar ledental meer 
dan verdubbeld, maar thans ook haar minimum 
streefgetal voor de V.V.D.-dag met ruim 150% over
schreden. Een eresaluut aan het actieve bestuur van 
deze nieuwe partij-afdeling. 

De Afdeling Amhem ging met ~5% over haar mi
nimum streefgetal heen, 

Breda met 40%. 

Tiel en Loppersum zagen kans 50% meer kaar. 
ten te verkopen. 

Ridderkerk/Slikkerveer, Adorp en Eindhoven gin
gen met resp. 70, 75 . en 80% over hun minimum 
streefgetal heen. 

Ook de afdeling Hoog Blokland zag kans 80% 
meer kaarten te verkopen, evenals de Afdeling Berk• 
hout. 

Oldekerk/Niekerk en Drachten verkochten 100% 
meer kaarten. 

De Afdeling Aduard in de provincie Groningea 
ging met 150% over het minimum streefgetal heen. 

Rijswijk en Velp/Roozendaal haalden beide 200% 
meer. 

De Afdelingen Oss en Heiloo wisten met een in
drukwekkemle 300% hun J:DiO:imum 'streefgetal te 
overschrijden. 

De Afdeling 's-Gravendeel, waarvan wij in een 
vorig nummer reeds vermeldden, dat zij 125% bovea 
haar niinimum streefgetal was, heeft nu inmiddels 
400% meer kaarten verkocht. 

De Afdeling Ezinge in de provincie Groningen 
staat deze week ver uit bovenaan op de ranglijst 
met 700% meer kaarten dan het minimum streef· 
getal voor deze afdeling aangaf. 

Nog slechts 4 weken scheiden ons van de 17e Sep
tember en wiJ zijn benieuwd naar de resultaten, die 
de verschillende afdelingen in deze periode nog zul• 
Jen weten te behalen. 
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OOK ONZE EERSTE-KAMERFRACTIE 
BESTREED HET CREMATIE-ONTWERP 

Jl ier socialisten stemden met V. Jl.D. tegen 
"De ontworpen regeling is niet geworden een royale erkeaaing van het goed 

11lCht der lijkverbranding, een recht, dat, aaa.r prof. Kranenburg schreef, een 
onverrriijdelijke consequentie is van de beginselen van het zesde hoofdstuk van de 
Grondwet, getiteld: "Van de Godsdienst", dat op het staudpunt staat van de vol
komeJ!. vrijheid van belijdenis van godsdienstige meningen. 

Een en ander resumerende, constateer- . 
de onze geestverwant, dat van kerkelijke 
zijde, zowel van rooms-katholieke als van 
orthodox protestants-christelijke, uitdruk
kelijk is erkend, dat lijkverbranding niet 
in strijd is met Christelijke beginselen, 
maar slechts met de Christelijke traditie. "De ontworpen regeling is geworden een proeve van blijkbaar ongaarne sa.nc

tionneren van datgene wat men nu eenmaal, gezien de gegroeide praktijk, sanc
tionneren moet, welke proeve bovendien nog ontsierd wordt door benepen aan
doende beknibbeling op tal van punten". 

De tijd, waarin crematie werd be
schouwd als een bij uistek atheïstische of 
anti-Christelijke vorm van lijkbezorging, 
is lang voorbij. Vele gelovigen laten zich 
tegenwoordig verassen. Deze woorden zouden een aanhaling kunnen zijn uit de ·betogen van prof. 

Oud in de Twee~ Kamer, of van prof. Molenaar of mr De Vos van Steenwijk, In 
de Eerste Kamer, naar aanleiding van het ontwerp nieuwe Begrafeniswet omtrent 

de crematie gehouden. 

De concrete bepalingen 
De bepalingen van het wetsontwerp 

besprekend, zei de heer De Vos 
van Steenwijk, de eis van een testament 
of codicil in dezen niet te kunnen aan
vaarden. Bovendien is dit een niet te ver
dedigen vorm voor personen, die juist 
de 18-jarige leeftend hebben bereikt. Het 
is te voorzien, dat crematie van jeugdige 
personen, even boven de 18 jaar, door dit 
wetsontwerp vrijwel niet zal kunnen 
voorkomen, omdat toch wel vaststaat, dat 
zij eerst op latere leeftijd zich · met het 
maken van beschikkingen over hun be
grafenis zullen bezighouden. 

In werkelijkheid werden zij aldus gesproken door . • • mr L A. Donker op een 
protestvergadering, op 14 April 1940 te Amsterdam gehouden tegen een toen 
aanhangig wetsontwerp, dat ongeveer dezelfde bepalingen bevatte als dat van 
thans. Dezelfde mr L. A. Donker, die toen zo juist de bezwaren. en gevaren zag 
en zelfs een beroep deed op de Grondwet, is de socialistische minister van Justi
tie, die t h a n s, ter wille van het "compromis'', de memorie van toelichting op 
dit verwerpelijke ontwerp mede had ondertekend. 

Een compromis, dat in het politieke leven dikwijls onvermijdelijk is, maar dat, 
zoals prof. Oud het zo terecht heeft gesteld, niet aanvaardbaar is, waar het onze 
vrijheidsrechten, waar het de rechten van de mens betreft. 

Onze Eerste Kamer-fractie heeft er 
gedacht en haar stem 
onthouden, nadat mr 

en prof. Molenaar 
bestreden. 

van Steenwijk kon 
grote groepen van het 
innerlijke verootrus

Zij hebben het gevoel 
. de geestelijke grondslag 

de samenleving op het spel staat. De 
verdraagzaamheid is in gevaar. De ver
draagzaam~id, die er, naar spr. opmerk
te, van uitgallt, dat ik of mijn groep niet 
de gehele waarheid ontvangen hebben, 
maar de waarheid slechts ten dele ken
nen. 

Men is, zo zei de heer De Vos terecht, 
opgeschrikt door de wijze, waarop hier 
door een z.g. compromis (men kan er ook 
nog een ander, lelijk woord voor gebrui
ken) een geestelijk probleem is opgelost. 

Hij noemde het opvallend, dat de pro
testvergadering~n ook pas waren losge
komen, nadat het wetsontwerp in de 
Tweede Kamer was aangenomen, het
geen hij een nieuw bewijs achtte, dat de 
Eerste Kamer als Kamer van revisie van 
groot belang is. 

Is crematie in strijd met de Christelijke 
beginseien? Dat is aiet vol te houden en 
hij kon te dien einde o.a. verwijzen naar 
artikel 237 van de Kerkorde der Remon-
stranten, dat luidt: "De Remonstrantse 
Broederschap stelt crematie gelijk met 
ter aarde beselling". Men zal, zo zei hij, 
toch moeten aannemen, dat de Remon
strantse Broederschap niet tot deze uit
spraak zou zijn gekomen. indien er twij
fel zou bestaan over de vraag, of de cre
matie in strijd is met de Christelijke be
ginselen. 

De heer De Vos van Steenwijk haalde 
ook een artikel aan uit de christelijk-his
torische "Nedeilander", dat met de be
slissing in de Tweede Kamer niet inge
nomen was en waarin werd betoogd, dat 
het bij de kwestie van de crematie niet 
gaat om handhaving van een Christelijk 
beginsel, maar alleen om een Christelijke 
traditie. "Juist nu de Christelijke begin
selen niet in gèvaar zijn, konden we meer 
vrijheid geven, h a d d e n wij. meer vrij
heid m o et en geven", aldus dit artikel 
~ een blad van een richting, welker bei
de Kamerfracties unaniem voor het ont
werp van wet stemden. 

Belangwekkend was ook het· slot van 
dat artikel: "Zal ook hier de geest van 
het compromis boven de vrijheid worden 
verkozen? Wij zijn zo trots op onze chris
telijk-historische vrijheid en roemen deze 
!loog. Wij moeten deze hoog houden en 
llaar slechts dan in gevaar zien, als het 
om principiële kwesties gaat". 

Tenslotte citeerde de heer De Vos van 
Steenwijk nog uit het jaar 1916 (de r.k.) 
prof. Aengenent, die heeft uitgesproken 
dat de grondtoon van zijn redenering en 
die van prof. Struycken dezelfde was. nl. 
dat wij hier te doen hebben met een 
~westie van opportuniteit en dat het dus 
niet onvoorwaardelijk is uitgesloten. dat 
er omstandigheden kunnen komen, waar-
in het voor een r.k. minister of Kamerlid 

Kr. Dr. R. H. BARON DE VOS 
VAN STEENWIJK 

geoorloofd kan zijn, mede te werken aan 
de invoering van facultatieve lijkver
branding. 

Bovendien kon onze woordvoerder nog 
wijzen op het adres van een aantal nota
rissen, die Qok de aandacht vestigden op 
de gebrekkige regeling van dit punt. 

De heer De Vos van Steenwijk besprak 
vervolgens de zeer ongelukkige regeling 
van de crematie voor personen beneden 
de 18 jaar (men zie hiervoor onze over
zichten n.av. de behandeling in de Twee
de Kamer), de kwestie van de armlasti
gen en de inbreuk op de gemeentelijke 
autonomie, dat de gemeenten geen cre
matoria mogen oprichten of daaraan sub
sidie verlenen. 

Dit wetsontwerp, zo verklaarde baron 
De Vos van Steenwijk tenslotte, maakt 
zo'n grote inbreuk op de geestelijke vrij
heid, dat het voor ons onaanvaardbaar is 
en in strijd met het begrip verdraag
zaamheid. 

De vrijheid van de men. 

P rof. Molenaar, als tweedeV.V.D.-er 
over dit ontwerp het woord voe

rend, betoogde, dat de fundamentele vrij
heden van de mens nauw zijn verweven 
met het democratisch staatsbestel. De 
democratie is, zoals Josephus Jitta het 
zo terecht heeft uitgedrukt, meer dan 
een louter formeel begrip; zij rust op een 
zedelijke basis: de eerbied voor de zelf· 

DEZE BURGER 
is zich (mentaal) aan 't trainen voor demonstrator en veroveraar van de 
straat, want op 17 September wil hij op Scheveningen goed voor de dag 
komen. Ilc heb in mijn achtertuintje een mooie hoop stenen en planken 
opgestapeld. Daar oefen ilc mij elke morgen op als barricadenstormèr. Ik 
ben dan nog ongeschoren en zonder brillantine in het haar; de "\foefen 
in oude pantoflels, het pyama los om de half-blote tors, een blauwe vlag 
in de opgeheven arm. De achterburen hangen uit de ramen en sporen mij 
met rauwe kreten aan. Het is b"'t verzetje van de gehele buurt. 

llc weet _nu wat .ü: bitter mis: ons strijdlied. 
Eerst deed ik het met de Marseillaise, maar dat was mij toch niet 

origineel genoeg. Nu heb ik op de melodie van Roomse Blijdschap toe· 
passelijke woorden gemai:tlct en u moest eens horen hoe mooi dat over alle 
achtertuintjes klinkt, wanneer ik, onder het zwaaien van de vlag, het "Libe
ralen dat zijn wij en willen wij· blij-hij-ven" zing. Het maakt grote indruk op 
de buurt. De timmerman en de horlogemaker zijn er al van overgelopen: van 
de pé van de a naar onze eigen plaatselijke afdeling. En de melkboer die 
met zijn rechterbeen in Welter en met zijn linker in Romme stond, denlet 
er ernstig over met beide op de stevige grond van onze V.V D. te gaan 
staan. Zo bemerk .ü: nu reeds, vier weken v66r het echt wordt, welk een 
invloed van onze demonstratie zal uitgaan. 

Ik begrijp nu ook, dat wij er, tot nu toe, niet verstandig aan hebben ge
daan de straat de straat te laten en haar over te laten aan het anders
denleende deel der natie. Ik ben ervan overtuigd dat 17 ~eptembêr nog 
maar een begin zal zijn en dat wij de smaak z6 te pakken zullen krijgen, 
dat wij in het vervolg iedere week, achter Oud en Van Riel aan, straat na 
straat, plein na plein en stad na stad zullen gaan veroveren. 

In mijn gedachten zie ilc het historische feit reeds geschieden, dat Romme, 
als laatste der oude garde, het moede, rose hoofd in mevrouw Fortaniers 
schoot legt onder de rauwe aanmoedigingskieten van 

DEZE BURGER 

Prof. Kr. A. N. MOLENA_AR 

standige persoonlijkheid en ook voor de 
gelijkwaardigheid van alle burgers. Dit 
sluit uit zowel onderdrukking als rechts
ongelijkheid en dus ook discriminatie. 

En nu beschouwen wij, liberalen, het 
als een aantasting van de vrijheid van 
het individu om al datgene te doen, wat 
tot verwezenlijking strekt van wat het 
in het laatste ogenblik van zijn leven wil, 
dat met zijn stoffelijk overschot ge-
schiedt. . 

Mirûster Beel had de beperking van 
de vrijheid van cremeren o.L gemoti
veerd met erop te wijzen. dat de begra
fenis een algemeen aanvaarde zede is. De 
algemeen aanvaarde zede verandert in
tussen. Prof. Molenaar verwees hier naar 
de veranderde opvattingen omtrent het 
naar de kerk gaan op Zondag per fiets 
en het gebruik maken van openbare ver
voermiddelen op de Zondag. Die moge
lijkheid van voortdurende verandering 
van de zede erkende trouwens ook prof. 
Diepenhorst <A.R.), toen hij zei, dat zelfs 
de Christelijke zede niet onaantastbaar is. 

Prof. Molenaar herinnerde ook aan het 
feit, dat de heer Oud en hij in de staats
commissie voor de Grondwetsherziening 
zich mede hadden gesteld achter de af
schaffing van het processieverbc!Ci. Wij 
hebben. zo zei hij, dit gedaan, omdat wij 
menen. dat hier voor alle burgers, of zij 
nu katholiek zijn of niet, een gelijke vr*" 
beid dient te bestaan. 

De gewoonte, om in verschillende de
len van· ons land op dit ogenblik proces
.sies te houden. is 6ók geen algemene ze
de. Niettemin zijn wij ·(prof. Kolenaar 
doelde hier dan op prof. Oud en hem
zelf) van mening, dat het hier een zeer 
gerechtvaardigd verlangen van onze 
katholieke landgenoten betreft, en wij 
zijn geneigd, aan dat verlangen tege
moet te komen. 

En nu· zou hij gaarne hebben gezien. 
dat de r.k. leden van deze Kamer, wan
neer van liberale zijde een dergelijk -
wat hij dan wilde noemen: breed -
standpunt wordt ingenomen ten aanzien 
van de processievrijheid, meer begrip 
zouden hebben gehad voor de bezwaren. 
die dit wetsontwerp heeft gewekt bij de
genen, die de beper)dngen. welke aan 
het cremeren worden opgelefd, een aan
tasting noemen van een stuk geestelijke 
vrijheid. De heer Molenaar wilde er -
ook tegenover mr Van Walsurn <Arb.). 
die min of meer smalend van een .,liber
tinistisch neutralisme" had gesproken -
voor waarschuwen wanneer men anders 
dan met het oog op de openbare orde bij 
de uitoefening van onze geestelijke vrij
heden beperking zou willen aanvaarden. 

Ergernü wekken 

Er is gezegd, dat men geen ergenis 
bij anderen mag opwekken. Prof. 

Molenaar gaf de verzekering, dat hij zich 
ook wel eens aan de vroegere 1 Mei-op
tochten had geërgerd, maar het was toch 
nooit bij hem opgekomen om te zeggen: 
dat moet een einde .nemen. 

Bij die optochten werden leuzen mee
gedragen als: .,Wie maakt onze centen 
zoek, dat is Ruys !ie Beerenbrouek!" Mis-

<Vervolg op pag. 3) 
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schien hebben de voorstanders van de 
Regering zich daar toen aan geërgerd. 
maar voor mij - aldus de heer Molenaar 
- is dat irrelevant. Hij bleef er daarom 
bij: dat ergeren mag niet de doorslag ge• 
ven, w'nt als men dat doet en dus de 
geestelijke vrijheid beperkt, legt men er 
een subjectief element in en komt men 
zodoende tot een sterke beperking van 
de uitleving van de geestelijke vrijheid. 

Een ander punt: Crematie is nog 
altijd een kostbare bezorging van het 
stoffelijk overschot. Nu mogen volgens 
het wetsontwerp de gemeenten geen cre
matoria oprichten en geen subsidies ge
ven aan verenigingen, die lijkverbran
ding bevorderen. Maar wie treft dit het 
meest? Dit treft het meest de minst 
draagkrachtigen, die de middelen niet 
hebben om -hun innerlijk gevoelen, hun 
innerlijke wens ten aanzien van de bezor
ging van hèt stoffelijk overschot te vol
gen. 

Spreker moèst eerlijk zeggen, dat hij 
niet begreep, dat een dergelijke ernstige 
consequentie van dit wetsontwerp voor 
de heer Van Walsurn en al zijn vrienden 
niet voldóende is om alleen om die reden 
reeds het wetsontwerp te verwerpen. 

De houding der 
meerderheid 

Tot het laatste ogenblik heeft onze 
geestverwant prof. Molenaar getracht, de 
Kaniermeerderheid tot tegenstemmen te 
bewegen, maar het was tevergeefs. Mr 
Van Walsum, de voornaamste woordvoer
der van de P.v.d.A.-fractie, hield een 
redevoering, waarbij hij zoveel slagen om 
de arm hield, dat men aanvankelijk er 
geen touw aan vast kon knopen. Ten
slotte echter kwam zijn redenering toch 
hierop neer: het is een slecht ontwerp, 
maar het is beter dan de huidige toe-
stand. -

Ook mr Kropman (K.V.PJ en prof. 
Diepenhorst (A.R.) hadden nogal wat 
critiek en de heer Kropman had daarbij 
opgemerkt: ,,Als de punten, die de heer 
Van Walsum, de heer Diepenhorst en ik 
als bezwaren naar voren hebben ge
bracht, worden veranderd, zou ik mij 
daarover VeJ;heugen". 

Welnu, zo zei prof. Molenaar, daardoor 
is nu precies een omstandigheid ontstaan, 
waarin de Eerste Kamer een bepaald 
wetsontwerp kan verwerpen. Dan ligt in 
de gehele discussie een duidelijke lijn; 
dan is er. voor de Re~ering een duidelijke 
aanwijzing, hoe zij, gehoord een belang
rijk deel van de volksvertegenwoordiging 
- nl. de Eerste Kamer - moet handelen 
en dan is de weg open om met de ge
opperde bezwaren rekening te houden en 
met een nieuw wetsontwerp te komen. 
Mijn fractie zal dan tegenover een der
gelijk aanmerkelijk verbeterd wetsont
werp, waarvan de giftanden zijn uitge
trokken, zeer welwillend staan. 

Maar de Kamermeerderheid durfde 
l!;ennelijk het "compromis" niet aan te 
tasten. 

Alleen mevrouw Verwey-Jonker sprak 
namens een kleine minderheid in de P. 
v.d.A.-fractie het uit, dit wetsontwerp 
onaanvaardbaar te achten. In tegenstel
ling dus tot de socialistische fractie in de 
Tweede Kamer, die in haar geheel voor
stemde, waren er thans in de Eerste Ka
mer enige tegenstemmers. 

Zo werd het wetsontwerp aanvaard 
met 31 tegen 8 stemmen. Tegen stemden 
de vier leden van onze V.V.D.-fractie: 
Prof. Molenaar, mr Wendelaar, mr De 
\los van Steenwijk en de heer Louwes, 
zomede vier leden van de P.v.d.A.-fractie 
mevrouw Verwey-Jonker en de heren dr 
Wibaut, De Dreu en mr In 't Veld. De 
beide communisten waren niet aanwezig. 

N. V. Rubberfabriek 
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Wij vrouwen en de 
Europese eenheid 

Het ondentaande stuk werd ons door de Contactgroep 
voor vrouwen der Europese Beweging toegezonden. 

De integratie van Europa is een onder
werp, dat in de laatste tijd niet meer in 
de belangstelling heeft gestaan, niet in 
de belangstelling van de buitenlandse 
politiek en niet in de belangstelling van 
de gemiddelde krantenlezer. Wij leven nu 
eenmaal snel en intens en telkens zijn het 
weer nieuwe problemen, die door het 
zoeklicht van de publiciteit worden ge
grepen, ons korte tijd scherpbelicht voor 
ogen staan, en dan weer uit ons gezichts
veld verdwijnen. Waarheen? Wij hebben 
geen tijd om er over te denken, want er 
is alweer iets anders in het licht van de 
schijnwerpers gekomen. 

Zo is het ook gegaan met de integratie 
van Europa. Die integratie van Europa is 
niet alleen een Euro~ese samenwerking. 
Waar twee of drie ·zelfstandige staten 
vlot een afspraak maken, bijvoorbeeld op 
handelsgebied, kan één van de partijen 
even vlot die afspraak weer laten verval. 
len wanneer hem dat voordeliger uit
komt. De eigen, nationale markt blijft 
nummer één, de gezamenlijke, Europese 
markt nummer twee. De prijs op de eigen 
markt is meestal gewaarborgd, dikwijls 
met steun van de nationale regeringen, de 
prijs op de gezamenlijke Europese markt 
is niet gewaarborgd en de vooruitzichten 
op een nieuw, groot afzetgebied schijnen 
vaak irreël. En dus klemt ieder zich vast 
aan het eigene, nationale, en wil men dan 
wèl samenwerking op afgebakende ter
reinen, maar vporal niet meer. 

De Europese integratie echter wil wèl 
meer. Zij 'wil een sUpra-nationale auto
riteit, die boven de verschillende la~den 
staat, die de grotere en kleinere belan
gen tegen elkaar afweegt en tenslotte be
oordeelt wat het gezamenlijk belang ver
eist. Een autoriteit, waarin alle deelne
mende staten vertegenwoordigd zijn en 
waaraan zij alle een gedeelte van eigen 
souvereiniteit hebben overgedragen. Naar 
een autoriteit, die op zijn beurt weer 
verantwoording zal moeten afleggen vol
gens het grondprincipe van de democra
tie. Een Europese Autoriteit dus, met 
daarnaast· een Europees Parlement geko
zen door Europese kiezers. 

Dit ideaal is slechts gedeeltelijk ver
wezenlijkt op één enkel terrein, n.l. Ko
len en Staal. Hier hebben inderdaad zes 
Europese landen: Italië, West-Duitsland, 
Frankrijk en de Benelux, een gedeelte 
van hun souvereiniteit ·afgestaan aan een 
supra-nationale Autoriteit, hoewel nog 
zonder parlement. Deze Autoriteit werkt 
gelukkig nog steeds. Maar toen een twee. 
de supra-nationale instelling, de gezamen
lijke Defensie, verwezenlijkt zou worden, 
toen bleken de nationale weerstanden 
toch te sterk te zijn. In Augustus 1954 
heeft het Franse parlement de Europese 
Defensie Gemeenschap verworpen. 

Men heeft toen, met behulp van Enge
land, een andere oplossing gevonden om 
West-Duitsland in te schakelen in de de
fensie van de Westelijke Wereld en aan 
Duitsland een plaats ingeruimd in de 
West-Europese Unie en in de Noord-At
lantische Verdrags Organisatie. Maar het 
supra-nationale beginsel werd hierbij in 
een hoek geschoven en mèt dat supra
nationale beginsel ook de Europese inte
gratie. 

Over die integratie werd lange tijd niet 
meer gehoord. Een moeizame poging van 
onze Minister Beyen om onlangs op een 
conferentie t€ Messina het gesprek hier
over weer op gang te brengen is maar 
zéér ten dele gelukt. En toch blijft de 
noodzaak tot integratie onverminderd be
staan, wil men duurzame resultaten be
reiken. 

Sinds de oorlog is de Amerikaanse pro. 
ductie - automatisch werkend voor een 
reusachtig afzetgebied - met sprongen 
omhooggegaan. De productie van de 
meest-vooruitstrevende Europese landen 
is óók vooruitgegaan.... ongeveer de 
helft! Onze nationale economieën blijven 
werken voor een te klein afzetgebied, wat 
de goederen duur houdt en de levens
standaard laag en wat de productiviteit 
remt. In dit opzicht wordt de kloof tus
sen Europa en Amerika nog steeds gro
ter, waarbij wij ook de toekomstige eco
nomische mogelijkheden van Rusland 
niet uit het oog moeten verliezen. Er is 
dus alles te zeggen vóór een gezamen
lijke Europese markt. Máár .... en nu ko. 
men de .,maren" .... , de ontelbare grote 
en kleine belangen en belangetjes van 
boeren, kleine, zelfstandige handarbei
ders, groot-industrieën, grootgrondbezit
ters en kartels en van allen die daarvan 
afhankelijk zijn. Al die belangen die ons, 
omdat ze andermans belangen zijn, dik
wijls zo benepen en beperkt toeschijnen, 
maar die gecombineerd met elkaar een 
politieke macht vormen die een regering 
ten val kan brengen. Wij zien dat in 
Frankrijk inet de wijnboeren, in Zuid
Italië met het grootgrondbezit, in West
Duitsland met de kartels. Het zijn allen 
gecombineerde machten die men niet 
"aan" kan. 

En wat moeten wij, vrouwen, daar dan 
mee aan? zult u misschien vragen. Wat 
kunnen wij, vrouwen, hier bereiken waar 
zoveel knappe koppen zich tot. het uiter· 
ste hebben ingespannen en tenslotte heb
ben gefaald? Wat voor kans is er hier 
vool' ons, onpolitieke en ongeschoolde we
zens, die wij, gewone vrouwen, nu een
maal zijn? Ligt er hier één enkele mo
gelijkheid voor ons open? 

Er liggen hier vele mogelijkheden voor 
ons open. Niet op politiek terrein, niet 
op ,,internationaal niveau" of iets derge
lijks, maar op ons eigen terrein, in ons 
eigen gezin. In ons gezin kunnen wij 
buitenlanders te gast vragen. Het aan
tal internationale uitwisselingen is te
genwoordig legio: op kunst- en sportge
bied, onder studenten en onderwijzers, in 
alle mogelijke maatschappelijke groepe
ringen. Nodig de buitenlanders, de vrien
den van uw kinderen of uw eigen vrien
den, bij u thuis, laat ze rondkijken in 
uw huiskamer en helpen afwassen in de 
keuken. Laat ze delen in de kleine 
vreugden en zorgen van het Nederlandse 
gezin, en laat ze onze mening horen over 
het dagelijkse wereldnieuws. Luister ook 
naar hun mening. Steeds meer zal dan 
wegvallen wat we .,gek" en "vreemd" 
vonden in die anderen en er zal voor in 
de plaats komen een sterke band, een ge
voel van bij-elkaar-te-horen, van vriend
schap soms. Altijd is het aardig om een 
groep buitenlandse jongelui afscheid te 
zien nemen van hun gastvrouwen, gast
vrouwen die soms maar een pover woord
je vreemde talen spreken en er van te 
voren zo verschrikkelijk tegenop hebben 
gezien. En dan blijkt er in die paar da
gen een hechte band te zijn ontstaan, 
een warme vriendschap dwars door alle 
nationaliteitsverschil heen. En alweer is 
er een kleine barrière weggevallen. 

Er zijn ook vrouwen die dit werk ge
zamenlijk doen op een meer uitgebreid 
terrein. In onze grote steden bestaan er 
speciale ontvangcomité's van vrouwen, 

Copic """ caa. "'bri•Jc tè · 
Hndn tiCIGT: 

Meiuffr. Joh. H. Springn, 
Alexanderstrae~t 11, Hurlewl., 

* * * 
die met medewerking van de Gemeente-
besturen als gastvrouw fungeren bij in
ternationale congressen. Zij verzqrgen 
rondleidingen en excursies voor de echt
genoten van de congresleden, zij vertonen 
zo goed mogelijk alles wat ons land aan 
schoons en merkwaardigs te bieden heeft. 
Zij laten op verzoek, speciale objecten 
zien op het gebied van onderwijs, kunst 
of maatschappelijk werk. Maar bovenal 
trachten zij persoonlijke contacten te leg
gen, tot een wezenlijke internationale 
uitwisseling te komen, te laten zien hoè 
wij leven en hoe wij tegenover allerlei 
problemen staan. Vele buitenlandse dames 
worden ook thuis ontvangen en het is 
ook hier hoe soms kleinigheden het meest 
worden gewaardeerd. De kleine, gewone 
dingen van het dagelijks leven, waarin 
de éne vrouw de andere zo gemakkelijk 
vindt. · 

Op dit eigen, bescheiden p.~<HJ~J!i~;ne-. 
wij werken, en dan zal er 
tijd plotseling blijken dat 
scheiden plan heel ~~~~~·~çt~~ 
Want op deze bescheiden, 
culaire wijze hebben alle jr•:ifil~edftb~ 
ringen in het menselijk 
trokken. Altijd zijn er 
geweest, die streden en 
streden. En in iedere strijd is er de fase 
geweest dat de toestand hopeloos scheen, 
Dat de kleingeestigheid en de benepen
heid en het eigenbelang en de argwaan 
het schenen te winnen van de grote visie. 
En dan ineens blijkt de openbare mening 
"om" te zijn, werden de meest omstreden 
beginselen als vanzelfsprekend aanvaard. 
Mede door het werk van de voorvechters, 
maar zeker niet minder door dat simpel 
contact van mens tot mens, het telkens 
opnieuw uitdragen in kleine kring van 
de nieuwe gedachten. Het stille, geduldi. 
ge werk, waardoor de tijden .,rijp" wor
den gemaakt. En dan blijkt de politiek, 
die eerst voorop is gegaan met wappe
rende vaandels, tenslotte achteraan te ko
men. Dan is het aan de politiek om die 
nieuwe beginselen, die veranderde ziens. 
wijze, vast te leggen in nieuwe vormen. 
Als het gezin is uitgegroeid tot het dorp, 
het dorp tot de stad, de stad tot provin
cie, de provincie tot staat, de staat tot 
een continent, dan is het aan de politiek 
om aan al die verbindingen een nieuwe 
gestalte te geven. Wanneer wij ons allen 
in onze locale gemeenschappen óók Euro
peaan gaan voelen en dat gezamenlijk 
Europeaan-zijn ons samenbindt, dan pas 
zal de politiek het Nieuwe Europa tot 
stand brengen. Geen kunstmatig opge
bouwd Europa, maar een Europa dat har
monisch gegroeid is in de rijpheid . der 
tijden. En dat wij als vanzelfsprekend 
aanvaarden. 

Hier ligt dan de speciale taak van ons, 
vrouwen. Klein van opzet, bescheiden en 
niet spectaculair. Maar niet minder be
langrijk! Laten de knappe koppen maar 
projecten maken en een machtig bouw
werk ontwerpen. Wij, vrouwen, zullen 
voor dit bouwwerk de bakstenen leveren! 

I. M. C. Bljleveld-Gelinek. 

Abraham van Stolk & Zoonen N.V. 

Houthandel 
Schaverij Zagerij 
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VJU.JHEJD EN DEMOOBATD!l 

Moèilijkheden 
Melksanering DE V.V.D.-DAG IN DE PERS 

Door de voorzitter V8Jl de V.V.D.· 
Raadsfractie in Gouda, de heer J. 
Kruysheer, zijn in verband met de 
melksanering aan het College van B. en 
w. 0nderstaande vragen gesteld. Wij 
vel"melden deze vragen met het 8Jlt• 
woord, dat hierop door B. en W. V8Jl 
Gouqa werd gegeven, omdat wij menen 
dat dit een probleem is, dat in meer
dere plaatsen van ons land thans ac
tueel is. 

1. Is het U bekend, dat onlangs de 
Minister V8Jl Economische Zaken, Prof. 
Zijistra, heeft medegedeeld het wense
lijk te achten; dat ieQ.ere -consument 
uit tenlll-inste tWee melkhandelaren de 
keuze moet hebben? 

A.ntwool'dl · 
Het is ons College bekel).d, dat bij 

beelûit van de · 'MÜûser vari Econ<>mi
s<m-e Zaken d.d.· 2 Maart 1955, . diverse 
in 'bcdrijfsregelingen inzake de klein
handel in melk voorkomende bep!IAin
gen· met ingang van. 3 September 1955 
onverbindend zijn verklaard. 

Tot deze bepalingen behoren o. m. 
die, welke per kleinste gebiedsender
deel (wijk) in het algemeen minder 
dan 3 kleinhandelaren in melk aan
wij~n. 

Volgens het plaatselijke sanerings
contract van 17 Juni 1953 is het Goud
se werkgebied verdeeld in sectoren. 
Iedere sector wordt' door tenminste 2 
en ten hoogste 4 slijters bediend. In de 
practijk komt dit in Gouda neer op 2 
of 3 slijters per sector. 

Overigens moge verwezen worden 
naar het antwoord oP vraag 2. 

2. Is het U bekend, dat in Gouda 
met ruim 40.000 irtwoners de consu
ment geen vrije keuze heeft en dat, 
noch de stadsuitbreiding van dit jaar, 
noch de wens van Zijne Excdlentie de 
Minister van Economische Zaken, Prof. 
Zijlstra, door de melkhandel zijn aange

haar standpunt ten gerieve van 
.te wijzigen? 

id: 
bedoeling van de Minister 

Grote liberale manifestatie in 
Scheveningen 

In een uiteenzetting van het program
ma voor de V.V.D.-dag op Zaterdag 17 
September a.s. schrijft het dagblad "Het 
Vaderland" onder meer het volgende: 

"Het is een niet te miskennen feit, dat 
de liberale gedachte in ons land in de 
jaren na de oorlog belangrijk veld heeft 
gewonnen. Om een tweetal voorbeelden 
te geven: in het Noodparlement zateri 4 
Tweede Kamerleden, die als dragers van 
de liberale gedachte beschouwd konden 
worden; in 1946 bij de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer werden er 6 gekozen; 
in 1948 steeg het aantal leden die voor 
de V.V.D. zitting hadden tot 8 en in 1952 
tot 9.· In de :ti.aagse noodraad zaten een 
drietal leden voor de liberale gedachten
wereld; bij de gemeenteraadsverkiezin
gen in 1946 werden er 4 gekozen, in 1949 
was het aantal·leden van de V.V.D.-frác
ti'e in de Haagse Gemeenteraad gestegen 
tot zes en in 1953 steeg het tot zeven. 

Bij de stijging van het aantal leden en 
geestverwanten bleef de organisatie. van 
de V.V.D. als politieke partij tot dusver
re wat achter. Ook hier gaf Den Haag 
waar de V.V.D. de derde politieke partij 
is, gerekend nàar stemmental, het goede 
voorbeeld, door over te gaan tot een 
wijkenorganisatie, een voorbeeld, dat 
o.m. door Amsterdam werd nagevolgd. 
Maar nog altijd bleef het aantal direct 
betrokkenen bij de actie voor de libera
le gedachte beperkt tot een in verhou
ding tot het stemmental beperkt aantal. 

Thans schijnt men met de 17e Sept. als 
inzet tot een ruimere actie te willen 
overgaan. Het mag als een verheugend 
verschijnsel voor de activiteit van de 
V.V.D. in onze stad gezien worden, dat 
juist in Den Haag de eerste grote lande
lijke bijeenkomst, dte vele duizenden, 
naar de organisatoren verwachten, op de 
been zal brengen, gehouden zal worden". 

Als gevolg van de door het Werkcomi
té op Donderdag, 11 Augustus jl., te 
Scheveningen belegde persconferentie 
zijn in practisch alle landelijke bladen 
van verschillende politieke richtingen 
berichten over de VVD-dag vers(!henen. 

Een bloemlezing uit deze berichten wi],.. 
len wij U niet onthouden. Een redactie· 
nele voorbeschouwing van het "Algemeen 
Handelsblad" publiceerden wij reeds in 
ons vorig nummer. 

Nieuwe Rotterdamse Courant: 
Onder het hoofd "Grootse V.'V.D.-ma

nüestatie in voorbereiding" brengt de 
N.R.C. een zeer uitvoerig artikel, ge
plaatst op de voorpagina van dit blad, 
waarin uitvoerig over de betekenis van 
deze massale demonstraties wordt ge
schreven. 

Het Parool: 
"De "Rode Dinsdag" wordt nu ver

vangen door een "Blauwe Zaterdag", 
want de liberale kleur is blauw en van 
die tint zijn ook de nieuwe nylon partij
vlaggen, welke op de VVD-dag aan het 
Hoofdbestuur zullen wordon aangebo
den". 

De Maasbode: 
"V.V.P. wint veld! 
Flinke winst bij Kamerverkiezingen in 
1956 verwacht". 

De Telegraaf: 
"Sinds 1946 beweegt de aanhang van 

het liberalisme in ons land zich in stij
gende lijn en in 1956 verwachten wij 
versterking der liberale Tweede-Kamer
fractie. Ons daarvan bewust, dienen wij 
van dit vertrouwen in de liberale zaak 
naar buiten te doen blijken". Dit ver
klaarde ons de 'voorzitter der V.V.D., 
Prof. Mr p, J. Oud, in verband met de 
grote liberale demonstratie, welke op 17 
September in Scheveningen zal worden 
gehouden". 

Trouw: 
"Prof. Mr P. J. Oud heeft medegedeeld 

dat reeds nu overal in den lande be· 
langstelling voor deze dag bestaat. An
dere politieke partijen, aldus Prof. Oud, 
zijn ons voorgegaan met het beleggen 
van · massabijeenkomsten. Wij geloven, 

dat wij ook deze, voor ons nieuwe rich
ting, moeten inslaan. 

dat de consumenten 
der kleinhandelaren in 

kiezen, die in hun wijk 
de distributie van melk 

In het Goudse contract is een en an
der tot dusverre nog altijd zó geregeld, 
dat een andere slijter slechts wordt 
toegewezen na een verzoek aan de Ver
trouwensraad resp. de sanerings-com
missie. 

JSieuws uit Afdelingen en· Centralen 

De uitwerking van dit principe ver
liep - naar ons bekend is - niet al
tijd voldoende soepeL 

Hoewel de onverbindend-verklaring 
van diverse bepalingen van het plaat
selijke saneringscontract eerst op 3 
September a.s. haar beslag krijgt en er 
dus voor de plaatselijke melkhandel 

. nog tijd en gelegenheid is zelf de no
dige initiatieven te nemen, spijt het ons 
evenzeer, dat tot op heden eigener be

. weging geen wijziging in de bestaande 
situatie werd gebracht. . 

In dit verband is het ons opgevallen, 
dat de commissie uit de melkslijters 

. reeds geruime tijd geen contact heeft 
. onderhouden met de Vertrouwensraad. 

3. Zijn Burgemeester en Wethou
ders bereid de melkhfllldel op deZe on
gewenste toestand te wijien en te ver1 

. zoeken hier op korte' termijn verbete
ring in te brengen, overeenkomstig de 
richtlijnen van .de Minister van Econo
mische Za,ken? 

· 4. Zijn BUrgemeester en Wethouders 
. bereid, 'indien de melkhandel aan bo
venstaande . _suggestil:! geen gt;\Volg 
geeft! D,Iede m het belang der hui§.vrou
w".en In GQ\tda, ·een en ande.r ter kennis 

· van de Minister van E'éonomisch:e · Za-
ken te brengen? · 

Antwoor((: (3/4) 
Opgemerkt wordt, da,t de melkslijters 

· in deZe Gemeente op vrijwillige' .basis 
. samenwerken. · 

Bij een z.g. · gesanctionneerde rege
ling zou ook het Gemeentebestuur 
daarin gekend zijn. . 

Nu dit bij de huidige regeling niet 
het geval is, menen ·wij, dat er thans 
geen termen aanwezig zijn de· melk
handel te verzoeken op korte termijn 
overeenkomstig de inzichten van de 
Minister van Economische Zaken te 
handelen. 

Het is n.l. bekend, dat daartoe aan
gewezen rijksinstanties blijven voort
gaan een onderzoek in te stellen naar 
de gang van zaken in gemeenten met 
een gesaneerd melkdistributîe-apparaat. 

. Het komt ons voor, dat de datum 

Vergadering Raadsleden 
gemeenten van 75.000 en 

meer inwoners 

De jaarlijkse bijeenkomst van de leden 
van de Gemeenteraden van onze Partij 
van gemeenten van 75.000 en meer in
woners ter bespreking van de gemeente
begrotingèn voor het jaar 1956 zal op Za
terdag 22 October te Utrecht worden ge-
houden. · 

Bij het aftreden van mevr. 
E. van den Bosch-de Jongh 

Gelijk in de dagbladen reeds bekend 
is gemaakt, zal mevrouw E. van den 
Bosch-de Jongh, die voor de V.V.D. zit
ting heeft in de liaagse Gemeenteraad, 
in September haal'· functie neerieggen als 
raadslid. Mevrouw van den ·:Bosch ;:al in 
September een wereldreis van vele 
m,a;mden gaan 'ondernemen en meent, d~t 
eeh zolange afwezigheid niet verenig
baar is met het waarnemen van de taak 

. als gemeenteraadslid. 
'Dit besluit, dat na een tienjarige w~rk

~~~heid in de Haagse .. Raad een grQpt 
verlies betekent voor de V.V.D:-fractte, 
tè)rent de ~na1.1wge;~:etheid en plichts'!>è
t~pting; waarm~de ~pevrouw van ·~n 
13f~· haar. taak als . vertegE:nwoórqigsl{!r 
v'ijn' dè' liberale ged.açhte i~ de Haàgse 
Ràad opvat en kan als een voortreffelij-k 
v~pi·beeld. riaàr vören gebracht w()rdep. 
Kort en. bondig V()erde zij over vele on
derwerpen, in het bijzonder over vraag
st.uitken met. betrekking tot het op.der
wijs; hei zie~_ehhuisw.èzen, de jeugdpro
blemen het woord en mede door haar 
vele arbeid in tal van maatschappelijke 
organisaties in het land, waar zij of een 
leidende rol heeft gespeeld of nog speelt, 
had haar woord groot gezag, zowel in de 
fractie van de V.V.D., als in de Raad. 

Moge zij, die in al deze jaren op uit~ 
muntende wijze blijk heeft gegeven van 
een uitnemende eigenschap, n.l. om in 
teamgeest haar werk in de V.V.D.-fractie 
te doen, na haar terugkeer van haar reis, 
waar zij haar kinderen in verschillende 
werelddelen gaat bezoeken, bereid zijn, 
ook op andere plaatsen mede te werken 
aan de versterking van de liberale ge
dachte! 

van 3 September 1955 dient te worden Hier zij haar dank gebracht voor de 
a,fgewacht. arbeid, in de afgelopen tien jaren ver-

Daarna lmnnen wij ons alsnog be- richt. 

Vergadering Onderwijs
commissie 

De Onderwijscommissie van de Vereni
ging van Staten en Raadsleden zal op 17 
September, des morgens te 's-Gravenha
ge bijeenkomen. In deze v·ergadering zal 
de heer dr J. N. van den .Ende, directeur 
van de Thorbecke-H.B.S., te 's-Gravenha
ge, een inleiding over de tweede Onder
wijsnota houden. 

Oud Beijerland 

In de algemene ledenvergadering van 
onze afdeling werd de candidatenlijst 
voor de aanstaande 2e Kamerverkiezing 
samengesteld en wel als volgt: 

1. Prof. Mr P. J. qud 
2. F. den Hartog 
3. Mevrouw A Fortanier de Wit 
4. Drs H. A Korthals 
5. J. G. H. Cornelissen 
6. G. Ritmeester 
7. R.. Zegering Hadders 
8. Mr H. F. van Leeuwen 
9. H. J. Ankersmit 

10. Mevrouw J'. M. Stoffels-van Haaften 
11. Mevr. M. Kobus-van Rappard 
12. P. Merkelijn' ' 
13. D. W. Dettmeijer 
14. Dr K. van Dijk 
15. J. A v<J.n Overklift 
16. Mr F. Portheïne 
17. A. Caljé 
18. Mr L. R. J. ridder van Rappard 
19. J. v. d. Griend te Puttershoek 
20. G. v. d. Zande te NieuwBeijerland; 

Zuidzijde 

Bij de bestuursverkiezingen werden de 
aftredende bestuursleden - te weten de 
heren W. P. J. Goosens; J. van Dijk; J, 
Verhagen; W. J. Smit; J. F. Moret en D. 
Fonkert herkozen, die allen hun herbe
noeming aannamen. 

Door de pÊmningmeester werd verslag 
uitgebracht. Na het nazien van de reke
ning w·erd hij voor het gevoerde beheer 
gedechargeerd. 

De grote V.V.D.-dag te Scheveningen 
op 17 September a.s. vormde natuurlijk 
ook een punt van bespreking. Ook onze 
afdeling zal met zoveel mogelijk leden 
aan deze liberale manifestatie deelne-
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BOEKBESPREKING 
Crane Brinton: The Shaping of the 
Modem Mind (a Men'or Book) 

In de spotgoedkope Mentor-reeks met 
de gelijmde ruggen is een veel te goede 
studie voor een dergelijke weinig duur
zame productie verschenen van de hand 
van Crane Brinton, Me Lean hoogleraar 
aan de Harvard University <Cambridge, 
Massachusetts). 

Zijn studie is een betrouwbare gids, 
telkens verwijzende naar de bronnen, 
voor ieder, die zich een voorstelling wil 
maken van het zo ingewikkelde proces, 
dat onze moderne cultuur heeft voort
gebracht. 

Zijn studie vangt aan bij Humanisme 
en Hervorming, die hij als voorbet:eiding 
ziet van de 18e eeuw, de eeuw der Ver• 
lichting, waarin doe moderne mens zich 
voor het eerst volledig ontplooide. 

Deze periode kenmerkte zich - aldus 
de schrijver - door "het geloof, dat alle 
mensen hier op aarde een toestand van 
geluk kunnen bereiken, die in het Wes
ten vroeger slechts bereikbaar geacht• 

. woerd voor enkele begenadigde Christé~' 
nen na hun dood" (p. 113). · · 

Het liberalisme ontstond in deze eeuw 
der Verlichting en zo is deze eeuw het 
uitgangspunt vari de nieuwe tijd. 

Tijdens het lezen van deze studie ont
dekt een Nederlandse liberaal, dat hij de 
18e eeuw ten onrechte verwaarloosd en 
onderschat heeft. Het komt ons voor, dat. 
met name de veel gesmade Patriotten· 
eerherstel verdienen. Niet Thorbecke 
maar zij hebben het Liberalisme in Ne·• 
derland geïnaugureerd. Wat zij opge- · 
bouwd hadden is in de Napoleontische' 
tijd en de Restauratie-periode afgebro
ken. Thorbecke heeft het liberale huis 
echter op de fundamenten, die door de 
Patriotten gelegd waren, opgetrokken. 
Dit is een zijdelingse les, die uit de sti• 
mulerende studie van Prof. Brinton te 
Ieren valt. 

Crane Brioton hamert het er bij de 
lezer in, dat de liberale idealen van vrij· 
heid en democratie uit de in Nederland 
bepaald miskende 18e eeuw stammen. 
Dit historische inzicht dient gemeengoed 
onder· ons te worden. 

De Amerikaanse cultuurhistoricus be
pleit geen onveranderde handhaving van 
het 18e eeuwse optimisme .. De vorige en 
deze eeuw hebben de optimistische mens
beschouwing omgezet in een realistische. 
Hij pleit daarom voor een democratie 
zonder "pie in the skie". Aan boet slot 
van zijn boek wijst hij op de realistische 
mentaliteit yan de Amerikaanse soldaten, 
die de tweede Wereldoorlog in gingen, 
"om een onaangename, maar noodzake
lijke opdracht te vervullen. Zij deden 
hun werk goed, zonder ophef. Nid als 
idealisten, niet als cynici, maar als rea
listen gingen zij de oorlog in" (p. 260) . 

De Verlichting overschatte de mens. 
Als nazaten de:r Verlichting blijven wij 
trouw· aan de beginselen der Verlichting 
zonder het naïeve optimisme dezer peri~, 
ode. Crane Brioton eindigt zijn studie al
dus: "Een realistische democratie, waar
in de burgers de problemen van moraaï· 
en staatkunde benaderen, rekening ho\1-
dende met het onvolmaakte - net zo als 
de goede boer doet en de bekwame na
tuurkundige en de ervaren zielzorger -
een dergelijke democratie eist meer van 
haar burgers dan· enige cultuurvorm ooit· 
heéft gedaan; maar overal waar aan deze' 
eisen wordt beantwoord, is de kans op 
een alle voorafgaande culturen overtref-' 
fende cultuur groot" (p. 261). ' 

"The Shaping of the· Modem Mind" 
kan vrij vertaald worden met: de op
komst ván het liberalisme. Het boek van 

· Crane Brintoil. schetst deze opkomst van 
het liberalisme, dat hij ook voor de 21e 
en 22e eeuw als. de grondslag van onze 
Westerse beschaving stellig verwacht. In
derdaad, het liberalisme heeft niet slechts 
een groot verleden, maar ook een grote 
toekomst. Het vaste geloof i.n · de toe·
komst van het liberalisme spreekt uit 
ieder bladzijde van deze lezenswaardige 
studie. 

P. D. van Royen 
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17 September a.s. 
Extra veerboot 

De van heind~ en ver-re komende be
zoekers voor onze V.V.D.-da.g zullen 
niet alleen met extra treinen en auto
bussen worden aangevoerd, maar er 
zal ook een extra veerboot tussen Hel
Ievoetsluis en Middelharnis worden in
gelegd om onze Partijleden. en geest
verwanten van het eiland Goeree en 
Overflakkee in de nacht van 17 op 18 
September naar huis te kunnen ver
voeren. 

" 

Mededeling van het Algemeen 
Secretariaat 

1 Het Algemeen Secretariaat is ge
opend van des morgens 9 uur tot des 
middags 5 uur. 

. Van 12 t.m. 16 September zal ook 
des avonds van 7.30 uur-10.00 uur 
het Secretariaat geopend zijn en tele
fonisch bereikbaar onder de nummers: 
111768 en 114375. 

Autowimpels 

Bij het Algemeen Secretaria~t kun
nen kleine lichtblauwe autowimpels 
worden besteld, die als opschrift dra
gen: 

"V.V.D.-dag - 17 September 1955". 
De kosten hiervan bedragen f 0.75. 
Wij hopen binnenkort langs onze 

Nederlandse wegen vele auto's te zien 
r~jden, welke met deze wimpel zijn ge
tooid. 

Verkeersregeling 
17 September 

In overleg met de Commissaris van 
de Haagse Verkeerspolitie gelden voor 
Zaterdag, 17 September a.s., de vol
gende verkeersregels: 

1e. Alle particuliere auto's en auto
bussen moeten op eigen gelegenheid 
naar Scheveningen rijden. Vorming van 
colonnes aan ·de toegangswegen naar 
Den Haag kan door de Verkeerspolitie 
niet worden toegestaan, aangezien der
gelijke colonnes een totale ontwrich
ting van het verkeer in de stad Den 
Haag ten gevolge zouden hebben; 

2e. Alle particuliere auto's en auto• 
b,ussen, die in de nabijheid van de Kur
zilal of het Circusgebouw te Scheve
ningen op de gemeentelijke parkeer-

. terreinen willen parkeren, moeten 
voorzien zijn van een bepaald parkeer
teken, hetwelk gratis door het Alge
meen Secretariaat beschikbaar wordt 
gesteld. Auto's, voorzien van dit spe
ciale kenteken zullen door de Ver
keerspolitie op parkeerterreinen in de 
onmiddellijke nabijheid der vergaderza
Jen worden toegelaten. 

Programma V.V.D.·daCJ 

12.30 uur: 
'Kransletginr op het rraf van Thor

. becke op de Algemene Begraafplaats aan 
de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage. Muzi
kale medewerking van het Haags Kamer

. koor onder leiding van Cor Backers. 

3 uur n.m.: 
Aanvang van de grote openbare ver

gaderingen in het Circusgebouw en de 
Kurzaal te Scheveningen. Sprekers: Prof. 
Mr. P. J. Oud en Mr. H. van Riel. Aan
bieding van Partijvlaggen aan het Hoofd
bestuur der Pàrtij. Declamatie door Me
vrouw Roosje Driessen. Mu.zikale mede
werking van de Koninklijke Fanfare 
Sempre Crescendo uit Middelharnis
Sommelsdijk onder leiding van Willem 
Vernooijs en het Fanfarecorps Paul Kru
ger uit Den Haag. 

8.30 uur n.m.: 

Cabaret avond in de Kurzaal, ·waaraan 
medewerken: Alexander Pola, Katja 
Berndsen, Hetty Blok, Swen Smeele, Jan 

Oradi en het uit 8 personen bestaande 
dansorkest van Tom Erich. Einde van 
het programma 2 uur. 

Kaarten cabaret-programma 

Bij het Algemeen Secretariaat kunnen 
thans de kaarten voor de cabaretavond 
worden aangevraagd. 

De toegangsprijs bedraagt f 1,-, belas
ting inbegrepen. 

Persconferentie 

Donderdag, 11 Augustus j.l., werd door 
het Werkcomité ter voorbereiding van 
de V.V.D.-dag een persconferentie ge
houden, waar vertegenwoordigers van 
bladen van verschillende politieke rich
tingen aanwezig waren: o.a. hadden re
dacteuren van: 

Het Vrije Volk, Het Vaderland, Trouw, 
De Tijd, Nieuwe Rotterdamse Courant, 
De Telegraaf, Het Algemeen Handels
blad, Het Parool en talloze andere bladen 
aan de uitnodiging van het Werkcomité 
gevolg gegeven. 

Door Prof. Mr. P. J. Oud werd een 
uiteenzetting gegeven van de betekenis 
van deze, dag, terwijl door .de heer D. W. 
Dettmeijer, voorzitter van het Werk
comité en de Landelijke Commissie ter 
voorbereiding van de V.V.D.-dag ver
schillende mededelingen over het pro
grammá werden gédaan~ Ook Mr 11'. van 
Riel, ondervoorzitter der Partij, was op 
deze persconferentie aanwezig. Door de 
aanwezige redacteuren werd een groot 
aantal vragen gesteld, die door de heren 
Oud en Dettmeijer werden beantwoord. 

Voorbereidingscommissie 
afdeling Delft 

Onder voorzitterschap van de secreta
ris/penningmeester der afdeling Delft, de 
beer P. J. H. Drabbe, kwam de voorbe
reidingscommissie van deze afdeling in . 
vergadering bijeen. 

Besloten werd alle leden van de afde
ling Delft persoonlijk te gaan bezoeken, 
teneinde van een zo groot mogelijk aan
tal bezoekers aan de V.V.D.-dag verze
kerd te zijn. 

In principe werd besloten, dat men zal 
trachten met de bezoekers uit Delft ge
zamenlijk de maaltijd te nuttigen. 

De vergadering, die gekenmerkt werd 
door een bijzonder prettige sfeer, besloot 
op 15 Augustus a.s. opnieuw bijeen te 
komen. 

Activiteit op Goeree en 
Overflakkee 

Onder voorzUterscha11 van de heer 
K. Kaptein, voorzittf'r der Ondercen
trale Flal{kee, kwamen vf'rtegenwoor
digers van alle afdelingen op het eiland 
Goeree en Overflakkee in vergadering, 
bijeen ter bfspreking van de reis, flie 
men gezamenl\jk op 1.7 September naar 
Scheveningen wil maken. 

Nadat de Organisator-Propagandist 
df'r Partij, de heer L. van Vlaardingen, 
een uiteenzetting had gegeven van de 
bt>tekenis van deze dag voor onze Par
tij, kwamen uit de vergadering ver
s<•.billenfle suggesties naar voren, die 
uit\·oerig werden besproken. 

\Vanneer onze Part\jlt>den en geest
Vt'rwanten van Goeree en Overflakkee 
ook het avondprogramma willen mede 
maken, zal het noodzakelijk zijn een 
extra veerboot van Hellevoetsluis naar 
Middelharnis te laten varen. Mede ge
zien het feit, dat de Koninklijke Fan
fare "Sempre Crescendo" onder leiding 
van Willem Vernooijs muzikale , mede-

werking verleent aan de vergaderingen 
op 1.7 September, verwacht het bestuur 
van de Ondercentrale Flakkee, dat een 
groot aantal bezoekers de verre reis 
naar Scheveningen zal mede maken. 
De extra veerboot zal in de nacht van 
1.7 op 18 September om 3.30 uur uit 
Hellevoetsluis vertrekken. 

Concept-circulaires 

Partij-afdelingen, die hun lt'den in 
een persoonlijke circulaire willen op
wekken tot deelname aan de V.V.D.
dag, kunnen hiervoor concept-circulai
res bij het Algemeen Secretariaat aan
vragen. Een beperkt aantal van deze 
conceJJt-circulaires is nog voorradig. 

Smalfilm van de V.V.D.-dag 

Zoals reeds eerder werd medege
deeld, is door de Landelijke Commissie 
ter voorbereiding van de V.V.D.-dag 
op 17 September a.s. een wedstrijd uit
geschreven voor de smalfilmers onder 
onze Partijleden en geestverwanten. 

Het is de bedoeling, dat van alle 
evenementt>n op de 17e September op
namen kunnen worden gemaakt. 

Vanzelfsprekend zullen ~n de deel
nemt'rs aan deze wedstrijd alle moge
lijke facilitt"iten worden verstrekt, zo
dat zij behoorlijk in de gelegenheid 
zijn filmopnamen te maken. Als hoofd
tlrijs wordt beschikbaar gesteld een be
drag van f 250.-, te besteden aan arti
kelen op filmgebied. Aan~eldingen 
voor deelname aan deze wedstrijd liefst 
zo spoellig mogelijk bij het Algemeen 
Secretariaat der Partij. 

Onze partijvlaggen 

Zoals bekend, zullen op 17 September 
aan het Hoofdbestuur der Partij symbo
lisch partijvlaggen worden aangeboden. 
Deze vlaggen, die van lichtblauw nylon 
zijn vervaardigd, dragen in het midden 
het welbekende V.V.D.-embleem. 

ne bezoekers van onze V.V.D.-dag zul
len, zodra zij op het Gevers Deijnootplein 
aankomen, aan de vlaggenmasten op het 
Kurhaus en het circusgebouw deze par
tijvlaggen reeds zien wapperen. Ook aan. 
de vlaggenmast van het Algemeen Secre
tariaat aan de Koninginnegracbt zal op 
17 September een V.V.D.-vlag worden 
gehesen. 

Gelaste stalen ltuizen van 
6-11 "m.m. blank getrokken 

• 
Gela1te 1talen vlampijp 

e 
G- - WaterleiAlg bu ... 

zwart en 
gegalvanlsearcl tot ..... 

N. V. RIJN STAAL 
v/hJ. W.OONK&Co 
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Voorbeeld ter navolging 

De Afdeling Oostvooroe heeft in haar 
laatst gebouden ledenvergadering beslo
ten aan de penningmeester der Partij een 
bedrag beschikbaar te stellen uit de af
delingskas voor de propaganda voor de 
17e September. 

Vanzelfsprekend zijn wij deze afdeling 
zeer erkentelijk, niet alleen voor deze 
financiële bijdrage, maar tevens voor dit 
daadwerkelijke blijk van medeleven voor 
het welslagen van deze voor onze Partij 
zo belangrijke dag. 

Afdelingssecretarissen 
opgelet 

U wordt dringend verzocht, de 
verhuizing van leden naar een 
andere gemeente onmiddellijk op 
te geven aan het Algemeen Secre
tariaat der V.V.D.. Koninginne-· 
gracht 61 te 's-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het lid zijn <haar) 
contributie over het lopende jaar 
al dan niet heeft voldaan, get be
drag der contributie en of er ook 
gezinsleden zijn. 

Het Algemeen Secretariaat 
draagt zorg, dat de afdeling in de 
plaats van vesti'ging hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Werkt er toe mede, dat niet on
nodig leden voor ~ ·lf~:r;tij ver-
loren gaan! . · · · ~ ~,qv IS&>i• 

Bij vtrbaat oq@ltlli!ij'.~lfllil"'l~ 

Inlichtingen bMileilil t~ 
lidmaatschap der V.~-.." 
voor Vrijheid en Democratie 
zijn te verkrijgen bij de plaat
selijke afdelingen en bij het 
Algemeen Secretariaat: Konin
ginnegracht 61, 's-Gravenha-
ge (telefoon 111 768). 

Voor Chemisch 
Reinigen met 

FIX-COUPE 
NABEHANDELING 
<waardoor de coupe 
van ieder kledingstuk 
onberispelijk hersteld 
en de textielvezel ver· 
jongd wordt): 

Chemisch Reiniglngs ïedrljf 

Van Alphen 
ROTTERDAM: 
HOOFDKANTOOR: 
Oostzeedijk 206-201, 
telet. 28026, 26669, 

11 I 733 (2 lllnan) 
Dordtseloon .I I 0, i. 

·· teL 7 494 
Burgem. Hottmonpl. 2, 

tel. 25861 
Crooswijkseweg 47, 

tel 116952 
Ie Pijnackerstraat 132, 

tel. 83990 • 

Friesch- Groningsche Hypotheekbank N. V. 
Nederlandse he Hypotheekbank N. V.· 
Rotterdamsche Hypotheekbank N.V. 
Algem. Friesche Hypotheekbank N.V. 

Amsterdam - ·s-Gravenhage - Groningen - Rotterdam 

De Directie: 

GELDEN ·BESCHIKBAAR 
voor eerste hypotheek 

BILLIJKE VOORWAARDEN 

Mr M. J. BOS 
Mr F. C. KLEYN 

Mr J. WILKENS 
Mr A. F. VAN MANEN 
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Politiek 
. 

nzeuws uit de hoofdstad 

FUNCTIE VAN DE PROVINCIE 
DEMOCRATISCHE . ORDE 

IN -DE 

\ Naar Thorbeeke's woord: "Een klein rijk zal 
kunnen overtreffen 

de 
vastheid grootste • 

r,n 

REDE' VAN Mr j. DE WII.JDE 
"De provinciewet is DietiJ JDeel' dan een oiPbulsel. Zij kàn ruimte geven aan 

provinciale actlvltelten. Of deze provinciale ·activiteiten zich in de toekomst 
voldoende zullen ontwikkelen. hangt in belangrijke mate af van het besef van 
eteen kracht van het provinciaal bestuur en van de houding van de Rijkswet
gever en de Rijksregering. In de taakverdeling tussen de territoriale organen: 
gemeente, provincie en Rijk ~ nog veel gewijzigd kunnen worden; door de 
provincie meer In te schakelen, waartoe het nieuwe wetsontwerp in ruime mate 
gelegenheid ~eeft, en dan niet als instrument doch als verantwoordelijk orgaan. 
dat in de grootst mogelijke vrijheid beslist, zal de democratische orde beter tot 
haar recht komen". 

Aldus de kern van een waarschuwing, 
welke mr J. de Wilde heeft doen door
klinken in zijn in de vergadering van de 
Provinciale Staten van Noordholland van 
4 Augustus gehouden rede. Mr de Wilde, 
die als lid van de Statencommissie het 
rapport over het ontwerp van wet voor 
de provincie, dit rapport volkomen on
derschreef, heeft, na de toelichting door 
dr Schot't:en, voorzitter van die commis
sie, toch ook nog de behoefte gevoeld tot 
een persoonlijk, men kan wel zeggen spe
cifiek liberaal woord over dit wetsont
werp - waarmee hij overigens in genen 
dele wilde pretenderen het rapport of de 
toelichting van dr Scholten onvolledig 
of onbevredigend te oordelen. Doch er 

· de Wilde behoefte er 
de commissie heeft 

'J!borbecke ge
hetgeen mr de 
gerechtvaardigde 

r-J:MI!lr<)m herinnerde 
aan, wat de gro

in zijn "Aanteekning 
op de Grondwet" ruim honderd jaar ge
leden schreef. en ,.,",. 

ke onze tegenwoordige Staat vordert, 
eene voorwaarde is van ons behoud. Het 
volle bezit der gemeentelijke vrijheid, 
door de Grondwet toegezegd, is meer, 
dan iets anders, het middel om deze wor
tel te doen vatten in het volk, met wiens 
naaste belangen en minst veranderlijke 
betrekkingen van zamenleving zij daar
door innig wordt verbonden. Zonder een 
bedrijvig locaal en provincia,al burger
vegt mist de werking van het Staatsbur· 
gerregt haren grondslag. Men zal de me· 
deregeerzucht van onzen tijd niet onder· 
drukken. Men geve haar het voedsel en 
de. rigting, die haar passen; en een klein 
RiJk zal de grootste in vastheid kunnen 
overtreffen". 

In zijn betoog heeft mr de Wilde ook 
de aandacht gevraagd -voor het terrein 
van de provinciale financiën, daar de 
Statencommissie met zoveel woorden in 
haar rapport zegt, dat de ontplooiïngs
mogelijkheden van de provincie afhan
gen van het toedelen van voldoende 'mid
delen. 

Het is niet voldoende, dat aan de pro
vinciën voldoende middelen worden toe
bedeeld. De taakverruiming van de pro-

vincie zie ik, zo betoogde mr De Wilde, 
voornamelijk in de z.g. autonome sfeer 
liggen. Er dient daar een onverbrekelijke 
en zo mogelijk rechtstreeks verband te 
blijven bestaan tussen het doen van de 
uitgaven en het verkrijgen van de mid
delen. De uitgaven, welke in het belang 
van de provincie worden gemaakt, die
nen te worden bekostigd door de bur
gers van die provincie. Alleen, indien dit 
het geval is, kan men verantwoorde be
slissingen nemen. Ik zie zeer wel, dat 
op dit stuk zeer vele, ook technische 
moeilijkheden liggen. Maar ik maak mij 
ook zorgen over de geest van onze tijd, 
die teveel naar nivellering en naar cen
tralisatie zweemt. 

"Dan zal de tendenz tot nivellering in 
botsing moeten komen met de zelfstandi
ge ontplooiïng; dan zal blijken, dat de 
centralistische tendenzen niet te rijmen 
vallen met de behoefte tot decentralisa
tie, tot autonoom bestuur, waarvan het 
ontwerp provinciewet getuigenis aflegt. 
Autonomie Is immers ondenkbaar zonder 
financiële autonomie". 

Mr De_ Wilde heeft, verwijzende naar 
de betrekelijkheid van standpunten, zo 
ook in de Statencommissie, hét leggen 
van een eigen accent een motief te meer 
geacht om zijnerzijds een beschouwing te 
geven over het door hem toch onder
schreven rapport. Daarin wordt in afwij
king van d-e Grondwetscommissie voor
gesteld het laatste lid van artikel 150 
van de Grondwet te laten vervallen. 
Hierover zeide mr De Wilde het volgen-
de: · 

"Hoewel Uw commissie meent, dat de 
Commissarill in mindere mate een Ol'
gaan van de provincie iil, dan de burge
meester van de gemeente, wilt U de 
Commissaris niet expressis verbis belas
ten met de uitvoering van Koningsbeve
len. Hiertegen heeft onze commissie 

geen bezwaar gemaakt. Toch aarzet ik 
hier. De bestrijding van het standpunt 
van Uw commissie door mr De Monchy 
in het tijdschrift voor Overheidsadmini· 
stratie <nr. 480) beeft mijn aarzeling 
nieuwe voeding gegeven. In het bijzonder 
de redenering, dat bij een z.g. hinderlijk 
bevel door de Regering aan de Commis
saris gegeven, in het systeem van de 
Grondwetscommissie een verantwoorde
lijk bewindsman, n.l. de minister, voor 
de bevolen maatregelen aansprakelijk is, 
in plaats van een Commissaris, die toch 
alleen voor zijn .aandeel in het beleid van 
Gedeputeerde Staten in het openbaar 
verantwoordelijk is te stellen, acht ik 
sterk". 

In verband met het inzicht van de 
commissie, dat zij de mogelijkheid tot 
uitbreiding van het aantal leden van Ge
deputeerde Staten van zes tot acht una
D.i.em gewenst achtte en gelet op de uit
spraak, dat personen, die in het maat
schappelijke leven belangrijke functies 
vervullen, niet meer bereid worden ge
vonden en niet meer in staat zijn een 
dergelijke zware taak, die als nevenfunc
tie bedoeld was, op de schouders te ne
men, heeft mr De Wilde nog eens de na· 
druk gelegd op de wenselijkheid tot uit
breiding van het ledental, zeker wan
neer men bedenkt, dat de nieuwe pro
vinciewet toch voor decennia moet wer-
ken. · 

Hoezeer standpunten betrekkelijk zijn, 
zoals ik reeds heb gezegd, betoogde mr 
De Wilde, kan ook blijken uit het feit, 
d;1t niet alle leden van mijn fractie voor 
die uitbreiding gevoelen; zij vrezen, hoe
wel zij het uitgangspunt onderschrijven, 
onnodige uitbreid:ing. , ._ . 

Zijn betoog sloot mr De Wilde met de 
wens, dat het door de commissie ge
maakte ontwerp spoedig vrucht zou 
mogen dragen, .zodat Nederland binnen
kort een provinciewet rijk mag zijn. "De natuur 1s ntt~• uaarom zoo rijk, de

wijl zij ééne kracht, maar omdat zij eene 
oneindige verscheidenheid van wezens, 
ieder met eigen kracht, onder eene alge
meene wet laat werken. Hoe velerlei 
huishouden, elk dienstbaar aan de een
heid, vereenigt alleen het menschelijk or
ganisme! De Grondwet heeft begrepen, 
wat in zovele nieuwerwetsché Staten 
wordt miskend, dat onderscheid en zelf
bestaan der leden met onderwerping aan 
het stelsel van één ligchaam zeer wel 
vereenigbaar zijn. Zij wil, dat de alge
meene regering onverdeeld behore aan 
het geheel; dat zij niet bandele voor pro
vinciale of pla'itselijke gemeente, waar 
deze handelen kan voor zich zelve. Zij 
wil tevens deze organen van het Staats
wezen tot zelfregeling en -handhaving, 
in harmonie met het geheel, verpligten. 
Terwijl zij alzoo in ieder deel zijn eigen 
levensbeginsel oproept, is hare strekking 
om het stoffelijk en zedelijk vermogen 
van het geheel grenzenloos te vermenig
vuldigen en te verhoogen. 

Wie moet ,,het hoofd koel houden?" 

Eene vermenigvuldiging en verhooging, 
die, bij de ontzaggelijke inspanning, wel-
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Socialistisch vermaan 

zelf ook wel 

aan 

ter 

communisten, dat het socialisme 

harte zou, mogen nemen 
·Na de proteststaking van één dag in 

de Rotterdamse haven is op instigatie 
van de E.V.C. een dergelijke staking in 
de Amsterdamse haven gevolgd. Het is 
daarbij tot lichte botsingen gekomen 
tussen demonstrerende stakers en poli
tie. Er is een vergadering gehouden 
van de socialistische vakbond - die de 
nieuwe C.A.O. VQOr zijn leden toch had 
aanvaard - waarop het chaotisch is 
toegegaan, vooral door toedoen van de 
communisten die daarbij aanwezig wa
ren. En daarna - Zaterdag 1.1. dus 
zeer recent - werd er weer gestaakt 
te Rotterdam en het aantal deelnemers 
aan die staking moet men al evenmin 
in de kring van de communistische 
vakbeweging zoeken. 

"De beschf..mende tonelen, die Zich te 
Amsterdam hebben afgespeeld tijdens 
de havenstaking, verlangen een ver
klaring. Waaraan is het te wijten, dat 
de arbeiders weer, als in de dagen van 
het syndicalisme, een halve eeuW gele
den, geweld gebruiken, zelfs tegen hun 
eigen mensen?", vroeg het socialisti
sche Vrije Volk. Het blad noemde als 
een van d·e oorzaken, die de arbeiders 
terugdrijven naar vroegere strijdmetho
den, de stemming, welke min of ·meer 
veld. wint, namelijk dat in deze tijd van 
hoogconjunctuur alles kan. Waarop het 
blad dan deze uitspraak deed: .. Wie het 
hoofd koel houdt begrijpt dat in een 
land als Nederland, dat voor de helft 
van zijn productie op export is aange
wezen, de basis van zijn welvaart aan
tastbaar is, ook in een tijd van hoog
conjunctuur en dat het losbreken uit 
een vast en veilig beleid om een on
zekere winst van het ogenblik binnen 
te halen, de grond onder onze voeten 
weggraaft en het meest de arbeiders 
dupeert." 

Dit artikel in het socialistische par
tij-dagblad zou een goed uitgangspunt 
zijn voor een studie over de psychologie 
van .het socialis!Jle en. zijn leiders. Wat 
het vermaan betreft om het hoofd koel 
te houden, een vermaan dat hlèr dient 
om het gevaar van het "heet"-hoofdige 
communisme te schetsen, dat is een 
farce. Want het N.V.V. - in teg~n
stelling met de confessionele bonden! 
- stuurt aan op een nieuwe loo!lronde 
en dat juist onder het motief dat de 
arbeider moet meedelen in de welvaart. 
Zelf wenst het N.V.V. zich, om de ar
beiders te vriend te houden, zich niet 
te matigen. Wanneer het "baas boven 
baas" van de uit Politieke winzucht nog 
meer· eisende communisten in het spel 
komt, dan bepleit het plotseling die 
matiging. Twee aangezichten - twee 
monden! 

Wat die beschamende tonelen betreft 
moge het N.V.V. niet vergeten C:at het 
enige tijd geleden tijdens de staking 
van de diamantbewerkersbond zelf de 
vroegere methoden als vanzelfsprekend 
heeft goedg-ekeurd. Werkwilligen zijn 
toen gemolesteerd. Het woord "onder
kruiper'', door het socialisme sinds de 
dagen van het syndicalisme met zoveel 
psychologisch raffinement toegepast, 
deed in N.V.V.-kring weer opgeld. 

Dàt wapen heeft zich tegen het so
cialisme gekeerd. W{Ult de havenarbei· 
der, die zijn communistische kornuiten 
zag staken, wilde niet graag op zijn 
beurt de "onderkruiper" zijn. Men 
heeft het gezien bij de tramstaking, 
men zag het nu in de haven dat een 
kleine groep de grote en gediscipli
neerd georganiseerde groep heel ge
makkelijk aan het wankelen brengt 
wanneer ze methoden toepast uit de 
strijd van het socialisme, dat thans 

uiterlijk verburgelijkt en niet aan zijn'' 
wezenstrekken herinnerd wil worden. ~ 

Persoonlijk inzicht en persoonlijke:~ 
verantwoordleijkheid heeft het socialis
me bij zijn aanhangers nooit gekweekt. 
Daarom hebben de socialistische vak
bondsleiders in de uren van spanning 
geen vat op hun leden - ook niet om
dat velen, die men nooit heeft willen 
of durven voorhouden dat er grenzen 
móéten zijn aan socialistische verove
ringen, nu zien dat de kleine groep 
proteststaking wil voor het be:.-eiken 
van precies hetzelfde doel als het 
N.V.V. langs de weg van het georgani
seerd overleg: meer loon. Want het 
doel, men vergete dat niet, is van 
N.V.V. en E.V.C. precies hetzelfde. 
Alleen methode waarop en tempo 
waarin men het bereiken wil, is ver
schillend. 

Daarom moet het socialistische 
partij-dagblad de dubbelrol van het so
cialisme niet ad absurdum drijven door 
nu nàïef te vragen wat toch de oor
zaken kunnen zijn dat de arbeiders, 
ook tegenover elkaar, weer geweld ge
bruiken. Men kan toch niet ®or een 
verandering van het etiket van S.D.A.P 
in P.v.d.A. zijn gehele wrleden en zijn 
gehele wezen afschaften of effecten 
ongedaan maken! zelfs niet in schijn 
wanneer men, zoals nu valt waar te ne
men, de politieke concurrenten ver
maant het hoofd koel te houden en on
derwijl zelf zijn aanhang voorhoudt dat 
het niet zijn gerechtvaardigd deel 
krijgt in de welvaart, die voor deze 
dubbelrol het enige ogen.blik labiel, het 
andere ogenblik stabiel wordt voor
gesteld. 
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WEEKBLAD V A N DE VOLKS PAR TU VOOR YRIJHE ID EN .. DEMOCRATIE 

OP NAAR SCHEVENINGEN! 
N aarmate de %eventiende September nadert, 

komt de liberale wapenschouw, welke die 
dag in Scheveningen wordt gehouden, in het mid~ 
delpunt der belangstelling te staan. Niet alleen in 
eigen kring, waar tallozen zich beijveren om deze 
partijdag te maken tot een demonstratie zo groots 
als men het tot voor kort onder liberalen vrijwel 
voor onmogelijk hield, maar ook ver daarbuiten. 
Daarvan getuigen de artikelen en beschouwin~ 
.gen, niet slechts in bevriende en neutrale pers~ 
organen, doch ook in de bladen van tegenstall
ders. Men gevoelt blijkbaar algemeen: de V. V.D.~ 
dag in Scheveningens Kurhaus is een teken. 

* * * 

plaats e~ tijdstip zijn niet willekeurig geko~ 
zen. Schevenirtgen maakt deel· uit van 

Den Haag, de plaats waar onze Regering zetelt 
en onze Volksvertegenwoordiging haar hoge taak 
verricht. En Zaterdag 17 September is de dag, 
waarop ditmaal het parlementaire jaar als beëin~ 
digd wordt beschouwd. De minister van Binnen~ 
landse Zaken sluit dan officieel de zitting der 
Staten~Generaal, welke de daaropvolgende Dins~ 
dag (Prinsjesdag!) door H.M. de Koningin weer 
wordt geoJ>end. 

* * * 

A fsluiting van een parlementair jaar pleegt 
van de zijde der Regering gepaard te 

gaan met een summiere vermelding van hetgeen 
in die periode door de Regering in gemeen over~ 
leg met de Staten~Generaal aan y;etgevende ar~ 
beid tot stand gekomen is. Dat is dus een soort__. 
tussentijdse balans op het vier jaren omspannen~ 
de regeringsprogramma dat een regering zich 
normaliter heeft voorgesteld te verwezenlijken. 

Het lijkt ons goed gezien van onze partijlei~ 
ding, op dezelfde dag, waarop de heer Beel na~ 
mens H.M. de Koningin de Staten~Generaal 
dank brengt voor hun werk in het afgelopen par~ 
Iementaire jaar, voor de leden en geestverwanten 
van de V.V.D. eveneens te verschijnen met een 
,.tussentijdse balans". 

Door allerlei oorzaken vindt het parlementaire 
werk in onze jaren niet steeds de belangstelling 
en de waardering waarop het recht heeft. Wij 
achten dit bedenkelijk, niet allereerst omdat wij 
daarin zien een gemis aan deferentie voor het 
werk onzer parlementariërs, doch veel meer nog 
omdat dit gemis zo licht uitloopt op onderwaar~ 
dering van het parlement en het parlementaire 
stelsel. het plechtanker onzer volksvrijheid. 

* * * 

H eeft het dus in 't algemeen wel degelijk 
zin, één dag in het jaar special~ aandacht 

te vragen voor het parlementaire werk in een 
jaarperiode verricht en daardoor volk en verte~ 
genwoordiging weer wat nader tot elkander te 
brengen, dit alles geldt in dubbele mate voor•een 
partij als de onze. 

Immers de V.V.D. is oppositiepartij met alle 
voor~ en nadelen daaraan verbonden. Tot de 
voordelen behoort de omstandigheid, dat zij het 

.r:egeringsbeleid onbevangen en op zijn suivere 
métites kan beoordelen. De recente parlementaire 
geschiedenis (huur~ en belastingswettenf) he~ 
wees dat dit voor de regeringspartijen wel eens 
anders ligt! Tot de nadelen moet de omstandig~ 
heid gerekend worden dat in veler oog een op~ 
positie~partij toch eigenlijk maar weinig kan bij~ 
dragen tot het regeringsbeleid. Helaas hebben de · 
huidige regering en de haar steunende partijen 
aan deze onjuiste gedachte voedsel gegeven door 
ook bij de Zondagswet en de Begrafeniswet de 
indruk te wekken, dat de dingen bekokstoofd 
worden buiten de oppositie om. 

* * * 

J uist omdat hierdoor afbreuk wordt gedaan 
aan de beginselen, die aan de parlementai~ 

re democratie ten grondslag .Hggen, is het goed, 
dat nu eens in een grootse demonstratie aan libe
raàl en niet~liberaal Nederland duidelijk gemaakt 
wordt welke die beginselen zijn. En het is dan 
ook alweer niet zonder diepe zin, dat onze libe~ 
rale V.V.D.~dag geopend W()rdt met een krans~ 
legging op het graf van Thorbecke, de grote li~ 
herale staatsman, die de parlementaire democra~ 
tie in Nederland heeft ingevoerd. 

Dat deze V.V.D.~das tegelijk benut zal worA 
den om óók de balans op te maken van 

hetgeen door onze liberale volksvertegenW:oordi~ 
gers in de thans aflopende parlementaire periode 
is verricht, spreekt vanzelf. Evenals het vanzelf 
spreekt, dat een woord gewijd zal worden aan 
hetgeen in het op de a.s. Prinsjesdag beginnende 
nieuwe parlementaire jaar van de liberalen mag 
worden verwacht. 

Dat nieuwe jaar zal tevens het laatste zijn van 
het parlement in zijn tegenwoordige samenstel~ 
!ing. 

Het volgende jaar zullen - als alles normaal 
verloopt - nieuwe verkiezingen gehouden wor~ 
den. Van de uitslag daarvan hangt de samenstel~ 
ling van het daarna te vormen kabinet af. 

Dus beschouwd is deze V.V.D.~dag tevens de 
inzet van hetgeen onze partij tot aan en in de 
komende verkiezingsstrijd te doen heeft. Dit as~ 
peet is zeker niet het minst belangrijke. Wij ge~ 
ven ook daarom uitdrukking aan onze hoop, dat 
17 September een indrukwekkende manifestatie 
van liberaal krachtsbesef en liberale strijdlust zal 
te zien geven. 

Wij wekken gaarne nogmaals al onze geest~ 
verwanten op, daartoe mede te werken. 

'DeR. 

Erelijst van de afdelingen 

STARTKLAAR VOOR DE LAATSTE RONDE 

Nu het tegen het einde van de maand Augustus 
begint te lopen en de vaeanties voorbij zijn, blijkt dat 
de kaartverkoop in tallouJ afdelingen onzer Partij 
grootse vonnen aanneemt. 

Wij doen deze week slechts een kleine greep uit het 
aantal afdelingen, dat haar minimum streefgetal heeft 
overschreden. 

Laten wij beginnen op deze erelijst te vermelden de 
afdeling Harlingen, die met 100 % haar minimum 
streefgetal overschreed. 

De a.fdellng Renkum/Heelsum/Doorwerth behaalde 
120 %, terwijl de afdeling Velp met 300 % aan de kop 
ligt. 

Voorts vroegen zeer vele afdelingen meerdere kaar
ten dan hun waren gezonden, o.a. de afdelingen Strijen, 
Ede, Nieuwer-~mstel, 's-Gravenzaude, Hendrik-Ido
Ambacht, Hoorn en Molenaarsgraaf/Brandwijk. 

Het is verheugend te zien hoe groot in alle streken 
van ons laml de belang~elling voor onze V.V.D.-dag is. 

• De aankondiging van deze grote liberale manifestatie 
heeft niet alleen in onze eigen kring; ma~r ook in de 
kringen van onze tegenstanders zeer veel belangstelling 
gewekt. Dat deze dag, naar het zich th .. m laat aan
zien, een groot succes belooft te worclen, is zeer ver
heugend. De talloze functionarissen onzer Partij, die 
zich alom in den lande hebben ingezet voor het wel
slagen van de 17e September, leveren hiermede het 
bewijs, dat onze Partij een enthousiaste en levende 
organisatie is. 

Het zelfvertrouwen van onze mensen in de verste 
uithoeken van Nederland zal gesterkt worden door het 
bijeen zijn in zo groten getale als straks op onze V.V.D.
dag. 

20 Augustus 27 Aug!l&ttls 3 September 10 September 17 
nog4 weken nog 3 weken nog 2 weken nog l week September 
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* * 
Kredietgarantie voor vernieuwing 

Nederlandse visser-svloot 
van de 

-De heer Den Hartog_ pleitte voor een proef met een vang-fabriekschip 
Het Nederlandse volk is niet "vis-minded" -Het vluchtelingenverdrag

·Bijslag Indonesische pensioenen - De • •• • • grenSWlJZlglng van 
Tiel en omliggende gemeenten 

In de laatste weken voor de Tweede Kamer op recès ging heeft zij nor enire 
zaken afgehandeld, die onze aandacht in deze rubriek stellig verdienen. 

z. i. niet aan de indruk ontkomen, dat 
deze tak van zeevisserij in staat is het 
productie-apparaat zonder overheidskre
diet op een techni;;;ch verantwoord peil 
te houden. 

Daar was in de eerste plaats _de door minister Mansholt ingediende "Nota, 
houdende maatregelen tot sanering van de zeevisserij", bij het samenstellen van 
welke nota was gebruik gemaakt van het door de c~mmissie-Tinbergen in Mei 
1952 uitgebrachte rapport. 

Tegen een te rigoureuze uitbreiding 
van het potentieel van de loggervloot 
meende hi.i te moeten waarschuwen op 
dezelfde gronden als die, welke zijn aan
gevoerd tegen een te sterke uitbreiding 
van de kottervloot 

De Nederlandse vissersvloot verkeert in zoverre in minder gunstige omstandig
heden, dat- zij belangrijk verouderd is en daardoor - blijkens 's ministers nota -
oneconomisch werkt. De investering in het moderne vissersvaartuig stelt echter 
.zodanige hoge financiële eisen, dat het familiebedrijf, waarop de Nederlandse 
visserij Is gebaseerd, daar niet meer zelf in kan voorzien. De grote trawlvisserij 

De nota ging nu uit van de noodzaak ener overheidscredietgarantie (te ver
lenen door de Herstelbank) voor nieuwbouw ter vervanging van verouderde zee
schepen, ten bedrage van f 17,5 millioen (de totale investeringskosten bedragen 
hiervoor f 48,9 milloen). Vermeerderd met f 2,5 milloen aan credietverruiming 
voor de visverwerkende industrie, zal de overheidsgarantie dus ten hoogste f 20 
millioen bedragen. 

Vervolgens kwam de heer Den Har-
tog dan tot de grote-trawlvisserij, 

In ueze sector van het visserijbedrijf lig
gen, zoals hij uitvoerig uiteenzette, de 
grootste mogelijkheden waar het gaat 
om een regelmatiger aanvoer en uitbrei
ding van het visverbruik. 

Volgens het in de nota ontwikkelde 
plan, dat nu in debat 1!:wam, zou 

deze overheidsgarantie zich dan uitstrek
ken over de bouw (door vervanging) 
van 1.0 trawlers, 40 loggers, 20 kotters 
en 40 kleine kotters en de aankoop van 
100 tweedehandsvaartuigen; deze laatste 
schepen bestemd voor de garnalen- en 
de ansjovisvangst. 

Onze woordvoerder over deze nota, de 
beer Den Hartog, stelde vast, dat de zee
visserli in drie hoofdgroepen kan wor
den ingedeeld: 1e. de kleine trawl- of 
kustvisserij ; 2e. de haringdrijfnetvisserij 
en 3e de grote trawlvisserij. 

:Wat nu de eerste groep betreft, deze 
wordt voornamelUk uitgeoefend met 
motorkotters en verreweg bet grootste 
deel van deze schepen (als alles is afge
bouwd zouden het er 222 stuks zijn) be
oefent de platvisserij. En het was voor 
hem de vraag of, gezien het feit, dat de 
afzet van platvis vrij sterk afhankelijll{ 

F. DEN HARTOG 

is van de exportmogelijkheden, een uit
breiding van de kottervloot zoals deze 
gepland is, wel aanbeveling ~erdient. De 
Regering was zelf trouwens tot de con
clusie gekomen, dat met' een aantal van 
250 schepen de grens zou zijn bereikt en 
dat tegen die tijd maatregelen zouden 
moeten worden genomen om verdere 
uitbouw van de kottervloot tegen te 
gaan. 

Met betrekking tot de kottervloot was 
het oordeel van onze woordvoerder dus 
voorlopig, dat hij met de sanering ac
coord kon· gaan, maar dat ten aanzien 
van de uitbreiding voorzichtigheid ge
boden is. 

. In ~.e tweede groep, de haringdrijfnet
VISsenJ, bestaat het productie-apparaat 
uit motor loggers, met daarnaast nog een 
aantal stoomloggers, dat intussen tot een 

uitstervend scheepstype moet worden 
gerekend. Met de loggers werd voorheen 
uitsluitend haringdrijfnetvisserij be
oefend. Het gevolg was, dat de schepen 
buiten het haringseizoen geen emplooi 
hadden. Later zijn verscheidene loggers 
van zwaardere motoren voorzien, zodat 
zij ook voor de trawlvisserij zowel op 
verse vis als op haring kunnen worden 
benut. 

De jongste ontwi•kkeling gaat in de 
richting van een type schip·, dat qua in
houd en motorvermogen gelijk is aan de 
kleinere motortrawler, de z.g. trawllog
ger. Hierdoor is de logger zowel op het 
terrein van de grote motorkotter als op 
dat van de stoom- en motortrawler ge
komen, zodat als het ware van "bran
che-vervaging" in de zeevisserij kan 
worden gesproken. Deze trawllogger 
biedt het voordeel, dat hij voor iedere 
tak van Noordzeevisserij kan worden be-
nut. , 

Uit door goed geleide loggerrederijen 
behaalde bedri,ifsresultaten blijkt, dat de 
afschrijvingen ruim worden verdiend, en 
dat voldoende fondsen ter beschikking 
komen om met behulp van krediet uit 
de particuliere sector de vloot te moder
niseren. De vlootvernieuwing in de ha
ringdrijfnetvisserij - zo stelde. onze 
geestverwant vast - voltrekt zich dan 
ook in een behoorHik tempo en men kan 

WU moeten hierbij nog vermelèen, dat 
onze geestverwant in het begin van zijn 
rede reeds had gewezen op het nauwe 
verband tussen productie en afzet en op 
het feit, dat verbetering van het een 
niet wel mogelijk is .zonder gelijktijdige 
verbetering van het ander. 

Wat die note-trawlvisserlj betreft 
werd aanvankelijk gevist met stoomtraw
lers tot 300 brt. en een machinevermogen 
van 450 pJk. en wel hoofdzakelijk op de 
Noordzee, terwlil soms een enkele reis 
naar IJsland werd ondernomen. Toen de 
visdikdom van de Noordzee ernstig be
gon terug te lopen, verlegden de Duit
sers en Engelsen het operatieterrein van 
hun grote-trawlvisserij naar verderaf ge
legen visgronden, zoals IJsland, de Lofo
den, de Barenrlszee en Bereneiland. Dit 
maakte de bouw van snellere en grotere 
schepen noodzakeHik en thans is de 
Westduitse nieuwbouw gebaseerd op 
schepen tot 650 brt. met een machine
en motorvermogen van 1100-1500 p.k. 

Hiermede is de optimale grootte van 
de vangschepen wel bereikt. 'Als gevolg 
van de verre afstand van de Yisgronden 
is het noodzakelijk, de vangtijd te beper
ken tot 10 dagen, teneinde te voorkom:!n, 
dat de kwaliteit van de lading tijdens 
de langdurige terugreis te zeer zou lij· 
den. 

Intussen namen de vangsten op de 

• 
DEZE BURGER 
wil eerlijk erkennen, dat hij helemaal niet naar de zeventiende September 
zit te verlangen. Hij zou dit Augustus-zonnetje met beide handen willen 
vasthouden. Lekker niksen in de zon met een boek dat niet gelezen wordt; 
een koel drankje drinken 's avonds op een terras, of langs de oever van 
een sneiie vliet. 

Het k I in k I misschien onaardig,. doch, bij ]ove, zo is het niet bedoeld, 
hooggeschatte Oud, zéér vereerde Va~ Riel, .... maar daar heb ik U niet 
bij nodig .Ik kan best alléén van de zomer genieten zonder zeven duizend 
geestverwanten om mij heen. 

Maar dat kàn nu eenmaal niet en als het 25 Augustus is, is het nog maar 
22 avondterrasjes met 22 glazen· chocomel - en dan is het 17 September. 
Daar moet ik mij, als redelijk heer en V.V.D.'er, bij neerleggen. De grote 
dag nadert met rasse schreden; de extra-treinen staan op stoom. 

Dat houdt mij wel danig bezig em ik kan er, memme ogies toe in de zon, 
over liggen na te denken: al die. oprukkende cohorten van Vaals tot Vledder, 
van Toxopeus Pot tot Stoel Feuerstein. , 

Met diligences en brommerts, met schuiten en scooters - al die V.V.D.· 
jongens en meisjes, stromend naar Kurhaus en Circus; een machtig tafereel. 

Hoe dichter de z~venliende naderbij komt, _hoe onrustiger ik word in de 
zomerzon, hoe ongeduldiger om achter Dettmeijer's nylon vanen mee te 
lopen, een hemelsblauwe toekomst tegemoet. 

NOg draven Strassburgers paardjes de piste van het circus rond. Maar 
hun dagen zijn gételd. Nog hangt die mooie dame aan de trapeze in de 
hoge nok .... 

Nog maar een week of drie of haar plaats wordt ingenomen door onze 
eigen Van Riel. 

· Een schone circensische dag ligt in 't verschiet voor 

DEZE BURGER 

IJslandse visgronden ook sterk a!, zodat 
de Duitsers en Engelsen steeds meer de 
verderaf gelegen vanggebieden bij Groen
land en New-Foundland zijn gaan opzoe• 
ken. Daarbi.i wordt echter de lange af
stand in verband met het kwaliteitsver
lies als een zo groot bezwaar gevoeld, 
dat men is gaan omzien naar een ratio
neler productiemethode. 

En deze meent men in Duitsland ge
vonden te hebben in het :z.g. vang
fabriekschip, dat de vangst aan boord 
verwerkt tot bevroren filets en de vrij
komende afval tot vismeel en visolie. De 
plannen voor een vang-fabriekschip, dat 
voor Duitse rekening werd gebouwd, 
maar dat door oorlogshandelingen verlo· 
ren ging, vielen in 1945 in Engelse h:m
den. Er is van de plannen gebruik ge
maakt bli de verbouwing van een oor
logskorvet tot vang-fabriekschip. Met dit 
schip zijn verscheidene reizen gemaakt, 
die blijkbaar bevredigend verliepen, zo
dat opdracht gegeven werd tot de bouw 
van een nieuw schip, dat onder de naam 
"Fair!;rey" in de zomer 1954 in de vaart 
werd gebracht. De tweede reis daarvan 
is een zo groot succes geworden, dat de 
reders overwegen, er eea .tweede schip 
van dit type bij te doen bouwen. 

Ook de Duitsers zijn besloten, wfi}f!r 
vang-fabriekschepen te gaan bouwen, 
terwijl Rusland op Duitse werven 10 van 
dergelijke schepen in aanbouw heeft. 

Wanneer wij, zo betoogde de heer Den 
Hartog, nu van deze feiten kennis dra
gen en wi.i weten daarnaast, dat de proe
ven, die tot heden voor ons land zijn ge
nomen met de verrevisserlj, eigenlijk op 
een mislukking zijn uitgelopen en wij 
zien uit de vergeli,jkende cijfers, dat de 
vangsten van onze trawlers in het niet 
zinken bli die van de Duitse vloot, moe
ten wii ons dan niet ernstig afvragen, of 
bet wel verantwoord is, een deel van de 
grote-trawlervloot speciaal te gaan uit
rusten voor de verrevisserij? 

Om allerlei redenen, waarop bij nu om 
des ti.ids wille niet wilde ingaan, staat 
z. i. echter vast. dat wij ons niet kunnen 
veroorloven, onze grote zeevisserij te 
gronde te laten gaan. Met nadruk vroeg 
hij daarom, of het niet veel meer de 
overweging waard was om ernstig na te 
gaan, of het vang-fabriekschip mogelijk
heden biedt. In ieder geval drong de 
heer Den Hartog er op aan, met betrek
king tot de verrevisserij geen belissing 
te nemen voor en aleer de exploitatie
mogelijkheden van een vang-fabriek
schip ernstig zi.in onderzocht. 

Het bleek, dat minister Mansholt het 
belang daarvan ook wel inzag. Hij zegde 
althans toe ernstig te zullen nagaan, wat 
er voor mogelijkheden liggen in de ont
wikkeling van zulk een schip. 

Wat de garnalen- en ansjovissers aan
gaat, verkeren vooral de Zeeuwse en Z.
Hollandse vissers door het teruglopen 
van de garnalenvangsten in moeilijke 
omstandigheden. Overschakeling op een 
andere tak van visserij zal, in elk geval 
voor een deel van deze mensen, geboden 
zlin. Dat de overheid daarbij de helpen
de hand wil bieden, vond bij zeer toe te 
juichen. 

Met instemming had de heer Den Har
tog er ook van kennis genomen, dat bij 
de nieuw te bouwen schepen aandacht 
zal worden besteed aan 'n betere accom
modatie voor de bemanningen en aan 
verbetering van bun verzorging. 

Waar nodig voelde de heer Den Har: 
tog (en velen met hem) ook wel v~r 
een slooppremie, maar daarvoor was mi
nister Mansholt niet te vinden. Hij wees 
ook op de noden van. de Katwijkse en 
de Scheveningse havens. Ten aanzien 
van Katwi.ik bleek de .Regering echtet' 
vast te houden aan het standpunt, dat 
het niet gewenst is hier grote 1nveste-

(Zie vervor. pag. 3) 
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ringen te doen voor de aanleg van een 
haven en dat IJmuiden ook voor Kat
wijk een zeer geschikte haven is. Met be. 
trekking tot de haven van Scheveningen, 
waar het dus gaat om verbetering van 
de bestaande haven, zal nog een advies 
moeten wor4en uitgebracht. De Re~e
ring schenkt aan dit vraagstuk, waarvan 
de minister toegaf, dat dit ,,op het ogen
blik in zekere zin acuut mag worden ge
noemd", veel aandacht. 

Het afzetvraagstuk 

B Hikens verstrekte vergelijkende cij. 
fers met het buitenland voor enige 

voedingsmiddelen blijkt, dat het visge
bruik in ons land verhoudingsgewijs laag 
is. Dit zou, zo stelde de heer Den Har
tog vast, nog niet eens zo erg zijn, ware 
het niet, dat uit de door het C.B.S. ve::-
strekte clifers eveneens blijkt, dat het 
visgebruik in Nederland ondanoks de 
daarvoor toch vri.i efficiënt gevoerde pro
paganda, niet is toegenomen, maar in
tegendeel gedaald. 

Het verbruik van vlees <ook varkens
vlees) nam daarentegen toe, ondanKs 
het feit, dat dit toch zeker niet goed
koop kan worden genoemd. Het was z.i. 
gewettigd daaruit de conclusie te trek
ken, dat ons volk niet "vis-minded" is 
en dat het zich van vis afwendt, ·zodra 
andere voedingsmiddelen binnen het fl
nancieel bereik liggen. Het is, zoals ook 
in de. M.v.A. was opgemerkt, niet een
voudig, de voedingsgewoonten van ons 
volk te beïnvloeden. 

Wil men toch het visverbruik stimu
leren, dan zal men z. i. vooral rekening 
moeten houden met het feit, dat de con
sument tegenwoordig op zijn gemak ge
steld is. Men zal het dus moeten zoeken 
in de richting van het panklare product 
en er zal voor gezorgd ll).oeten worden, 
dat dit product regelmatig is te krijgen 
(bijv. diepgevroren vis). Tevens zal Pr 
alles op gezet moeten worden om de 
productiekosten te verlagen, teneinde de 
prijs te drukk~n. 

Uit het een en ander blijkt echter wel, 
dat w~i het visserijbedrijf niet in stand 
kunnen houden uitsluitend op basis van 
het visverbruik in eigen land. De proble
men voor èxpurt zullen de volle aan
dacht moeten hebben. Er zal gebracht 
meeten worden wat het buitenland 
vraagt en de 'kwaliteit van het product 
zal moeten worden opgevoerd. Op dit 
punt moes.t d'e heer Den Hartog vaststel
len: Men heéft zich hiervan wel eens te 
weinig rekenschap gegeven en onze ex
port heeft daarvan de nadelige gevolgen 
terdege ondervonden. 

Zelfs echter al kunnen wij concurre
ren, dan stuiten wij· in vele gevallen op 
barrières als douanetárieven, contingen
teringen, e. d. Het streven zal er dus op 
gericht moeten zijn, die barrières opge. 
ruimd te krijgen en daarnaast óm afzet
gebieden op te zoeken. 

Mede namens de andere leden van de 
vaste Commissie voor de Visserij vroeg 
- en verkreeg - de heer Den Harto6 
tenslotte nog de toezegging van minis
ter Mansholt. omtrent de nadere uitvoe
ring van de plannen regelmatig overleg 
met deze commissie te plegen. 

Bi.i de behandeling van de afdeling 
VisserU van minister Mansholt kwam de 
visserij nog wel eens wat in verdruk
king, WJj hebben daarom gemeend, goed 
te doen om, nu een afzonderlijke nota 
omtrent deze echt nationale tak van be
staan in behandeling kwam, wat uitvot!
riger aandacht te besteden aan hetgeen 
de heer Den Hartog hierbij heeft be
toogd. 

Aan nog enkele andere zaken, voor het 
recès afgehandeld, zullen wij aandacht 
moeten geven, maar dat zal nu niet an
ders dan uiterst !kort kunnen zijn. 

R. ZEGERING HADDERS 

Yluchtelingè!_lverdrag 

D aartoe behoort dllll in de · eerste 
plaats het ontwerp tot goedkeuring 

van het op 28 Juli 1951 te Genève onder
tekende Verdrag betreffende de· status 
van vluchtelingen, dat z.h.s. werd aan
vaard, met aantekening van de tegen
stem der communisten. 

·De heer Zegering Hadders verklaarde, 
dat hU en zijn fractiegenoten gaarne hun 
stem aan dit verdrag zouden geven en 
hij betreurde het sterk, dat het inter de
partementale overleg zo lang had ge
duurd. Dit heeft internationaal de indruk 
kunnen wekken, dat wij aarzelden ons 
steentje of beter: onze stenen bij te dra
gen voor de oplossing van dit moeilijke 
probleem. 

Is de totstandkoming van dit verdrag 
in internationaal verband gezien zeker 
een stap vooruit ter verbetering van de 
positie der vluchtelingen, in Nederland 
zal er, zoals de heer Zegering Hadders 
kon vaststellen, echter niet zoveel ver
anderen, daar onze Regering reeds werkt 
naar de richtlijnen van het Verdrag van 
Genève. 

Wel drong onze woordvoerder e.rop 
aan, deze vluchtelingen snel een plaats 
te geven in onze eamenleving. Wanneer 
hierdoor bijv. vele bouwvaikarbeiders, 
timmerlieden, metselaars, stukadoors en 
betonwerkers opgeleid zouden kunnen 
worden, zou dit ook voor ons volk goede 
resultaten kunnen hebben. 

Er was afgesproken, bij dit debat nie• 
uitvoerig te spreken over het probleem 
van de Ambonezen. De heer Hadders 
wilde zich hier nu niet verdiepen in de 
vraag of de hier te lande vertoevenden 
ook onder het begrip "vluchtelingen", 
zoals het verdrag van Genève dit be
doelt, vallen, maar voor hem stond vast, 
dat zli in wezen boven dit verdrag beho-

/ ren te staan. In dit verband bracht spr. 
ook nog de dikwijls gehoorde klachten 
ter sprake van Indische Nederlanders, 
over de zeer trage behandeling van hun 
aanvragen tot naturalisatie, ja, zelfs iot 
het verkrijgen van paspoorten of andere 
noodzaJkelijke papieren. 

Bij de bespreking van dit verdrag is 
ook nog "aan de orde gekomen de kwes
tie van de met ee'l Pool gehuwde en in 
Polen woonachtige Nederlandse vrouw, 
die van de Poolse autoriteiten toestem
ming had gekregen, in verband met haar 
stervende (inmiddels overleden) vader 
een bezoek aan Nederland te brengen. 

Nadat zij hier een zestal weken was 
geweest, verklaarde zij niet meer terug 
te willen, omdat zij weinig sympathie 
koesterde voor het Poolse regiem en om
dat haar man haar slecht behandelde. 

Minister Donker heeft echter gewei
~erd haar als politieke vluchtelinge· te 
beschouwen. Hij beriep er zich op, dat 
deze vrouw aanvankelijk helemaal niet 
had gerept van bezwaren tegen het re
giem of tegen haar man, maar dat zij 
daarmede was aangekomen nadat zij -
volgens de ambtelijke ·gegevens - een 
verhouding had aangegaan met haar zwa
ger (weduwnaar). 

De Regering heeft nu geweigerd, deze 
vrouw asyl te verlenen en gemeend, dat 
het juist was, dat zij naar haar man en 
kinderen in Polen terugkeerde. De vrouw 
is daarna ,.ondergedoken" en onvind
baar. 

De heer Oud, dit geval kort bespre
kend, wilde zich van het geval op zich
zelf geheel los maken. Hetgeen de minis
ter daaromtrent had gezegd, had hem in 
vele opzichten overtuigend geklonken en 
hij zou dus in het geheel niet willen zeg
gen, dat de minister op zichzelf geen mo
tieven zou hebben gehad om aan deze 
vrouw het verdere verblijf in Nederland 
te ontzeggen. 

Hij had in het betoog van de minister 
echter één element gemist, waarvoor hij 
toch een ogenblik aandacht wilde vra
gen. Het element namelijk van algemene 
betekenis, ver uitgaande boven de bij
zonderheden van dit geval, dat het hier 
geen gewone vreemdelinge geldt, maar 
een vrouw, die van origine Nederlandse 
is en die door haar huwelijk het Neder
landerschap heeft verloren. De nationali
teit van de gehuwde vrouw is een moei
lijk probleem, maar vast staat in ieder 
geval, dat de Wet op het Nederlander
schap de vrouw, die door haar huwelijk 
de Nederlandse nationaliteit verliest, 
volstrekt niet. volkomen gelijkstelt met 
iedere andere vreemdeling. Immers: wan
ner het huwelijk (door overlijden van de 
man of echtscheiding) niet meer bestaat, 
behoeft de vrouw geen naturalisatie aan 
te vragen, maar kan zij binnen een be
paalde termijn door een eenvoudige ver
klaring het Nederlanderschap terugkrij
gen. 

Op deze grond meende de heer Oud, 
dat in een dergelijk geval de Regering in 

· haar overwegingen ook deze feitelijkheid 
behoorde te betrekken. Minister Donker 
heeft hierop geantwoord, dat hij daar
mede inderdaad wel rekening had gehou
den. Hij had namelijk advies gevraagd 
aan de Permanente Vreemdelingen Ad
viescommissie, welker statuut mede
brengt, dat wanneer het in soortgelijke 

gevallen van or1gme Nederlandse perso. 
nen betreft, het advies van deze commis
sie wordt ingewonnen. Dat advies is dus 
gevraagd, maar het heeft afwijzend ge
luid. · 

Indische ·pensioenen 

Een andere gelegenheid, waarover 
het een en ander in de Kamer te 

doen is geweest, betrof een wijziging in 
de wettelijke bepalingen omtrent de toe
kenning ten laste van het Rijk van een 
tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesi
sche weduwenpensioenen en wezenonder
standen. 

Onze V.V.D.-woordvoerder, de heer 
R i t me e ster, kon dit wetsontwerp 
voor vele Indische gepensionneerden in
derdaad een belangrijke verbetering noe
men. Immers, het doen vervallen van de 
eis van vestiging in Nederland in die zin, 
dat de aanspraak op bijslagen wordt toe
gekend aan allen, die gevestigd zijn bui
ten het grondgebied van Indonesië, daar
naast het toekennen van de bijslagen ook 

G. RITMEESTER 

aan hen, wier pensioen is afgestemd op 
de Betalingsregeling Ambtenaren en Ge
pensionneerden van 2 Januari 1949 en 
bovendien het doen vervallen van de 
anti- cumulatiebepalingen, zijn regelin
gen, die hij kon waarderen en die zijn 
gehele instemming hadden. 

Maar daarmede was ·dan ook alles ge
zegd en onze geestverwant vroeg zich af 
waarom thans niet de sanering der In
dische pensioenen op dezelfde wijze had 
plaats gehad als voor de Nederlandse 
pensioenen is geschied. De Regering had 
hierop geantwoord, dat eerst de algeme
ne vraag onder het oog diende te wor
den gezien, in hoeverre tot een aanpas
sing van de achtergebleven pensioenen 
moest worden overgegaan en dat zij op
dracht had gegeven, dit vraagstuk in 
studie te nemen. 
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De gepensionneerden moeten dus, zo 
zei de heer Ritmeester wachten, steeds 
maar wachten. De ontevredenheid daar
over bleek ook bij anderen te bestaan en 
zo dienden de heren Van de Wetering 
(C.H.) en De Graaf <K.V.P.) enige amen
dementen tot verder gaande verbeterin
gen in, die ook door de heer Ritmeester 
werden gesteund, maar die door minister 
Luns pertinent namens de Regering wer
den afgewezen. 

Het conflict liep zo hoog, dat het debat 
tenslotte werd geschorst en besloten werd 
tot een nader overleg tussen de minister 
enerzijds en de commissie van rappor
teurs, aangevuld met de niet in de com
missie zitting hebbende sprekers over dit 
onderwerp, anderzijds. 

Toen het debat na een week werd 
voortgezet, bleek het toch enig resultaat 
te hebben opgeleverd. In afwachting van 
de definitieve regeling van dit probleem, 
waarvoor een wetsontwerp zal worden 
ingediend en welke regeling (zo nodig 
met terugwerkende kracht) per 1 Janu
ari 1956 zal ingaan, zal aan de z.g. "ach
tergebleven gepensionneerden" alsnog 
enige verlichting worden geboden. 

Hoe deze tijdelijke overgangsbijslag 
voor hen zal worden, heeft men in de 
pers reeds kunnen lezen. Het zou ons te 
ver voeren, deze hier nog weer volledig 
te vermelden. Wij stellen slechts met 
voldoening vast, dat het ingrijpen van de 
Kamer hier toch weer enige noodzakelij
ke verbetering heeft weten te bereiken. 

Na intrekking van de amendementen 
werd het wetsontwerp z.h.s. goedgekeurd, 
evenals het ontwerp Toeslagwet-1954 In
donesische uitkeringen. 

Grenswijzif{ing Tiel, enz. 

Tenslotte willen wij nog vermelden, 
dat onze fractie haar stem n i e i 

heeft gegeven aan het ontwerp van wei 
tot wijziging van de grenzen van de ge
meenten Tiel, Zoelen en Echtveld, zome• 
de opheffing van de gemeente Wadde
noijen. 

Kon de heer Ritmeester, die hierover 
vrij uitvoerig het woord voerde, zich met 
de verschillende ruilingen van grondge
bied wel verenigen, hij was er ander
zijds van overtuigd, dat Tiel nog behoor
lijke ruimte voor uitbreiding heeft en 
dat deze gemeente het z.i. doen kan zon
der daarvoor een andere gemeente, i.c, 
Wadenoijen, met opheffing te bedreigen. 
Wel is. de grens tussen deze twee ge
meenten zeer grillig en deze levert, spe
ciaal met het oog op de stadsuitbreiding 
van Tiel, zodanige moeilijkheden: op, dat 
hij toegaf, dat wijziging dringend ge~ 
wenst is, maar een zo forse wijziging als 
thans voorgesteld, verwierp hij. 

Dit wetsontwerp werd aangenomen met 
57 tegen 17 stemmen. Tegen stemden met 
onze V.V.D.-fractie de A.R., twee C.H.
leden (de heren Beernink en De Ruyter), 
de heer Van Koeverden <K.V.P), de K. 
N.P. en de Staatk.-geref. A. 

STAALBOUW 

RÖRINK &Y·JD.BROEK 
________ .ENSCHEDE----~--



YRI.JJIJ!liD EN· DEMOORATDJ: 

17 September a.s. 

Programma Jl. Jl.D.-dag 
12.30 uur: 

Kranslegging op het graf van Thorbecke op de Algemene Begraafplaats' aan 
de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage. 

Muzikale medewerking van het Haags Kamerkoor onder leiding van Cor· 
'Backen. 

3 uur n.m.: 

Aanvang van de grote openbare vergaderingen in het Circusgebouw en de 
Kurzaal te Scheveningen. Sprekers: prof. mr P. J. Oud en mr H. van Riel. 
Aanbieding van Partijvlaggen aan het Hoofdbestuur der Partij. Declamatie 
door mevrouw Roosje Driessen. Muzikale medewerking van de Koninklijke 
Fanfare Sempre Crescendo uit Middelharnis-Sommelsdijk onder leiding van 
Willem Vernooijs en h~ Fanfarecorps Paul Kruger uit Den Haag. 

8.30 uur n.m.: 

Cabaretavond in de Kurzaal, waaraan medewerken: Alexander Pola, Katja 
Berndsen, Hetty Blok, Swen Smeele, Jan Oradi en het uit 8 personen befltaande 
dansorkest van Tom Erich. 

Einde van het programma 2 uur. 

Kranslegging op 
I 7 September a.s. 

Zoals reeds werd medegedeeld, zal door 

prof. mr P. J. Outl op 17 September a.s. 

des middags om 12.30 uur een krfns wor

den gelegd op het graf van Thorbecke op 

de Algelllene Begraafplaats aan dè Kerk

hoflaan te 's-Gravenhage. 

Aan deze plechtigheid zal het Haags 

Kamerkoor onder leiding van Cor 

Backers muzikale medewerking verle

nen. Voor die Partijleden en geestver

wanten, tlie reeds op dit vroege uur in 

Den Haag zijn en er prijs· op stellen deze 

plechtigheid mede te maken, is . een be

perkt aantal uitnodigingen beschikbaar. 

Deze uitnodigingen kunnen worden aan

gevraagd bij het Algemeen Secretariaat 

in Den Haag. 

Overzicht van de Persconferentie, welke 
het Werkcomité ter voorbereiding van 
lie V.V.D.-dag met een groot aantal jour
nalisten in het Kurhaus belegde. Prof. dr. 
!'· ]. Oud geeft een uiteenzetting van de 
doelstellingen van de V.V.D.-dag. 

Kaarten Cabaretprogramma 
Bij het Algemeen Secretariaat kunnen 

de kaarten vÓor de ca~~etavond op de 
17e September worden 'aangevraagd, De 
toegangsprijs voQr deze cabaretavond be
draagt f 1.-, belasting inbegrepen. 

Om een overzicht te kunnen krijgen 
van het aantal deelnemers, dat deze 
feestavond wil bijwonen, is het noodza
kelijk, dat alle afdelingen thans het 
juiste aantal kaarten opgeven, dat zij 
voor hun leden nodig hebben. 

De kaarten zullen na 1 September in 
volgorde van aanvrage aan de afdelingen 
worden toegezonden. 

Bravo Delft! 
Van de afdeling Delft ontving het Al

gemeen Secretariaat bericht, dat het 
bestuur heeft besloten aan de penning
meester der Partij een bedrag beschik
baar te stellen ter bestrijding van de 
kosten van de V.V.D.-dag. 

Wij zijn de afdeling Delft zeer dank
baar voor dit gebaar, hetwelk wij gaarne 
ter navolging aan alle andere Partij-af
delingen ten voorbeeld willen stellen, 

Wie volgt? 

V.V.D.-dag smalfilm 
Alle Partijledèn of geestverwanten in 

het bezit van een smalfilm-apparaat kun
nen mededingen naar de hoofdprijs van 
f 2110.-, door de Landelijke Voorberei
dingscommissie beschikbaar gesteld voor 
de beste smalfilm, die men van onze 
V.V.D.-dag weet te maken. 

Aan deelnemers zullen alle mogelijke 
faciliteiten worden verleend, opdat zij 
behoorlijk in de gelegenheld zijn hun 
filmapparaat op deze dag te gebruiken. 

Aanmeldingen voor deze wedstrijd bij 
het Algemeen Secretariaat. 

Concept-circulaires 
Een zeer beperkt aantal con~ept-circu

laires is nog beschikbaar voor die afde
lingen, die hun leden een persoonlijke op
wekking tot het bezoek van onze V.V.D.
dag willen zenden. Aanvragen bij het Al
gemeen Secretariaat. 

V erkeersregeling 
I 7 September 

In overleg met de Commissaris 

van de Haagse Verkeerspolitie 

gelden voor Zaterdag, .17 Septem

ber a .. s., de volgende verkeersre
gels: 

le. Alle particuliere auto's en 

autobussen moeten op eigen gele

genheid naar Scheveningen rijden. 

V onning van colonnes aan de toe

gangswegen naar Den Haag kan 

door de Verkeerspolitie niet wor

den toegestaan, aangezien derge

lijke colonnes een totale ontwrich· 

ting van het verkeer in de stad 
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De heer D. W. Dettmeijer Iaat aan enkele 
leden van het Werkcomité de affiche 
v<>or de V.V.D.-dag zien. 

Autowimpels 
Bij het Algemeen Secretariaat kunnen 

kleine, lichtblauwe auto-wimpels wortien 
besteld, die als opschrift dragen: 

"V.V.D.-dag - 17 September 1955". 
De kosten hiervan bedragen! 0.75. 
Wij hopen binnenkort langs onze Ne-

derlandse wegen vele auto's te zien rij
den, welke met deze wimpel zijn getooid. 

Mededeling van het 
Algemeen Secretariaat 

Het Algemeen Secretariaat Is geopend 
van des morgens 9 uur tot d4'8 middags 
5 uur. 

Van 12 t/m 16 September zal ook des 
avonds van 7.30-10.00 uur het Secreta
riaat geopend zijn en telefonisch bereik
baar onder de nummen: 111'768 en 114375. 

Persconferentie V.V.D.-dag. De heer 
Dettmeijer, voorzitter varr het Werkcomité, 
beantwoordde vele vragen, welke door 
de journalisten worden gesteld. 

Den Haag ten gevolge zouden heb
ben; 

2e. Alle particuliere auto's en 
autobussen, die in de nabijheid van 
de Kurzaal of het Circusgebouw 
te Scheveningen op de gemeente
lijke parkeerterreinen willen par
keren, moeten voorzien zijn van , 
een bepaald parkeerteken, hetwelk 
gratis door het Algemeen Secre· 
tariaat beschikbaar wordt gesteld. 
Auto's, voorzien van dit speciale 
kenteken, zullen door de Verkeers
politie op parkeerterreinen in de 
onmiddellijke nabijheid der verga
derzalen worden toegelaten. · 



CADEAUSTELSEL VOND EINDELIJK ZIJN 
WETTELIJKE REGELIN<_; 

Toepassing van de wet zal in de praktijk nog wel wat moeilijkheden opleveren 
Nadat de Tweede Kame"r - zij het niet zonder tegenkanting - met vrij grote 

meerderheid (71 tegen 11) haar fiat had gegeven, heeft het ontwe~·p van de wet 
beperking cadeaustelsel bij de Eerste Kamer veel critiek ontmoet. Het Voorlopig 
Verslag was bepaald ongunstig, zij het dan dat weinig nieuwe argumenten wer
den aangevoerd. 

Tijdens de openbare behandeling bleken de bezwaren in hoofdzaak van 
tweeërlei aard. 

Enerzijds die tegen het ontwerp als zodanig: geen aanleiding tot ingrijpen ten 
aanzien van de toepassing van normaal geachte concurrentiemethoden; geen 
enkel betrouwbaar gegeven om de omvang van het stelsel en zijn uitwerking op 
de concurrentieverhoudingen concreet te bepalen; te weinig rekening gehouden 
met het industriële aspect en te veel met dat van de middenstand; men ontneemt 
de kleine zakenman een . verweermiddel tegen hef grootbedrijf; het korting-
stelsel blijft vrij. · · . . 

Andèr21ijds ernstige bedenkingen tegen de juridische vormgeving en de vaag
heid der gehanteerde begrippen, zoals branche-vreemd, branche-eigen, consump
tieverwant, artikel van geringe waarde enz. 

Wij willen wel zeggen, dat wij laatst
genoemde bezwaren steeds hebben ge
deeld en ons standpunt handhaven, dat 
de regering het zich zelf onnodig moei
lijk heeft gemaakt door halverwege te 
blijven staan en na te laten ook de bran
che-eigen toegift en het kortingstelsel te 
regelen, niettegenstaande publiekrechte
lijke organen die deze zaak ter hand zou
den kunnen nemen, nog vrijwel ontbre
ken. 

Hoewel wij dus de gekozen oplossing 
onbevredigend blijven achten en vrezen, 
dat de toepassing van deze wet in de 
practijk heel wat moeilijkheden zal ople
veren, verheugen wij ons toch er over, 
dat het ontwerp na spannende strijd de 
eindstreep heeft gehaald. 

Het was immers - waar de organisa
ties van het bedrijfsleven in de afgelo
pen dertig jaren, gedurende welke dit 
probleem al aan de orde is, geen moge
lijkheid hebben gezien om in onderling 
overleg tot een beperking te komen, en 
zelîs een steeds omvangrijker toepassing, 

Vergaderingen 
Centrale Haarlem 

In verband met de Tweede Kamer-ver
kiezingen zal op 5 September a.s. een 
Bestuursvergadering van de Centrale 
Haarlem worden gehouden en op 15 Sep
tember d.a.v. een Ledenvergadering van 
de Cenh'aÜ~ Haarlem. 

Beide bijeenkomsten zijn belegd in 
Krasnapolsky en vangen aan om 20 uur. 

BETONPAAL 
FUNDERINGEN 
"SYSTEEM DE WAAL" 

Ruim 4.0 jaar ervaring - 10, Hl, 20, 
25, 30, 35, 4.0, 60, 60, 70, 80 ton. 

Voor vel'llterklq en nieuwbouw. 

Ook IN fabrieken · kerken • 
acholen huizen. 
Door het gehele land. 

DE WAA.L'S INDUSTRIE N.V., 

A'dam, Tel. 81810, Gen. Vettel'lltr. 68 
&'DAM, Tel. 86219, Thurledewer 6 

gepaard gaande met aparte uitwassen, 
zich openbaarde - noodzakelijk, dat de 
wetgever regelend ging optreden ten gun
ste van een ordelijk economisch verkeer. 

Dat is nu gebeurd ten aanzien van het 
cadeaustelsel, zij het nog op onvolmaak
te wijze. Evenals bij de regeling van het 
wegverkeer een voortdurende aanpassing 
aan nieuwe verhoudingen noodzakelijk is 
en de voorschriftep. dienovereenkomstig 
plegen te worden gewijzigd, zo zal op de 
duur deze cadeaustelselwet ongetwijfeld 
aan herzieningen moeten worden onder
worpen. 

Daarom: beter een half ei dan een lege 
dop! 

Optim~stische minister 
Zoals gezegd heeft de regering het bij 

de verdediging van het ontwerp in de 
Eerste Kamer heel wat moeilijker gehad 
dan aan de overzijde van het Binnenhof. 
In alle fracties waren scherpe critici en 
vooral de opmerkingen van prof. Helle
ma (A.R.) en prof. Molenaar <V.V.D.) 
over de juridische en economische con
sequenties van de regeling sneden hout. 

Daartegenover stelde de ministe1· van 
Economische Zaken, die persoonlijk de 
verdediging leidde, zijn opvatting, dat de 
regering de juiste middenweg tussen ont
houding en volslagen regeling had geko
zen en voldoende vrijheid liet voor het 
geven van die toegift-artikèlen, welke 
geen belemmering opleveren voor een or
delijk economisèh verkeer. 

De gecritiseerde begrippen ,zoals bran
che-vreemd en consumptieverwant) heb
ben in de economische sfeer en in het 

Bakker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

en 

STAALGIETERIJ 

RIDDERKERK 

• 

DE ·vRIES ROBBÉ & CO 
GORINCHEM 

staalconstructies 
metalen ramen en deuren 

zakenleven voldoende duidelijke gestalte 
gekregen en het zal de taak van de rech
ter zijn daaraan een juridisch hanteer
bare interpretatie te geven. 

Wij geloven, dat prof. Zijlstra de duur 
en de consequenties van dit proces on
dm·schat. De ervaring met de economi
sche wetgeving heeft wel uitgewezen, dat 
de rechterlijke macht veelal geneigd is 
de bedoelingen van de wetgever met een 
negatieve uitspraak te doorkruisen. 

Ook in de gevallen, waarin het goed 
afloopt, ontstaat een periode van rechts
opzekerheid, want het duurt lang voor
dat ons hoogste rechtscollege tot vast
staande jurisprudentie is gekomen. 

Staatssecretaris . Veldkamp, die in 
hoofdzaak de detailcritiek beantwoordde, 
heeft enkele opmerkingen gemaakt, die 
de yoot·standers van wettelijke regeling 
kippenvel zullen hebben bezorgd. 

Door scherpe concrete vragen uit zijn 
tent gelokt, verklaarde hij o.a., dat het, 
naar het hem voorkwam, wel geoorloofd 
zou zijn bij aankoop van koffie een kop 
en schotel (met zichbaar reclamemerk) 
cadeau te geven, maar geen koffie (met 
merk) bij aankoop van een kop en scho
tel~ Dat is wel een heel zonderlinge en 
gezochte uitlegging van het begrip "con
sumptieverwant". 

Met betrekking tot de begrippen "bran
chevreemd" en .,branche-eigen" werd bij 
de verdediging de opmerking gemaakt, 
dat de ondernemer het - uiteraard met 
inachtneming van de vestigingswetge
ving - in belangrijke mate zelf in de 

Copie voor deze rubriek te 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, 
Alexanderstraat 16. Haarlem. 

* * * \ 

Mevrouw M. van A-iphen-Oudendijk 

schrijft ons: 

Enige indrukken uit 
Zuid-Afrika 

111 

Tijdens ons verblijf in Kaapstad 
deze zomer voerde onze dagelijkse 
weg naar het Archief door de z.g. 
"Compagniestuinen", de tuinen in
dertijd door Jan van Ricbecck aan
gelegd om onze schepen, die de Kaap 
aandeden, van verse groenten te 
voorzien. De tuinen zijn nu tot een 
wandelpark geworden, maar de bre
de laan met hoge bomen er langs is 
nog in tact en het is als Nederlander 
steeds weer een sensatie te lopen 
waar onze voorouders zoveel pio
nierswerk verrichtten, gewoond en 
geleefd hebben. 

Trouwens overal in deze stad en 
op het schiereiland . voelt men zijn 
hart wat sneller· kloppj!n ·blj al die 
sporen van Nederlandse cultuur en 
Nederlandse ondernemingszin;. en als 
men dan 's morgens in de archieven 
van de 0. Indische Compagnie leest 
onder welke moeilijke omstandighe
den, onder hoeveel tegenslagen, zor
gen, ziekten en rampen de Hollan
ders daar hun opbouwend we1•k heb
ben verricht, dan mag toch wel een 
zeker gevoel van rechtvaardige trots 
in ons opkomen, al blijft men zich 
er wel degelijk van bewust, dat zij 
natuurlijk ook hun fouten hebben 
o·ehad 
" Het. is in dil' "Con1pagnicstuinen", 
dat wij iedere morgen weer onver
wacht voor het meer dan levensgro
te beeld van Maria de Qucillerie -
Jan van Riebeeck's vrouw -- ston
den dat door het Nederlandse volk 
ges~honken en door Prins Bernhard 
onthuld daar tot zijn definitieve 
plaatsin'g bij Kaapstad's ingang van 
af de haven, is opgesteld. En tel
kenmale als ik haar zag staan in 
haar rustige voornaamheid ging de~ 
gedachte door mij heen hoe merk
waardig dit beeld . verleden, heden 
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hand zou hebben om deze in zijn voor
deel te wijzigen. 

Dat betekent uiteraard: door op wet
tige wijze de collectie uit te breiden met 
die artikelen, welke men cadeau wil gaan 
geven. Dat kunnen grote zaken wel (om
dat zij de vereiste gediplomeerde krach
ten kunnen aantrekken), de meeste klei
ne neringdoenden niet en zo leidt de half
slachtige regeling dus tot ongelijke con
currentievoorwaarden. 

Zwak gefundeerde 
interpretaties 

De voo1·zitter van onze Eerste Kamer
fractie prof. MoleMar liet niet na bij de 
replieken er op te wijzen, dat dergelijke 
zwak gefundeerde interpretaties van 
voor de practische toepassing fundamen
tele begrippen het moeilijk maken voor 
te '!temmen. Dit was dan ook een der 
redenen, waarom onze heer Wendelaar 
zich bij de stemming teg~n verklaarde. 

Werd het wetsontwerp door de Tweede 
Kamer met ruime meerderheid aangeno
men, in de Senaat waren; behalve de 
C.H.-leden, die allen tegen waren - alle 
fracties verdeeld: tegen stemden twee 
leden van de K.V.P., drie van de A.R., 
vier van de P.v.d.A. en één van de 
V.V.D. De twee communisten waren af
wezig. Het· ontwerp haalde aldus net de 
eindstreep met 22 tegen 16 stemmen. 

De inwerkingtreding zal eerst over 
ruim een half jaar volgen. 

Zo is dus na ruim 30 jaren actie van 
de georganiseerde middenstand het ca
deaustelsel ten dele geregeld. De onmis
bare aanvulling voor branche-eigen toe
giftartikelen en kortingen zal op de (toe
komstige) publiekrechtelijke organen 
móeten wachten. 

"Beter één vogel in de hand dan tien 
in de lucht!", aldus kan men de reacties 
in middenstandskringen typèren. 

v.d. L. 

en toekomst in zich verbindt. Het 
verleden door het stille maar des
ondanks grote aandeel dat de Ne
derlandse vrouwen in dit pioniers
werk hebben gehad en waarvan Ma
ria de Queillerie een waardig voor
beeld is. 

Heden en toekomst? Ooi{ thans 
zijn weer N cderlandse vrouwen hier 
g~komen en vele zullen nog volgen. 
Ook van hen wordt weer gevraagd: 
opoffering, doorzettingsvermogen, 
waardigheid en toewijding. ·Al heb
ben de omstandigheden zich dan ook 
grondig gewijzigd en is er van ont
beringen natuurlijk .practisch geen 
sprake meer, de tegenwoordige e~i
grantenvrouw zal op haar mamer 
evengoed een moeilijke tijd doorma
ken eer zij volkomen gewend is. Men 
zegt dat over het algemeen de aan
passing b\i emigratie voor de vrouw 
veel moeilijker is dan voor een man, 
voor wien immers het werk vrijwel 
steeds min of meer hetzelfde blijft. 
Moge het voorbeeld van Maria de 
Queillcrie alle Nederlandse emigran
tenvrouwen voor ogen staan, opdat 
zij dE> naam van ons land, en van 
dè Nederlandse vrouw in het bij
zonder. ook nû: in haar nieuwe va
derland hoog houden en ,in aanzien 
doen blijven. Mogen zij allen besef
fen dat dit een plicht is tegenover 
Nederland en Zuid-Afrika, in ver
ieden heden en toekomst. 

' M. v. A.--0. 

Nederlands 
cultureel contact 

Op Vrijdag 9 en Zaterdag 10 Sep
tember houdt het N.C.C. op Wi7ud· 
schoten .. bij Zeist een conferentie 
over:· ~ opleidbig ,ën yc*ming )va~,· 
mfo)isjes .en jonge vrouwen (14.:---17 
jaar) ter voorbereiding voor haar 
taak in leven en maatschappij. 

Aanmeldingsformulieren zijn bij 
ondergetekende verkrijgbaar. 

J. H. S . 

Onze eigen conferentie 
Zoals reeds eerder vermeld- is, 

wordt deze dit jaar op de Pieters
berg in Oostcrbeek gehouden op Za
terdag 8 en Zondag 9 October. .. 

Voor de inleidi::lgen hebben WIJ 

toezegging van: de heer dr. K .. van 
Dijk, assistent Sociologisch Instituut 
Rijksuniversiteit en docent school 
voor Maatschappelijk werk in Gro
ningen. oud vice-voorzitter van de 
J.O.V.D., over Maatschappe1ijk werk 
en de V.V.D. 

En mevr. mr J. M. Stoffels-van 
Haaften U allen welbekend, over: 
Het Nederlandse Vrouwenvereni
gingsleven. 

. Binnenkort hoort U nadere bijzon
derheden. 

J. H.s. 
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Politiek 
. 

nreuws uit de hoofdstad 

DAT DE RAAD REGERE! 
Het wordt dringend tijd dat men zich eendrachtig en onpolitiek op de algemene 

belangen van Amsterdam richt 
Bet was, menen· wij, in de laatste raadsvergadering voor de vacantie dat door 

de indiening van een ordevoorstel aan de communistische heer Seegers de 
gelegenheld werd ontnomen om de vraag ter sprake te brengen of bij de 
bestellin« v- nieuwe tramwagens niet aan de Nederlandse industrie de voorkeur 
sou moeten worden gegeven boven de buitenlandse. Dit ordevoorstel was volkomen 
pmotiyeerd, want op· deze manier werd de wezenlijke bedoeling voorkomen van 
de heer Seegers, die namelijk een bepaalde zaak ontijdig uit de besprekingen in 
de Commissie v- Bijstand naar de raad wilde overhevelen. Dat zou zeer onjuist 
zijn - niettemin blijft de opzet van de heer Seegers en zijn communistische 
vrienden verklaarbaar, want de raad heeft - de V.V.D. wenste er niet 
aan mee te doen - de communisten immers uit de Commissies van Bijstand 
geëlimineerd. 

Formeel deed de raad er zeer ver
standig aan deze zaak nog .niet ter be
spreking in zijn vergadering toe te 
laten. Een zeker formalisme tegenover 
de communisten, die, naar gelang het 
hun politiek het voordeligst scl:ijnt, 
het ene ogenblik en dan vooral bij 
monde van de heer Seegers de meest 
nauwgezette toepassing van het regle
ment van erde eisen en het andere 
ogenblik dat reglement volkomen ver
waarlozen, lijkt bepaald vero:tandig. 
Men zal er echter goed aan doen zich 
niet door hun systeem te laten beïn
vloeden. Soms heeft men wel eens de 
indruk dat dit niet altijd lukt. 

Toen de wtcthouder voor de Bedrij
ven onlangs de bouw inleidde van een 
nieuwe garage voor autobussen van het 
Gemeentelijk Vervoer Bedrijf, heeft hij 
daarbij een rede gehouden en daarbij 
allerlei mededelingen gedaan, die, for
meel gesproken, toch ook eerst aan de 
raad behoorden te zijn voorgelegd. 
Wethouder Van Wijck uaf nogal posi
tieve details over bestellingen van 
nieuwe tramwagens; het stond voor 
hem reeds vast wat er besteld zou 
worden. En nu komt het ons voor dat 
hij op zijn beurt, consequentie van het 
bedoelde ordevoorstel in die Ia&.tste 
raadsvergadering, deze tramzaken dan 
ook niet uit de Commissie van Bijstand 
met passeren Yan -de raad in de open
baarheid had moeten brengen, doch ook 
de formele weg had moeten biljven 
volgen; die was geweest deze voorne
mens in de vorm van een voorstel aan 
de" raad voor te leggen. 

in Amsterdam Noord. Die interpellatie 
werd wegens tijdsgebrek herhaalnelijk 
van vergadering naar vergadering ver
schoven en toen zij eindelijk aan doe 
orde zou komen, hebben een socialis
tisch raadslid en de socialistische wet
houder van Publieke Werken gepoogd 
de heer Seegers alle stof voor zijn in
terpellatie te ontnemen hem het 
gras voor de voeten weg te maaien -
door bij een voorstel over ophoging van 
terreinen in Noord in allerlei uitweidin
gen die dingen aan de orde te stellen, 
waarvan zij vermoedden dat de heer 
Seegers dat in zijn interpellatie zou 
willen doen. Het was ietwat klein, het 
was politiek niet sportief, te minder 
waar later bleek dat de wethouder ook 
zonder dit spelletje van afromen van 
des heren Seegers interpellatie de com
munistische woordvoerder waarlijk wei 
aankon. Want 's heren Seegers interpel
latie op zichze" was, daar zijn wij niet 
blind voor, toch wel een fiasco. 

Maar met dat al sluipen er, zoals 
wij betoogden, allerlei methoden en 
methodetjes binnen ,die wij met het 
aanzien en de stijl van de raad toch 
moeilijk verenigbaar achten. Er is een 
spreekwoord: "Wie met pek omgaat 
wordt er van besmet". Het kan alleen 
maar in het belang van Amsterdam 
zijn wanneer de raad, ongetwijfeld hf 
hoge mate in zijn werk belemmerd door 
de communisten, zich niet Iaat verlei
den in zijn beleid tot allerlei reacties, 
die naar het nveau van de communis
ten dreigen af te dalen. Waarbij de 

raad dat niet uit het oog verlieze, dat 
hij zelf in belangrijke mate schuldig is 
aan het feit, dat zijn vergaderingen 
steeds moeilijker worden omdat hij -
minus de V.V.D. - de communisten in 
de rechten van een raadslid tekort 
doet. 

• • • 
Straks komt de raad weer bijeen 

voor een nieuw seizoen. Te vrezen is 
dat de communisten Amsterdam nog 
meer tijd zullen gaan kosten omdat zij 
nu in de raad - zij hebben er al mee 
gedreigd immers - alle informaties 
zullen gaan vragen, welke zij anders 
reeds in de Commissies van Bijstand 
zouden hebben gekregen. Dat zal eens 
te meer aanleiding geven tot allerlei 
politieke discussies tussen socialisten 
enerzijds en communisten anderzijds, die 
elkaar zo fel bestrijden omdat zij nu 
eenmaai in hetzelfde politieke concur
rentievlak werken. 

Ziet men wat dit betreft dus geen 
verbetering in zicht, toe vrezen blijft 
bovendien dat - de communisten nu 
eens buiten beschouwing gelaten- an
dere groeperingen op tal van punten, 
die hun believen, er ook, als voorheen, 
de politiek met de haren bij zullen blij
ven halen wanneer het om de zuiver 
zakelijke belangen van Amsterdam 
gaat. Dat is nu reeds enkele jaren het 
geval en dit voor Amsterdam zo trieste 
effect is het onvermijdelijke gevolg 
van de vooropgezette politieke bedoe
lingen van . socialisten en ·katholieken, 
die een politiek college ,van B. en W. 
hebben geconstrueerd. 

Wij hebben in deze kolommen daar 
bij herhaling over geschreven en bij 
herhaling betoogd, dat Amsterdam 
wordt opgeofferd aan de onqerlinge 
strijd ·naar politieke macht. ·Men kan 
nu wel betogen, zoals sommige poli" 
tieke bladen doen, dat er toch niette
min in Amsterdam . wel iets tot stand 
komt, maar dat neemt dit kwaad niet 
weg. Wat Amsterdam dringend nodig 
heeft is, dat niet alleen het noodzake
lijke (en dil.n met heel veel moeite) tot 
stand wordt gebracht, doch dat de 
stad, gedragen en gesteund door een 

raad, welker leden, met behoud van hun 
inzicht, gezamenlijk het algemeen be
lang willen dienen, vooruit wordt_ ge
stuwd; dat Amsterdam élan en veer
kracht zal ontplooien, die de waar
neembare achterstand van de stad ten 
opzichte van andere steden, weer te
niet doet. 

• • • 
In September komen de vroede vade

ren weer bijeen. Wij hopen dat zij vol
doende uitgerust zijn en voldoende 
verfrist om nu eens zakelijk aan de 
arbeid te gaan. Er wacht de raad bij
zonder veel werk. Wanneer het col
lege zijn voornemens uitvoert, komen 
er belangrijke nota's en belangrijke 
voorstellen aan de orde. Er zal gere
geerd moeten worden en dat in het be
sef, dat tijd tegenwoordig, z<>als zoveel 
andere dingen, méér geld kost dan 
vroeger. Er zal niet kunnen worden 
volstaan met een vingerverwijzing naar 
de voor het algemeen belang bepaald 
niet gevoeligE> en uitsluitend op poli
tieke agitatie beluste, communisten. 
Die methode heeft al te lang opgeld 
gedaan in Nederland na de oorlog, 
waar men zo graag de aandacht van 
zichzelf afleidt door naar de fouten en 
tekortkomingen van anderen te ver
wijzen. Wij hebben er dan ook in 't ge
heel geen behoefte meer aan van aller
lei woordvoerders in de raad te verne
men welke bedenkingen zij hebben te
gen het communisme, wij hebben in 't 
geheel geen behoefte meer aan poli
tieke reclame voor verstevigingen van 
posities in partij-politieke machtsstrijd. 

Amsterdam wacht op regeerd·ers. 
En wanneer de communisten dat niet 
·zijn of willen zijn, wat waarlijk nu toch 
geen nieuws meer is, dan zullen de le
den van alle andere groeperingen nu 
moeten gaan tonen ·dat zij het wèl zijn. 
Zowel in het belang van Amsterdam, 
dat achter raakt, als in dat van de de
mocratie - want dat het politieke ge
redekavel in de raad dikwijls in feite 
ondermijning van de democratie was, 
waarmee men de communist in de kaart 
speelt - valt niet te ontkennen. 

Laat ons hopen ...•.• 

Er sluipen in de overigens ook zeer 
v e r k 1 a a r b a r e afkeer tegen de 
methoden van de communistische 
raadsfracties helaas allerlei methoden 
in de raaq binnen, waartegen men toch 
wel eens zou willen waarschuwen. 
Want hier is natuurlijk meer in het 
spel dan alleen veronachtzaming van 
de formele gang van zaken. Althans 
wij geloven dat er hier ook een soort 
plagerij aan de orde is, waartoe de 
communisten hun tegenstanders heb
ben laten verleiden, waarmee ze hun 
tegenstanders hebben geïnfecteerà. 

BIJKOMENDE KOSTEN TUNNELBOUW 

Het deed zich onlangs ook voor in 
verband met de door de heer Seegers 
aangevraagde en door de raad toege
stane interpellatie over -de woningbouw 
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Zo langzamerhand kan er nietS' meer gebeuren in Amsterdam of er wordt een 
beetje politieke propaganda uit gedistilleerd. Vandaar dat het socialistische 
partijblad al dadelijk een loftrompet heeft gestoken ter ere van Publieke Werken 
en dus tevens, voor wie oren heeft om te horen, voor de geestverwante wethou
der, onder wiens afdeling deze dienst ressorteert. Het trompetje bazuinde over 
de grote voortvarendheid - sneller dan u denkt!! - waarmee er nu aan de 
tunnel wordt gewerkt, want ~ de Noord-Zuidhoilands Vervoer Maatschappij 
is aangezegd dat het stationnetje van de trams naar Volendam en Edam moet 
verdwijnen. De huur is met drie maanden opgezegd; de stad had zich het recht 
voorbehouden die huur op korte termijn te doen beiîindigen en heeft nu van 
dat recht gebruik gemaakt. 

De zaak is in feite zo, dat Publleke 
Werken nog eens ernstig heeft nage
dacht over het tegen het tunnelplan 5 
aangevoerde ernstige bezwaar, dat het 
uitvallen, ten dienste van de tunnel
bouw, van het IJ-veer Valkenweg toch 
wel een ernstige verdere belemmering 
van het verkeer zou betekenen zolang 
niet de brug bij Schellingwonde gereed 
zou zijn. Dit ernstige nadenken heeft 
er toe geleid dat men de mogelijkheid 
heeft gezien dit veer voor wat betreft 
de Noordelijke steiger te verleggen en 
zodoende tijdens het leggen van de 
tunnelbuis in bedrijf te houden. Tot 
dat doel moet het stationnetje van de 
N.Z.H.V.M. verdwijnen. 

Op zichzelf is deze "vondst" een 
maatregel om toe te juichen, doch wij 
zouden met het steken van de lof
trompet nog maar willen wachten, wil
len blijven wachten totdat de tunnel 
er eindelijk is. Dat lijkt ons, na alle 
getreuzel van jaren en al dat verlies 
van jaren nu nog het enige aangewe
zen ogenblik om onze tevredenheid uit 
te bazuinen. Tenslotte is er niets meer 
aan de hand dan dat er een huur op 
is gezegd. Na afloop daarvan zal het 
stationnetje nog moeten verdwijnen en 
zal er nog een steiger moeten worden 
gebouwd en een weg aangelegd. Wij 
weten van de derde nu in aanleg zijnde 
IJ-pontverbinding - waartoe het voor
nemen eerst ook een jaar doelloos heeft 
gestagneerd - dat al die dingen hun 
tijd vragen. 

Intussen is hier sprake van een voor
ziening, welke natuurlijk niet in de 
kosten van de bouw van een tunnel 
zijn opgenomen. Eigenlijk zijn het ook 
bijkomende kosten, maar die kunnen 
natuurlijk boekhoudkundig wel doch 
feitelijk niet gescheiden word~n van 
het project als zodanig. De kosten van 
de bouw van de tunnel zijn een motief 
geweest in de discussie over de vraag, 
of niet een ander ontwerp de voorkeur 
moest verdienen. Daarbij is van de 
zijde van de voorstanders van het an
dere dan van P.W. afkomstige ontwerp 
terdege er op gewezen, dat plan 5 
vooral door de bijkomende kosten aan
zienlijk duurder zou komen te staan. 
Wijselijk heeft men, los van de finan
ciële vraag, het ontwerp gekozen dat 
men technisch het beste oordeelde. 

Dat neemt echter niet weg, dat er 
veel bijkomende kosten zijn. In dat 
opzicht is nu de nuttige verlegging, in 
feite handhaving van het IJ-veer Val
kenweg al de e~rste onvoorziene extra! 
Wie de nota heeft gelezen van dr Sajet 
over de vraag, of het Wilhelmina Gast
huis academisch Ziekenhuis moet wor
den of dat men een geheel nieuw aca
demisch ziekenhuis moet bouwen, heeft 
daarin kunnen ontdekken dat dit raads
lid zeer terloops ook nog wijst op voor
zieningen ten behoeve van het berei
ken van de tunnelingang, waarover tot 
nu toe eigenlijk nog nauwelijks of niet 
is gesproken. 

Waar de een onmiddellijk de lof
trompet steekt omdat er formeel een 

maatregel wordt getroffen ten dienste 
van de tunnelbouw, daar kan dé ander 
wel juist in stille overpeinzing verval
len omtrent de wezenlijke omvang van 
het nu ondernomen project, in techni
sche en financiële zin ! 

Wij moeten nu flink aanpakken - de 
strijd om de tunnel is uitgestreden -
maar men zou de politieke supporters, 
die er natuurlijk ook bij de tunnelstrijd 
waten, willen vermanen nu maar stil
lekeus af te wachten. Laat ons allen 
t.z.t. als Amsterdammers in 1962 jui
chen als de tunnel er is, maar er te
vens open oog voor houden wat deze 
tunnel dan méér heeft gekost dan een 
dikke honderd millioen. Het kon wel 
eens het dubbele worden met inbegrip 
van de voetganger:stunnel, in een en 
dezelfde vergadering door de burge
meester overbodig en door de wethou
der als zeer noodzakelijk verklaard. 

M- SUSKINDt 
Maandag j.l. werd op de Oasterbegraaf

plaats het stoffelijk overschot van wijlen 
de heer M. Suskind ter aarde besteld. 
Onze afdeling was daarbij vertegenwoor
digd door haar secretaris, mr P. Nagte
gaal en de administrateur, de heer 
Citroen. 

Slechts in betrekkelijk kleine kring 
was bekend, welk een toegewijd mede
werker onzé afdeling In wijlen de heer 
Suskind had. Hij was n.l. eigenaar van 
het reclamebureau Rabag en heeft in die 
kwaliteit meer dan twintig jaar lang 
een belangrijk aandeel gehad in de ver
zorging der straatpropaganda voor onze 
afdeling. In de strijd tegen de N.S.B. 
toonde de heer Suskind zich een onver
schrokken medestrijder en ook na de 
bevrijding heeft hij onze partij diensten 
bewezen, waarvoor wij hem, nu hij van 
ons is heengegaan, gaarne ook te dezer 
plaatse met een enkel woord de hulJ,le 
brengen die hem toekomt. 
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N. V. Scheepswerven "PIET HE IN" 
v.h. Fa. W. SCHRAM & ZONEN 

Werven te Bolnes en Papendrecht 

NIEUWBOUW EN REPARATIES 

Verbouwen van Sl~pschepen tot Motorboten 
inclusief inbouw en revisie van motoren 

DWARSHELLINGEN 2 X 115 meter 
geschikt voor het zwaarste materiaal 

DROOGDOK 115 X 30 meter 
geheel overdekt 

Telephones: 
Botrerdam: 71354-77355 - Dordrecht: 3774-8329 - Ridderkerk: 218-802 

voor werf Bolnes Papendrecht 

van zee· en 
binnenschepen 

Bolnes 

WERF DE NOORD n.v. 
ALBLASSERDAM 

N.V. MACHINEFABRIEK EN REPARATIEBEDRIJF 

J B KELLER R o t ter d a m ~ 0. 
• • S c h a a r d ij k 8 1 

Rijdbare kraan van 13 ton. 
Levering, inbouw, reparatie en onderhoud van dieselmotoren 
Aanleg, onderhoud en reparatie van electrlsche licht- en 
krachtinstallaties voor schepen . 
. Onderdelen, scheepsschroeven, zoetwaterkoelers, enz. 
Levering en montage van mechanische installaties voor de 
sulvering van afvalwater. • 

Briefadres: Rotterdam-0. 
Telegram-adres: Keimotor Rotterdam 
Telefoon: Rotterdam ..... .. . ... . .•. . .. . . . .. 112980 

Na 17 uur: Onderdirecteur 112981 
Portier 112982 

N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM, WESTZEEDIJK 52, TEL. 111520 

FABRIKANTE VAN: 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETERS, TACHOMETERS. 
Agenten voor Zeekaarten en 
Nautische boek~n. 

REPARATIES OP KORTSTE TERMIJN. 

LEDERWAREN 

Lijnbaan 59 

Nieuwe Binnenweg 245 

Noordmolenstraat 7 

REISARTIKELEN 

Nieuwe Binnenweg 349 
Beijerlandselaan 190 
Hoogstraat 80 (Schiedam) 
Telefoon kantoor 21122 

INTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 
• Verhuizingen en transporten onder volle garantie 
• Verpakkingen voor zeetransporten naar alle werelddelen 
• Ruime, droge t?ergplaatsen voor inboedels 

Let op het j u i s t e adres! 
INSULINDESTRAAT 260-291 (hoek Bergweg) 
Rotterdam-C. Telefoon 46021 
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GEBR.VAN HEEK N.V. 
TELEF. 5943 POSTBUS 33 ENSCHEDE 

SPINNERS • WEVERS • VERVERS • DRUKKERS 

BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 
VERSIERINGEN VOOR RECEPTIES 
BRUIDSBOUQUETTEN ENZ. ENZ. 

lmminK DE LAnGE 
v/h J.C. DE LANGE'S Koninklijke Tuinbouwinrichting 

Hofleverancier van H.M. de Koningin 

MEENT 125 - ROTTERDAM - TELEFOON 27977-22303-20999 

TELEVISIE RADIO 

WILLEM DE. jONG 
Voorheen PASSAGE 

Specialisten sinds 1906 

GRAMO 

KORTE HOOGSTRAAT 16 

Telefoon 117640 (3 lijnen) 

Tussen Gerzon en V. A: D. 

TAPE~RhCORDERS 

N.V Staaldraadkabel· en Herculestouwfabriek 

voorbeeJJ 

}. C. DEI\ HAAlV 

I GORINCHEM I 
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Nieuwe gloed voor Uw goed 

STOMEN 

WILTON-FIJENOORD 
ROTTERDAM SCHIEDAM 

~cheepsbouw 

Machinebouw 
Reparatie 

DriJvende dokken van 4500 
tot 46000 ton hetvermogen 

W. F.- Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

SNIKKERS' HANDEL MIJ. N.V. 
fEL. i-4052 OVERSCHIE 82177 K 1800 

DRAAD 

FITTINGS 

* 
DUNWANDTG 

FLENZEN 

FABRIEKSKACHELS 

VLAMPIJPEN 

LASBOCHTEN 

.l1i\,. · zeilmakerij 

BINGHAM&CO. vlaggen .. 

fabriek 

BINDHAM & CO. 

WASSEN 

schiedam 

Amsterdam-Noord 

VERVEN 

e 
A. VAN HOBOKEN & Co. 

ANNO 1 '7'74 . 

DEVIEZENBANK 

• 
.ARKLA..UI' IJ-Sf, TEL. 110110 ('J IQDea). TI:LD IUD 

ROTTERDAM 

VAN DER VORM's 
AANNEMINGSBEDRIJF N.V. 

ROTTERDAM 

Kantoor: COOLSINGEL 75 - Telefoon 27700 

• 

H.V. Vereenigde Touwfabrieken 
GEVESTIGD TE ROTTERDAM 

's-GRA VENWEG 264, TEL. 11.40.60 

* 

f"abrikanten van: 

STAALDRAADKABELS 
HERCULESTOUW-PYTHONTOUW 
SISAL- EN MANILLATOUWWERK 

* 

En van de welbeiende VERTO-PRODUCTEN: 

JABO · 
VELVETO 
UNIRO en 
cocos 
voor vloerbedekking. 
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LEVEN IN ODE STEDEN 
Een vacantietocht binnen de grenzen bracht ons 

in enkele plaatsen die tot de dode steden van 
ons land gerekend worden: Hoorn en Enkhuizen. 
Het toeval wilde, dat zij ons, toen wij ze binnen
reden, allesbehalve doods aandeden. In Hoorn was· 
het volop kermis, zodat we slechts voetje voor voet
je .langs de eindeloze rijen kramen en tenten van 
de "lapjesmarkt" konden sloffen, waar naar 

1
de volks

mond het wil álles, tot het laatste lapje toe, ver
kocht moet .worden. Enkhuizen bereidde zich voor 
op de ·feestelijke viering van zijn zeshonderdjarig 
bestaan als stad en ook daar kon men, zij het met 
enige overdrijving zeggen, dat ge er over de hoofden 
kon lopen. We begrepen alweer: alles is betrekkelijk, 
ook het dood-zijn van een stad. 

* * * 

W eet..-.. zo vroegen wij ons af - overig Ne
derland wel welk een rijkdom het in Zijn 

dode steden bezit? De schoonheid van Hoorn kon
den we in de overvolle straten nauwelijks naar 
waarde genieten. Die van· de Waag en van het 
Westfries Museum waren zelfs door het kermisgedoe 
niet aangetast. En een wandeling langs de ook nu 
stille wallen met hun uitzicht over de zomers-onbe
wogen zee gaf ons toch wel een sterke indruk van 
de bijzondere bekoring welke deze "dode" stad op 
de bezoeker uitoefent. 

* * * 

E nkhuizen - zo vaak met Hoorn in één adem 
genoemd - draagt nochtans weer een heel 

ande.r karakter. Minder bedrijvig misschien dan haar 
zusterstad, boeit zij wie de oudheid mint door wel
onderhouden antieke gevels die men er in ongekend 
groten getale aantreft. En de aanblik van haar haven 
is van een waarlijk ontroerende werking. Een lauw 
briesje dreef jacht na jacht de haven uit, zonder de 
stilte rondom er ook maar een ogenblik te versto
ren. Een vlekkeloze hemel overkoepelde de blauw
groene zee. Een eindeloos lijkende kustlijn loste zich 
heel in de verte op in de grijze horizon. 

We voelden ons opgeheven in een droomsfeer, zo 
droom-echt, dat we ons onwillekeurig afvroegen: 
waar en wanneer heb ik dit eerder beleefd? En in
eens wisten we het onfeilbaar zeker: hier bij de 
haven van Enkhuizen moet Frederik van Eeden zijn 
"Nachtbruid" geschreven hebben. Wonderlijk: het 
is meer dan veertig jaar geleden dat we dit boek 
lazen en nu we bier zaten próéfden we onmiddellijk 
de mystieke stemming weer, welke deze grote kun
stenaar toen om ons lezend bewustzijn weefde. Al
weer: wat is het, dat wij bedoelen als we spreken 
van onze "dode steden"? 

(Vervolg op pag. 3) .. Het heilige voor een ander is mii heilicJ in ziin ziel'". 

··" 27 Au~l 3 Sept~ 10 September 20 Au~s 
.~~·weken ~·weken I~ weken nog 1 week 

.THORBECKE 

.. ( Thorbecke). 

17 I September 
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* * 
Het ontwerp tot wijziging van de Huurwet 

prutserig en slecht· 
Belasting- en huurvoorstellen ook in de Eerste Kamer aanvaard 

Motie van prof. Molenaar verworpen 
Op 10 Augustus is nu ook de Eerste Kamer op reces gegaan, nadat zij, als 

laatste werkzaamheid in de zitting 1954-55, de belasting- en huurontwerpen had 
af gehandeld. 

Hoewel onze fractie, zoals uit de rede van prof. Molenaar duidelijk ~eek, 
geenszins critieklqos was, heeft zij haar stem aan de voorstellen tot belasting
verlaging toch gegeven. 

Zeer ernstige bezwaren had ook onze Eerste-Kamerfractie tegen de wijziging 
van de Huurwet en met· name tegen de regeling van de onderhoudsplicht, tegen 
de te geringe huurverhoging en tegen het feit, dat, naar wel vaststaat, in de 
eerste anderhalfjaar geen nieuwe wijziging van de huren meer zal volgen. 

Een motie van prof. Molenaar, waarin verzocht werd, nog in het komende zit
tingsjaar een nieuw voorstel tot huurverhoging in te dienen, werd met alleen 
de stemmen van de V.V.D. vóór, verworpen, hoewel de meerderheid van de 
Kamer deze wens in feite deelde. 

Voor onze geestverwant mr Dé Vos van Steenwijk was dit aanleiding, zijn 
stem thans aan het gehele ontwerp tot wijziging van de Huurwet te onthouden. 
De overige leden van onze fractie stemden tenslotte voor, omdat zij het voordeel 
van de (zij het te geringe) huurverhoging toch zwaarder wilden laten wegen dan 
de bezwaren tegen het ontwerp. 

MR. DE VOS VAN STEENWIJK 
• .•. mislukte huurpolitiek .... 

Onze eerste woordvoerder, prof. Mo
lenaar, zag bij het afsluiten van de

ze parlementaire periode .Qp verschillen
de gronden geen reden tot tevredenheid. 
De financieel-economische politiek ver
toont enige niet te verwaarlozen onzeker
heden. 

De woningpolltiek, annex het huurpro
bleem, is een grandioze mislukking ge
worden. Onze parlementaire Regerings
-vorm is de Kabinetscrisis niet zonder 
kleerscheuren doorgekQJnen. 

De financieel-economische politiek ken
merkt zich reeds nu door een over-em
ployment, zoals wij nooit gekend hebben, 
en een gestegen koopkracht, die geen ge
lijke tred houdt met de productiviteita
stijging en die een voortdurende druk op 
de prijzen uitoefent. 

Bij de algemene financiële beschou
wingen - een vijftal maanden geleden
had prof. Molenaar nadrukkelijk op een 
dreigend monetair gevaar gewezen. 

Minister Van de Kieft had toen zijn 
vrees bestreden, maar nauwelijks waren 
de debatten hier verstomd, of de Rege
ring verklaarde, dat rondom de lonen en 
prijzen rust moest komen. (maar on
danks die geproclameerde rust, gaan de 
spoorwegtarieven per 1 September om
hoog). 

In aansluiting op hetgeen prof. Mole
naar destijds over de inflatoire gevaren 
had gezegd, kon hij zich nu beroepen op 
de uitlatingen en berekeningen van de 
president van De Nederlandsche Bank, 
die in zijn .Jaarverslag over 1954 het to
taal der waarneembare inflatoire finan
cieringen meende te kunnen ·stellen op 
een bedrag van per saldo f 130 millioen 
in de overheidssector en f 300 mlllioen in 
de particuliere sector; te zamen derhalve 
ruim f 400 millioen. 

Onze geestverwant herhaalde van me
ning te zijn, dat op gronden, ontleend aan 
de zware belastingdruk, die er In het Vl!r
le"dtWf geweest is, dezè belastingvoorstei
len dienden te worden aanvaard. 

Een feit is echter, dat van een dergelijk 
in het verkeer laten van een deel van de 
middelen, die anders aan belastingen wer
den aangebracht, een inflatoire tendenz 
kan uitgaan en 4at van de Regering 
moet worden verwacht, dat zij daar te
genover tot een sterke inkrimping van 
de overheidsuitgaven zal geraken. 

Ten aanzien van de beperking van de 
bouwactiviteit in de o.verheidssector gaat 
nu in deze richting iets gebeuren, maar, 
zo vroeg de heer Molenaar, hoe staat het 
op andere gebieden? Hier las hij telkens 
weer alleen van uitbreiden van adminis
tratieve taken en van het instellen van 
nieuwe administratieve diensten. 

En ook het nieuwe huurvoorstel zal 
door de contróle met betrekking tot het 
besteden van de sobere huurverhoging 
van 5 pct in verband met het onderhoud, 
tot nieuwe administratieve werkzaamhe
den leiden. 

Prof. Molenaar bleef V!l.n mening, dat 
Wij niet moeten komen tot een verder 
opvoeren van de openbare uitgaven, maar 

• 
- -·~< -· -.-. 

tot een beperking daarvan. Werk zal moe
ten worden vereenvoudigd en er zal een 
grote opruiming moeten komen onder tal 
van nog vigerende formele voorschriften. 

Vertrouwen verloren. 

prof. Molenaar meende, dat het huur-
ontwerp met zijn 5 pct verhoging 

een zielige indruk maakt en stelde er 
prijs op hier nadrukkelijk te zeggen, àat 
het beleid van de minister van Weder
opbouw het vertrouwen van zijn fractie 
verloren liacJ. 

Wij betreuren dat - zo zeide hij - om
dat wij in de eerste jaren van zijn optre
den, het beleid van de heer Witte met 
belangstelling en met instemming hebben 
gevolgd._ 

Voor zover men wilde betogen, dat de 
heer Witte niet alléén verantwoordelijk 
was, wilde de heer Molenaar ook wel 
zeggen, dat· zijn fractie meende, dat met 
betrekking tot het woning- en huurbeleid 
in de afgelopen drie jaren het beleid van 
het K a b i n e t heeft gefaald. 

Ook indien de heer Witte alleen voor 
zijn verantwoording zou moeten nemen 
wat er gebeurd is, menen wij toch - al
dus prof. Molenaar - dat ook het Ka
binet een verwijt treft, n.l. dat het dat 
beleid niet heeft voorkomen. 

Men heeft gevraagd, in welk tempo nu 
de verdere huurverhoging zal plaats vin
den; welk schema de Regering nu voor 
ogen staat. Men behoeft de M.v.A. maar 

te lezen: het Kabinet zal zulk een sche
ma niet geven. 

In het resterende deel van het jaar zal 
dus de overbrugging van het verschil 
tussen huren en onderhoudskosten n I et 

.. worden overbrugd. 
Vóór de verkiezingen zal er niets meer 

geschieden en dat betekent, dat ook bin
nen de eerste zes maanden daarna van 
verdere huurverhogingen nog geen spra
ke zal kunnen zijn. 

Het is een betreurenswaardig bewijs 
van machteloosheid van het huidige Ka
binet om het belangrijkste probleem, dat 
er in Nederland op het ogenblik bestaat, 
tot oplossing te brengen. 

Terecht vestigde onze woordvoerder er 
daarbij nog eens de aandacht op, dat het 
woningvraagstuk niet alleen een mate
rieel aspect heeft, maar ook een ruimere, 
in feite morele betekenis heeft. 

Het gaat erom, dat de samenwoning 
nog altijd bestendigd moet blijven, met 
alle ellende, die daaruit voortkomt. 

Wanneer om politieke redenen de 
K.V.P. en de P.v.d.A. in de Regeringa
koets bij elkander willen blijven, wilde 
de heer Molenaar toch vaststellen, dat 
dit dan geschiedt met opoffering van de 
oplossing van een van de kàrdinale 
vraagstukken, waarvan de volkswelvaart 
en het volksgeluk op het ogenblik afhan-

. keiijk zijn. 
Het gebrek ..aan samenwerking, het ge

brek aan bereidheid om zelf offers te 
brengen, heeft de oplossing van een pro-

DEZE BURGER 
richt vandaag zijn· gestrekte wijsvinger regelrecht op Uw (persoonlijke) 
borst; hij boort zijn ernstige blikken in U w· ogen en hij zegt - speciaal 
tot U: ,.ik verwacht U over twee welren p1·ompt in Scheveningen, omdat 
het zonder U, over U en met U, achterblijvend in Uw knusse huiskamer, 
terwijl alle anderen ook voor U w overtuiging de straat opgaan, waarachtig 
niet gaat. U beb66rt erbij, omdat U erbij behoort. 

Kijlr eens, z6 veel offers vraagt Uw partij niet van U. Contributie betalen 
en een lceer of vijl-en-twintig in Uw gehele, lange leven een cirlreltje rood 
maken. Dat is alles. 

En wanneer zij U dan één maal in de honderd jaar oproept om te komen 
getuigen voor de waarde die haar beginselen voor U hebben, dan 
b e h o o r t ge daaraan, naar eer en geweten, gevolg te geven. 
... Dit is, zou ik zo zeggen, Uw eenvoudige plicht als lid van een parlij 
welker beginselen de Uwe zijn en welker vertegenwoordigers hun best 
doen Uw beginselen uit te dragen. 

Er zijn zo van die dingen in het leven die ge volgens eer en geweten, 
eenvoudig b eh oor t te doen. En er is een vorm van trouw, die eenvoudig 
m o' e t worden in acht genomen. 

Daartoe reken ik Uw aanwezigheid op Uw eigen liberale hoogtijdag. 
Ge zult daar bovendien ruimschools voor worden beloond. Ik weet zeker 

dat deze zeventiende September U véél meer za] schenken dan gij hem, 
door Uw aanwezigheid, geeft: ee~:~ blij en trots en hartverbellend en geluk
kig-makend gevoel bij al die duizenden geestverwanten te zijn; deel te 
zijn van een massa die nastreeft wat U dierbaar is. 

En daarom: ilr reken op U. 
llc vertrouw erop dat ge komen zult. 
Vandaar vandaag, ineens, die gestrelte wijsvinger van 

DEZE BURGER 

bleem, voor ons volk van enorm belang, 
ernstig bemoeilijkt. 

Sprekend over het eigenlijke huurbe
leid, bracht prof. Molenaar het destijds 
door de Tweede Kamer uitgebrachte zeer 
ongunstige verlopig verslag over het oor
spronkelijke huurontwerp in herinnering. 

Het Kabinet was toen niet met een 
bevredigend ander voorstel gekomen, 
maar had getracht de Tweede Kamer te 
bruskeren. Gelukkig had dit zich gewro
ken. 

Met alle· persoonlijke waardering, wel-, 
ke prof. Molenaar voor minister Drees 
zeide te hebben, meende hij toch, dat de
ze hier had gefaald. Het was zijn taak 
geweest, het Kabinet van het stellen van 
de Kabinetskwestie te weerhouden. 

Hier is met name de minister-president 
tekort geschoten in politieke visie. Het 
verdere verloop van de crisis heeft bewe
zen, dat er wel een andere oplossing voor 
het huurontwerp te vinden was. 

Mr Burger heeft daartoe de weg ge
wezen en het Kabinet heeft de voorge
stelde oplossing aanvaard. Zo liet het zich 
de leiding uit handen nemen. Het feit, 
dat er een oplossing mogelijk bleek en 
dat niet de premier zelf haar aan de 
hand deed, pleitte naar de mening van 
onze woordvoerder tegen diens stuur
manskunst. 

De Regering heeft de leiding uit han
den gegeven in die van de Regerings
partijen, waarin prof. Molenaar een ge
vaar zag gelegen voor onze zuivere con
stitutionele vormen. 

De Belastillgvooi'Stellen. 
"11erugkerend naar de bela.sting
.1. voorstellen, merkte prof. Mol~ 

naar o.a. nog op, dat de gevoelige ver
mindering, die de aanvankelijk voor~ 
nomen verlaging van de tarieven der 
inkomsten- en loonbelasting had onder
gaan, hem enigszins had teleurgesteld. 

Het terugdringen van het percentage 
van 8 op 6 betekent een vermindering 
van de aanvankelijk gedachte verla
ging met 25 pct. · 

De verlaging met een gelijk percen
tage van 8 pct (thans 6 pct.) was in 
zoverre ook niet juist, dat aan de ge
nieters van middelgrote en hoge inko
mens tot nU tot onvoldoende tegemoet
koming is verleend. 

Het zou daarom bepaald gerecht
vaardigd zijn geweest om aan hen, die 
in het verleden te weinig tegemoet ge
komen zijn (of evenredig ver'hoogd), 
thans een relatief verder gaande ver
lichting van druk te geven. 

Prof. Molenaar herinnerde ook aan 
de pleidooien voor het vaststellen in 
bepaalde gevallen van aanslagen naar 
een gemiddeld inkomen (bij sterk wis
selende inkomsten). 

De staatssecretaris heeft nu in de 
M:. v. A. een welwillend standpunt in
genomen tegenover de gedachte om een 
gemiddeld inkomen althans In extreme 
gevallen toe te passen. Prof. Kolenaar 
hoopte, dat nu inderdaad naar een r~ 
delijke, aanvaardbare opl0118ing op dat 
punt zou worden gezocht. 

Prof. M:olenaaT betreurde het echter, 
dat de suggestie tot limitering -.an · de 
inkomsten- en vermogensbelasting bijv. 
tot ten hoogste 80 pct. van het inkomen 
wederom was afgewezen. 

Dat ver gaande consessiee waren ge
daan op het . stuk van de grondbelu
ting, kon sprekers instemming hebben. 
Hij kon eeher niet nalaten in herinne
ring te brengen, hoe sterk de staats
secretaris de afschaffing van de opcen
ten op de grondbelasting in het begin 
van het jaar nog had beStreden. 

Instemming van zijn fractie kon 
prof. Molenaar betuigen met de verho
ging van het afschrijvingspercentage 
van niet tot een bedr:ijfs- of beroeps
vermogen behorende woonhuizen. Na 
de toezegging van de staatssecretaria 
omtrent de. verlaging (In de toekomst) 
van de z.g. "vrijgezellenbelt\Sting'' wil
de hij daarover thane niets meer zeg-
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gen. Hij stelde echter vast, dat m.r Van 
Leeuwen in de Tweede Kamer daar. 
voor klemmende argumenten had aan· 
gevoerd. 

Wat de omzetbelasting aangaat 
meende prof. Molenaar dat met het 
verlenen van vrijstellingen zover is ge· 
gaan, dat, wanneer compensaties voor 
de huurverhoging worden gezocht -
hij zei niet: moeten worden gezocht -
zij eigenlijk niet meer te vinden zijn. 

Het wilde hem voorkomen, dat op c'<3 
bij de wet behorende tabel IV (vrij.g~ 

stelde goederen) goederen voorkomen, 
die nu niet bepaald tot de onmisbare 
behoren. 

Over de weeldebelasting wilde hij nog 
dit zeggen, dat mea door deze heffin· 
gen af te schaffen of te verminderen, 
de trend van de werkgelegenheid van 
de belaste ondernemingen (dat zijn de 
ondernemingen dus die de belaste ar· 
tikelen produceren) naar die ondern~ 
mingen waar men om arbeiders zit te 
springen, niet bevordert. · 

Grote bezwaren brengt de slechts 
tijdelijke vrijstelling van textiel en sui· 
ker mede. Per 1 Jauari 1957 zullen 
deze vrijstellingen vervallen. Even on· 
gelukkig als het lang van tevoren b~ 
kendmaken van een verlichting van 
kostprijsverhogende belastingen is de 
aankondiging van een verzwaring per 
1 Januari 1957. 

In het eerste geval doet zich een ko· 
persstaking voor en in het andere ge
val krijgt men een sterke druk op de 
markt in de laatste helft van 1956. En 
als de Regering de heffing weer gaat 
instellen, zal in de eerste zes maanden 
van het daarop volgende jaar een te· 
rughouding van de vraagcapaciteit op
treden. Spr. achtte dat in hoge mate 
bedenkelijk. 

Op het ogenblik was daar echter 
weinig meer aan te veranderen en wij 
kunnen ons, aldus de heer Molenaar, 
nu alleen maar vleien met de hoop, dat 
nien op 1 Januari 19157 de omzetbelas
ting op textiel en suiker toch zat con
tinueren. 

Tot slot van zijn rede in eerste aan· 
leg verklaarde prof; Molenaar: On
danks enlrele critische noten, die ik 
over de belastingvoorstellen heb ge. 
kraakt, zal men hebben begrepen, dat 
wij tegenove·r deze voorstellen een over 
het algemeen welwillende houding aan. 
nemen. 

Dat is echter beslist niet het geval 
met het ontwerp-Huurwet en hij her· 
haalde, dat hij en zijn fractiegenoten 
dat deel van het beleid der Regering 
beslist afkeurden. 

Het Huurvoorstel. 

M r De V.os van SteenwiJk, daarbij 
in het bijzonder nog zijn visie op 

de huurvoorstellen gevend, noemde het 
ontwerp een "pruts-ontwerp". Wat be· 
tekent 5 pct. huurverhoging met de 
zekerheid, dat er in de volgende 1% 
jaar op het gebied van de huren niets 
zal geschieden? 

Minister Witte bleek telkens weer van 
mening (ook uit enige interrupties zij· 
nerzijds kon men dat opmaken), dat de 
leden van de Kamer(s) woningpolitiek 
verwa:rren met huurpolitiek. 

De heer De Vos van Steenwijk achtte 
die tegenwerping echter niet juist. De 
huurpolitiek hangt wel degelijk samen 
~et de gehele woningpolitiek van de 
minister en is een belangrijk onderdeel 
daarvan. 

Tot zijn leedwezen moest de heer De 
Vos van Steenwijk constateren, dat de 
woningpolitiek van< deze minister op 
een mislukking is uitgelopen. Wat is 
er ingelopen op het woningtekort? 

Op 1 Januari 1954 bedroeg het to· 
tale tekort 216.000 woningen en op 1 
Januari- 1955 werd het geschat op 
200.000. Er is in één jaar dus slechts 
16.000 op dat tekort ingelopen. Op deze 
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•••. interrupties ...• 
MINISTER WITTE 

wijze zullen er nog 13 jaren nodig zijn 
om dat tekort in te halen. 

Dan schrijven we 1968, maar dat is 
· juist het jaar, dat degenen, die in het 

geboortejaar 1946 het levenslicht heb· 
ben aanschouwd, over een huwelijk 
g8.an denken. Er zal dan weer extra 
behoefte aan woningen optreden. En 
daarbij komen dan nog de plannen (en 
ook inderdaad de noodzaak) tot het 
opruimen van krotwoningen. 

Ook daarom stond voor onze geest· 
verwant vast: Hoe eerder de prijzen op 
het gebied van de woningbouw op een 
normaal niveau zijn gekomen, hoe eer· 
der men uit de woningnOOd is. 

Op de interruptie van minister Witte, 
dat het aantal woningen, dat wordt 
gebouwd, niet afhankelijk is van de 
animo tot bouwen, maar van de be· 
schikbare bouwvakarbeiders, antwoord· 
de onze woordvoerder: Ik kan daar te· 
genover stellen, dat de invoering van 
de halve-premieregeling een grotere 
animo onder de bouwers heeft teweeg 
gebracht. 

J3<>vendien vroeg hij, juist ook in ver
band met die ministeriële interruptie: 
Is er dan niet iets voor te zeggen, om 
ook in ons land buitenlandse arbeiders 
bij de woningbouw te werk te stellen 
(in Zwitserland werken tal van Itali· 
aanse · arbeiders), in plaats van onze 
eigen bouwvakarbeiders met subsidie 
te laten emigreren? 

De minister, ·zo zei de heer De Vos 
verder, houdt een mooi betoog in de 
M. v. A., waarin hij zegt, dat het eind
doel zal moeten zijn een zodanig huur
peil, dat de nieuwbouw in het algemeen 
weer zonder financiële steun van over
heidswege zal kunnen geschieden. 

Meent, zo vroeg spr. nu, de minister 
dit te kunnen bereiken met een verho· 
ging van de huren met 5 pCt. zonder 
vooruitzicht op een spoedige verdere 
verhoging? 

Het ongeluk is. dat de huurders eraan 
gewend zijn geraakt. een te laag percen
tage van hun inkomen voor huur uit te 
geven. Terwm men vroeger gewend 
was, 15 pCt. van zijn inkomen aan huur 
te betalen, is dit percentage langzamer
hand tot ongeveer 8 gedaald. 

Ook op grond van de verleende com
pensaties had men nu trouwens reeds 
met een hoger percentage kunnen ko
men. De compensatie in de vorm . maf
schaffing van de omzetbelasting op tex· 
tiel en suiker betekent ongeveer f 70 
millioen. De meerdere huur, die moet 
worden opgebracht, is echter f 40 mil
Hoen. 

Ziet men dat naast elkaar, dan had 
de Regering de huren best wat meer 
kunnen verhogen en dan was hij nog be-

neden het bedrag, dat met compensatie 
is gemoeid. gebleven. 

Wij hebben, aldus onze geestverwant, 
het gevoel, dat de minister er Ielij•k tus. 
sen zit'; hij heeft goede voornemens, 
maar de weg naar de hel is met goede 
voornemens geplaveid. 

Aanvankeltjk hebben wij ook groot 
vertrouwen gehad in de politiek van 
deze minister, maar dat vertrouwen is 
er de laatste tijd helaas niet groter op 
geworden. 

Wij hebben het gevoel, dat de goede 
voornemens van de minister ond~r de 
druk van zijn ambtgenoten zeer zijn ge
daald. Zo moeten we, nu de eindpaal 
van zijn huurpolitiek is bereikt (eind
paal, want in zijn ambtsperiode zal er 
geen nieuwe verhoging meer komen), 
constateren, dat zijn huurpolitiek op een 
mislukking is uitgelopen. 

De Onderhoudsplicht. 

Het tweede bezwaar, dat we tegen 
dit wetsontwerp hebben, is de on• 

derhoudsplicht van de artikelen 8 en Ba, 
of, zoals de minister het liever wilde 
noemen: sanctie tegen verwaarlozing, 
want de onderhoudsplicht vloeit voort 
uit het Burgerlijk Wetboek. 

Nu maakte de heer De Vos van Steen
wijk hier een wel zeer op haar plaats 
zijnde opmerking. Hij zei: Er is in het 
V.V. gevraagd, of nu óók niet maatreg~· 
Ien op hun plaats waren tegen h u u r • 
d e r s, die de woningen zó verwaarlo
zen, dat het voor de verhuurders veel 
voordeliger zou zijn, als zij hun wonin
gen niet hadden verhuurd. 

Minister Witte had hierop geant
woord: "In het kader van de onderwer
pelijke wettelijke regeling bijzondere 
maatregelen te treffen tegen huurders, 
die hun woning opzettelijk verwaarlozen, 
lijkt de ondergetekenden moeilijk te ver· 
wezenlijken." 

Naar aanleiding hiervan merkte onze 
woordvoerder op: "Ja, Mijnheer de 
Voorzitter, dat is moeilijk; dat wil ik wel 
geloven, maar wij hebben juist minis
ters om moeilti'ke kwesties op te lossen. 
Zl.i hebben wel meer moeilijke kwesties 
op te lossen". 

De minister vond het terecht, dat "de 
huurder aanspraak mag maken op een 

· woongenot, dat in overeenstemming is 
met de door hem betaalde huurprijs". 

Zeer ter snede merkte de heer De Vos 
van Steenwijk op, dat men het ook kan 
omkeren en zeggen: de verhuurder mag 
aanspraak maken op een huurprijs, die 
in overeenstemming is met het genot, 
dat hij aan de gebruiker van de woning 
verschaft. 

Op een huur van f 10 per week bete
kent deze huurverhoging f 0.50 p. week 
of f 26 per jaar. Wat doet men met zulk 
een bedragje, wanneer er aan de wo
ning veel vertimmerd moet worden of 
wanneer de woning moet worden O!,J
geschilderd? 

Spreker achtte htr ook onjuist, dat B. 
en W. gemengd worden in een beslis
sing van burgerrechtelijke kwesties. Hij 
kon er dan ook zeer wel inkomen, dat 
de Vereen. van "Ned. Gemeenten zich 
hiertegen had verzet. 

Waarom Iaat men dit niet liever aan 
de kantonrechter, volgens artikel 27 van 
de Huurwet? De beslissing kan volgens 
het ontwerp ook aan een commissie wor
den overgelaten. 

Met genoemde Vereniging had de heer 
De Vos van Steenwijk ook tegen deze 
zeer ongebruikelijke figuur ernstige be
zwaren. 

Voegt men daaraan toe, dat de heer 
De Vos ook nog bezwaren had tegen 
het feit. dat in het ontwerp een aantal 
zaken als het vaststellen van richtlijnen 
ter regeling bij algemene maatregel van 
bestuur worden overgelaten, dan is het. 
wel begrijpelijk, dat bij dit ontwerp niet 
alleen een "prutsontwerp", maar ook 
een si e c h t ontwerp vond en dat hij 
weinig geneigd was, er zijn stem aan 
te geven. 
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De motie·Molenaat. 

prof. Molenaar, als voorzitter van 
onze Eerste-Kamerfractie heeft 

nog een poging gedaan om de ;aak in 
de goede richting te sturen, maar de Ka
mer heeft hem in d.e steek gelaten, hoe
wel zijn motie in feite weergaf wat zij 
in meerderheid als juist zag. 

In die motie werd - de heer Mole
naar legde daar met opzet de nadruk op, 
om de fracties der Regeringspartijen niet 
af te stoten - geen politiek oordeel uit. 
gesproken, doch alleen een zakelijke 
overtuiging geformuleerd, nl. deze, dat er 
iets moet gebeuren vÓór 1957. 

De motie. welke hij indiende, luiddt!: 

"De Kamer, gehoord de beraadslagin· 
gen over het ontwerp-Huurwet, van oor· 
deel, dat na de thans voorgestelde huur. 
verhoging van 5 pCt. binnen korte tij :i 
een verdere verhoging noodzakelijk is, 

doet een dringend beroep op het Ka· 
binet. in het komende zittingsjaar een 
daartoe strekkend voorstel bij de Twee. 
de Kamer in te dienen, 

en.. gaat over tot de orde van de dag". 

Zoals wij reeds opmerkten: de motie 
gaf in feite het gevoelen van de Kamer· 
meerderheid weer. 

Ir Kraayvanger (K.V.P.) bijvoorbeeld, 
zei het met zoveel woorden, dat daarin 
in het kort precies was neergelegd, wat 
hijzelf óók had betoogd. Hij maakte er 
nu echter dit van, dat er thans een 
schrifteiUke motie was naast de "mon· 
delinge" vari hemzelf van de vorige 
avond en hU verbond daaraan de mede
deling, dat hij genoegen wilde nemen 
met de toezegging, door de Regering 
(bij monde van minister Drees en mi· 
nister Witte) gegeven, dat dit vraagstuk 
haar zo na aan het hart ligt, dat zij 
daaaraan alle aandacht schenkt. 

De andere woordvoerders der "Rege· 
ringsfracties" maakten zich er op onge· 
veer dezelfde w\ize van af en zo werd 
de motie-Molenaar verworpen met 28 
tegen 4 stemmen. Voor alleen onze 
V. V.D.-fractie. 

'Wij hebben in de aanvang reeds ver· 
meld, dat dit voor mr De Vos v. Steen· 
wijk aanleiding was, zijn stem aan het 
ontwerp tot wijziging van de Huurwet te 
onthouden. De overige leden van onze 
fractie lieten het feit, dat er althans 
enige huurverhoging 'kwam, zwaarder 
wegen en stemden zonder enthousiasme 
voor. 

De belastingontwerpen werden atuk 
voor stuk z.h.s. aanvaard. Het. huuront
werp werd aangenomen met 31 tegen 2 
stemmen. Tegen mr De Vos van Steen· 
wijk (V.V.D.) en de heer Brandenburg 
(Comm.). 

Behoudens blizondere omstandigheden 
komt ook de Eerste Kamer (behalve 
voor de formele sluitingsvergaderlng) 
dit zittingsjaar niet meer bijeen. 

A. 

Het Algemeen Secretariaat van 
de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie is gevestigd Konin· 
ginnegracht 61 te 's-Gravenhage, 
telefoon 111768 en 114375, giro 
67880. 

W eet - zo vroegen wij daarnet - overig Ne
derland wel welk een rijkdom het in zijn 

dode steden bezit? Het zou een studie van Deze 
Burger waard zij~. onze lezers eens duidelijk te ma
ken welke psychologische roerselen de Nederlanders 
bewegen om zich op hun vacantiedagen in drommen 
van duizenden te richten op "recreatie-oorden", 
waar men door de mensenmassa's nauwelijks iets van 
rust of natuurschoon meer genieten kan, terwijl zij 
onze dode steden met alles wat deze de ontspanning 
lóekende mens kunnen bieden hardnekkig negéren. 

den te vergroten. Overig Nederland zou o.i. te eigen 
baat het zijne kunnen bijdragen tot nieuwe opbloei 
dezer heus niet dode steden, door er zich touristisch 
op te oriënteren. Een weekeinde, daar doorgebracht, 
doet u verkwikt naar huis terugkeren. Een tocht 
daarheen.,.- per auto of per bus - voert door een 
keur van Hollandse steden en dorpen die ieder Ne
derlander toch eigenlijk door eigen aanschouwing 
moest kennen. Het is geen plat chauvinisme, dat ons 
drijft, wanneer we hier een goed woord doen voor 
vacantieverblijf in eigen land en voor tourisme, ook 
eens buiten de veelbezochte tauristencentra om. Ook 
voor onze vaderlandse economie geldt: als de ene 
hand de andere wast, worden ze beide schoon! 

In de extra-editie van de Enkhuizer Courant, uitge
geven ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest der 
stad, vonden wij tot onze voldoening een van grote 
erkentelijkheid getuigend artikel, gewijd aan Prins 
Joris, die in het begin dezer eeuw door zijn pittige 
bijdragen de Enkhuizer krant tot een der meest ge· 
citeerde bladen maakte, met een goed gelijkend por• 
tret van deze Prins, wijlen A. Roodhuyzen, destijds 
secretaris van de Liberale Unie en trouw paladijn van 
Goeman Borgesius. 

En om toch ook in politiek opzicht nog van enig 
nut te zijn plakten wij in onze vacantie hier en daar, 
ook in Hoorn en Enkhuizen, wat sluitzegels van on· 
ze V.V.D.-dag, 17 September in Scheveningen Kur
haus. * * * 1 n Hoorn ·en Enkhuizen beide troffen wij tot 

onze verrassing een middenstand aan die door ' 
zijn activiteit het begrip "dode stad" logenstraft. 
Wij hoorden er ook van succes belovende pogingen 
om door industrie-vestiging de bestaansmogelijkhe-

* * * 
T ot deze onpolitieke overpeinzing bracht ons 

een kort verblijf in twee van Hollands mooi
ste "dode" steden, die trouwens elk ook in zekere 
zin op een eervolle liberale traditie mogen roemen. 

Want bij al het andere dat er in deze wijde we
reld dient te geschieden zijn wij van oordeel dat deze 
V.V.D.-dag moet worden tot een daverend succes. 

delt 
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17 SEPTEMBER A.S. 

elevisie 
uitzending 
V.V.D. dag 

·In verband met de overstelpende be
·tangstelling, die alom in den lande be
staat voor de grote liberale manifestatie 
op 17 September a.s. is het noodzakelijk 
gebleken, behalve het Circusgebouw en 
de Kurzaal, nog verschillende andere za
len van het Kurhauscomplex in te scha
kelen. 

Zowel in de Kurzaal als in het Circus
gebouw zullen de bezoekers het~elfde pro
gramma krijgen aangebode~. 

Prof. Mr. P.J. Oud en Mr. H. van Riel 
hebben zich bereid verklaard èn in het 
Circusgebouw èn in de Kurzaal het woord 
te voeren. 

Het symbolisch aanbieden der partij
vlaggen, omlijst door declamatie van Me
vrouw Roosje Driessen, vindt. eveneens in 
de Kurzaal en in het Circusgebouw plaats. 

· Aangezien het aantal beschikbare plaat
sen in de twee grootste zalen van Scheve
ningen tlians zelfs onvoldoende blijkt te 
zijn, heeft de Landelijke Voorbereidings
commissie verschillende andere zalèn in 
het Kurhaus gerese~eerd, waar weer ette
lijke honderden Partijleden en geestver
wanten plaats kunnen vinden. 

Om te zorgen, dat diegenen, die noch 
. in het Circus, noch in de Kurzaal een 
plaats kunnen krijgen, toch het gehele · 
programma van begin tot einde kunnen 
mede maken, is in samenwerking met Phi
lips besloten het gehele programma, zoals 
dat in het Circus en het Kurha~s wordt 

' gegeven, per televisie over te brengen 
naar de bijzalen en bij goed weer eveneens 
naar het Kurhaus~rras. Iedere bezoeker 
van de V.V.D.-dag, ongeacht de plaats of 
zaal, waar hij komt te zitten, zal dus volop 
in de gelegenheid zijn alles mede te ma
ken. Door deze televisie-uitzending is het 
thans mogelijk een veel groter aantal deel
nemers op 17 September te Scheveningen 
een plaats te bieden. 

Wij rekenen er dan ook stellig op, dat 
alle afdelingen in deze laatste weken nog 
eens. extra hard zullen aanpakken om het 
aantal deelnemers aan de V.V.D.-dag op 
17 September a.s. zo groot mogelijk te 
doen zijn. 

Plaatselijke voorbereidingscommissies en 
afdelingsbesturen kunnen nog, zolang de 
voorraad strekt, toegangsbewijzen voor de 
middagvergaderingen bij het Algemeen 
Secretariaat aanvragen. 

V.V.D.-dag smalfilm 

De Landelijke Voorbereidingscommissie 
heeft een hoofdprijs van f 250.- beschik
baar gesteld, te besteden aan artikelen op 
filmgebied voor degene, die de beste smal
film van de V.V.D.-dag weet te maken . 

Aanmeldingen voor deelname aan deze 
wedstrijd bij het Algemeen Secretariaat. 

Aan deelnemers zullen alle mogelijke 
faciliteiten worden verleend, opdat zij van 
alle evenementen op. 17 September behoo.e
lijke opnamen kunnen maken. 

Programma V.V.D.-dag 
12.30 u.: Kranslegging op het graf van Mr. J. R. Thorbecke 

~gemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te ': 
venhage. Herdenkingsrede wordt uitgesproken 
Prof. Mr. P. J. Oud. Muzikale medewerking vë 
Haags Kamerkoor onder leiding van Cor Backers 

• 
3.00 u.: Grote openbare vergaderingen in het Circusgebc 

de Kurzaal te Scheveningen. Sprekers: Prof. Mr. 
Oud en Mr. H. van Riel. Aanbieding van partijvl 
aan het Hoofdbestuur der Partij door Mevrou• 
E. A. J. Scheltema-Conradi en Mevrouw A. Fori 
de Wit. Declamatie door Mevrouw Roosje · Dri 
Muzikale medewerking van de Koninklijke F4 
,.Sempre Crescendo"' uit Middelharnis-Sommelsdi 
der leiding van Willem Vernocijs en het FanfarE 
,.Palll Kruger" uit Den Haag. 
Einde middagprogramma 5 uur. 

8.30 u.: Cabaretavond in de Kurzaal. Medewerkenden 
Alexander Pola, Katja Berndsen, Hetty Blok, 
Smeele, Jan Oradi en het uit 8 personen best 
dansorkest van Tom Erich. 
Einde van het programma 2 uur. 

Onze Partiivlag 

17 September a.s. zullen de lichtblauwe 
V.V.D. vlaggen wapperen aan de vlagge
masten op het Kurhaus en het Circusge
bouw. 

Tijdens de middagvergaderingen in het 
Kurhaus en het Circus zullen deze partij
vlaggen symbolisch aan het Hoofdbestuur 
der V.V.I) .. worden aangeboden~ 

Mevrouw Mr. E. A. J. Scheltema-Con
radi, presidente van de Organisatie "Vrou
wen in de V.V.D." zal met een korte toe· 
spraak de partijvlag in de Kurzaal aan het 
Partijbestuur overhandigen. 

Mevrouw A. Fortanier-de Wit, lid der 
Tweede Kamerfractie der V.V.D., heeft 
zich bereid verklaard in het Circusgebouw 
de vlag aan te bieden. 

Een en ander zal worden omlijst met 
declamatie door Mevrouw Roosje Dries
sen. 

Autowimpels 

Hë't Algemeen Secretariaat heeft kleine 
lichtblauwe autowimpels laten vervaardi
gen met als opschrift: 

"V.V.D.-dag - 17 September 1955". 
De kosten van deze wimpel bedragen 

f 0. 75 per stuk. Bestellingen voor deze 
autowimpels bij het Algemeen Secreta
riaat. Verzending geschiedt in volgorde 
van aanvragen. 

-U komt 
toch ook 

V.V.D.-dag aHi 
Bij het Algemeen Sec1 

kunnen nog raambiljetten 

affich.,es met lichtgeve11 

worden aangevraagd. 

Laten zoveel mogelijk 

gen en ook particulier4 

raambiljetten of grote 

ophangen of aanplakkE 

heel Nederland weten .• 

V.V.D. op 17 December a 

demonstratieve vergader 

Scheveningen belegt. 

Goed zo Zutphen 

Van de Afdeling Zutphen o 
Algemeen Secretariaat bericht, 
afdeling heeft besloten aan de 
meester der Partij een bedrag t 
te stellen voor de propagandl 
V.V.D.-dag. 

Vanzelfsprekend zijn wij ~ 
Zutphen zeer erkentelijk voor 
en wij zouden alle Partij-afd4 
overweging willen geven dit 
vatl-..de afdeling Zutphen na te · 

Wie volgt? 

op de 



rkeersregeling 17 September 

overleg met de Commissaris van de 

;se Verkeerspolitie gelden voor Zater-

17 September. a.s. de volgende ver

regels: 

.an de toegangswegen naar Den Haag 

10gen geen colonnes worden ge

ormd. Alle partiéuliere auto's en 

~tobussen moeten op eigen gelegen

eid naar gemeentelijke parkeerterrei· 

en te Scheveningen rijden. Colonne· 

onning zou een totale ontwrichting 

an het verkeer in de stad Den Haag 

~ gevolge hebben, wat tevens bete· 

ent, dat vele bezoekers te laat in de 

1len aanwezig zouden zijn. 

en ieder, die zijn auto, eventueel 
1tobus te Scheveningen wil parke· 
n, zal zijn vervoermiddel moeten 
>Orzien van een vastgesteld parkeer
ken, dat gratis door het Algemeen 
!<:retariaat ter beschikking wordt ge
eld. Auto's, voorzien van dit specia-
kenteken, zullen door de Verkeers

>litie op de gemeentelijke parkeer
treinen in de onmiddellijke nabij
eid der vergaderzaal worden toege· 
ten. 

anvragen voor dit parkeerembleem 
efst zo spoedig mogelijk bij het Al
emeen Secretariaat. 

1kele leden van het Werk~ 

mité ter voorbereiding van de 

. V.D.-Dag op 11 Septemb[!r 

s. in het Kurhaus i~t gesprek met 

: Partij-voorzitter, Prof. Mr. 
. ]. Oud. 

. Verslag van de Landeliike 
Voorbereidings .. 

commissie 

Zaterdag, 27 Augustus j.l., kwam te 
Utrecht de Landelijke Voorbereidings· 
commissie voor de V.V.D.-dag onder 
voorzitterschap van de heer D. W. Dett· 
meijer bijeen. 

Besproken werd in de allereerste plaats 
de gang van zaken met de kaartverkoop 
in de verschillende delen van ons land. 

Het alleszins bevredigende verloop van 
deze kaartverkoop stemde de vergadering. 
tot grote vreugde. 

Besloten werd, in verband met · het 
plaatsruimte scheppen voor zoveel moge
lijk deelnemers, contact op te nemen met 
de Firma Philips te Eindhoven, teneinde 
de mogelijkheden te onderzoeken de ver
gaderingen per televisie naar andere zalen 
uit te zenden. 

Een exemplaar van de nieuw vervaar
digde nylon partijvlag was ter vergade- · 
ring aanwezig en werd aan de leden van 
de Landelijke Voorbereidingscommissie 
getoond. 

* i( 

* 
Mededeling van het Algemeen 

Secretariaat 

Het Algemeen Secretariaat der Partij is 
geopend van des morgens 9 uur tot des 
middags 5 uur. Het secretariaat zal van 
12 t.m. 1.6 September a.s. ook des avonds 
van 7.30 uur tot 10 uur geopend zijn. Te· 
lefoonnummers: 111768 en 114375. 

SCHEVENINGEN 

17 September 

Kaarten 
cabaret-programma 

Bij het Algemeen Secretariaat 

kunnen de kaarten voor de caba

retavond op de 17e September 

worden aangevraagd. De toe

gangsprijs voor deze feestavond 

bedraagt·f 1.-, belasting inbegre

pen. 

Aangezien voor deze avond een 

veel geringer aantal plaatsen be

schikbaar is dan voor de middag

vergaderingen, wordt aan de af

delingen dringend in overweging 

gegeven thans reeds deze kaarten 

aan te vragen. 

Zodra een overzicht van het 

aantal aanvragen op het Alge

meen Secretariaat bekend is, zal 

met de verzending der kaarten 

worden begonnen. 

Men dient er rekening mede te 

houden, dat aan de zaal geen 

kaarten voor de feestavond meer 

beschikbaar zullen zijn. 

Uitnodigingen voor de 

kranslegging 

Zoals het programma voor de V.V.D.· 
dag vermeldt, zal om 12.30 uur een krans 
worden gelegd op het graf van Mr. ]. R . 
Thorbeçke op de Algemene Begraafplaats 
aan de Kerkhoflaan te 's-Graverihage. 

Deze kranslegging op het graf van de 
grote liberale voorvechter symboliseert de 
band met het '\terleden, die ons bindt. 

Prof. Oud zal op de Begraafplaats een 
korte herdenkingsrede uitspreken, terwijl 
de plechtigheid zal worden omlijst door 
zang van het Haags Kamerkoor onder lei
ding van Cor Backers. 

Een beperkt aantal uitnodigingen om 
deze plechtigheid bij te wonen, kan bij 
het Algemeen Secretariaat worden aange
vraagd. Aanvragen worden behandeld in 
volgorde van binnenkomst. 

Orde-maatregelen 
V.V.D.-dag 

Temidden van de duizenden be
zoekers op 17 September a.s. zul
len de leden van het Werkcomité 
en de Landelijke Voorbereidings
commissie kenbaar zijn aan een 
blauwe rozet, die zij op hun linker 
rever zullen dragen. 

De orde-commissarissen, die 
voor een vlotte gang van zaken 
in de diverse zalen zorgen, zijn 
kenbaar aan een lichtblauwe arm
band, gedragen om de linker bo
venarm met daarop de letters 

V.V.D. 
Voor inlichtingen wende men 

zich dan ook op 17 September tot 
de leden van het Werkcomité en 
de Landelijke Voorbereidingscom· 
missie of de orde-commissarissen. 
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G. J. Waterink t 
De negende Augustus overleed te 

Holtheme, op zijn idyllisch gelegen boer-· 
derij aan de Vecht, de heer G. J. Wate
rink, tot 1953 gemeenteraadslid van 
Gramsbergen voor de V.V.D. 

Het b~tekent zowel voor onze partij 
als voor de plaatselijke gemeenscháp een 
groot verlies. Hij was oprecht en vrien
delijk, geacht door rijk en arm, eenvou
dig en standvastig. 

Als raadslid heeft hij vele jaren de be
ginselen van onze partij op waardige en 
verdienstelijke wijze voorgestaan. 

Hoewel hij terecht meende, dat de be
stuurswerkzaamheden door een jongere 
generatie behoorden te worden verricht, 
was hij in het begin van dit jaar toch 
weer bereid om als penningmeester der 
afdeling op te treden. 

Wij van de V.V.D. zullen zeker deze 
goede mens nooit vergeten. L. 

Buitengewone Algemene 

Vergadering Kamercentrale 

Groningen 

De Kamercentrale Groningen komt op' 

Zaterdag 10 September a.s. te 15 uur in 
't Huis de Beurs, A-Kerkhof te Gronin
gen bijeen .. 

O.m. zal worden behandeld de samen
stelling van de lijst van personen, die 
men in aanmerking wenst te doen ko
men om op de definitieve candidatenlijst 
voor de Kamerverkiezingen te plaatsen. 

Algemene Ledenvergadering 

Centrale Dordrecht 

De Centrale Dordrecht komt op Zater• 
dag 10 September a.s. in een algemene 
ledenvergadering bijeen, welke zal wor
den gehouden des namiddags te 2.30 uur 
in Atlanta te R6tterdam. 

De candidaatstelling voor de Kamer
verkiezingen is ook hier een van de be
langrijkste agendapunten. 

Gela1te dalen buizen van 
6·11 4 m.m. blank getrokken 

• 
Gela1te llelen vlampijp 

• 
Ga.- en W aterlei.ng buil, 

~rwart en 
gegalvanl1eerd tot 4" 

N. V. R IJ N ST A AL 
vlhJ. W.OONK &Co 
ARNHEM TEL 24941 

N. V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 
Ridderkerk 

Technische 

rubberartikelen 

\... ____ ,_...;._ __ 
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Aspecten van onze buitenlandse politiek na de tweede wereldoorlog 

•• • De toeliomst zal ZIJD een beleid lll het 
grote verband van Europa en daarop 

gebaseerde coalities 
geheel Nederland als •• Voor er ZIJD 

Zolang een land zelfstandig is, voert het een buitenlandse politiek: sterk of 
zwak, goed of slecht, positief of negatief. 

Temidden immers der bewegende machtsverhoudingen m o e t het een stand
punt innemen en geen standpunt w i 11 e n innemen is op zichzelve reeds een 
standpunt, waarmede de buitenwacht ten eigen bate onmiddellijk rekening 
houdt. Beter dus een doordacht standpunt in te nemen. 

Is men vrij elk willekeurig standpunt te bepalen? Geenszins. Er zijn in het 
buitenlands beleid van een land zeer _bepaalde constanten aan te wijzen, 
voortkomende uit de _structuur van dit land. 

Afwijking van deze constanten brengt deze zelfde structuur van het land 
temidden der anderen in dodelijk gevaar. Onze- constanten beperken dus de be
wegingsvrijheid der buitenlandse politiek, die daardoor wordt tot een zaak van 
ervaring en intuïtie, waard met onbaatzuchtige overgave te worden bestudeerd. 

Wat zijn de constanten in het buiten
lands beleid? In de eerste plaats de geo
graphische. Eilandstructuur, kuststrue
tuur, continentale structuur, natuurlijke 
grenzen, bodemrijkdom - zij leggen zich 
aan de handelende mens als even zovele 
onveranderlijke factoren op. 

In de tweede plaats de bevolkingsstruc
tuur: over- of onderbevolking, volkSka
rakter - zij leggen zich in een bepaalde 
fase als gegeven op. 

Tot op zekere hoogte is de staatsman 
slechts vrij met betrekking tot de v à
r i a b e 1 e, factoren: ideologieën en belan
gen in hunne onderlinge betrekkingen; 
ideologieën immers scheppen belangen -
partijbelangen, sectebelangen, soma dy
nastieke belangen - en belangen schep
pen gaarne daarmede strokende ideolo
gieën - uitverkiezing door het lot of de 
geschiedenis voor de leidt'ng in de we
reld. 

Het samenspel nu van constante en va
riabele factoren schept de t r a d i t i e als 
inspiratiebron en leidraad voor het fei
telijke bui_tenlands beleid. 

Hoe staat het nu in Nederland met 
voormelde constante momenten? Geogra
phisch zijn wij k u s t- en r i v i e r e n -
I a n d van k Ie in e omvang. 

De kust betekende: zeevaart, zeevisse
rij, zeemacht, overzees gebied... en zee
oorlogen. De rivieren betekenden: han
del en verkeer met het achterland. 

Beide momenten betekenden interna
tionale relaties. En dus ... een grote in
ternationale politiek. 

Het had zo kunnen zijn, indien de con
ceptie van Willem de Zwijger van een 
bond van zeventien Nederlandse gewes
ten werkelijkheid was geworden, maar 
het werden er maar zeven. En zo werd 
het kleine gebied tot een structuele zwak
te van ons bultenlands beleid. 
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Oldenbarneveld -heeft het terstond ge
zien, ook toen de Nederlandse macht 
groter leek dan zij was: er kan met de 
grote Koninkrijken geen vergelijking 
worden getrokken - zo zeide hij. 

Er zat een Innerlijke tegenstrijdigheid 
in onze structuur: wij hadden door onze 
gunstige ligging en de energie der be
volking grotere belangen, dan wij - als 
het er op aan kwam - konden verdedi
gen. De Indonesische quaestie heeft het 
laatstelijk dramatisch aangetoond. 

Het v 0 1 k s k a r a k t e r heeft een uit
gesproken burgerlijke trek met alle deug
den en zwakheid. Hier geen grote allure 
of koninklijk gebaar, meer nelging tot 
compromis en behartiging van eigen par
tlculiere belangen. 

Te weinig publieke geest, neiging de 
staat te verzaken, koopliedenpolitiek en 
handelsmoraal, toegepast op het interna
tionale vlak. 

En daarnaast felle bewogenheid voor 
de individuele overtuiging en de indivi
duele werkzaamheid. Gematigdheid in 
oordeel, maar weinig gevoel voor de dra
matiek van het internationale leven. 

J1 ariahele elementen van 
ideologie en belang 

En de var I a b e I e momenten van 
ideologie en belang? In de roemrijke op
stand tegen Spanje vallen zij samen: de 
bewogenheid der individuele overtulging 
en de in dit land vroeg opgestane bur
gerlijke belangengroep. 

Naarmate mét het succes der verkre
gen onafhankelijkheid de bewogenheid 
wegebde had het koopitedenbelang een 
onevenredige invloed, had dit belang zelfs 
een staatsontbindende neiging. 

Daartegenover vertegenwoordigde de 
stadhouder min of meer de Raison 
d'Etat, het buitenlands beleid van grote 
internationale allure, dat zijn hoogtepunt 
bereikte in de koning-stadhoudy. 

In de belde groepen - Oranje en koop
lieden - vloeiden ideologie en belàng 
vaa.k onherkenbaar samen. Het resultaat 
dezer spanning was een zeer onzeker bul
tenlands beleid. De samenstellende delen 
vindt men heden ten dage nog terug. 

Een bepaalde t r a d i t i e tekende zich 
door onze innerlijke tegenstrijdigheid 
moeilijk af, dit in scherpe tegenst~lling 
tot landen als Engeland, Frankrijk en 
Rusland. Men wankelde tussen neutrali
teit en deelname aan de handhaving van 
het Europese en later het wereldeven
wicht. Tot in een zeer recent verleden. 

Beide, zowel de neutraliteit als de 
evenwichtshandhaving, kwamen uit onze 
structuur voort. Het was immers sinds 
de verkrijging van onze onáfhankelijk
heid van te voren al uitgesloten, dat wij 
onze vrijheid in een woelige wereld zelf
standig zouden kunnen handhaven. 

Imperialistische doeleinden konden wij 
ons niet stellen: het gebied overzee was 
in zijn oorsprong ha n de Is ge bi e d, 
Coen heeft zich er genoeg aan geërgerd. 

Wij leefden dus met onze grote -
overgrote - belangen en op onze unieke 
strategische positie bij de gratie van het 
evenwicht van machten. Aan deze con
stellatie hadden wij - internationaal po
litiek gezien - ook ons ontstaan te dan
ken. 

• • onafhankelijke kansen weinig meer 

Onze vrijheidsstrijd was een onderdeel 
van het zich in Europa zettende even
wicht van machten, dat de plaats van op 
het Romeinse Rijk geïnspireerde machtB
dromen van Keizers of adspirant-Keizers 
zou innemen. 

Het evenwicht van machten betekende, 
dat uitbreiding der bestaande machten 
- door onderwerping van Nederland -
door de overigen niet kon worden ge
duld. De aggressor riskeerde dus een we
reldoorlog, althans Europese oorlog, en 
kreeg die ook te gelegener tijd. 

Twee mogelijkheden 
Wij konden dus twee dingen doen: 

co a 1 i ti es aangaan ter handhaving van 
het evenwicht, of wel juist ge e n coali
ties aangaan in de gedachte, dat een ag
gressor alsdan geen aanleiding zou vin
den ons aan te vallen. 

Zo ligt het nog: van Russische zijde 
wordt ook steeds neutraliteit van- staten 
gepropageerd. 

Terzake van Oostenrijk met succes, 
terzake van West-Duitsland met échec. 
Machiavelli zeide echter al: steeds zal U 
de neutraliteit worden aanbevolen door 
_degene, die Uw vriend niet is. 

De opvatting der coalities acht het 
evenwicht bedreigd en wil cUt herstellen, 
de nèütraiiteitsoJ)vattlng v ë r o n Ci è r ~ ~ 
st e 1 t het evenwicht. Dit laatste is zwak 
indien de veronderstelling klaarblijke
lijk onjuist is - hetgeen wij enige malen 
hebben moeten ondervinden. 

Wij ondervonden het in het einde der 
achttiende eeuw, toen onze - wankelen
de - neutraliteitspolitiek met onderwer
ping aan Frankrijk eindigde. Wij onder
vonden het in 1940 ... , maar wij badden 
succes van 1914 ·tot 1918. 

En onze coalitiepolitiek had succes ten 
tijde van onze onafhankelijkheidsoorlog 
en ten tijde van de koning-stadhouder. 
Met onze coalitiepolitiek hebben wij meer 
eer behaald dan met onze neutraliteits
politiek: in het algemeen kan men dat 
wel zeggen. Tot zover schijnt dit alles 
heden ten dage nog actueel. 

Er is echter één cardinaal verschil tus
sen onze huidige positie en die van vóór 
1940: het overzeese gebied is verloren. 

Zelfs gedurende de Bestandsonderhan
delingen omstreeks 1607 was de vaart op 
Indië reeds een punt van ja of nee. En 
gedurende de eeuwen daarop volgende 
betekenden deze koloniën, dat onze ver
houding tot Engeland dualistisch was: 
wij waren concurrenten, maar uiteinde
lijk waren wij van Engeland afhan~elijk. 
En omgekeerd was Engeland door onze 
ligging aan de riviermonden in Europa 
ter handhaving van het evenwicht weer 
van ons afhankelijk. 

In de grote crises in de wereldpolitiek 
stonden wij veelal naast elkaar, een gro
ve Engelse fout in 1672, die aldaar is in-

gezien en gecorrigeerd, en eenzelfde fout 
onzerzijds in de Franse tijd daargelaten. 

De koloniën maakten ons dus enerzijds 
machtiger dan wij in Europa eigenlijk 
konden zijn, maar maakten ons ander
zijds afhankelijk van Engeland, dat ons 
ter versteviging onzer Europese positie 
deze koloniën dan ook in 1815 had terug-· 
gegeven. 

Deze positie nu is grondig gewijzigd: 
wij keren ons thans tot Europa en rela
tief af van de zee. Voor ons is de keus 
gevallen door Benelux en door deelname 
aan E.K.S.G. en de West-Europese Unie. 

Voor Engeland met zijn Gemenebest en 
overblijvende koloniën nog niet volledig._. 
men aarzelt te Londen, neeptt wel deel 
aan de Raad van Europa, zelfs aan de 
West-Europese Unie maar beslist nog 
niet definitief. 

In het Atlantisch Pact en de Verenigde 
Naties is Nederland al bepaald in Euro
pees verband lid. Zo is het p o 1 i t i e k, 
economisch toont zelfs Benelux regelma
tig grote moeilijkheden. 

De Europese vaart is echter begonnen 
en niets kan haar tegenhouden. Met het 
plan-Stikker, het plan-Mansholt en het 
plan-Beyen hebben wij zeker, ja in Bene
luxverband, ons aandeel geleverd. 

Men kan zeggen, dat de RUSIIillcbe 
druk dit heeft. bewerkt. maar ware die 
er niet geweest, dan zou er andere druk 
zijn opgetreden. 

Geen eigen buitenlandse 
politiek meer 

En dus: hebben wij geen eigen buiten
landse politiek meer, sinds wij met de ae
ties op Java voor het laatst met impe
riale verantwoordelijkheld de wereld te
gemoet traden? 

Bestaat de strijd om bet Europese 
evenwicht niet meer, waaraan wij eens 
onze onafhankelijkheid ontleenden en 
waarop Wij later onze neutrallteitspoli
tiek baseerden? En zitten wij met West
Europa al niet weer in een groter ver
band";" het Atlantische, waaruit wij om 
militaire en economische redenen niet 
meer weg kunnen? Om van de Ver
enigde Naties en eertijds de Volkenbond 
maar niet te spreken? 

In laatste instantie moeten wij zeggen: 
wij zijn in een overgangstoestand. De 
spelruimte van ons bultenlands beleid is 
zeer beperkt geworden en is bezig zich 
op te lossen. 

De toekomst zal zijn een buitenlands 
beleid in het grote -verband van Europa 
en daarop gebaseerde coalities. 

Voor het i0411vidu kansen groter dan 
ooit tevoren! "'v~or Nederland als geheel 
weinig onafhankelijke kansen meer. Een 
nieuw tijdperk staat geschreven te wor
den. 

DrB.W.KRANENBURG 
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VRIJHEID IN 
DEMOCIATIE 

Zaterdag 10 Septemf»er 1955 - No. JGS 

, ' 
Op naar Den Haag 

op 17 September 

WE EK BLAD V A N DE V OL K SP AR TIJ YO OR VRIJHEID EN DEMO c·R A TIE 

Liberale Dag 
D e dag, door ons Hoofdbestuur bestemd voor 

de grote liberale demonstratie te Schevenin
gen, nadert met rasse schreden. Overal in den landè 
spannen afdelingsbesturen, comité's en zelfstandige 
medewerkers hun uiterste krachten in om Zaterdag 
17 September te maken tot een liberale hoogtijdag 
in de- volle zin des woords. Dat zij daarin zullen sla
gen is nauwelijks aan twijfel onderhevig, gezien het 
enthousiasme waarmede hun pogingen in de kringen 
onzer geestverwanten worden begroet. 

* * * 
H et zal voor velen een verrassende ervaring zijn 

te ontdekken dat liberaal Nederland tot zulk 
een demonstratie kan komen. Organisatie is nu een
maal niet de sterkste trek in het Hberalisme, dat zich 
nu echter op bewonderenswaardige wijze in staat 
toont tot aanpassing aan hetgeen de tijd van ons al
len eist. In de moderne democratie is het getal veels
zins beslissend. Dit eenvoudige gegeven dwingt ook 
een partij, die van huis uit andere factoren van ho
ger betekenis acht, tot acties welke op massaal effect 
berekend zijn. 

* * * 
Wij mogen in deze V.V.D.-dag echter toch ook 

nog wel iets méér zien dan een door de om
standigheden gedwongen aanpassing op organisato
risch gebied aan de eisen van het ogenblik, n.l. een 
teken van alom waarneembaar liberaal reveil. Het 
liberalisme, hoe vaak door ziju, tegenstanders dood . 
verklaard, heeft zich in de jaren na de tweede we
reldoorlog, veelszins opgericht uit de inzinking, 
waarin het in de jaren daarvóór scheen weg te glij
den. In enkele landen uit zich dit herstel in toene
mende kracht van partijen die uit de liberale begin
selen leven en soms zelfs het regeringsbeleid dier 
landen (mede) bepalen. In andere, waar misschien 
zich niet-liberaal noemende regeringen en partijen 
toch een beleid voeren, afgestemd op de sociale en 
economische beginselen van het liberalisme, getuigt 
dit feit van de levenskracht en de praktische juist
heid dier beginselen. En het een, én het ander vindt 
zijn impulsen in laatste instantie in de geestelijke 
arbeid der grote denkers die in deze jaren het libe
ralisme geestelijk, sociaal en economisch hebben ver
nieuwd. 

* * * Z onder overdrijving mag worden gezegd, dat 
onze tijd roept om liberalisme, 'juist omdat de 

consekwenties van het anti-liberalisme in welke vorm 
ook het steeds meerderen duidelijk maakt dat het 
algemeen belang een liberaal regeringsbeleid eist. 
Nederland vormt in dit" opzicht zeker geen uitzonde
ring op het beeld dat de hedendaagse wereld in 
grote trekken toont. 

* * * 
Dit liberaal reveil, deze nieuwe waardering van 

het liberalisme is belangrijker dan de actuele 
positie der liberale partij hier en elders, juist omdat 
daarin het uitgangspunt - het enige betrouwbare! 
- ligt voor een verdere opbloei van het liberalisme 
als politieke partij-formatie. 

Wie dit verstaat zal zich met ons verheugen in de 
belangstelling die de V.V.D.-dag in brede kringen 
vindt. En hij zal zijn krachten toevoegen aan die van 
heel ons partij-apparaat om deze eerste V.V.D.-dag 
- de eerstvolgende Zaterdag! - in Scheveningen te 
maken tot een liberale demonstratie die alle, ook de 
stoutste verwachtingen overtreft. . de R. 

20 

op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhof· 
laan te 's-Gravenhage. Herdenkingsrede wordt 
uitgesproken door Prof. Mr. P. J. Oud. Muzikale 
medewerking van het Haags Kamerkoor onder 
leiding van Cor Backers. 

3.00 u.: Grote openbare vergaderingen in het Circusge
bouw en de Kurzaal te Scheveningen. Sprekers: 
Prof. Mr. P.J. Oud en Mr. H. van Riel. Aanbieding 
van partiivlaggen aan het Hoofdbestuur der Partii 
door Mevrouw Mr. E.A. J. Scheltema-Conradi en 
Mevrouw A. Fortanier-de Wit. Declamatie door 
Mevrouw Roosie Driessen. Muzikale medewerking 
van de Koninkliike Fanfare .. Sempre Crescendo" 
uit Middelharnis-Sommelsdiik onder leiding van 
Willem Vernooiis en het Fanfarecorps .. Paul Kru· 
ger .. uit Den Haag. 
Einde .middagprogramma 5 uur. 

8.30 u.: Cabaretavond in de Kunaal. Medewerkenden ziin: 
Alexander Pola, Katia Ber_ndsen, Hetty Blok, Swen 
Smeele, Jan Oradi en het uit 8 personen bestaande 
dansorkest van Tom Erich. 
Einde van het programma 2 uur. 

~ ~f 
:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;~ 

Wat moet ik nu nog schrijven? 
H et had in mijn bedoeling gelegen in dit num-

mer, dat één week voor de V.V.D.-dag op 
17 September te Scheveningen, verschijnt, U nog 
eens op te roepen namens het Werkcomité en de 
Landelijke Commissie om toch vooral op deze dag 
aanwezig te zijn om met leden, geestverwanten en 
belangstellenden op deze grote liberale manifestatie 
te getuigen van de vaste wil van duizenden, dat 
de liberale gedachte leeft en de liberale fakkel hoog 
gehouden wordt. 

Ik had willen schrijven, dat deze dag als de inzet 
van de verkiezingen beschouwd moet worden, dat de 
zalen van het Kurhaus en het Circus geheel gevuld 
zouden moeten zijn en ook des avonds de feestelijke 
bijeenkomst in "het Kurhaus de aand~cht van onze 
leden verdiende. 

Ik had nog meer kunnen schrijven over de nieuwe 
geest, die in onze actie gekomen is, in onze propa· 
ganda; ik had kunnen onderlijnen, dat op deze dag 
de actie tot vermeerdering van ons ledental wordt 
ingezet, het liberale manifest verschijnt en een toe
lichting op onze beginselen beschikbaar zal zijn. 

Ik had U willen wijzen op het feit, dat op deze 
dag voor het eerst onze blauwe vlaggen aan de hoge 
masten van het Kurhaus en het Circus zouden wap
peren als een teken van onze demonstratie, als een 
be~ijs van onze opgang. En tot slot had ik een be
roep op U allen willen doen om toch vooral te ko· 
men, om voor één dag samen te zijn. 

3 Septe~ 
~·~eken 

Maar wat moet ik nu nog schrijven? Bij duizen
den zijn de aanmeldingen voor deze dag binnen
gekomen, op het secretariaat aan de Koninginoe
gracht in Den Haag stromen de brieven binnen; 
aanvragen om auto· en fietswimpels, om doorlaat
bewijzen, om kaarten, om parkeerbewijzen bij bos
sen; de telefoons staan wit gloeiend. 

De oproep heeft dus gehoor gevonden. Het enige, 
dat ik nu nog kan doen, is U de hand te drukken 
in gedachten om U nu reeds te danken. Te danken 
voor het feit, dat gij met ons, die deze dag hebben 
voorbereid, samen wilt zijn om aan voor· en tegen
standers het bewijs te leveren, dat wij er zijn, dat 
de V.V.D. een levenskrachtige partij is, voor jong 
en oud, voor mensen uit alle kringen van de maat• 
schap pij. 

En als er dan toèh nog ergens iemand mocht zijn, 
in een of andere afdeling, die tot dusverre nog niet 
van plan was om te gaan, dan weet ik zeker, dat hij 
of zij bij het- lezen van alle berichten in de laatste 
weken in ons weekblad, over die twijfel heen is en 
met ons allen aanwezig zal zijn op 17 September te 
Scheveningen. Welnu, als dan ook die laatste twij· 
felaar reeds komt, wat moet ik dan nog schrijven? 

Ik weet het: Tot ziens op de V.V.D.-dag op Za· 
terdag 17 September te Scheveningen. 

D. W. DETTMEIJER. 

17 
September 
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Deelnemen met witte kaarteil: Kurzaal. 

Deelnemers met rode of blauwe kaarten: Circusgebouw of 

bijzaleB Kumauscomplex. 

17 SEPTEMBER A.S. 
RADIO-UITZENDING 

V.V.D.-DAG 
YCHt-de Minister v• 0., K. & 

W. is bericht ontvCIIHJen, dat de 
Partii ter gelegenheid van de 
grote Y.Y.D.-dag op 17 Septem
ber a.s. de beschikking krijgt 
over een radio-zendtijd van 2 
uren. Hierdoor is het mogelijk 
geworden het volledige pro
gramma van de Y.Y.D.-dag via 
de Nederlandse radio uit te zen
den. Het programma gaat over 
de zender Hilversum 11 (298. m.J 
van 3-5 uur. 

UITNODIGINGEN VOOR DE 
KRANSLEGGING 

Zoals het programma voor de V.V.D.· 
dag vermeldt, zái om 12.30 uur een 
krans worden gelegd op het graf van 

. Mr. J. R. Thorbecke op de Al~ne 
Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 
's-Gravenhage. 

Deze kranslegging op het graf van 
de grote fiberale voorvechter symboli
seert de band met het verleden, die ons 
bindt. 

Prof. Oud zal op de Begraafplaats 
een korte herdenkingsrede uitspreken, 
terwijl de plechtigheid zal worden om
lijst door zang van het Haags Kamer
koor onder leiding van Cor Backers. 

TELEYISIE-U11ZENDING 
Y.V.D.-DAG 

Zoals fteds eerder gepubliceerd, zal 
in verband met de overstelpende be
langstelling, die alom in de lande be~ 
staat voor de grote liberale manifesta· 
tie op 17 September a.s., de beschik· 

·bare ruimte in Kutzaal en Circusge
bouw onvoldoende zijn voor de deel· 
nemers aan de V.V.D.-dag. In verband 
hiermede :zijn verschillende zalen van 
het Kurhauscomplex eveneens beschik
baar, waar het volledige programma 
per televisie zal worden vertoond. 
Iedere bezoeker van de V.V.D.-dag, 
ongeacht plaats of zaal waar hij komt 
te zitten, zal dus volledig in de gele
genheid zijn het gehele programma 
mede te maken. Door deze televisie
uitzending is het thans mogelijk een 
veel groter aantal deelnemers op 17 
September te Scheveningen een plaats 
te bieden. Laten alle afdelingen in deze 
laatste week vóór 17 September nog 
eens alle zeilen bijzetten om het aantal 
deelnemers aan de V.V.D.-dag zo groot 
mogelijk te maken. Toegangsbewijzen 
kunnen zo lang de voorraad strekt nog 
bij het Algemeen Secretariaat worden 
aangevraagd: 

AUTOWIMPELS EN 
RETSVLAGGEN 

Het Algemeen Secretariaat heeft klei
ne lichtblauwe autowimpels laten ver
-.aardigen met als opscbáft: 

"V.V.D.-dag • 17 September 1955 ... 

De kosten van deze wimpel bedra
see f o." per stuk. Bestellingen voor 
deze autowimpels bij het Algemeen Se
cretariaat. Verzendins pscbiedt in 
volgorde van aanvragen. 

Y.Y.D.-DAG AFFICHES 

llij bet Algemeen Secretariaat kuo
nen nog raambiljetten ol srote affiches 
met lichtgevende verf worden aange
vraagd. 

Laten zoveel mogelijk afdelingen en 

ook particulieren deze .raambiljetten ol 
grote affKhes ophangen ol aanplakken. 
Laat heel Nederland -weten, dat de 
V.V.D. op 17 September a.s. grote de
monstratieve vergaderingen te Sche
veningen belegt. 

In verband met het bovenstaan
de is het noodzakeliik. dat een 
ieder tiidig aanwezig is, omdat 
om 5 minuten vóór 3 uur pre
cies de deuren der zalen zullen 
moeten worden gesloten. Wii 
doen daarom een dringend ~ 
roep op alle deelnemers aan de 
Y.Y.D.-dag. vooral tiidig te 
Scheveningen aanwezig te ziin. 

Een beperkt aantal uitnodigingen om 
deze plechtigheid bij te wonen, kan bij 
het Algemeen Secretariaat worden aan
gevraagd. Aanvragen worden beha,l
deld in volgorde van binnenkomst. Kl.JEUREN DER KAARTEN 

CABARET-PROGRAMMA 

Ook voor het cabaret-programma, 
dat des avonds in de Kurzaal zal wor
dea aangeboden, blijkt de belangstel
ling zeer groot te zijn. In verband hier
mede is het noodzakelijk gebleken de 
feestzaal van het Kurhaus-hotel even
eens voor het cabaret-programma in te 
schakelen. Zowel in de Kurzaal als in 
de feestzaal zal de bezoekers van de 
càbaretavond hetzelfde programma 
worden aangeboden, zij het in wisse
lende volgorde. De oranjekleurige 
kaarten voor dit cabaretprog~mma ge
ven zowel toegang tot de Kurzaal als 
tot de feestzaal van het Kurhaus-hotel. 
De aanvangstijd van het cabaret-pro
gramma is 8.30 uur. 

Y.V.D.-DAG SMALFILM 

De leiding van de regeling voor ·de 
V.V.D.-dag smalfilm berust bij de heer,. 
C. A. den Oudsten, Voorstraat 20 te 
Lekkerkerk. Deelnemers gelieven zich 
met de heer Den Oudsten over de re
geling op 17 September a.s. in verbin
ding te stellen. 

MEDEDELING VAN HET 
ALGEMEEN SECRETARIAAT 

. Het Algemeen Secretariaat der Partij 
1s geopend van des morgens 9 uur tot 
des middags 5 uur. Het secretariaat zal 
van 12 t.m. 16 September a.s. ook des 
avonds van 7.30 uur tot 10 uur geopend 
zijn. Telefoonnummers: 111768 en 
114375. 

Richtin~aanwijzers op 
het Gevers Deynoot· 

plein 

In verband met de overwel
digende belangsteling voor de 
V.V.D.-dag is het aiet mogeliik 
de duizenden deelnemers in Hn 
zaal onder te brengen. Zoals 
reeds eerder werd gepubli
ceerd, zal echter zowel in de 
Kurzaal als in het Circusgebouw 
hetzelfde programma aan de 
deelnemers worden aangebo
den. Dit is mogeliik omdat zo. 
wel Prof. Mr • .-. J. Oud als Mr. 
H. van Riel zich bereid hebben 
verklaard tweemaal het woord 
te voeren. Ook het symbolisch 
aanbieden der Partii-vlaggen 
zal zowel in de Kurzaal ·als in 
het Ciréusgebouw geschieden. 

Op het Gevers Deynootplein 
te Scheveningen, waaraan zo
wel het Kurhaus als het Circus
gebouw gelegen ziin. zullen gro
te borden worden geplaatst, 
waarop zal worden aangege· 
ven, waarheen men zich dient 
te begeven met witte, rode of 
blauwe deelnemerskaarten. Ko
mende van de parkeerterreinen 
. te Scheveningen ziet men on
middeDiik deze borden staan. 
Dringend wordt verzocht de 
aanwiizingen stipt op te volgen 
om verwarring te voorkomen. 

• 
DEZE BURGER 
doet bet nu niet meer. 

Hij geeft er de brui aan. 
Hij heeft er genoeg. van. 
Hij zegt er geen woord meer over. 
Hij heeft het U al vijf keer met nadruk en aandrang onder het ·liberale 

blauwe oog gebracht. 
En als dit niet helpt, helpt het nu, voor de zesde maal, zeker niet meer. 
Dat zou boter aan de galg gesmeerd zijn en de boter is (vandaag-den

dag) te duur om er mee te knoeien. 
Als U nu nog niet weet, dat U Zaterdag naar Scheveningen moe t komen, 

dan bent U wel een aarzelaartje. 
Als U nu nóg niet weet, dat de verrichtingen in de nok van het circus 

door. de heren Oud en Van Riel, aanspraak mogen maken op Uw belang
stellmg en dat de hogeschool, gereden door de dames Fortanier-De Wit en 
Scheltema-Conradi, met vlag en al, de moeite van het bezichtigen ten 
volle waard zullen zijn, dan begin ik er niet meer aan U daarvan te 
overtuigen. 

Zodat ik maar zeggen wilde, dat ik er zeker van ben, dat U Zaterdag 
k~men zult en. dat U mijn bescheiden overredingslcracht in dit dito hoekje 
met meer nodig hebt, nu het zo kort dag is. 

Daarom zeg ik er niets meer van en schrijf ik er geen woord meer over. 
Ik hoop U te zien, Zaterdag. 
Ik hoo~ U _van de barricaden toe' te wuiven en U te zeggen, dat ik bet 

zo gezellig vmd en zo inspirerend dat U er 66k bent. 
Het is leuk dat. U komt. Als U een beer bent kunt U, als extra-premie, een 

handdruk van mij verwachten en als dame zijnde wacht U 66k een aardige 
verrassing na afloop van het cabaret. En wel: een dansje - een kruispolka 
of een conga - met 

DEZE BURGER 

In de Kurzaal zal de muzikale 
medewerking aan het program· 
ma worden verzorgd door de 
KoaWdijke ,_,_. .. Sempnt 
Crescendo•• uit Middelhamis
Sommelsdijk, onder leiding van 
Wilem Yemooiis. terwiil de 
Fanfare .. P•I KnNJer'' uit Den 
Haag de muziek in het Circus 
zal verzorgen. 

Deelnemers met witte kaar
ten d"tenen plaats te nemen in 
de Kurzaal, deelnemers met ro
de of blauwe kaarten in het 
Circus. Mocht de plaatsruimte 
in beide zalen toch nog onvol
doende blijken te zt1n, dan kun· 
nen de deelnemers met rode of 
blauwe. kaarten, voor wie in het 
Circusgebouw geen zitplaatsen 
beschikbaar ziin. plaats nemen 
in de bÏfZalen van het Kurhaus
complex. waar zii het gehele 
programma op de televisie
schermen zullen k•nen meema
ken. 

ORDE-MAATREGELEN 
Y.Y.D.-DAG 

Temidden van de duizenden bezoe
kers op 17 September a.s. :aullen de Ie
den van het Werlu:omid en de Lande
lijke Voorbereidingscommissie kenbaar 
zijn aan een blauwe rout, die zij op 
hun linker rever :zullen dragen. 

De orde-commissarissen, die voor een 
vlotte gang van zaken in de diverse :za.. 
Jen zorgen, zijn kenbaar aan een licht· 
blauwe armband, gedragen om de lin
ker bovenarm met daarop de letters 
V.V.D. 

V oor inlichtingen wende men zich 
dan ook op 17 September tot de leden 
van het W etkcomité en de Landelijke 
Voorbereidingscommissie of de orde
commissarissen. 



I De zalen •• zyn om twee uur g~opend I 

AFSCHEID MEVROUW E. VAN 

DEN BOSCH-DE JONGH 

Ter gelegenheid van haar afscheid 
als lid van de Haagse Gemeenteraad 
heeft de V.V.D.-fractie uit de Haagse 
Raad de heer en mevrouw Van den 
Bosch-de Jongh een afscheidsmaaltijd 
aangeboden, als blijk van erkentelijk
heid voor de bijzonder prettige samen
werking. 

De hierbij geplaatste foto geeft een 
gedeelte van de tafel weer, van links 
naar rechts mr. A. J. Dankelman, D. 
W. Dettmeijer, mevrouw E. van den 
Bosch-de Jongh, mr. G. L. Mens Fiers 
Smeding en F. D. Bastet. Aan tafel za
ten verder aan ir. A. van den Bosch, 
mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoek
stra, K. J. Nieukerke en mej. R. Har
deman. 

V.V.D.-DAG 

De vergadering van de V.V.D.-dag 
in het Kurhaus zal worden gepresideerd 
door de heer D. W. Dettmeijer, voor
zitter van het werkcomité; de vergade
ring in het Circus door mr. D. J. van 
Gilse, lid van het werkcomité. 

AMBULANCE-DIENST 
Door het Werkcomité is voor 17 

September een ambulance-dienst inge
steld. Zowel in de Korzaal als in het 
Circus zullen 2. verpleegsters met bran
card en verbandmateriaal beschikbaar 
zijn. 

r Het Alg- Secretariaat sal op\ 
-vraar: gaante stypen of matrij
zen toesenden van onderstaande 
adve:rteatle. Wilt U s.v.p. bij bestel
ling nauwlreuric opgeven de juiste 
hreectte, - • -gelijk ook de 
- van het blad (:respectievelijk 
van de bladen) waarin de adver
tentie zal -rdea geplaatst. 

U komt 
toch ook 

VERKEERSREGEUNG 
17 SEPTEMBER 

In overleg met de Commissaris van 
de Haagse Verkeerspolitie gelden voor 
Zaterdag, 17 September a;s. de volgen
de verkeersregels: 
le. Aan de toegangswegen naar Den 

Haag mogen geen colonnes worden 
gevormd. Alle particuliere auto's 
en autobussen moeten op eigen ge
legenheid naar gemeentelijke par
keerterreinen te Scheveningen rij
den. Colonne-vorming zou een to
tale ontwrichting van het verkeer 
in de stad Den Haag ten gevolge 
hebben, wat tevens betekent, dat 
vele bezoekers te laat in de zalen 
aanwezig zouden zijn. 

2e. Een ieder, die zijn auto, ,eventueel 
autobus te Scheveningen wil parke
ren, ··1 t zijn vervoermiddel moeten 
voorzien van een vastgesteld par
keerteken, dat gratis door het Al
gemeen Secretariaat ter beschikking 
wordt gesteld. Auto's, voorzien van 
dit speciale kenteken, zullen door 
de Verkeerspolitie op de gemeen
telijke parkeerterreinen in de on
middellijke nabijheid der vergader
zaal worden toegelaten. 
Aanvragen voor dit parkeerem
bleem liefst zo spoedig mogelijk bij 
het Algemeen Secretariaat. 

GOED ZO MAASDAM! 
Van de Afdeling Maasdam ontving 

het Algemeen Secretariaat bericht, dat 
deze afdeling heeft besloten aan de 
penningmeester der Partij een bedrag 
beschikbaar te stellen voor de propa
ganda voor de V.V.D.-dag. 

Vanzelfsprekend zijn wij de afdeling 
Maasdam zeer erkentelijk voor dit ge
baar en wij zouden alle Partij-afdelin
gen in overweging willen geven dit 
voorbeeld van de afdeling Maasdam na 
te volgen. 

Wie volgt? 

op de 

ONZE PARTIJVLAG 

17 September a.s. zullen de lichtblau
we V.V.D .. ylaggen wapperen aan de 
vlaggemasten op het Kurhaus en . het 
Circusgebouw. 

Tijdens de middagvergaderingen in 
het Kurhaus en het Circus zullen deze 
partijvlaggen symbolisch aan het 
Hoofdbestuur der V.V.D. worden aan
geboden. 

Mevrouw Mr. E. A. J. Scheltema
Conradi, presidente van de Organisatie 
"Vrouwen in de V.V.D." Zal met een 
korte toespraak de partijvlag in de 
Korzaal aan het Partijbestuur overhan
digen. 

Mevrouw A. Fortanier-de Wit, lid 
der Tweede-Kamerfractie der V.V.D .• 
heeft zich bereid verklaard in het Cir
cusgebouw de vlag aan te bieden. 

Een en ander zal worden omlijst met 
declamatie door Mevrouw Roosje Dries
sen. 

AFDELINGSNIEUWS 

Breda trof laatste voorberei· 
dingen voor de V.V.D.-dag 

De afdeling Breda heeft haar zomer
vergadering besteed aan het samenstel
len van de lijst met voorlopige candida
ten voor de a.s. Tweede-Kamerverkiezin~ 
gen, welke er na ·ampele discussie als 
volgt is komen uit te zien: 1. Prof. mr. 
P. J. Oud; 2. Mr. E. H. Toxopeüs; 3. 
Mevr. A. Fortanier-de Wit; 4. Drs. H. A. 
Korthals; 5. Mr. H. F. van Leeuwen; 6. 
J. G. H. Cornelissen; 7. Ir. M. J. Stoel 
Feuerstein; 8. F. den Hartog; 9. R. Ze
gering Hadders; 10. Mr. F. Ed. Staab; 
11. G. Ritmeester; 12. Mr. L. R. J. ridder 
van Rappard; 13 .. - H. J. Ankersmit; 14. 
M. P. van Nieuwenhuijzen; 15. Mevr. H. 
J. Schlemper-van Gijn; 16. J. H. Kloezen; 
17. E. Noorman; 18. T. Nederlof; 19. C. M. 
Donken; 20. H. Winkelman. 

Voorts gaf een verheugend aantal le
den zich op voor de V.V.D.-dag. 

Mede om de laatste hand aan de voor
bereidingen voor deze dag te leggen, komt 
de afdeling Breda op 15 September a$. 
in .,De Franziskaner" in vergadering bij
een. Hier zal tevens verslag worden uit
gebracht van de op 10 September a.s. in 
.,De Schuur" te Breda te houden verga
dering van de Centrale Zuid, welke ver
gadering gewijd zal zijn aan de Kamer
Verkiezingen 1956. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 
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Copic voor deze rubriek te 
zenden ft«ar: 

Mejuffr. Joh. B. Spriftgn, 
Alexander1traat liS, Haarlem. 

* * * 
Onze conferentie op 

de Pietersberg 
D e convocaties voor onze confe

rentie, die op Zaterdag 8 en 
Zondag 9 October a.s. op de Pleters
berg te Oasterbeek zal worden gehou
den, worden door de centrale-verte
genwoordigers verspreid en misschien 
hebt U er reeds een ontvangen. 

Gebeurt dit niet, dan kunt U een 
exemplaar bij haar of, dichter in de 
buurt, bij Uw plaatselijke vertegen
woordigster van onze organisatie aan
vragen. 

Wij ontmoeten elkaar op die Zater
dagmiddag in het voormalige koets
huis van de Pietersberg tussen halt 
vier en vier uur en nemen weer af
scheid Zondagmiddag over vieren. 
Zo'n dikke 24 uur zijn wij dus samen 
om te luisteren en te praten, vooral 
te praten. 

Daarvoor is deze keer, op verzoek, 
extra veel tijd beschikbaar gesteld. 

Stof voor het gepraat leveren de 
onderwerpen: .,Maatschappelijk werk 
en de V.V.D." en .,Het Nederlandse 
vrouwenverenigingsleven" en verder 
wat U zelf te berde brengt. 

Punten voor het traditionele vra
genuur op Zondagochtend ontvangt 
het bestuur graag vóór 28 September. 
· Meldt U zich spoedig aan en wacht 

U niet tot het laatste nippertje'! Dat 
kan U f 1.- besparen en ons extra 
last. ' 

De kosten zijn ten hoogste f 15.40 
. en ten mil)ste, als U toch alles mee

doet, f 8.90, bediening inbegrepen. 
J. H.S. 

50 jaar Kinderwetten 
H et Nationaal Bureau ·voor Kin-

derbescherming vestigt -onze 
aandacht er op, dat het 1 December 
50 jaar geleden zal zijn, dat de kinder
wetten van 1901 in werking zijn getre
den en verzoekt om belangstelling 
voor dit onderwerp In ~t komende 
seizoen. · 

Die belangstelling willen wij gaarne 
opwekken en wij raden vrouwengroe
pen e.d. aan er eens een bijeenkomst 
aan te wijden. 

Het Nationaal Bureau bovenge
noemd maakt ·het U gemakkelijk. Het 
heeft n.l. een overzicht opgesteld, dat 
voor adspirant-spreeksters, die zich 
ook wel eens op het spreeksterspad 
willen wagen, die om een onderwerp 
verlegen zijn of die zich op dit punt 
niet al te zeker voelen, een goede 
handleiding is. 

Dit overzicht is beknopt en uiter
aard neutraal gehouden, maar men 
kan er zijn eigen politieke kleur aan 
geven en er zo veel aan toevoegen 
als men wil. 

Voor wie er wat voor voelt, hebben 
wij een paar exemplaren beschikbaar. 

J. H.e. 

SCHEVENINGEN 
17 September 
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Kartel- en prijsbeleid ontmoeten steeds meer verzet (11 - slot) 

Mogelijk kan het parlementaire debat over de Wet 
Economische Mededinging nadere opheldering geven 

De rol van de consument nader geanalyseerd 
In zijn openina'srede op het jonpte congtea van de KoninklQke Nederlandtie Mid

deD5ta.ndB Bond heeft de voorzitter, de heer L. de Groot, de wijze, waarop zowel in 
de pers 1118 van ambtelijke zijde tegen de middenetanel &temming is gemaald, ge

llekehl. 
Ook het karielbeleid in de middenstandneetor kon zijn inatemndng niet hebben. 
,,Natuurlijk 1181 Ik niet ontkennen, dat ondernemersafspraken in de mlddenstand 

eveneens ongewenste ~n kunnen aannemen. Uitw~~S~Jen van deze aard zullen, 
Wtmdeer .u mochten voorkomen, door mij nimmer in bescherming worden genomen," 

· 'lclus cle heer De Groot. 
,,Maal' onomwonden wil ik zeggen, dat het gevaar hiervoor veel en veel geringer is 

dan in de tiCCtor vaa het grootbedrijf. 
Dit viadt zijn oorzaak·in het feit, dat het middenstandskartel eigenlijk gerichtmop 

een oogmerk, dat ook 'de regering nastreeft: de bevol"dering van een ordelijk econo
misch verkeer. 

De middenstand met zijn groot aantal kleine economische eenheden, waarvan de 
eigenaars maar al te vaak slechte rekenmeesters zijn, zodat de calculatie gemakkelUk 
in het gedrang komt, heeft, nà.ar de ervaring leert, dringend behoefte aan enige zelf
ordening op het gebied vari de prijzen. 
· fl;ij, die de praktijk van het middenstandsleven kennen, W.n hoe n!ëel dit 

&"eVa&l' is. 
Lanc voordat de economen met hun onderzoekingen en haarfijne becijferingen 

hebben vastgesteld, of ergens al dan niet sprake is van een ;,d-.treuse concurren
tie", kunnen zich in de werkelijkheid, die er vaak zo geheel anders uitziet dan de 
theorie, ~~ heel ernatige dingen hebben af.gespeeld. 

Om dit te voorkomen hebben verstan
dige middenstanders zich aaneengesloten, 
teneinde door het betrachten van zelf
tucht een gezonde ontwikkeling van hun 
bedrijven te bevorderen. Daarmede is ook 
een zeer .vitaal consumentenb'elang ge
diend. 

Immers, alleen op de grondslag van een 
ordelijk economisch verkeer, in casu door 
het veJ;zekeren van 'n verantwoord prijs
beleid door .de betrokken kring van mid
q.enstandsondernemer!J, is kwaliteitscon
eurrentie mogelijk. 

K:waliteitsconcurrentie nu is bij uitstek 
het domein van de middenstand. Daar 
ligt zijn kracht en . tot op zekere hoogte 
ook zijn bestaansgrond. 

Die kwaliteitsconcurrentie moet echter 
mogelijk worden gemaakt door een over
heidsbeleid, dat niet, onder de druk van 
allerlei krachten, ai te vlot met het mes 
van de chirurg dreigt". 

Dát is klare taal. Trouwens, ook de an
dere · middenstandsbonden delen deze 
zienswijze en in een prijeennummer van 
de .,Kroniek van het.Ambacht .. heeft een 
aantal deskundigen uiteengezet, dat de 
feitelijke grondslag voor een zo discri
minerend optreden ontbreekt. 

Zo wijst prof. mr P. B o r s t, die het 
onderwerp .,Bedrijfsorganisatie en Kar
tel" behandelde, op een wezenlijk onder
scheid tussen beide begrippen. 

.,De economische bedrijfsorganisatie, 
die de mededinging tussen ondernemers 
regelt, kan een kartel zijn, maar dan een 
bijzondere vorm daarvan. 

Het kartelelement is evenwel slechts 
een ondergeschikt onderdeel, want de be
drijfsorganisatie heeft andere kenmer
ken, welke haar wezen bepalen: een veel
omvattende taak, waaronder bemoeiing 
met de prijs, nastreven van .duurzame 
ordening; een publiek karakter; ook een 
fatsoens-, een morele en een rechtsge
meenschap; eigen karakter en sfeer; bij
zondere rechten en plichten ter voorbe
reiding van een publiekrechtelijke orde
ning. 

Gewezen wordt op het verschil tussen 
het kartel in engere zin, dat uitsluiting 
van concurrentie en marktbeheersing be
oogt en de bedrijfsorganisatie, die slechts 
de concurrentie in zekere mate beperkt, 
zonder in verstarring of uitbuiting te ver-
vallen. · 

Een redelijke bestaansmogelijkheid 
voor. de zelfstandige ondernemer is het 
voornaamste doel, maar ook het behoor

. lijk dienen van de afnemer. 
In de Verenigde Staten wordt .,fair tra

de" aangemoedigd, en beschermd. En 
.,fair" is niet alleen doelmatig, econo
misch verantwoord, maar ook fatsoenlijk, 
rechtvaardig .en moreel, zowel t.o.v. het 
publiek als de medeconcurrenten. 

:Prof. Borst is van oordeel, dat nergens 
meer de ondernemer wordt gebracht tot 
z·elftucht, zelfoverwinning en dienst aan 
de gemeenschap dan in een goed-geleide 
bedrijfsorganisatie. 

.,Daarom worde deze zoveel mogelijk 
geërbiedigd naar eigen aard en eigen 
sfeer. Slechts indien daar kennelijk on
zorgvuldig wordt gehandeld en daardoor 
het algemeen belang geschaad, grijpe de 
overheid in. · 

In geen geval worde het bedrijfsleven 
· genivelleerd. Want dan mishandelt men 
een levende organisatie!'' 

Vandaar Barst's verzet tegen misken
ning van haar aard. 

De consument en d,e 
prijzen 

De heer P. W. Martens, schrijvend over 
.,De consument en de prijzen", wijst erop, 

. dat de consument als rationeel handelend 
wezen, dat door een juiste middelenbe· 
steding met een zo gering mogelijk offer 
een resultaat nastreeft, alleen· in het 
brein van de theoretische economen be
staat. 

Uitvoerig toont hij aan, dat de werke
lijkheid geheel anders is. De reclame in 
haar talrijke vormen doorkruist reeds de 
theorie, want zij poogt, (volgens schrij
ver) het consumentenbrein te benevelen, 
begeerten op te wekken en het toch al 
ingewikkelde bestedingspatroon nog bon· 
ter te maken. 

De ervaring leert bovendien, dat het 
onderscheidingsvermogen van de koper 
wat betreft prijs en kwaliteit gering is 
en zelfs wanneer het voldoende ontwik
keld is, nog niet tot de keuze van het 
goedkoopste artikel zal leiden, omdat ook 
persoonlijke smaak, voorkeur, gewoonte, 
levenswijze, sociale standaard en andere 
irrationele factoren een rol spelen. 

Zelfs een consumentenorganisatie -

Goede informatie) 

mits op een behoorlijk niveau staande en 
gespeend van goedkoop dilettantisme zal 
hierin volgens schrijver weinig kunnen 
veranderen; En hij Vet"Volgt: 

"Het is wel zonder meer duidelijk, dat 
al deze factoren een sterke invloed uit
oefenen op het gedrag van de consument 
en daarmede op de prijzen. 

Deze spelen bij zijn inkomensbesteding 
een veel geringere rol dan mèn veelal 
geneigd is te denken. Ook staat het vast, 
dat de overbeid ten deze in menig op
zicht zo goed. als niets vermag. 
. Wil zij met betrekking tot de prijzen 

iets doen, dan kan dit in feite alleen ge
schieden door maatregelen, die op het 
vaststellen van het prijsniveau betrek
king hebben, voor2:over daarbij de onder
nemer in het geding is. 

Maar zelfs daar is haar vermogen -
indien zij niet in een volstrekt geleide 
economie wil vervallen - beperkt. 

Immers een groot aantal prijzen wordt 
vrij willekeurig vastgesteld. Natuurlijk is 
iedere producent er op uit om voor zijn 
producten de kosfen plus een zekere 
winst te verkrijgen. 

Beziet men echter de goederen stuk 
voor stuk, dan ontwaart men een volko
men willekeur in de prijsvaststelling. 

Daarbij bestaat de prijs veelal niet al
leen uit de eigenlijke productiekosten 
plus winst, maar speelt ook de reclame 
(die maar al te vaak ·onwaar, buiten
sporig en daardoor schadelijk is) een 
niet geringe rol. 

Men ontmoet hier een volkomen on
overzichtelijke en ondoorzichtige toe
stand, die nu eenmaal lnhaerent is aan 
de ondernemingswijze productie, 2:0alli wij 
die kennen. 

Zou men willen trachten biei-in verbe
tering. te brengen, dan 2:011 de overheld 
wederom. diep in het economi.che levèn 
moeten ingrijpen. 

Ook deze verliesbronnen voor de con
sument moeten in de koop toe worden 
genomen, zo men ·niet op een radicalë 
verandering van mens en maatschappij 
wil aansturen". 

Enil( punt van. houvast 
Daarom acht schrijver het zeer onbil

lijk, dat de overheid zich alleen werpt op 
het enige punt van houvast, dat zij heeft: 
de prijs, die door de detaillist aan de 
eindverbruiker wordt berekend. en die in 
het merendeel der gevallen niet eens 
door deze wordt vastgesteld. 

Nog onbillijker is het alleen de han
delsmarge onder de loupe te nemen en 
niet de componenten van de inkoopsprijs, 
nog daargelaten, dat men op deze wijze 
geen belangrijke koopkrachtvermeerde
ring van de consument kan verkrijgen. 

.,Daarom zal overheidsingrijpen op het 
gebied vafi de prijzen in de gegeven om
standigheden slechts weinig verlichting 
kunnen brengen, terwijl het gevaar voor 
willekeur niet gering moet worden ge
acht. 

Want juist de omstandigheid, dat· het 
operatieveld zo beperkt is, kan licht lei
den tot het forceren van spectuculalre 
successen, waarbij het meer om de psy
chologische indruk dan om het werkelijk 
effect gaat". 

Wij zouden hierbij willen aantekenen, 
dat wij steeds de overtulging hebben ge
had, dat de actie van Economische Za
ken haar ontstaan dankt aan de dreigen
de uitlatingen van sommige vakbondslei
ders, die alweer een nieuwe loonronde 
propageren, welke de regering - die het 
volgende jaar de lasten van de wettelijke 

ouderdomsvoorziening aal moeten com
penseren - zeer ongelegen kan komen. 
afgezien nog van het nadelige effect op 
de exportpositie. 

Ook de heer Kartens acht het. sociaal 
onrechtvaardig deze moeilijkheden alleen 
op de meest"'twe!J{l;!are. en zwakSte s.cb,a.. 
kei in het productie- ea dlatributieproc.e. 
af te reageren, omdat deze toevallig bin
nen het machtsbereik Hgt. 

,.Niet· alleen dat hierin een element van 
willekeur en discriminatie schuilt, nï~ 
ook omdat wat de middenstand hier doet 
ter versteviging van zijn economische bi.
sis een bijdrage vormt tot de st;~.biliteit 
vli.n onze samenleving, waarvoor enig of
fer zal moeten worden aanvaard. 

Zoals lneri trouwens ook offers )lrenBt 
oni aan de arbeiders de terecht door .hen 
begeerde economische .zekerheid te VÈ!7-
schatfen in de vorm van collectieve ar• 
beidsovereenkomsten. welke de maat
schappelijke stabiliteit vergroten, maär 
tegelijk ook een element van prijsverstar
ring en prijsverhoging verteg'enwoor:~i-
gen. . 

Wat men aan de ene toestaat, mag rrie·n 
aan de ander niet ontzeggen. En dit Z!l
ker niet, omdat een gezonde midden
stand, waar geordende en stabiele ver
houdingen heersen, van eminent belang la 
voor een harmonische opbouw van staat 
en maatschappij en daarmede ook voor 
iedere burger in zijn hoedanigheid van 
consument". 

Ooh de V. Jl.D. diligent 
Zoals men in het verslag van de laàtst

gehouden vergadering van de Landelijk.e 
Middenstandscommissie heeft kunnen le
zén, heeft ook daar de recente ontwikke
ling van het prijs- .en kartelbeleid de voJ... 
Ie aandacht. 
· Ofschoon men het iil be«fnsel' met 'prof. 

Zijlstra eens kan zijn, dat conèurrentie 
inhaerent aan de ondernemingsgewijze 
voortbrenging ·en verdeling en derhalve 
een normaal verschijnsel is, meent ··de 
commissie toch, dat de methoden, welke 
de laatste tijd worden toegepast om deze 
van overheidswege te forceren, bezorgd
heid wekken. 

Wij kunnen ons levendig voorstellen, 
dat de regering in het huidige stadium 
een nieuwe loonronde wil vermijden ën 
dat zij deswege naar prijsstabilisatie 

· 11treeft. 
Zij zal daarbij echter rellbtvaardig moe

ten wezen en alle sectoren van het be
d,rijfsleven naar gelijke maatataven bè· 
handelen. Men krijgt de indruk, dat veel
al de weg van de.minste weerstand wordt 
gevolgd en dat men bij het afdwingen 
van prijsverlagingen vrij willekeurig te 
werk gaat. 

Welke invloed hebben de prijzen va., 
gramafoonplaten en radiotoestellen op de 
kosten van levensonderhoud van de grote 
massa der bevolking? Het doet .aan Don 
Quichotterie denken"! 

Een andere, politiek belangrijke vraag 
is, of het kabinet met betrekking tot het 
sedert de bevrijding hoogtij vierende di~ 
rigisme nu· definitief de weg terug heeft 
ingeslagen dan wel, dat de activiteiten 
van Economische Zaken maar ééndaga
vliegen 2:ijn, slechts uit de vrees voor een 
nieuwe loonronde geboren. 

Mogelijk kan het parlementaire debat 
over de Wet Economische Mededinging 
hierover opheldering geven. Tevens een 
geschikte gelegenheid tot een diepgaan
de gedachtenwisseling over het kartel- en 
prijsbeleid in de middenstandssector. 

F. L. v. d. LEEUW. 

door middel ·van de krant, over volkshuishouding en staatkunde, o.ver 
internationale politieke aangelegenheden, vergt staatkundig geschoolde 
juristen met journalistieke bekwaamheid en ervaring. 

Als U geen lezer van de N.R.C. bent, vormt U dan eens een 
oordeel over de wijze waarop zij haar functie als voorlichtings~ 
orgaan vervult. 

Een dagblad, dat naar het liberale beginsel in onafhankelijkheid wordt 
geredigeerd, met medewerkers, die aan de. hierboven gestelde eisen vol~ 
doen, waarborgt de best mogelijke informatie. 

Dat gèldt voor elkeen, die prijs stelt op deskundige voorlichting, vrij van 
vooringenomenheid, strevend naar objectiviteit. 

Lezers van de N.R.C. beamen, dat dit landelijke dagblad het hier gestelde 
ideaal wel zo dicht mogelijk benadert. 

Daarvoor zenden we U de courant gaarne enkele weken op proef 
zonder dat U dit enige verplichting oplegt. Schrijft U even een 
kaartje of belt U even op voor gratis proefbezorging. 

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 
Postbus 824 Rotterdam - Telefoon 111.000 
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Enige belangrijke kanttekeningen bij het huurvraagstuk 

Wie de v~ijheid, ook op economisch terrein wenst te behouden 
zal 'n socialisatie van de woningsector niet linnnen accepteren 
Verslag van een voordracht gehouden door prof. dr Witteveen tijdens een vergadering van de Partijraad 

Op de bijeenkomst van de Partijraad, welke op Zaterdag 2 Juli j.l. te Amster
dam werd gehouden, hield prof. dr H. J. Witteveen, voorzitter van het curato
rium van de Prof. mr B. M. Teldersstichting, een inleiding over het huurvraag
rlduk, een vraagstuk, hetwelk momenteel wel zeer in het centrum van de 
publieke belangstelling staat. . 
· Spreker begon inet er op te wijzen, dat het probleem te veelomvattend is om 
het In zijn geheel aan de orde te stellen, wesha.lve bij zich zou beperken tot een 
bespreking van enkele hoofdpunten uit het onlangs verschenen geschrift van de 
Teldersstichtlng. 

Bij de beschouwing van het onderhavige onderwerp moet men - aldus spr. -
2:eer goed voor ogen houden dat de huur een prijs is; een prijs, welke wordt 

''betaald voor het gebruik van woonruimte. 
Wanneer dlize prijs door .de o.'\·erheid op een te laag niveatt wordt vastJ'esteld, 

kan het prijsmecbimisme op de woningmarkt niet meer op norma.le wijze 
'functionneren. Enerzijds zal de vraag naar woonruimte door een huurbeheersing 
· worden gestimuleerd, anderzijds vermindert een te laag rendement de animo 
:. om te bouwen. 

Nu beh<>.eft men zich over deze stag
'natie van de woning"bouw. niet direct 
zorgen te. maken. De omstandigheid, 

·· dat een huis geruime tijd meegaat, 
'hèeft n.l. tot gevolg, dat .het aanbod 
Van woonruimte. in overwegende mate 
bepaald wordt door het aantal wonin-
&"en, dat in het verleden is gebouwd. 

· · De, in verhouding tot andere goede
~en, ·lange levensduur van een huis is 
van grote betekenis voor de structuur 
en ontwikkeli.ng van de woningmarkt, 

· die zich van andere markten .onder
.Îlêheidt · d~r de traagheid, waarmede 
de vèi:schUlende gT~theden (vr~, 
,à.imbod en prijs) oP elltander reageren. 
... I>.e ,gevolgen van een huurbeheersing 
·zullen zich daar dan ·ook niet onmid
"déllijk, maar- eerst na verloop van tijd, 
manifesteren. Het is dus niet verwon
derlijk, dat men in eerste· instantie 
geneigd is de schaduwzijde van een 
huurbeheersing nogal licht op te nemen. 

Aangezien de huishuur. een van de 
belangrij·kste posten is van het gezins
bUdget drukt eeQ. stijging van. de huur
priJs hierop aanmerkelijk zwaarder dan 
een procentueel even grote stijging van 
bijv. de melk- of textielprijs 
... E1en r~gerin,B"sbeleid, dat .ten · doel 
heeft de huren in vergelijking met , de 
overige prijzen laag te houden; is dan 
pok bij voorbaat verzekerd van de in
l!tem;ming van brede lagen der bevol
)l;ing. Tegenstand is eigenlijJ{ alleen te 
verwachten van de numerie-k kleine 
groep, van gedupeerden: de huiseige
naren. Deze verkeren echter noch poli
tiek, noch economisch in een positie, 
waarin zij hun belangen op doeltref
fende wijze kunnen verdedigen. 
·'.Economisch is de huiseigenaar 
kwetsbaar, omdat enerzijds het groot
ste gedeelte van zijn exploitatiekosten 
~onstant is, terwijl anderzijds het risico 
dat de huuropbrengst niet toereikend 
is om die vaste lasten te dekken een 
niet te verwaarlozen factor is. Wij 
zien dan ook dat op doe huizenmarkt 
bij een neergaande conjunctuur bijkans 
elke prijs boven nul door de verhuur
der nog wordt geaccepteerd. 
' In politiek opzicht vormen de huis

eigenaren evem;nin een machtsfactor 
van beteekenis. Daarbij komt nog, dat 
tegen deze figuur een uit gevoelsover
wegingen voortspruitend vooroordeel 
bestaat: in veler ogen is hij n.l. de 
personificatie van de kapitaalbezitter. 

Men mag de betekenis van dit res
sentiment bij de tot dusver gevoerde 
huurpolitiek stellig niet onderschatten. 

Oorzaken en f{evolf{en 
van een huurbeheersing 

Spr.' ging vervolgens in op de oorzaken 
en de gevolgen van een huurbeheersing. 

vVanneer wij ons afvragen; welke be
weegredenen de overheid kan hebben 
voor het bevriezen van de huren, moe
ten twee factoren scherp uit elkaar 
worden gehouden. 

De aanleiding voor een beheel'lling 
der huren kan gelegen zijn in de vrees 
voor een abnormale stijging van de 
huren, welke voort zou kunnen vloeien 
Uit een woningtekort; Voorzover de 
overheid zich ten doel stelt een derge
lijke stijging tegen te gaan, zal ~lks 
de goedkeuring van een ieder kunnen 
wegdragen. 

Dit wordt evenwel ·anders, wanneer 
zij de huren va~~tstelt op een niveau, 
waavbij de exploitatie van woningen 
niet langer Ionend is. Dan wordt een 
huurbeheersing de eerste stap op de 
weg naar een socialisatie van doe wo
ningmarkt. 

In de meeste gevallen zal een huur
beheersing echter samengaan met een 
algemene prij·s- 'en inkomensinflatie. 
De gevolgen daarvan worden dan ten 

dele afgewenteld op de huizenbezit
ters. Aan de onrechtvaardige, wijl wil
lekeurige, inkomensvenschuivingen, 
welke een inflatie teweegbrengt, wordt 
op die manier een nieuwe onbillijlrheid 
toegevoegd. 

Door de huren kunstmatig op een 
laag niveau te houden, ontvangen de 
huurders een premie ten koste van de 
verhuurders. Nog daargelaten, dat een 
correctie op de bestaande inkomens
verdeling in deze vorm weinig elegant 
kan worden genoemd, ziet men geheel 
over het hoofd, dat huurders en ver
hllurders, zowel in sociaal als econo
misch opzicht. volkomen heterogene 
groepen zijn. 

De populaire tegenstelling tussen de 
,,'rijke" verhuurder en de ,.à·rme" huur
der is, voorzover men beider inkomens
positie op het oog heeft, een· op zijn 
minst genomen voorbarige hypothese. 
Het is zelfs, gezien het fdt, dat de 
meeste huiseigenaren tot de lrleine 
spaarders behoren, -in het geheel niet 
uitge!lloten, dat . een huurbeheersing 
de ongelijkheid tussen de inkomens nög 
vergroot. 

Wat bij de beschouwing van het 
huurvraagstuk zoveel aanleiding geeft 
tot misvatting en verwarting' is juist 
het feit, dat beide factoren; woning
tekort èn inflatie; gezamenlijk hun in
vloed doen gelden. 

Spr. vestigde er de aandacht op, dat 
het vasthouden aan een onrendabele 
huur tot een geleidelijke socialisatie 
van de woningmarkt moet leiden. De 
overheid ontkomt er n.i. niet aan zo
wel met betrekking tot de verdeling 
van de woonruimte als tot de woning
bouw maatregelen te · treffen, welke 
het wegvallen van !:et prijsmechanis
me op de woningmarkt zo goed en zo 
kwaad als het gaat compenseren. 

Wat de verdeling van de woonrt.~imte 
betreft, zal zij moeten bevorderen, dat 
de enkeling zijn woonbehoefte zoveel 
mogelijk aanpast aan de algemene 
schaarste. 

In normale tijden lmnnen wij een 
regelmatige opschuiving waarnemen 
van jonge, zich uitbreidende p·ezinnen 
naar grotere, . en van oudere gezinnen 
weer naar kleinere woningen. De sti
mulans voor dit doorstromingsproccs is, 
naast de wijziging in de woonbehoefte, 
de omstandigheid, dat het inkomen 
eerst toeneemt, daarna l'nigP tijd ge
lijk blijft om tenslotte na het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd 
weer sterk te dalen. 

Deze stimulans is als gevolg van de 
huidige inflatie voor een groot deel 
komen te vervallen. 

De inkomens On geld uitgedrukt) 
zijn in verhouding tot voor de oorlog 
ongeveer . verdrievoudigd, terwijl de 
huren met nog geen 50 % zijn toPge
nomen. De noodzaak op woonruimte 
te bezuinigen bestaat dus in veel ge
ringere mate. De woningschaarste 
wordt daarmede afgewenteld op de 
schouders van diegenen, die na de oor
log niet over een eigen woning be
schikten. Dezulken hebben thans de 
keus tussen het kopen van een huis 
(waarvoor slechts weinigen de nodig~> 
middelen bezitten), onderht:ur tegen 
vaak exorbitante prijzen of inwoning 
bij familie. 

Middel erf{er dan de kwaal 
De overheid kan hier slechts op één 

manier afdoendoe hulp bieden, n.l. door 
vordering. Daarmede wordt de per
soonlijke vrijheid en de individuele 
ontplooiing echter zo zeer aangetast, 
dat men zich kan afvragen of het mid
del niet erger is dan de kwaal. 

Een modus, welke het verdelings
vraagstuk tot een redelijke oplossing 
brengt is naar spr.'s mening niet te 

vinden, zolang het huurmechanisme 
blijft uitgeschakeld. 

De huidige ~lUurpohtiek heeft voor 
Zover het de vraag naar woonruimtt> 
betreft nog een ander aspect. Dez~> 
vraag immers wordt gestimuleerd op 
een tijdstip, waarop de womngschaars
te door een samenloop van ·allerlei 
omstandigheden toch al groot io>. Het 
woningtekort wordt dus nog· eens ·ex
tra vergroot. 

Gezien het feit, dat de ,woningnood 
hèt belangrijkste argument vormt ter 
motivering van de li.uurbeheersing, 
wordt op deze wijze een permanente 
overheidsbemoeiing · met de huren in 
de hand gewerkt. 

Spr. ging vervolgens in op de wo
ningbouw. Op. dit terrein blijkt een 
huurbeheersing al evenzeer een verder 
ingrijpen van de overheid noodzakelijk 
te maken. 

Een onrendabele exploitatie is voor 
de toekomstige belegger in huizen 
uiteraard niet bijzonder aantrekkelijk. 
Wenst de overheid niettemin dat vol
doende huizen worden gebouwd om aan 
de vraag te voldoen, dan is Z\i genood
zaakt de nieuwe beleggers een nor
maal rendement te garanderen. Dit is 

· slechts mogelijk door, hetzij tle wo
ningbouw, hetzij de woningexploitatie 
te subsidiëren. 

Nu is het duidelijk, dat een bedrijfs
tak, die door de overheid moet worden 
gesteund, haar onafhankelijkheid dreigt 
te verliezen. 

De situatie hier te landè is zo, dat 
het initiatief tot het bouwen van wo
ningen in het algemeen, uitgaat van de 
gemeenten, d-e woningbouwverenigin
gen of de boUwondernemer:;. 

Vóór de oorlog nam de particuliere 
bouwer ongeveer 85 % van de totale 
woningbouw voor zijn rekening en had 
de woningbouw door ge'lleenten en 
verenigingen de zogenaamde wo
ningwetbouw - sl.echts een aanvullend 
karákter. 

Na d-e oorlog werden de rollen om
ge~eerd en ging de woningbouw door 
overheids- eL . semi-overheidsorganen 
een overwegende plaats im~emen .. Het 
stelsel van subsidiëring heeft daartoe 
fn belangrijke mate bijgedragen. 

De overheid zal uit, budgetaire over
wegingen zoveel mogeltik tt·achten het 
bedrag aan subsidies Jaag te houden. 
Dit brengt met zich mede, dat aan het 
volume en de wijze van uitvoering der 
te subsidiërPn woningen allerlei beper
kingen moeten wordPn opgelegd, om
dat de subsidies worden berekend op 
grondslag van een z.g. "sobere" bouw. 

Dit betekent in de eerste plaats een 
achteruitgang van de kwaliteit van de 
woningen. Bovendien wordt de particu
liere bouwer tegenover de gemeenten 
en de bouwverenigingen in een relatief 
ongunstige positie geplaatst. 

Laatstgenoemden exploiteren mo
menteel reeds ten volle het terrein van 
de arbeiderswoningen. Voor de parti
culiere exploitant blijft derhalve de 
duurdere woning over, waarvoor even
wel de subsidie onvoldoende is. iWij 
laten hier nog buiten beschouwing, dat 
de steun, welke de particuliere bouwer 
wordt verstrekt, ooit absoluut gezien, 
kleiner is dan de bijdragen ten behoe
ve van de woningwetwoningen). 

Het bóuwen van betere woningen 
voor de verhuur. blijft daardoor, zolang 
de huurprijs nog aan voorschriften is 
gebonden, onaantrekkelijk. Waar de 
verkoopprijs van huizen sinds 1948 is 
vrijgelaten, zullen deze woningen der
halve alleen gebouwd wordep voor de 
verkoop. Wanneer het beperkte aant'll 
van deZe kopers eenm~>al een woning 
heeft gevonden, zal de particuliere 
bouwer nog verder achteruit worden 
gedrongen. 

Het voorafgaande impliceert nog een 
belangr\jke consequentie va;1 de huidi
ge huurpolitiek. die afzonderlijk moet 
worden vermeld. Een stelsel, waarbij 
de huren niet meer dan de helft van 
de werkelijk genoten prestatie weer
spif>gelen, zal tot gevolg hebben, dRt 
de woningbouw het reële contact met 
de voorkeur en de behoeften der con
sumenten verliest. 

Het heeft immers gèen betekenis, 
dat ~en de nieuw gebouwde woningen 
tegen de huidige lage prijzen gemak
kelijk kan verhuren. be vraag is, of de 
consument ooit bereid zal zijn voor 
vele van de thans gebouwde "sobere" 
woningen de economische huurprijs te 
betalen. Omg~>keerd is het waarschljn-

lijk, dat woningen ongebouwd blijven, 
waaraan bij een vrije huurmarkt wel 
degelijk behoefte zou blijken te bestaan. 

Met de behoeften van diegenen, die 
aan een woning van betere kwaliteit 
zijn gewend, maar .niet kapitaalkrach
tig genoeg zijn om een eigen huis "te 
kopen dan wei er een te laten bouwen, 
wordt heden ten dage geen rekening 
gehouden. · 

Arl{umenten van 
socialistische :~ijde 

De laatste jaren zijn van socialisti
sche zijde twee argumenten naar voren 
gebracht, op grond waarvan men de 
noodzaak van een permanente over
heidsbemoeiing met de woningbouw 
aannemelijk tracht te maken. 

In de eerste plaats wijst men op de 
grote gevoeligheid van de particuliere 
woningbouw voor conjunctuurschom
melingen, alsook op de wenselijkheid 
de bouwactiviteit te stabiliseren. Met 
dit laatste kunnen wij het als liberalen 
eens zijn. Wij geloven echer niet, dat 
daartoe een socialisatie van de woning
markt noodzekelijk is. 

Spreker wees in dit verbl!l.nd op de 
vele middelen, welke de overheid heden 
ten dage ten dienste staan om onge
wenste schommelingen in de economi
sche ontwikkeling tegen te gaan en 
welke de economische vrijheid niet in 
gevaar brengen. 

Het tweede verwijt aan het adres 
van de particuliere bouwer i!' dat deze 
wel belangstelling toont voor midden
standswoningen, maar niet voor ar
beiderswoningen. 

Aan dit argumen't .kan een zekere his
torische waarde niet worden ontzegd. Spr. 
betwijfelt evenwel, of het onder de te
genwoordige omstandigheden nog actueel 
kan worden genoemd. Wanneer de eco
nomische productiviteit blijft toen·emen 
-' 'en deze veronderstelling ligt tot op 
iiëkere hoogte aan elke economische po
litiek ten grondslag ~ is. er geen reden 
om aan te nemen, dat de koopkràcht. van 
de arbeideJ;"S in de toekomst. niet grQoi 
genoeg zal zijn om een normale woniqg 
te bekostigen. 

In het licht van · het bovenstaande is 
het niet moeilijk tot een positieve con4 

clus>ie te komen. Wie de vrijheid, ook op 
economisch terrein, wenst te behouden, 
zal een socialisatie van de woningsector 
- het huizenbezit maakt l/5 deel van het 
nationale vermogen uit - niet kunnen 
accepteren. Toch lijdt het geen twijfel, 
dat de huidige woningpolitiek daarop 
uitloopt. 

In het rapport van de Teldersstichting 
is aangegeven op welke wijze het moge
lijk is uit de impasse te geraken. Met 
een geleidelijke, periodieke verhoging 
van de huren -b.v. elk jaar 10% -zou 
een redelijke en aanvaardbare oplossing 
zijn verkregen. 

Bij een jaarlijkse stijging van het reële 
inkomen per hoofd van '2% komt dit 
hierop neer. dat nog niet de helft daar
van voor huurverhoging moet worden 
gereserveerd. 

In dit verband wilde spr. nog een enkel 
woord zeggen over het compensatie4 

vraagstuk. Voor velen is het niet voor 
discussie vatbaar, dat tegenover een 
huurverhoging een vermeerdering van 
inkomsten en/of een vermindering van 
belastingen moet worden gesteld. Toch 
kunnen wij met deze a priori ·gestelde eis 
niet zonder meer instemmen. 

De strekking van een huurverhoging 
is immers de huiseigenaren wederom een 
inkomen te verschaffen, dat in even
redigheid staat tot de waarde van de 
door hen bewezen maatschappelijke 
diensten. 

Zolang de huren nog ver beneden het 
rendabele niveau liggen, betekent een 
huurverhoging niets anders dan een cor
rectie op een economisch onverantwoor
de en sociaal onbillijke prijszetting. 

Het doet derhalve zonderling aan in 
dat geval de eis te stellen van compen- . 
serende maatregelen. 

Waar in de afgelopen maanden geble
ken is. dat een principiële oplossing van 
het huurvraagstuk op dit moment nog 
niet te verwezenlijken is, zal elk jaar 
opnieuw op de noodzakelijkheid v>tn een 
verdere huurverhoging moeten worden 
gewezen. 

Prof. Witteveen besloot zijn inleiding 
met de opmerking, dat een huurbeheer
sing te vergelijken is met opium: "Wan
neer men er eenmaal mee begint, raakt 
men er gemakkelijk aan verslaafd. Het 
zal nodig zijn om door inspanning van 
alle krachten die kwaal te overwinnen". 
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Politiek nwuws uit de hoofdstad 

Be~roting Amsterdam "in evenwicht" 
Stijging van 

l&et te 
eindcijfer met 

voeren beleid 
tien 

wordt 
procent 
wederom 

I 

Over .aard 
gezwegen. 

van 

De ootwerp-begroting nn Amsterdam voor 1956 is ingediend en :rij is. zoals 
B. en W. in hun toelkhting -.erklaren, "in evenwicht" en wijst wat de inkom
sten en uitgaven betreft een totaal aan van ruim 292 millioen gulden, hetgeen in 
vergelijking met de begroting. voor het lopende dienstjaar een stijging betekent 
met ruim 27 millioen, gevolg, :zo betogen B. en W. van de loon- en prijsstijgin
gen en de toeneming van de bemoeiingen der gemeente. 

Zoals de laatste jaren reeds het geval was, wordt iJ:l deze toelichting niet meer 
gesproken over het beleid, dat B. en W. zullen volgen of de aspecten, welke 
zij voor het komende jaar voor Amsterdam zien. De begroting is volkomen 
een boekhoudkundige zaak; er wordt geen richting aangegeven en misschien 
zullen wij~ zoals het vorige jaar het geval was, nog een aansluitende nota krij
gen, waarin bet college uiteemzet wat er gedurende het begrotingsjaar aan voor
naamste werken za} worden uitgevoerd. 

De getallen geven natuurlijk wel 
enige indFuk omtrent bijzonder sterk 
gestegen posten en de optelsom van de 
nadeliger posten geeft dan inderdaad 
de mathematische verklaring waarom 
de uitgaven en inkomsten in vergelij- ' 
king met dit lopende jaar het volgend 
jaar met tien procent zullen stij-gen. 
Dat is op zichzelf in een gemeentelijke 
huishouding een enorme sprong, tien 
procent, en die sprong zou wel wat ge
detailleerder kunnen worden verklaard 
dan uitsluitend met het motief dat hij 
het gevolg is van loon- en prijsstijgin
gen en uitbreiding van de bemoeiingen 
van de gemeente. Doch de nog te ver
schijnen cijfertoelichting zal ons daar
omtrent scherper inzicht moeten geven. 

Uit het hoofdstuk A1gemeen Beheer, 
dat bijna vier millioen nadeliger is, ko-

• men wel de loon- en prijsstij_gingen 
naar voren doch de uitbreiding van de 
bemoeiingen van de gemeente springt 
daaruit niet naar voren. Dat geldt ook 
voor de andere hoofdstukken, zodat de 
uitbreiding van de bemoeiingen voorlo
pig uitbreiding van bestaande diensten 
schijnt te zijn. 

* * * 

millioen nadeliger uitkomst van deze 
post anderhalf millioen staat geboekt 
voor de jaarwedden (van het overigens 
altijd veel te laag gewaardeerde onder
wijzerscorps). De kosten van de Uni
versiteit zijn bijna anderhalf millioen 
gestegen en de stijging van de uitgaven 
voor kunstzaken wordt verklaard met 
toeneming van de kosten van exploita
tie van de gemeentemusea met f 71.138 
van de kosten van de stadsschouwburg 
met liefst f 66.560, verhoging van al
lerlei subsidies aan toneel- en muziek
instellingen met een bedrag van 
f 708.064 en men schijnt buitendien 
voornemens te zijn het subsidie aan het 
Holland Festival ook nog wat te gaan 
verhogen. 

Interessant daarbij is dat men zich 
f 400.000 aan uitgaven wil gaan be
sparen op subsidies voor restauratie 
enz. van percelen, welke op de gemeen
telijke monumentenlijst staan, hetzij op 
de voorlopige lijsten der Nederlandse 
monumenten van geschiedenis en 
kunst --'- hetgeen overigens niet weg
neemt dat de kosten van het bureau 
monumentenzorg intussen een halve 
ton nadeliger worden geraamd. 

H et zal na verschijnen van de toe
lichting, de gedetailleerde cijfer

verantwoording, mogelijk zijn sommige 
posten nog eens nader te bezien en 
eventueel daaruit een beleid, een ge
dragslijn te leren kennen. Dat geldt 
vooral ten opzichte van de kunstsubsi
dies, waarover in een der laatste ver
gaderingen van de raad vóór de vacan
tie nog weer eens werd gesproken doch 
ten aanzien waarvan wethouder mr. A. 
de Roos (P.v.d.A.) toen heeft ver
klaard dat het beter was de kunstsub
sidiepolitiek straks in zijn geheel te be
schouwen wanneer ook een rapport 
daarover van de Raad voor de Kunst 
ter tafel zou zijn gebracht. 

.Men krijgt echter de indruk dat B. 
en W. met dit nog niet aan de raad uit
gebrachte rapport reeds rekening heb
ben ·gehouden wanneer men deze stij
ging van de subsidie-uitgaven waar
neemt. Het kan natuurlijk ook zo wor
den gezien, dat het rapport straks meer 
dienstig blijkt te zijn om deze stijging 
te motiveren. Wij zitten bier nu een
maal met de niet gelukkige structuur, 
dat de wethouder voor de Kunstzaken 
zelf de voorzitter is van de ·Kunstraad, 
een instituut dat hij jaren geleden als 
strikt noodzakelijk heeft verklaard om
dat hij het :zonder de adviezen van zo'n 
raad niet langer kon stellen. Het blijft 
natuurlijk een zonderlinge figuur dat 
de voorzitter van zo'n adviesinstantie 

·en de man, die geadviseerd wil worden, 
een en dezelfde figuur zijn. 

In deze begroting is in de cijfers de 
kunstsubsidie-politiek in feite reeds be
paald. Dat wil zeggen dat men hierbij 
natuurlijk een zekere marge in acht 
moet nemen voor wat begrotingscijfers 

Een boekhoudkundig 

nu precies wel en niet zeggen. Men ziet 
bijvoorbeeld dat over 1954 aan subsi
dies voor toneel- en muziekinstellingen 
is uitgegeven f 1.981.24S, terwijl er 
voor 1955 f 1.548.171 wordt geraamd. 
Die ra.ming van 1955 van f 1.548.171 
stijgt nu tot een r&Qling van /2.256.235 
voor 1956. 

Maar behoudens deze verzamelpost 
zijn er op dit gebied nog wel andere 
stijgingen - men moet een begroting 
bepaald niet oppervlakkig doorkijken! 
Want buiten deze verzamelpost staat 
dan bijvoorbeeld nog f 125.000 voor 
het Holland· Festival, de subsidie voor 
de Kunstmaand Amsterdam, waaronder 
f 82.000 ten behoeve van het Kunst
maand Kamerorkest, f 5000 voor het 
Nederlands Kamerkoor, f 15.000 vool.' 
de stichting Donemus, enz. Het gaat bii 
de kunstsubsidies dus om millioenen 
en waar die subsidiëring tot nu toe ta
melijk willekeurig is gegroeid zal het 
interessant zijn in de naaste toekomst 
daarin een vast beleid te zien ontwik
keld. Men kan zich voorstellen dat 
een duidelijk beleid eerst vaststelt, welk 
deel van het totaal budget voor steun 
aan de kunst kan worden gereserveerd, 
·dus wat in het totaal van het stedelijk 
financieel beheer verantwoord kan he
ten - om daarna vast te stellen hoe 
de beschikbare gelden zullen worden 
verdeeld. 

Om meer van dat beleid te vernemen 
zullen wij gedl}.ld moeten hebben tot 
de behandeling van deze begroting, ver
moedelijk wederom in December. Want 
dan zal de raad toch wel een woordje 
willen spreken over het kunstsubsidie
beleid, het beloofde rapport van de 
Raad voor de Kunst al dan niet ter 
tafel gebracht zijnde. 

monstrum Bij na tien millioen van de zeven
en-twintig millioen, welke de 

Amsterdamse huishouding méér zal 
gaan kosten, worden opgeëist voor on· 
derwijs, kunsten en wetenschappen. 
Het hoger onderwijs te Amsterdam, dat 
elk jaar een paar millioen meer vergt, 
schiet weer ruim twee millioen verder 
naar de nadelige kant. Openbaar en bij-_ 
zonder onderwijs doen daar niet voor 
onder. De kunstzaken gaan ruim één 

Millioenen 
opbrengsten 

méér verlies bij vervoerbedrijf ondanks stijgende 
De IJ-ponten verstoren de exploitatie-uitkomst 

millioen meer vergen. , 
De ·stijging der lonen en wedden 

komt bij het openbaar onderwijs dui
delijk naar voren omdat van de 2Vz 
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Het Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam heeft cijfers gegeven over 
het eerste kwartaal van dit jaar en in de daarb9 gegeven beschouwingen wijst 
het er op, dat de op 1 Augustus van het vorige Jaar ingevoerde tariefsverhoging 
voor tram en autobus met circa 30 procent tot dusverre het gebruik van de 
gemeentelijke vervoermiddelen minder sterk heeft doen dalen dan men bij 
invoering van die tariefsverhoging had verwacht. Blijkens de voordracht tot 
bedoelde tariefsverhoging was gerekend op een daling van het aantal passagiers 
met 9· procent. Gedurende het eerste kwartaal van 1955 lag het aantal tram
passagiers slechts 5,6 procent lager terwijl het aantal autobuspassagiers 17 pro
cent groter was dan in dezelfde periode van het voorafgaande jaar. 

Hierbij speelt natuurlijk ook een rol het 
feit, dat enkele tramlijnen door autobus
lijnen zijn vervangen. Belangrijker is bet 
daarom te kijken naar de in totaal op 
tram- ea buslijnen ontv&l!lgen gelden. Wat 
da.t betreft blijkt dat de tariefsverhoging 
méér opbrengt dan men had becijferd. 
Zo had men verwacht dat deze tariefs
verhoging van Augustus tot einde van 
1954 f 1.250.000 meer zou opbrengen, doch 
in werkelijkheid was de opbrengst 
f 1.909.000 hoger, hetgeen wil zeggen dat 
er over die periode bijna twee millioen 
meer neergeteld werd door tr8.IU· en bus
passagiers! 

* * • 
D eze cijfers brengen nog eens in her

innering, dat B. en W. heel lang ge
treuzeld hebben met de invoering van een 
verhoogd tarief. De wethouder voor de 
bedrijven had wel jaren tevoren ver
klaard dat die verhoging dringend nood
zakelijk was, (en met de meer-opbrengst 
zijn begroting bij voorbaat sluitend ge
maakt) maar men stelde uit en stelde 
steeds weer uit en het had er alle schijn 
van - wij .hebben dat destijds reeds ge
schreven - dat men om wille van poli
tiek-psychologische overwegingen op een 
bepaald ogenblik niet de door het pu-

bliek uiteraard niet toegejuichte tariefs
verhoging wilde Invoeren, hoewel men 
haar economisch als onmiddellijk noodza
kelijk had verklaard. 

Deze uitkomst doet tevens wee, den
ken - het laat ons maar niet los - welk 
een ongelukkig beleid er is gevoerd door 
het dagelijks bestuur van Amsterdam ten 
opzichte van de toenmalige tramdirecteur 
ir. Hofman. Vooreerst had die om wille 
van een financieel evenwicht in zijn be
drijf deze verhoging reeds bepleit, doch 
men liet hem zonder verhoging verder 
ploeteren met het oude materiaal, om af
doende vervanging waarvan hij aak al 
tevergeefs had gepleit, en belastte zijn 
dienst met het zeer spectaculaire verlies 
van de I.J-ponten. Het -effect van de ta
riefsverhoging bewijst achteraf alsnog, 
dat ir. Hofman de gelegenheid is onthou
den een economisch redelijk beleid te 
voeren. Zowel ten opzichte van de verant-

. woordelijkheid, welke hij als leider van 
dit bedrijf droeg en die hem was toever
trouwd, als ten aanzien van zijn persoon 
is ir. Hofman door het college op een 
voor hem zeer teleurstellende wijze beje
gend. 

• • • 

I n de begroting voor 1956 wordt bet 
verlies op het Vervoerbedrijf geraamd 

op ruim zes millioen gulden; voor 1955 
wa.s het geraamd op ruim 21A. millioen. 
Hetgeen dus wil zeggen da.t men het ver-

. lies in het komende jaar bijna 3% mil
·Iioen groter schat. 

Nadere detaillering van deze f&ming 
zal men moeten afwachten. Het kan zijn 
dat dit sterk toenemende verlies - nu de 
tariefsverhoging méér opbrengt dan men 
had verwacht!- in feite alleen een zaak 
is van de I.J-ponten. I)at zou te meer wij
zen op de redelijkheid yan reedil menig
maal in de raad gestelde vragen, of men 
deze I.J-ponten niet dient te acheiden van 
het. Gemeentelijk Vervoerbedrijf. Het ver
liea op deze ponten dnakt YOlkomen ten 
onrechte op dit bedrijf. 

Het kan ook zijn da.t in dit toenemen
de verlies reeds een (jaarlijks) bedrag is 
opgenomen YOor nieuwe aanschaffingen. 
De toelichting zal dit nog moeten ver
duidelijken. Maar dit geraamde zeer grote 
verlies brengt wel de noodzakelijkheid 
naar voren, welke heeft bestaan ten op
zichte van de afgetreden directeur als 
blijft bestaan tegenover degeen, die nu 
de scepter zwaait of degeen, die defini
tief aan het hoofd van bet bedrijf zal ko
men, dat men in de begroting tram en 
bus niet met I.J-ponten vermengt. 

Het kan voor geen directeur van bet 
Vervoerbedrijf billijk zijn ten overstaan 
van het publiek tengevolge van die U
ponten nimmer met een sluitende exploi
tatie te kunnen werken. Waar B. en W. 
zelf zo kunstig zijn hun begroting slui
tend, of zoals het tegenwoordig heet: in 
evenwicht te doen zijn, moet men een 
leider van dit bedrijf niet de mogelijk
heid - en de eer - onthouden zuiver 
zakelijk tot dezelfde prestatie te kunnen 
komen. 



•·. 

l1t SEPI'EMB:ER ltsS - PAG. 7 

Nreuwe gloed voor Uw goed 

Amsterdam-Noord 

-STOMEN WASSEN VERVEN 

WILTON-FIJENOORD 
ROnDDAM SCHIEDAM 

Scheep•bouw 
Machinebou• 

Reparatie 

Drijvende dokken wm 4500 

tot 4KiOOO ton hetwnnogen 

W. F.- Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

JAN SCHUT 
INTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

• V er huizingen en transporten onder volle garantie . 
• Verpakkingen voor zeetransporten naar alle werelddelen 
• Ruime, droge bérgplaatsen voor inboedels 

Let op het j u i s t e adres! 
INSULINDESTRAAT 260-291 (hoek Bergweg) 
Rotterdam-C. Telefoon 1:6021 

van zee-en 
binaanschepen 

WERF DE NOORD n.v. 
ALBLASSERDAM 

ELECTRO TECHNISCHE FABRIEK 
Fa. P. van RIKXOORT & Zonen 

KINDERDIJK - TEL. 318-01859 

DYNAMO'~ ELEG1 ROM01 OREN 

WIKKELEN 

Inkoop - Verkoop - Revisie 

Specialiteit : SCHEEPSINST ALLA TIES 

Machinefabriek en scheepswerj 
van 

P. SMIT Jr. N.v. 

ROTTERDAM 

N.V. MACHINEFABRIEK 
v.h. H. J. KOOPMAN 

Dord.reeht - Tel. ·K 1850 - 5041 en 5042 

SCHEEPSBOUW - MACHINEFABRIEK - KETELMAKERI.J 
NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICift'INO 

INBOUW EN REVISIE VAN MOTOREN 

"Vulca n '' OI i ë o en Vet ten 
VOOR SCHEEPVAART EN INDUSTRIE 

,, KA MO" 
Technische Handelsvennootschap 

OOSTERKADE 45, ROTTERDAM (C.~ 
TELEFOON 22173-23577 

C. van der Giessen & Zonen·s 

I Scheepswerven N.V.l 
Krimpen aan den IJsseJ 

Abraham van Stolk & Zoonen N.V. 

Houthandel 
Schave.rij - Zagerij 

Rotterdam, T e1ef. 35400 - Postbus 11 00 
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+ 
Steunt het Nederlandse Rode . Kruis I 

N. V. A. Prins Th. zoons Aanneming Maatschappij 

SLIEDRECHT 
Telefoon 8 

• Bagger- en Havenwerken 

Bakker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

en 
STAALGIETERIJ 

RIDDERKERK 

• 

BETONPAAL 
FUNDERINGEN 
"SYSTEEM DE WAAL" 

Ruim 40 jaar ervai:ing • 10, 16, 20, 
25, 30, 35, 40, 50, 60, '70, 80 ton. 

Voor veraterldng en nieuwbouw. 

Ook IN fabrieken · kerken • 
scholen huizen. 
Door het gehele land. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N.V., 

A'dam, Tel. 81810, Gen. Vettentr. 38 
R'DAM, TeL 65219, Tharledeweg I 

ANNO I hl 

VOOR. 

STAALCONSTRUCTIES 

BlN 

BRUGGEN 
KRAANBANEN 
SLUISDEUREN 
FABRIEKSGEBO~ 

LANDBOUWSCHUREN 
HOOGSP ANNINGSMASTEl\' 

SPOORWEGMATERIAAL 
WISSELS en KRUISINGJCM 

KLOOS, Kinderdijk 

·Frank Rijsdijk's 
Industrieele 

Ondernemingen N.Y. 
Hendrik-Ido-Ambacht 

Tel. H.-I.-Ambacht 245 

Rotterdam 117615 

SCHEEPSSWPERIJ 

HANDEL in: 
e Oud IJzer, 
e Nieuw IJzer, 
e Bruikbaar IJzer, enz. 

BLYDENSTEIN & Co. N.V. 
ENSCHEDE 

SPINNERIJ, WEVERIJ, BLEKERIJ & VERVERIJ 
Fabrikanten van Katoenen & Rayon manufacturen 

STAALBOUW 

RÖRINK &v·/o.BROEK 
~~--~ENSCHEDE. ____ ~~ 

SUPERCOPS WEEFSPOELSPECIALISTEN 
sinds 1'870 in Uw weetspoelen 

OMBOUW VAN GETOUWEN 

Fa. Wed. J. Hijhuis C.V. 
OLDENZAALSESTRAAT 84-86 

ENSCHEDE 

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

fabrikanten Yan 

ruwe-. geverfde-. gebleekte- en bedrukte· 
katoenen·. rayon- en rayonvezel manufacturen 

L. E. Hofkes & Co. N.V. 
VERVERIJ 

WIERDEN (0) 

AUTO- .. 
MOTOR-· 

TRACTOR- BLOM 
INDUSTRIE-

BANDEN 

Willem Buytewechstral\t l»S-56 
ROTTERDAM, tel 11116 ( 4 lijDen) 

DEN HAAG, Scheldepl. 7, tel. 770038 

"'Ook orig. Amerikaanse TUBELESS (binnenbandloze) banden in rayon
en .NYLON uitvoering. 

~.V. "taaldraadkabel· en Herculestouwfabriek 

voorbeea 

}. C. DEN HAAN 

I GORINCHEM I 
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ONZE V.V.D.-DAG 
D aags na het Terschijnen van dit nummer van 

ons weekblad zullen uit alle streken van ons 
vaderland de leden en geestTerwanten onzer partij 
%ÎCh opmaken om deel te nemen aan de massale libe
rale demonstratie, waarvoor nu sinds maanden in 
onze gelederen actie is gevoerd. Het wordt, daarvan 
aijn wij zeker, een demonstratie van een omvang 
als wij tevoren in onze kring nooit hebben gekend 
of zelfs mogelijk geacht. 

.Aan de vooravond mag nog wel eens met nadruk 
de vraag gesteld worden: wat bewoog de leiding 
onzer partij tot dit initiatief en waarin ziet zij de 
betekenis van een zo groots opgezette liberale ma
nifestatie? 

V rijbeid en democratie, de beide grote idealen 
waarvoor onze partij strijdt,- zijn helaas voor onze 
tijd geen onbedreigde verworvenheden meer. Dat 
hebben de laatste tientallen jaren wel bewezen. Een 
groot deel van de wereld kent vrijheid noch demo
cratie, ook al zijn fascisme en nationaal-socialisme 
overwonnen. Érger, nog altijd schuilt er bittere waar
heid in hetgeen John Dewey vijftien jaar geleden 
schreef: "De ernstige bedreiging van onze democra
tie komt niet van het bestaan van vreemde totalitaire 
staten. Het is binnen onze eigen persoonlijke hou
dingen en binnen onze eigen instellingen, dat de 
voorwaarden gelegen :z.ijn, die uiterlijke autoriteit, 
discipline, het uniforme en de afhankelijkheid van 
de Leider in vreemde landen aan hun overwinning 
hebben geholpen". 

Nu verkeert de V.V.D. als oppositièpartij in de 
moeilijke situatie, dat zij haar positieve bijdrage aan 
het staatsbeleid meestal slechts indirect kan leveren 
e: vaak langs de weg van het schijnbaar negatieve. 
Zij .immers moet zoveel in haar vermogen is afwe
ren of afremmen wat in het regeringsbeleid anti
liberaal of voor de liberaal moeilijk aanvaardbaar is. 
En zij kan parlementair en legislatief werk in posi
tieve zin veelal alleen presteren door steun aan of 
amendering van hetgeen van regeringszijde wordt 
voorgesteld. Zij heeft zelden gelegenheid tot kans
rijk initiatief ten deze. 

Moeilijk is het bij deze stand van zaken, aan het 
volk duidelijk te maken dat men als oppositie-partij 
niet slechts "tegen" een bepaald beleid is doch vóór 
een ander; duidelijk te maken dat men niet leeft uit 
de negatie, doch uit positieve eigen beginselen. 

En nu geloven wij, dat wij in dit opzicht een keer
punt naderen. Duizenden gaan met ons beseffen, dat 
de vrijheid en de democratie ook in ons land gevaren 
ondervinde bij een regeringsbeleid dat èn op geeste
lijk èn op sociaal-economisch gebied zo duidelijk diri
gistische tendenties toont als wij hier na de oorlog . . 
Zten. 

Dit betekent dat duizenden nu lanpmerhand 
toch wel gaan beseffen dat de V.V.D.- ook in haar 
oppositie - zich laat leiden door positieve beginse
len van hoge waarde, en dat zij, ook waar zij af
weert en afremt, strijdt voor hetgeen pit en merg 
van ons volksbestaan is. 

Waar dit besef in steeds breder kring ontwaakt. 
kan het ogenblik niet vér meer zijn, dat de V.V.D., 
die in veler oog slechts een partij in verweer was, 
voor allen die de waarde van vrijheid en democratie 
erkennen de partij wordt van wie zij het signaal ten 
aanval verwachten. 

Dit besef te stimuleren is wat wij niet als de minst 
belangrijke functie van onze eersteV.V.D.-dag zien. 

Moge het zo zijn! 
de R. 

Plaats en tijdstip - wij wezen er reeds eerder 
op - onthullen reeds dadelijk iets van de gedachte, 
die bij het organiseren van deze V.V.D.-dag voor
ut. Zij wijzen immers heen naar wat men zou kun
nen noemen het dagelijkse tournooiveld, waarop de 
V.V.D. de strij.d. voor haar beginselen voor de ogen 
van ons volk voert: het parlement, welks zittings
jaar op 17 September wordt afgesloten. Het parle
ment is basis en plechtanker der democratie, maar 
het deelt als zodanig in de onderwaardering, waar
aan in onze tijd "de politiek" lijdt, met alle gevaren 
die dit juist voor de democratie inhoudt. Dat deze 
V.V.D.-dag voor onze geestverwanten de parlemen
taire arbeid - en daarmede het parlement in zijn 
geheel - in het middelpunt der belangstelling 
plaatst, zal ongetwijfeld de democratie evenzeer ten 
goede. komen als het de betekenis onzer partij als 
paladijn der democratie nog eens duidelijk doet uit
komen. 

* * * 
D at daarnaast de V.V.D.-dag bedoeld is als in-

TER VERBREIDINGVAN DE DENKBEELDEN 
VAN DE V.V.D. 

zet van de actie die onze partij voor de a.s. 
Kamerverkiezing zal moeten voeren, wil niet slechts 
%eggen dat deze demónstratie de eerste - en voor
lopig de grootste! - is van een lange reeks V.V.D.
propagandabijeenkomsten waarop onzë'Centrale- en 
afdelingsbesturen zich hebben te prepareren:: Deze 
V.V.D.-dag ontleent haar betekenis zeker niet in de 
laatste plaats hieraan, dat- wij op 17 September in 
Scheveningen in staat zullen worden gesteld, kennis 
te nemen van de inhoud van het Manifest dat ons 
Hoofdbestuur met het oog op de komende verkie
:ûngen heeft d!)etl samenstellen. De betekenis hier
van zoeke men nu juist niet allereerst in de propa
gandistische waarde, die dit manifest ongetwijfeld 
%al blijken te bezitten, doch veeleer in hetgeen dit 
stuk aan positieve richtlijnen voor een liberale poli
tiek in de naaste t<>ekomst aan de hand doet. Want 
hoe belangrijk èen goedgeleide propaganda-actie 
voor een partij moge zijn, voortdurende bezinning 
op hetgeen haar beginselen in elke gegeTen situatie 
van haar eisen gaat in betekenis alle propaganda te 
boven, die immers slechts zin en stuwkracht ont
lenen kan aan een duidelijk beginselprogramma. 

* •• 

Liggen in dit alles redenel) te over die ons par
tijbestuur tot deze eerste V.V.D.-dag deden 

besluiten, er komt, menen wij, nog één belangrijk 
motief bij. 

Enige keren is mij in de laatste week ge\Oraagd: 
waarom houden jullie nu eigenlijk deze grote 

betoging op Zaterdag 17 September te Schevenin
gen? 

Het is toch :co, dat zij, die politiek-vrijzinnig zijn, 
die aanhangers zijn van de liberale gedachte, in het 
algemeen bezwaar hebben tegén massa-betogingen, 
tegen demonstratieve bijeenkomsten, waar veel af
gegeven wordt op anderen en waar weinig opbou
wends gehoord wordt. 

Op zich zelf zit in deze opmerkingen iets waar
derends. Men ziet kennelijk in hen, die de gedachten
wereld van de V.V.D. propageren, mensen, die af
kerig zijn van holle en negatieve leuzen, van gebral, 
om het eens met andere woorden te zeggen. 

Maar juist daarom is naar mijn mening de V.V.D.
dag, zoals deze op 17 September gehouden zal wor
den, een bewijs van hoe wij het dan wèl willen en 
hopelijk ook kunnen. 

Wij willen best met velen samenzijn om getuige
nis af te leggen van onze gedachtenwereld, in posi
tieve lzin. Om dat te onderstrepen zal op die dag 
ook het Liberale Manifest verschijnJn, en zal ook 
-een toelichting verschijnen in positieve zin, van het
geen wij voor de komende tijd op politiek gebied 
wensen, met de achtergronden, waarom wij deze 
wensen naar voren brengen. 

Wij kunnen dit hopelijk ook, want grote ervaring 
hebben wij niet op dit gebied: er is om zo te zeggen 
geen precedent, waarop wij ons kunnen beroepen. 

Bestel onze nieuwe brochure 

,,OPGAANDE LIJNEN" 

Morgen, 17 September, verschijnt een bro
chure, die uitgaat van de Volkspartij voor Vrij
heid en Democratie, getiteld: 

"OPGAANDE LIJNEN .. 

Dit geschrift van 30 pagina's beoogt in be-
- trekkeiijk kort bestek een samenvatting op prin
cipiële basis te geven van de liberale beginselen. 
Met dit beeld als uitgangspunt worden vervol
gelis enkele lijnen getrokken, resp. ter discussie 
gesteld, waarlangs onze politiek zich in de toe
komst zal kunnen ontwikkelen, zonder dat daar- , 
.bij in details is getreden. Dat zal imme~s in het 
door de Algemene Vergadering goed te keuren 
Verkiezingspro8ram geschieden. 

Herhaaldelijk is in: de laatste jaren op publi
catie van iets dergelijks aangedrongen. 

Centrales, afdelingen en leden kunnen thans 
bewijzen, dat hun verzoeken in die richting ern
stig waren gemeend, door tijdig zo groot mo
gelijke aantallen te bestellen bij het Algemeen 
Secretariaat van de V.V.D., Koninginnegracht 
61 te 's-Gravenhage, girono. 67880. 

De prijs bedraagt 30 ct., bij afname van 100 
stuks 25 ct., van 1000 stuks 20 ct., alles per 
exemplaar. Verzendkosten voor rekening van het 
Algemeen Secretariaat. 

Degenen, die naar de V.V.D.-dag komen, 
wordt verzocht zich ter plaatse de brochure aan 
te schaffen, waartoe alle gelegenheid zal worden 
geboden. · 

Dat brengt natuurlijk de risico's van foatea, nn een · 
verkeerde opzet met zich diëè. 

. Ook wij, die ais Weekcomité eri l.aDdclijke Com
missie deze grote bijeenkomsten hebben Toorbereid, 
kunnen iets over het hoofd hebben ,aiea. al heb
ben wij getracht zoveel mogelijk aan alles te denken. 

• • • 
Maar het is nu eenmaal zo, dat er altijd iets te 

improviseren over moet blijven. Maar voor
zover wij het konden, hebben wij de zaken geregeld 
en daarvan hebben de vele berichten in ons week
blad getuigenis afgelegd. 

Wij hopen dus, dat het raam, dat de opzet van 
de betoging goed zal zijn en wij hebben de vaste 
verwachting, dat hetgeen er geboden eo Jesproken 
wordt, tevens van positieve aard zal %ijn, om aan 
geestverwant en tegenstander duidelijk te maken, 
dat wij op zich zelf geen bezwaar hebben tegen der
gelijke massale betogingen, mits zij maar positief 
ingesteld zijn. 

Op die 17e September hopen wij in de uien rond 
het Gevers Deynootplein te begroeten Tele leden, 
vele geestverwanten, maar ook vele belangstellenden, 
die wel eens willen weten, hoe dat nu precies zit 
met die V.V.D. 

* * * 
Dat er groei zit in onze partij, weten zij reeds 

allen, maar hoe zijn de denkbeelden van de 
V.V.D. op dit ogenblik. Daartoe biedt deze dag een 
prachtige gelegenheid om daar kennis van te ne~n. 
Het oude parlementaire jaar is afgesloten. Het nteu
we staat voor de deur. 

Wij krijgen op een vroegtijdig ogenblik de gele
genheid en wij grijpen die dankbaar aan om aan het 
Nederlandse volk onze denkbeelden uiteen te zetten 
en langs de weg van deze massale bijeenlomsten te 
verbreiden. 

Zo wordt deze V.V.D.-dag een belofte voor de 
toekomst en als zodanig hopen Werkcomit~ en Lan
delijke Commissie op een geslaagde dag. Daaraan 
kunt gij allen medewerken door tijdig present te 
zijn. U rekent op de V.V.D. bij het uitdragen van 
de beginselen, die U lief zijn. De V.V.D. rekent 
thans op die 17e September op y. . 

Laat ons in zo gr~ot mogeliJke getale aanweztg 
zijn. 

Dit nummer van ons weekblad is het laatste, dat 
verschijnt, voor deze dag, n '· op 16 September. Gij 
hebt dan nog één dag tijd en dan op 17 Septe~be-~ 
is er voor alle V.V.D. leden maar één weg, dte ZIJ 
dienen in te slaan; naar het Gevers Deynootplein te 
Scheveningen. Wij roepen U allen een hartelijk wel
kom toe! 

D. W. DETTMEIJER, 
Voorzitter van het Werkcomité en de 
Landelijke Commissie voor de V.V.D.-dag 



17 SEPTEMBER A.S. 
PROGRAMMA JIJID-DAG 

j12.30 uur: j 
Kranslegging op het graf van Mr. J. R. Thorbecke op de Alge

mene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te "s-Gravenhage. Her
denkingsrede wordt uitgesproken door Prof. Mr. P. J. Oud. Het 
Haags Kame~oor onder leiding van Cor Backers zal tiidens deze 
plechtigheid zingen: 
0 vos omnes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Jachet van Berchem 
Miserere mei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orl. di Lasso 
Na de kranslegging: 
Timor et tremor ................................. , ......... : . Fr. Poulenc 
Antiphona de ·morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. Mengelberg 

13 uur: I_ 

GROTE OPENBARE VERGADERING in het Circusgebouw te 
Scheveningen. 

Voorzitter Mr. D. J. van Gilse. Lid van het Werkcomité. Spre
kers: Prof. Mr. P.J. Oud en Mr. H. van Riel. 

Aanbiedin9 van de partiivlag aan het Hoofdbestuur der Partii 
door Mevrouw A. Fortanier-de Wit. Declamatié door Mevrouw · 
Roosie Driessen. · 

Muzikale medewerking van het Fanfarecorps .. Paul Kruger"" 
uit Den HaGCJ. 

13 uur: 

GROTE OPENBARE VERGADERING in de Kurzaal te Scheve
ningen. 

Voorzitter de heer D. W. Dettmeiier. Sprekers: Prof. Mr. P. J. 
Oud en Mr. H. van Riel. 

Aanbieding van de Partiivlag aan het Hoofdbestuur der Partii. 
door Mevrouw Mr. E. A. J. Scheltema-Conradi. Presidente van 
de Organisatie .. Vrouwen in de V.V.D."". Declamatie door Me
vrouw Roosie Driessen. Muzikale medewerking van de Koninkliike 
Fanfare .. Sempre Crescendo"" uit Middelharnis-Sommelsdiik on
der leiding van Willem Vernooijs. 
Einde middGCJprGCJramma 5 uur. 

[ 8.30 uur: 

Cabaretprogramma in de Kurzaal. Medewerkenden: Alexander 
Pola. Swen Smeele. Hetty Blok. Katia Berndsen. Jan Oracli. 
Muzikale omlipting van het Dansorkest Tom Erich. Regie: Franz 
MuriloH. 

[ 8.30 uur: 

Cabaretprogramma in de Feestzaal en de LoiiiiCJe van het 
Kurhaushotel: Medewerkenden: Chiel de Boer. Alexander ·Pola. 
Swen Smeele, Hetty Blok, Katia Berndsen, Jan Oradi. Muzikale 
omliisting Jacques Schutte. Regie: Franz MuriloH. 

Na afloop van het cabaretprogramma in de Kurzaal dansmuziek 
door 't dansorkest van Tom Erich .• Einde van het programma ~ uur 

Deelnemers met witte kaarten: 
Kurzaal 

Deelnemers met rode of blauwe 
kaarten : Circusgebouw of 
bijzalen Kurhauscomplex 
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KLEUREN DER KAARTEN 
In verband met de overwel

digende belangstelling voor de 
V.V.D.-dag is het niet mogeliik 
de duizenden deelnemers in één 
zaal onder te brengen. Zoals 
reeds eerder werd gepubli
ceerd, zal echter zowel in· de 
Kurzaal als in het Circusgebouw 
hetzelfde programma aan de 
deelnemers worden aangebo
den. Dit is mogeliik omdat zo
wel Prof. Mr. P. J. Oud als Mr. 
H. van Riel zich bereid hebben 
verklaard tweemaal .het woord 
te voeren. Ook het symbolisch 
aanbieden der Partij-vlaggen 
zal ·zowel in de Kurzaal als in 
het Circusgebouw geschieden. 
In de Kurzaal zal de muzikale 
medewerking aan het program
ma worden verzorgd door de 
Koninklijke Fanfare .. Sempre 
Crescendo"" uit Middelharnis
Sommelsdijk. onder leiding van 
Willem Vernooijs. terwiil de 
Fanfare .. Paul Kruger"" uit Den 
Haag de muziek in het Circus 
zal verzorgen. 

Deelnemers met witte kaar
ten dienen plaats te nemen in 
de Kurzaal. deelnemers met ro- . 

V erkeersregeling 
17 September 

In overleg met de Commissa
ris van de Haagse Verkeerspo
litie gelden voor Zaterdag. 17 . 
September a.s. de volgende ver
keersregels: 

1 e. Aan de toegangswegen 
naar Den Haag mogen geen 
colonnes worden gevormd. Alle 
particuliere auto"s en autobus
sen moeten op eigen gelegen
heid naar gemeenteliike par
keerterreinen te Scheveningen 
riiden. Colonne-vorming zou 
een totale ontwrichting van het 
verkeer in de stad Den HGGCJ 
ten gevolge hebben. wat tevens 
betekent. dat vele bezoekers te 
laat in de zalen aanwezig zou
den ziin. 

2e. Een ieder. die zijn auto. 
eventueel autobus te Scheve
ningen wil parkeren. zal zijn ver
voermiddel moeten vOorzien 
van een vastgesteld parkèerte
ke~~, dat gratis door het AleJe
meen Secretariaat ter besèhik
king wordt gesteld. Auto's, 
voorzien van dit speciale ken
teken. zullen door de Verkeers
politie op de gemeenteliike par
keerterreinen in de onmiddellii· 
ke nabiiheid der ~ergaderzaal 
worden toegelaten. 

KAARTEN CABARET
PROGRAMMA 

Op het Algemeen Secretariaat zijn 
geen kaarten meer beschikbaar voor het 
cabaret-programma. 

Deelnemers, die alsnog een kaart 
wensen, kunnen trachten deze des 
avonds aan de zaal te bekomen. 

Aanvang van 1het cabaret-program
ma is 8.30 uur. 

de of blauwe kaarten in het 
Circus. Mocht de plaatsruimte 
in beide zalen toch nog onvol
doende bliiken te Zlin, dan kun
nen de deelnemers met rode of 
blauwe kaarten. voor wie in het 
Circusgebouw geen zitplaatsen 
beschikbaar Zlin. plaats nemen 
in de bijzalen van het Kurhaus
complex, waar zii het gehele 
programma op de televisie
schermen zullen kunnen meema
ken. 

Orde-maatregelen 
V.V.D.-dag 

Temidden van de duizenden 
bezoekers op 17 September a.s. 
zullen de leden van het Werk
comité en de Landeliike Voor
bereidingscommissie kenbaar , 
ziin aan een bla.owe rozet. die 
zii op hun linker rever zullen 
dragen. 

De orde-commissarissen. die 
voor een vlotte gang van zake~~ 
in de diverse zalen zorgen. ziin 
~enbaar aan een lichtblauwe 
armband. gedragen om de lin
ker bovenarm met daarop de 
letters V.V.D. 

Voor inlichtingen wende men 
zich dan ook o.p 17 September 
tot de leden van het Werkco
mité en de Lcindeliike Voorbe· 
reidingscommissie of de orde· 
commissarissen. 

ONZE PARTIJVLAG 
17 September a.s. zulle~;~ de lichtblau- , 

we V.V.D.-vlaggen wapperen aan de , 
vlaggemasten op. het Kurhaus en het 
Circusgebouw. 

Tijdens de middagvergaderingen in 
het Kurhaus en het Circus zullen deze 
partijvlaggen symbolisch aan het 
Hoofdbestuur der V.V.D. worden aan-

_ geboden. 
. Mevrouw Mr. E. A. J. Scheltema
Conradi, presidente van de Organisatie 
"Vrouwen in de V.V.D." zal met een 
korte toespraak de partijvlag in de 
Korzaal aan het Partijbestuur overhan
digen. 

Mevrouw A. Fortanier-de Wit, lid 
der Tweede-Kamerfractie der V.V.D., 
heeft zich bereid verklaard in het Cir
cusgebouw de vlag aan te bieden. 

Een en ander zal worden omlijst met 
declamatie door Mevrouw Roosje Dries
sen. 

Richtingaanwijzers op 
het Gevers Deynoot

plein 
Op het Gevers Deynootplein 

te Scheveningen. waaraan zo
wel het Kurhaus als het Circus
gebouw gelegen zii•· zullell gro
te borden worclell geplaatst, 
waarop zal worden aangege· 
ven, waarheen men zich dient 
te begeven met witte. rode of 
blauwe deelnemerskaarten. Ko
mende van de parkeerterreinen 
te Scheveningen ziet men on· 
middelHik deze borden staan. 
Dringend wordt verzocht de 
aanwiizingen stipt op te volgen 
om verwarring te voorkome11. 
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I Alle zalen •• ZlJn om twee uur geopend I 
V. V. D.-da~ smalfilm 

De leiding van de regeling 
voor de V.V.D.·dag smalfilm be· 
rust bii de heer C. A. den Oud· 
sten, Voorstraat 20 te Lekker· 
kerk. Deelnemers gelieven zich 
met de heer Den Oudsten over 
de regeling op 17 September 
a.s. in verbinding te stellen. 

Televisie-uitzending 
v.v.D.-dag 

Zoals reeds· eerder gepubli
ceerd, zal in verband met de 
overstelpende belangstelling, 
die alom in de lande bestaat 
voor de grote liberale manifes
tatie op 17 September a.s., de 
beschikbare ruimte in · Kurzaal 
en Circusgebouw onvoldoende 
ziin voor de deelnemers aan de 
V. V.D.-dag. In verband hierme
de ziin verschillende zalen van 

het Kurhauscomplex eveneens 
beschikbaar, waar het volledige 
prOCJramma per televisie zal 
worden vertoond. 
ledere bezoeker van de V. V.D.· 
dag, ongeacht plaats of zaal 
waar hij komt te zitten, zal dus 
volledig in de gelegenheid ziin 
het gehele .programma mede te 
maken. Door deze televisie-uit
zending is het thans mogeliik 
een veel groter aantal deelne
mers op 17 September te Sche· 
veningen een plaats te bieden. 

Radio-uitzending 
V.V.D.-dag 

In verband met de radio-uitzending 
van het programma van deV.V.D.-dag 
is het noodzakelijk de deuren der za
len om 5 minuten vóór drie uur pre
cies te sluiten. Wij doen daarom een 
dringend beroep op alle deelnemers, 
aan de V.V.D.-dag ervoor te zorgen 
tijdig te Scheveningen aanwezig te zijn. 

AMBULANCE-DIENST 
Door het Werkcomité is voor 17 

September een ambulance-dienst inge
steld. Zowel in de Kurzaal als in het 
Circus zullen 2 verpleegsters met bran
card en verbandmateriaal beschikbaar 
zijn. 

Competitie tussen de 
afdelingen 

Door gebrek aan plaatsruim
te is de stand van de competi• 
tie de laatste weken niet opge
nomen. 

Na de V.V.D.-dag zullen wij' 
zo spoedig mogeliik de einduit· 
slag van de sportieve wedstriid' 
tussen de Partii-afdelingen be· 
kend maken. 

KAARTEN MIDDAGVERGADERING 
Aan de zalen zal 's middags een beperkt aantal toegangsbewijzen voorradig zijn 

~<><>~ t<><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

Î LIBERAAL REVEIL 

I 

Uw aandacht Een nieuw tijdschrift vraagt 
•. ~ -J ( 

· De 17e September 1955· is voor Nederland een belangrijke dag. Duizen
den liberalen verzamelen zich in Den Haag, getuigenis afleggend van hun 
vertrouwen in de liberale beginselen en de liberale politiek, tevens ~nkon· 
digend dat liberaal Nederland een nieuwe phase in de politieke strijd is 
begonnen. 

Dankbaar mag worden geconstateerd, dat een nieuw élan de liberale 
gelederen bezielt, waarvan goede resultaten voor de verdere opbouw der 
liberale partij mogen worden verwacht. 

De groeiende betekenis der partij vraagt voortdurende bezinning over 
de te voeren politiek. Veel wordt daaraan gedaan in het kader der partij. 

Met grote erkentelijkheid moet voorts worden gewaagd van de oprich
ting der Prof. mr B. M. Teldersstichting, die sedert vorig jaar weten
schappelijke arbeid verricht en enige maanden geleden een rapport over 
het huurvraagstuk publiceerde, dat grote aandacht heeft getrokken. 

Prof. mr P. J. Oud sprak dan ook terecht, toen hij over de V.V.D.-dag 
voor de pers sprak: "Wanneer een partij zich in opgaande lijn beweegt 
moet zij tonen daarvan bewust te zijn. Dan heeft men vertrouwen in de 
zaak en wenst men van dit vertrouwen naar buiten blijk te geven". 

Als uiting van dit vertrouwen zal over enige tijd het eerste nummer van 
het tijdschrift "Liberaal Reveil" het licht zien. Het tijdschrift zal worden 
uitgegeven door een dezer dagen te Amsterdam opgerichte "Stichting Libe
raal Reveil", die een zelfstandige en onafhankelijke positie inneemt. 

De stichting stelt zich ten doel liberale publicaties te bevorderen, met 
name de uitgifte van een tijdschrift en van een jaarboek. 

Het Liberalisme staat ~an de vooravond van· een periode van opkomst. 
. Het is daarom van het grootste belang de bezinning op en de discussie 
over de Liberale beginselen op ieder gebied te verdiepen en uit te breiden, 
opdat wij in steeds toenemende mate in staat zijn de richting af te bakenen 
waarheen wij koersen. 

Een eerste middel daartoe is het tijdschrift "LIBERAAL REVEIL" dat 
de lezers van ons Partijweekblad de gelegenheid biedt ook in deze nieuwe 
uitgave kennis te nemen van discussies over belangrijke vraagstukken, die 
Liberalen bezighouden. 

De leiding van Liberaal Reveil berust bij: 
W. Altink, Amstèrdam 
P. C. Boeve, Amstelveen 
Prof. mr N. E. H. van Esveld, Rotterdam 
Mr W. H. Fockema Andreae, Rotterdam 
H. H. Jacobse, Amsterdam 
Drs. H. A. Korthals, Voorschoten 
Drs. R. H. Neuberg, Amsterdam 
Dr E. Nordlohne, Amsterdam 
Drs. L. D. Oosterveld, Amsterdam (redactie-secretaris) 
Mr Dr H. J. Roethof, 's-Gravenhage 
Prof. Dr H. J. Witteveen, Rotterdam. 

Het eerste nummer za-l een uitvoerige bijdrage bevatten van prof. mr 
P. J. Oud over de verhouding regering-parlement, verder onder meer 
artikelen over onderwijsvernieuwing, liberale sociale politiek, alsmede een 
liberale visie op de kapitaalsverschaffing aan onderontwikkelde gebieden. 

In dit stadium kan reeds worden medegedeeld, dat aan de komende 
nummers hun medewerking zullen verlenen: dr A. P. J. v. d. Burg (Rijs

,wijk), dr K. van Dijk (Groningen), prof. dr. H. Th. Fischer (Utrecht), 
mevrouw J. Fortanier-de Wit (Overveen), prof. dr C. Goedhart (Bussum), 
prof. S. Korteweg (Groningen), dr B. W. Kranenburg (Almelo), prof. dr 
D. Simons (Den Haag), A. Szász (Amsterdam), mr H. van Riel (Den 
Haag), mr A. Stempels (Rotterdam) en mr L. J- F. _'X'ijsenbeek (Den Haag). 

De doelstellingen van het tijdschrift zijn als volgt: 
- LIBERAAL REVEIL zal een discussie- en studieorgaan zijn met be
betrekking tot de formulering en toepassing van de liberale beginselen in 
het licht van de tegenwoordige tijd; 
- LIBERAAL REVEIL zal daartoe als vernieuwende factor op verant
woord niveau onderwerpen van politieke, sociale, culturele en economische 
aard behandelen; 
- LIBERAAL REVEIL zal onafhankelijk zijn van enige politieke organi
satie, teneinde zijn taak op onbevangen en critische wijze te kunnen ver
richten. 
Voorts zullen onder meer korte studies van de Prof. mr B. M. Telders
stichting, die daarvoor geschikt zijn en niet in brochurevorm verschijnen, 
in Liberaal Reveil worden gepubliceerd. · 

.I 

LIBERAAL REVEIL zal in een aantrekkelijke uitgave voorlopig 24 pa-
gina's bevatten. Hoewel gestreefd wdrdt op den duur naar een maande
lijkse verschijning, zal, waar het hier een nieuw experiment betreft, waar
mede nog de nodige ervaring moet worden opgedaan, begonnen worden 
met publicatie viermaal per jaar. Verwacht wordt echter, dat de verschij
ningsfrequentie in de toekomst kan worden opgevoerd . 

De abonnementskosten zijn slechts f 5.50 pet jaar. Door een groot aan
tal intekenaren wordt de mogelijkheid geboden het blad nog beter, uit
gebreider, fraaier en frequenter te doen verschijnen dan thans geschiedt. 

Wij vertrouwen dat de lezeressen en lezers van "Vrijheid en Democra
tie" en van "De Vrije Amsterdammer", evenals de vele liberale personen 
en instanties die bun spontan~ medewerking in het beginstadium reeds 
toonden, het grote belang van deze uitgave inzien. 

Door het invullen en opzenden van het hierbij afgedrukte formulier kunt 
U dit liberale initiatief steunen. U zult dan kennis kunnen nemen van dis
cussies over de grote vraagstukken, die ons liberaJen in deze tijd ter harte~ 
gaan, terwijl U anderzijds medewerkt om de liberale boodschap ook op 
deze wijze te verbreiden. Vult daarom, zo mogelijk direct, bijstaand for
mulier in en zendt het op aan het Redactiesecretariaat: Botticellistraat 8 
te Amsterdam. 

Ondergetekende wenst zich gaarne op te geven als abonné van LIBERAAL 
REVEIL. 

De abonnementsprijs van f 5.50 over 1955/56 zal hij/zij zo spoedig moge
lijk overmaken op het voorlopige postgironummer van de Stichting Liberaal 
Reveil nr. 56 20 44, ten name van P. C. Boevé, penningmeester. 

Naam: Woonplaats: ............................. . 

Adres: .•.. ....... .............. ....... ....... Handtekening: .......................... . 
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Conferentie Nederlands Cultureel Contact 
over de voorbereiding van het arbeidende 

jonge meisje voor haar taak 
in bedrijf en gezin 

Enige belangrijke conclusies 

Wij woonden deze conferentie, die 
op 9 en 10 September· in ·woudscho· 
ten gehouden werd, bij. Er waren on
geveer tachtig deelneemsters uit zeer 
verschillende kring, veel uit het N.O. 
en het Mater Amabilis en Zonnebloem
werk en er was een aangenaam con
tact. 

Er waren inleidingen van mej. mr 
M. A. Klomp over de evolutie van het 
meisje tot vrouw en moeder, van de 
psychologe mej. C. Herberichs over de 
psychologie van het werkende meisje 
en van mej. W. Bos, directrice van 
"de Vonk" over de thans bestaande 
practische opleidings-mogelijkheden. 

In vijf secties werden de inleidingen 
besproken en hierover werden korte 
rapporten uitgebracht welke tot basis 
voor de discussie dienden in de vol
ledige vergade~ing. 

Meq werd het ongeveer eens over 
de volgende punten, waarbij er op 
dient te worden gelet, dat de congres. 

. sisten zich beperkten tot fabrieks
~ arbeidsters van ca. 15 tot 18 jaar. 

)~ 

?> le. Het meisje, dat Óp zeer jeugdige 
leeftijd in de fabriek kómt, daar 
de gehele dag eenvoudige routine
arbeid doet en direct daarop vroeg 
trouwt, heeft niet de gelegenheid 
zich tot een zelfstandige persoon
lijkheid te ontwikkelen en tot 
werkelijke geestelijke volwassen
heid te geraken. 

2e. Het zou goed zijn haar b.v. van 
15~17 jaar in aparte jeugdgroepen 
in de bedrijven op te leiden niet 
zo zeer technisch als wel als aan
passin~ aan het leven in de fa
briek, -onder goede leiding en haar 
een dag in de week gelegenheid 
tot algemeen ontwikkelend en vor
mend onderwijs te geven in de 
geest van het Zonnebloem en Ma. 
ter Amabiliswerk. 

3e. De vormingslessen moeten mede 
dienen haar het huwelijk bewuster 
en met grotere verantwoordelijk
heid in te doen treden en mocht 
zij ongehuwd blijven, haar te sti
muleren tot het verwerven van 
meer vakbekwaamheid en een be
tere positie. 
Contact met de ouders kan mede 
dienen om ongewenste_ en lange 
afhankelijkheid van de moeder te
gen te gaan en haar ook geestelijk 
zelfstandigheid te gunnen. 

4e. Gewaakt moet worden dat het 
meisje niet van haar gezinsmilieu 
vervreemdt en er geen grote ont
wikkelingskloof ontstaat met de 
jongens uit haar kring. Vooral in 
agrarische gebieden dreigt dit ge
vaar en moet het vormings- en 
ontwikkelingswerk ook voor de 
jtmgens met kracht ter hand wor _ 
den genomen (zie reeds de R.K. 
levensscholen). 

Copie voor deze M4brie1c .. 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Spring•~. 
Alexander.straat 16, H~rlem. 

* * * 
lïe. Gestreefd moet worden naar e~ 

synthese van gezin, bedrijf en vrije 
jeugdvorming, zodat er geen ver
scheurdheid ontstaat. Er. moet ge
regeld contact tussen deze sferen 
zijn. 

6e. Het is in het belang van het be
drijfsleven, dat de jeugdige ar
beidster zich een deel van het be
drijf gaat voelen en dit gaat waar-
deren. . . 
Zij is in vele gevallèn de toekÖm
stige echtgenote van de arbeider 
in dit bedrijf en haar zoons zullea 
dit waarschijnlijk ook weer zijn. 
De productiviteit en de bedrijis
rust zullen hierdoor stijgen. Aan 
het groepsleven binnen het bedrijf 
en b.v. bedrijfskaropen ware meer 
aandacht te pesteden. · 

7e. Het is beter, dat de verhoging van 
de welvaart door vergrote produc. 
tie gebruikt wordt voor de verzor
ging van ouderen nà het arbeids
proces el:\_ het bevorderen van on
derwijs en ontwikkeling il.er jon. 
geren vóór het arbeidsproces, dan 
voor grotere direct merkbare stof
felijke welvaart in de vorm van 
hogere lonen. 

Deze conclusies kunnen dunkt mij 
ook wij, V.V.D.-ers onderschrijven. 

Er werd ook gespJ;Oken over ver
lenging van de leerplicht. Deze heeft 
echter eerst zin als men precies weet. 
tot welk leren men verplichten wil en 
de geëigende scholen er voor heeft. 

Het aanbod van leerkrachten, de ge. 
bouwen en de noodzaak van verlaging 
van de leerlingenschaal voor het ge
hele L.O. welke m.i. primair is, bepa
len mede dit vraagstuk. 

De vorming van meisjes, die haar 
eindopleiding in het lager onderwijs 
vinden zou o.i. echter pas goed worden 
als op 6 jaar L.O. en b.v. 1 jaar V.G. 
L.O. nog twee jaar verplicht primair 
nijverheidsonderwijs volgden. 

Het probleem van het V.G.L.O. zou 
dan althans voor meisjes zijn opgelost 
en men zou er geen namaak-huishoud
schooltjes van behoeven te maken zo
air nu nog al eens gebeurt. 

Met deze regeling zouden veel pro
blemen uit de wereld zijn en zou een 
rustige beroepskeuze aan het eind der 
primaire N.O. opleiding mogelijlc zijn. 

E. S.-C. 
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Nogmaals onze buitenlandse 
politiek 

Over een uitspraak, die een 
politieke partij niet past 

(Ingezonden) 
Naar aanleiding van het artikel van 

dr B. W. Kranenburg in Uw nummer van 
3 September j.l. maak ik gaarne enkele 
opmerkingen. 

Om te beginnen met het slot van het 
artikel: de schrijver spreekt als zijn me
ning uit, dat zich voor het individu gro
ter kansen voordoen dan ooit te voren; 
voor Nederland als geheel zouden zich 
weinig onafhankelijke kansen meer voor
doen. 

Nog daargelaten, dat men grote twijfel 
kan koesteren. omtrent de juistheid van 
het eerste deel van deze uitspraak, rijst 
de vraag, of het orgaan van een politieke 
partij nu wel de plaats is om uitspraken 
als deze te doen. 

Door de koppeling van de toekomst van 
het individu aan die van Nederland in 
zijn geheel wekt men hier de indruk, dat 
het buitenlands~politieke beleid er reke
ning mede moet houden, dat voor Neder
land in zijn geheel niet veel toekomst 
meer bestaat. Ik kan mij dat moeilijk in
denken en ik ben verder van mening, 
dat . een dergelijke uitspraak - zoals ge
zegd - voor een politieke partij niet 
past. 

Wat het betoog als zodanig betreft: 
het is altijd gevaarlijk, op grond van his
torische interpretatie een dwingend be
toog omtrent politieke ontwikkelingen op 
te stellen. Deze methode wordt bij voor
keur gev{)lgd door een denkrichting, die 
de liberaal in het geheel niet ligt. 

Beter is, er van uit te gaan, dat zolang 
het Nederlandse volk (daar gaat het ten
slottê om) over een zelfstandige staat 
beschikt, er eo ipso een zelfstandige bui
tenlandse politiek zal zijn. 

Deze zelfstandigheid kan betekenen, 
dat, qJ.en een aantal concrete doeleinden 
tezamen met andere · staten in groter 
verband nastreeft. Op het ogenblik ver
toont de politieke constellatie in de we
reld een beeld, dat een dergelijk optreden 
noodzakelijk maakt. Zulke perioden zijn 
er meet geweest. Zij kunnen voorbijgaan. 
Gaan zij inderdaad voorbij, dan kunnen 
de omstandigheden van dat ogenblik een 

volkomen andere buitenlands-politieke in
stelling vereisen. 

Het zal uit het bovenstaande wel dui
delijk zijn, dat de Europese ontwikkeling 
op ondergetekende niet zo'n bijzonder 
grote indruk maakt. Met de "Europese 
vaart" loopt het zo'n vaart niet. 

Mr. G. J. TIMMERMANS. 

Schitterend voorbeeld van de 
~ '!ntrale Dordrecht 

Tot onze grote vreugde kunnen wij me
dedelen, dat wij van het Bestuur van de 
Centrale Dordrecht een aanzienlijke bij
drag~ mochten ontvangen ter bestrijding 
van de kosten van de V.V.D.-dag op 17 
September. 

Centrale Den Helder komt op 
24 September a.s. in 

vergadering biieen 
Zaterdag 24 September a.s. houdt de 

Centrale Den Helder een buitengewone 
algemene vergadering, 's middags half 
drie in "Paviljoen Kinheim" te Alkmaar. 

In deze vergadering is, evenals in de 
andere Centrales de candidaatstelling · 
voor de Tweede Kamerverkiezingen 1956.
het voornaamste punt van behandeling •. 

Ook"zàl de heer S. Breebaart een korte. 
inleiding houden over "Liberale Land-' 
bouwpolitiek". Deze vergadering wordt· 
zo laat gehouden, daar verschillende be
stuursleden en anderen op 3 en 10 Sep
tember verhinderd zijn en ook de 17e na
tuurlijk niet voor een Centrale vergade
ring benut kan worden. 
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Hondtekening 

·N-1 E· U WS brengen is: recente ~eiten en gebeu1·tenissen 
en zo getrouw mogeliJk weergeven. 

zo snel Alleen een deskundige redactie, journalistiek geschoold, kan een 
krant maken, die aan bovengestelde eisen voldoet. De NRC, met zijn 
merendeels academisch gevormde, deskundige redacteuren, die als 
journalist hun sporen hebben verdiend, onafhankelijk zijn van com
merciële of politieke invloeden, streeft voortdurend naar het summum 
van betrouwbaarheid, zowel in haar nieuwsberichtgeving als in ver
dere voorlichting op allerlei gebied. 

Nieuwsberichten moeten, alvorens te worden gepubliceerd, allereerst op hun juistheid 
worden getoetst. :Vervolgens moeten ze worden ontdaan van bijkomstigheden, die niet 
terzake dienen en die begripsverwarring kunnen bevorderen. 

Om het eigenlijke nieuws op de juiste waarde te schatten, is het nodig ook de achter
gi·onden te kennen. Een goed nieuwsorgaan geeft dus ook daarvan een zo zuiver 
mogelijk beeld, daartoe in staat gesteld door goed georiënteerde correspondenten, 
redacteuren en andere medewerkers. . 
Critische beschouwingen dienen tenslotte verschillende kanten van het nieuws in het> 
licht te stellen. 

Dat tezamen moet een getrouwe indruk geven, een heldere voorstelling van zaken, 
die voor de lezer de mogelijkheid schept, zèlf conclusies te trekken, zich een eigen 
oordeel toe vormen of zijn oordeel te toetsen. 

Als U geen NRC-lezer bent, gaat U dan eens na in hoeverre de NRC 
voldoet aan de hoge eisen, die aan een goed dagblad moeten worden 
gesteld. Graag laten we U daartoe de NRC enige weken op proef 
bezorgen, zonder dat U dat enige verplichting oplegt. Schrijft U 
even een kaart.ie of telefoneert U met de 

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 
POSTBUS 82-l ROTTERDAM TELEFOON 111.000 
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Politiek 
. 

nzeuws uit de hoofdstad 

Resultaten van een slecht beleid 
Stadhuis doet een op tussen bonafide beroep 

organisaties teneinde een 

het personeel van het 

samenwerking 

st,eeds dreigende nog 

trambedrijf meester te 

onrust bij 

blijve11 

KWAAD STRAFT ZICHZELF 

Drie ambtenarenorganisaties, aangesloten respectievelijk bij het N.V.V., de 

K.A.B. en het C.N.V., ofwel de socialistische, katholieke en prot. christe

lijke vakbonden, hebben een gemeenschappelijke vergadering belegd voor de 

leden van het trampersoneel. Men kan spreken van een poging tot· hervatting van 

de samenwerking tussen de socialistische en confessionele organisaties sinds die 

samenwerking in de Raad van Vakcentralen door het N.V.V. als reactie op het 

bisschoppelijke mandement werd "erbroken. 

Waarom nu ineens weer die samenwerking? "Het front moet recht getrokken 

worden" constateerde de Nieuwe Rotterdamse Courant en. het blad doelde daar

mee op de noodzakelijkheid om in de nood der omstandigheden beter weerstand 

te kunnen bieden tegenover de çommunistische agitatie ep tevens om te trachten 

weer vat te krijgen op de eigen leden van deze bonden. 

Er is daarmee nog eens opnieuw aan
getoond, zoals wij tijdens de tramstaking 
reeds hebben geschreven, dat de afstand, 
vooral in de socialistische vakbonden, 
tussen bestuurders en bestuurden, veel te 
groot is geworden. 

Het is toen gebleken, dat met name de 
led~n van de socialistische organisatie 
niet zo gedwee .en volgzaam bleken te 
zijn als hun bestuurders verwachtten dat 
deze leden wel waren. Hun leden hebben 
zich zeer gevoelig getoond voor de sta
kingsacties, hetgeen betekent, dat zij de 
inzichten, die in de ontevredenheid re
sulteerden, in belangrijke mate deelden. 
De vrijgestelde bestuurders konden rede
neren, zoals zij wilden, de arbeiders, in 
casu de trammannen, hadden hun eigen 
visie en eigen wensen en - ook daarop 
hebben wij reeds de aandacht gevestig11 
- hun onderlinge solidariteit. 

* • • 

Kort voor de tramstaking had de so-
cialistische diamantbewerkersbond 

bij de door hem uitgeschreven staking 
het nog als normaal bescho)lwd, dat iede
re diamantbewerker zich bij deze staking 
zou aansluiten. Wie het niet deed hoorde 
zich weer de woorden "onderkruiper" of 
"maffer" toegevoegd. 
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In die school opgevoed is het volkomen 
begrijpelijk, dat overigens wellicht trouw 
Contributie aan hun socialistische orga
nisatie betalende trammannen toch aar
zelden om aan het werk te blijven, toen 
hun collega's - en ook inannen van de 
stadsreiniging - staakten. Zij voelden er 
weinig voor op hun, beurt een "maffer" 
te worden nu van andere zijde dan van 
het N.V.V. een staking werd georgani
seerd. 

Die overweging, samengevoegd met het 
feit, dat er onder de arbeiders een zeker 
onbehagen is gegroeid tegenover de de
creterende bestuurders van N.V.V.-bon
den en tevens het feit, dat het N.V.V. 
zelf voortdurend aanhang tracht te win
nen met de bewering, dat de arbeider 
nog niet voldoende in de algemene wel
vaart deelt, hebben er gemakkelijk toe 
geleid, dat naar buiten kon blijken, dat 
men de arbeiders in massa niet zo maar 
in het· spel van politieke machtsverhou
dingen hfl!en en weer kan slingeren. De 
massa reageert nog niet zo snel en gewil
lig als een marionet. 

Met dat al heeft de communistische 
agitatie nu toch zoveel vat op de tram
mannen gekregen, dat men behoefte heeft 
gevoeld het front daartegenover te ver
sterken. Er zijn intussen weer grote psy
chologische fouten gemaakt, want het so
cialistische Vrije Volk heeft van de zit
tingen van het scheidsgerecht, waarbij 
de rechtvaardigheid van het aan sommi
ge stakers verleende ontslag aan de orde 
was, een zo gekleurd verslag tégen de 
ontslagenen gegevefi, dat ook in dat op
zicht het door het I!OCialisme toch altijd 
voorgestane solidariteitsgevoel bij vele le· 
zers bepaald een schok moet hebben ge
kregen. 

Het was niet me~r de strijd vim de ar
beiders met elkaar, doch onder en tegen 
elkaar. Hèt werd de strijd om de machts
positie van de bonden, hun onderlinge 
krachtverhouding; als daarbij een paar 
slachtoffers moesten vallen was dat blijk
baar niet zo erg. 

Nu tracht men de zaak weer wat te 
lijmen door een gemeenschappelijke ver
gadering van de zgn. bonafide bonden. 
Die vergadering is gehouden op aandrin
gen van wethouder B. Ram (arbeidsza
ken), die, om het in str11-tegisc~e termen 

. te zeggen, zijn troepen nodig opnieuw in 
gesloten slagorde wilde opstellen. Wat 
het ~ultaa.t hiervan zal zijn! 

• • • 

Daargelaten het resultaat mogen wij 
op dit ogenblik nog wel eens bij 

herhaling de waarde bepalen van het 
wethouderlijke beleid des heren Ram in 
het, algemeen. De al jaren woekerende 
agitatie in het trambedrijf, die zich zo
genaamd richtte tegen de persoon van 
de directeur ir. Hofmann, was in wezen 
een agitatie tegen orde en gezag. Wij 
hebben voorspeld, dat het niet om ir. Hof
mann ging doch om. andere zaken en dat 
deze onruststokers na ir. Hofmann wel 
weer een ander punt voor" hun aanval 
zouden zoeken. 

Die gehele, verderfelijke agitatie, heeft 
men ntet willen of kunnen onderkennen 
en men heeft, wethouder Ram vooreerst, 
zich er door op sleeptouw laten nemen. 
Want het was nog niet genoeg, dat men 
tegen ir. Hofmann's beleid technische be
zwaren kon aanvoeren - die overigens 
het gevolg waren van de onmogelijkheid, 
waarin B. en W. deze directeur lieten 
vertoeven ·om zijn bedrijf technisch op 
peil te brengen - nee, het was nog niet 
genoeg. 

; Wij hebben de dramatische zitting ge
'had van de gemeenteraad, waarin niet 
de wethouder voor de bedrijven mr. Van 
Wijck, doch de socialistische wethouder 
voor de Arbeidszaken de heer Ram in 
het openbaar heeft verklaard - en op 
welke wijze! - dat de persoonlijke eigen
schappen van ir. Hofmann hem onge
schikt maakten voor de door hem bekle
de leidende functie. En de gehele ge
meenteraad - uitgezonderd de V.V.D. -
heeft deze man na vele jaren trouwe 
dienst heengezonden. 

B. en W. hadden, zelf in hoge mate ver
antwoordelijk, hun positie ten koste van 
een der hoofdambtenaren gered en nu 
stond niets meer in de weg om tot ge
zonde arbeidsverhoudingen te geraken. 

• • • 
~ W ij kunnen heden ten dage de fraaie 

uitkomsten van deze manoeuvre 
helaas maar al te duidelijk waarnemen. 
Technisch is het bedrijf niet beter ge
worden - de tram blijft rustig botsen, 
zoals wij in een vorig nummer reeds 
schreven - en wat de arbeidsverhoudin
gen betreft...... wij hebben een staking 
aan den lijve ondervonden. 

De communisten, die ongetwijfeld tot 
hun groot genoegen hadden waargeno
men, dat de heer Ram wel bereid was in 
hun kaart te spelen, hebben daarna dui
delijk laten blijken, dat het inderdaad 
niet om ir. Hofmann, doch om heel an
dere zaken ging. Al moest dan deze di
recteur, met gevoel voor gezag, eerst als 
hinderpaal uit de weg worden geruimd, 
waartoe de heer Ram hand- en spandien
sten verleende. 

Zover gekomen en geen figuren meer 
voorhanden zijnde, die men voor de leeu
wen kan werpen, gaat een stadsregent 
zich dan inlaten met de onderlinge ver
houdingen tussen socialistische en con
fessionele vakbonden en poogt het front 
recht te trekken, zonder hetwelk hij 

blijkbaar geen regent kan zijn. 
Langs politieke weg feitelijk probeert 

hij de wankelmoedigen onder het tram
personeel op te wekken tot weerstand 
tegen de nog steeds woekerende agitatie 
- terwijl hij zelf niet de vereiste gezag&-

weerstand bood, toen het ogenblik daar
toe geboden was. Doch als gezegd, er 
zijn geen figuren meer voorhanden om 
voor de leeuwen te werpen. 

Wij vinden dit een droevig en slecht 
beleid. Het is de gedemonstreerde on
macht. Wethouder Ram kan het aan het 
eigen fnitiatief van de bonden overlaten 
of zij, al dan niet samenwerkende, hun 
leden weten te doordringen van de ta
ken en plichten van overheidsdienaren, 
en met name van het niet bezitten van 
het stakingsrecht. 

Wethouder Ram heeft in deze op zich
zelf juiste visie een bevestiging gekregen 
van de uitspraak van bet scheidsgerecht 
- hoger beroep is intussen aangetekend 
- waarbij de door B. en W. verleende 
ontslagen rechtmatig werden verklaard. 
Hij had geen andere taak dan in het ge
organiseerd overleg zijn beleid verder te 
voeren. Aan hem niet de taak de ambte
narenorganisaties te inspireren tot het 
beleid, dat hem als gezagsdrager het 
meest wenselijk voorkomt. 

De vroeger door ons ook al eens gesig
naleerde verwarring van functies bij per
sonen, die hun partijpolitieke ambities 
niet van hun taak als gezagsdrager we
ten te onderscheiden, komt hierbij dan 
ook nog weer eens om de hoek kijken. 

• • • 
U it de verslagen over de gemeen-

schappelijke vergadering voor het 
trampersoneel van socialistische en con
fessionele bonden heeft men niet de in
druk gekregen, dat daar de banden tus
sen bestuurders en bestuurden zijn ver
stevigd. Zoveel gevoel voor de solidariteit 
had men daar nog wel, dat men begreep, 
dat er iets gezegd moest worden over de 
verleende ontslagen. 

Men heeft het gehoor voorgehouden, 
dat het stakingsrecht de overheidsdie
naar niet toekomt en dat B. en W. het 
recht tot ontslag dus bezitten, doch men 
heeft daarbij dan ook heel duidelijk ver
klaard, dat B. en W. genade voor recht 
konden laten gelden. 

Dat zou mogelijk ook nog een middel 
zijn om de zaken weer een beetje. glad 
te strijken. Dat blijft ,nodig, want de ar
beidsverhoudingen bij het trambedrijf zijn 
er niet beter op geworden sinds wethou
der Ram in dat opzicht de vertrokken 
tramdirecteur als de hinderpaal heeft 
gedisqualificeerd. 

De vraag of me• genade voor recht 
zal willen laten gelden lijkt overigens 
onder deze omstandigheden niet gemak
kelijk te beantwoorden. De overheid heeft 
te lang met zich laten sollen, heeft, als 
hierboven betoogd, met een hoofdambte
naar en met zichzelf gesold en wààr ligt 
nu het psydlolo~PlfChe moment, dat men 
voet bij st~ llllO~t pan houden, anders 
gezegd van ge:efl. wijken, compromissen 
en schippereJ,l:veelbeoefend bij het stede
lijk beleid, mèe&> wU weten! Ligt dat punt 
nu hier bij de verleende ontslagen? De 
slachtoffers - men neme bet woord niet 
te dramatisch - hebben het genade voor 
recht er ook niet gemakkelijker op ge
maakt nu zij voor het scheidsgerecht de 
allure hebben aangenomen van volmaakt 
onschuldige lammeren. Wat dat betreft 
zijn de partijen in stijl wel zo langzamer

hand aan elkaar gewaagd. 
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W EEK 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 CR A TIE 

LIBERAAL REVEIL 
D e Zaterdag in Scheveningen gehoudel} V.V.D.~ 

dag - eerste massale demonstratie onzer 
partij ! - heeft in letterlijk el:k opzicht bevestigd 
wat wij in ons vorige nummer stelden: het ogenblik 
kan niet vèr meer zijn, dat de V.V.D., die in veler 
oog slechts een partij in verweer was, voor allen die 
de waarde van vrijheid en democratie erkennen de 
partij wordt van wie zij het signaal ten aanval ver
wachten. 

* * * 

D eze verwachting leefde als tastbaar in de duj.. 
zenden die reeds lang voor het aanvaagsuur 

begonnen zich naar Kurhaus en Circus te begeven. 
Overvolle trams, autobussen en auto's voerden hen 

, bij drommen aan. Hun opgang naar de zalen had 
iets feestelijks. Men begroette er elkaar met iets van 
die blijdschap die het gezamenlijk optrekken naar 
hetzelfde doel wekt in bekenden en onbekenden, die 

in elkaar de geestverwant mogen zien. Een blijd
schap, die groeit in intensiteit, naarmate het getal 
der geestverwanten toeneemt. Toen wij kort voor de 
aanvang de zalen nog eens doorliepen, voeld(:n wij 
dit wel heel sterk: daar zaten ze bijeen uit Noord en 
Zuid, uit Gost en West, uit dorpen en steden, de 
welhaast tienduizend, die zich verbonden weten door 
hun geloof in de waarden van vrijheid en democra
tie, waarvoor de V.V.D. in het staatkundig leven 
van ons volk als kampioen optreedt. 

* * * 

N iet enkel hun komen naar deze demonstratie 
bevestigde de verwachting, waaraan wij de 

vorige week uitdrukking gaven. De stemming in de 
zalen zou men, rij na rij afziende, het best kunnen 
omschrijven als die van: Ziezo, daar zijn we nu. 
Daar zijn we nu, V.V.D.-'ers uit heel Nederland. 

Daar zijn we mi, in groter aantal dan we ooit ge. 
droomd hadden te zullen samenzijn. Daar zijn we 
nu ... en in dit "nu" ligt het alles besloten: nu, nu de 
tijd voor zulk een, demonstratie rijp is wat de om
vang onzer organisatie en de geestdrift in haar ge· 
lederen betreft. Maar ook nû, omdat wij geloven in 
een kentering van het getij, waardoor er ook in ons 
volk weer aandacht komt voor de onvergankelijke 
waarden van het liberalisme en omdat wij de teke· 
14tn dier kentering alom aanwezig speuren. 

* * * 

K ortom, die welhaast tienduizend politiek-vrij. 
zinnige Nederlanders waren deze Zaterdag 

naar Scheveningen gekomen, niet omdat zij zich 
daarvoor door hun partijbestuur opgecommandeerd 
voelden - al waardeerden zij het initiatief van hun 
partijbestuur wèl - maar omdat zij van deze de· 

<Zie pag. 2) 

FOTO'S VAN DE V.V.D.=DAG 
Beter dan wellicht vele verslagen het zouden kunnen doen, al geven wij ook verschillende impressies, geven de vele foto's een beeld van het enthousiasme 
en de drukte op de V.V.D.-dag. Zij hebben op deze wijze vastgelegd met hoevelen wij op deze 17e September aanwezig waren in Scheveningen. 

De drukte op het Ge7fers ~nootpletn na afloop van de vergaderingen op de V.V.D.-dag. 
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AAN THORBECKE's GRAF 
de grondlegger van het moderne libera
lisme in Nederland niet vergeet. 

In· een, door soberheid welsprekende 
rede schetste Prof. Oud in grote lijnen 
Thorbeeke's werk als staatsman. Hij was 
het, die de Grondwet, door hem ontwor
pen, tot een werkzame kracht in het Ne
derlandse politieke bestel wist te maken. 
Bouwde hij voort op het werk van vroe
gere liberalen als Van Hogendorp, Thor
becke gaf aan onze constitutie zijn signa
tuur, hij gaf de grote lijnen aan, waar
langs zich ons staatkundig leven kon ont
wikkelen. 

Telegram aan 
de Konin~in 

woond. Bij het in zijn soberheid niet 
fraaie, maar toch de werkelijkheid wel 
weergevende standbeeld, te Amsterdam 
ware van Thorbeeke's nagedachtenis op
gericht, bij zijn graf op het kerkhof in 
onze residentie. 

Aan het einde der middagbij
eenkomsten op de V.V.D.-dag 
werd onder luid applaus besloten 
het volgende telegram aan H.l\'1. 
de Koningin te zenden: 

Vlak bij het van leven vervulde cen
trum van 's-Gravenhage ligt een doden
akker, die reeds vele tientallen jaren 
dienst doet. Daar rust ook het stoffelijk 
overschot van Johan Rudolf Thorbecke, 
de grootste onder de Nederlandse staats
lieden van ·de laatste eeuwen. Hij stierf 
de vijfde Juni 1872 en werd Zaterdag de 
negende Juni ter aarde besteld. Geen ge
denkteken "siert'l-zijn graf. Een eenvou
dige zerk vermeldt slechts zijn naam en 
die van de zijnen. 

Zo vaak wij aan dit graf toefden, dach
ten wij: Zo is het goed. Eenvoud was een 
der kenmerken van Thorbeeke's wezen. 
Geen monument behoeft de herinnering 
aan deze grote mens levendig te houden. 
Thorbecke leeft voort in zijn werk, in zijn 
geschriften, die een blijvende bron van 
studie vormen voor allen die zich met 
staatkundige problemen bezig houden, 
maar niet minder in alwat hij gedaan 
heeft voor ons volk, dat hem grote dank 
verschuldigd is, ook al is het zich dit 
vaak niet in voldoende mate bewust. 

Het paste ten volle in de opzet van on
ze V.V.D.-dag, dat het Nederlandse libe
ralisme in de opgaande lijn, waarin het 
zich thans beweegt, zich zijn grote ver
plichtingen jegens Thorbecke bewust zou 
tonen. Dat het dit begreep, bleek, toen 
enkele uren voor het begin onzer de
monstratie te Scheveningen, honderden 
zich naar de Kerkhoflaan begaven om 
daar enkele ogenblikken in stille eerbied 
bij Thorbeeke's graf te toeven en getuige 
te zijn van de kranslegging die daar zou 
plaats vinden. 

De krans, die spreker thans op Thor
becke's graf neerlegt, zij voor Thorbee
ke's nazaten en voor heel het Nederland
se volk een teken van de dankbaarheid, 
welke de huidige liberalen jegens Thor
becke koesteren. 

"Duizenden Nederlanders, sa
men gekomen op Za.terdag 17 
September te Scheveningen ter 
bijwouing van de V.V.D.-dag, ge
orgauiseerd door de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie als 
een liberale manifestatie, betui
gen hun aanhankelijkheid aan 
Uwe Majesteit. 

Die dank leeft zeker in het hart van 
Hberaal-denkend Nederland. Het heeft 
die dank menigmaal tot_uiting gebracht, 
bij Thorbeeke's geboortehuis te Zwolle, 
bij de huizen waarin hij te Leidentals ge
'Vierd hoogleraar, tf! 's Gravenhage als 
èlrkend leidsman van ons volk heeft ge-

Het Hoofdbestuur onzer partij schaar
de zich rondom het graf. Prof. Oud trad 
naar voren en sprak er allereerst zijn 
voldoening over uit, dat een van Thor
becke's nazaten, een achterkleinzoon wel 
naar deze plaats was willen komen, waar 
liberaal Nederland op deze dag zijn grote 
voorganger wil huldigen. Thorbeeke's na
komelingen - nog slechts weinig in ge
tal - mogen zich ook hierdoor verze
kerd weten, dat zijn geestelijk nageslacht 

De plechtigheid werd geopend en be
sloten met zang van het Haags Kamer
koor onder leiding van Cor Backers. Het 
koor heeft hiermede de V.V.D. zeer aan 
zich verplicht! 

deR. 

EEN VERRASSING 
Het Algemeen Handelsblad bood de be

zoekers van onze V.V.D.-dag een aardige 
verrassing aan in de vorm van een extra 
V.V.D.-dag editie. 

Het fraai uitgevoerde en door tal van 
foto'!! verluchte blad van acht pagina's 
bracht in een hoofdartikel (getekend met 
de onze lezers welbekende letter A.) in 
herinnering, hoe de eenheid van alle po
litiek-vrijzinnigen tot stand kwam. 

Zij gevoelen in deze tijd, waar 
het zo belangrijk Is op te komen 
voor grote geestelijke goederen 
als vrijheid van meningsuiting, 
verdraagzaamheid, verantwoor
delijkheid en sociale gerechtig
heid, dat dit In ons land moge
lijk is dank zij het feit, dat Uwe 
Majesteit als Koningin over Ne
derland regeert". 

Op bovengenoemd telegram werd 
het volgende antwoord ontvangen: 

Opbrengst van de 
collecten In volgende artikelen beschrijft de par

lementaire medewerker van het Handels
blad de stichting van· onze partij en hoe 
het een Handelsblad-artikel van Mr P. J. 
Oud was, dat daartoe de stoot gaf. 

"Hare Majesteit draagt mij op 
U en de mede ondertekenaars 
van Uw telegram benevens de 
duizenden Nederlanders die op 
17 September te Scheveningen de 
V.V.D.-dag bijwoonden haar 
vriendelijken dank over te bren
gen voor de gevoelens vertolkt in 
Uw telegram" - Chef Militaire 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

De opbrenpt van de collecte 
op de middagbijeenkomst in het 
Circus bedroeg mim f 1252; de 
opbrenpt in de Korzaal ruim 
f 1432, zodat aan de penning
meester een bedrag van f 2684 
kon worden overhandigd. 

Sfeer en entourage van het Binnenhof, 
schetsen van het Binnenhof en een be
schrijving van Kurhaus en Circus vol
tooien met een pagina foto's van onze 
Kamerleden dit extra-nummer van het 
Handelsblad, dat voor de bezoekers een 
waardevolle herinnering aan de V.V.D.
dag zal blijven. 

\,Huis Pahud de Mortanges. ~ 
GISOLAMPEN 

(Vervolg van pag. 1) 

monstratie iets verwachtten. Iets verwachtten, waar 
zij door hun aanwezigheid persoonlijk deel aan wil- . 
den hebben en aan welks verwezenlijking zij - al
weer: door hun aanwezigheid - kracht wilden bij
zetten. 

Zij verwachtten iets. 
En zij zijn in die verwachting niet beschaamd. 
Integendeel! 
Die verwachting ging veelvoudig in vervulling. 

* * * 

B ij het binnentreden der zalen werd de bezoe
kers van onze V.V.D.-dag het "Liberaal Ma

nifest" ter,.hand gesteld, een bondig gesteld en voor
treffelijk uitgevoerd "Actie" -nummer, een speciale 
uitgave van de V.V.D. Het manifest is gericht tot 
heel het Nederlandse volk en bevat naast een be
knopte omschrijving van wezen en doel onzer partij 
een krachtige opwekking om de honderdduizenden 
geestverwanten, die nog buiten onze organisatie 
staan, tot toetreding te brengen. 

Dit "Actie" -nummer mogen wij als een voortref
felijk stuk propagandamateriaal beschouwèn, waar
van onze leden zek~ een goed gebruik zullen ma
ken. 

* * * 
E r zat onmiskenbaar weloverwogen climax in 

de wijze waarop ons Hoofdbestuur de hoop
,.olle verwachting van de V.V.D.-dagbezoekers in 
vervulling wilde doen gaan. 

Immers: met het Manifest ontvingen dezen de 
brochure "Opgaande Lijnen", een geschrift dat ieder 
die het ter hand neemt als een aandenken van blij
vende waarde aan deze V.V.D.-dag zal beschouwen. 
Het geeft in klare taal een kort overzicht van het
geen het Liberalisme in het vededen ten bate van 
heel ons volk. heeft gewrocht om dan tegen deze 
achtergrond de ·taak te schilderen die het zich he
den ten dage gesteld ziet. In enkele zinnen wordt 
het karakter onzer partij omschreven en aangetoond 
dat zij niet enkel ·theoretisch maar ook in de prak
tijk openstaat voor allen - onverschillig van welke 
levensbeschouwing- die de vrijzinnige opvattingen· 
delen over de verhouding tussen godsdienst en po
litiek en over de plaats, de rechten en plichten van 
de individuele mens in een maatschappij, waarvan 
vrijheid, verdraagzaamheid en sociale gerechtigheid 
de grondslag behoren te zijn. 

Op de rijke inhoud van dit geschrift hopen wij 
nader terug te komen. 

* * * D it alles, Manifest en "Opgaande Lijnen" kreeg 
· voor de aanwezigen nog meer tastbare ge-

stalte in de boeiende redevoeringen, die de beide 

sprekers op onze V.V.D.-dag hielden. Onze partij
voorzitter, Prof. Oud bepaalde zich allereerst tot de 
praktische vraagstukken der concrete politieke situa
tie en ging daa;rna over tot een enthousiaste beschou
wing over de weerklank, die het optreden der Libe
ralen in onze Volksvertegenwoordiging in brede 
kringen van ons volk vindt. Hij besloot met een 
even enthousiaste vertrouwensuitspraak in de aan
trekkingskracht die van het verjongde liberalisme in 
toenemende mate ook op de jeugd zal uitgaan. Dat 
hij daarbij met grote instemming gewag maakte van 
de verschijning van het tijdschrift "Reveil" die wij 
nog in ons jongste nummer mochten aankondigen, 
behoeft geen betoog. 

* * * 

M r van Riel, de ondervoorzitter, hield een door
wrochte beschouwing over het hedendáagse 

liberalisme in zijn waarlijk opgaande lijn. Hij sprak 
onbeschroomd over tekortkomingen, die ook het li
beralisme - als elke andere politieke stroming -
op zijn rekening uit het verleden meevoert. Maar 
niet minder klaar sprak hij oyer .de positieve taak, 
waarvan het Nederlandse liberalisme zich voor he
den en toekomst bewust is. 

Van beide sprekers ging bezielende kracht op de 
talrijke toehoorders uit, die zich door het hier ge
hoorde gesterkt zullen weten in hun overtuiging, in 
hun vertrouwen in de toekomst hunner partij. Zij 
zullen wat zij op deze V.V.D.-dag hebben gehoord, 

meegekregen en beleefd ongetwijfeld in nog wijder 
kring uitdragen. 

R est ons nog een· enkel woord over de entou~ 
rage, dan gewagen wij in de eerste plaats van 

de uitnemende organisatie, waarvoor aan ons V.V.D.
dag-actie-comité onder de enthousiaste leiding van 
onze partijsecretaris, de heer Dettmeijer warme hul
de toekomt. Deze werd haar en haar voorzitter Dett
mèijer door de sprekers onder grote instemming der 
aanwezigen gebracht. 

De aanbieding van de V.V.D.-vlag bleek, dank 
zij de pakkende toespraken die de dames Scheltema
Conradi en Fortanier-de Wit daarbij gaven, een zin
rijk symbool dat de betekenis van deze dag voor 
ieders besef bezegelde. Het volkslied, dat aan het 
einde van de middag opklonk, na de voorlezing van 
het aan H.M. de Koningin gezonden telegram, was 
het evenzeer! · 

Vermelden wij tenslotte nog met lof de muzikale 
medewerking, die de Koninklijke Fanfare "Sempre 
Crescendo" uit Middelharnis-Sommelsdijk onder lei
ding -van Willem Vernooys eri het Fanfarecorps 
"Paul Kruger" uit Den Haag verleenden. Mevrouw 
Roosje Driessen declameerde op indrukwekkende 
wijze een viertal gedichten. Ook deze artistieke pres
taties droegen zeer bij tot het welslagen van de 
V.V.D.-dag, die voor velen besloten werd met een 
welverzorgd cabaretprogramma in de zalen van het 
~ili~ - ~L 

Neem kennis van onze- nieuwe brochure 

,,OPGAANDE LIJNEN" 

Verschenen is een brochure, die uitgaat van 
de Volkspartij voor V rijbeid en Democratie, ge
titeld: 

"OPGAANDE LIJNEN" 

Dit geschrift van 30 pagina's beoogt in be
trekkelijk kort bestek een samenvatting op prin

cipiële basis te geven van de liberale beginselen. 

Met dit beeld als uitgangspunt worden vervol

gens enkele lijnen getrokken, resp. ter discussie 

gesteld, waarlangs onze politiek zich in de toe

komst zal kunnen ontwikkelen, zonder dat daar

bij in details is getreden. Dat zal immers in het 

door de Algemene Vergadering goed te keuren 
Verkiezingsprogram geschieden. 

Herhaaldelijk is in de laatste jaren op publi
catie van iets dergelijks aangedrongen. 

Centrales, afdelingen en leden kunnen thans 
bewijzen, dat hun verzoeken in die richting ern
stig waren gemeend, door tijdig zo groot mo
gelijke aantallen te bestellen bij het Algemeen 
Secretariaat van de V.V.D., Koninginnegracht 
61 te 's-Gravenhage, girono. 67880. 

De prijs bedraagt 30 ct., bij afname van 100 
· stuks 25 ct., van 1000 stuks 20 ct., alles per 
exemplaar. Verzendkosten voor rekening van het 
Algemeen Secretariaat. 
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ALS FRACTIELEIDER OP DE V.V.D.-DAG 

1 

4 

~ ()(i-trENDS NOG SCHAveN 
.AAN DE 6~ TO'E.6~ 

~~ 
ON<:.-EVEië'R J..IAL.fi:r V11!1a 

.DE'TT"I'-teU1:la IN AA"Z&ND TSMPO 

NAAR Hf:r leUR~ GES&.I!EPT ~---- RIE:f. NOG SPREEkT DOOl? MEVQ, ..SC.HEt:rE'I'1A·CON~· 
""-'ii;!l)T ~A DE P.ARrUVLAC:. 

~EBOI:>E'N 
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EN DAN EINDEL'.Jt<,NA HET CA"SA"QET.. 1'>~1<ANV"-1A. 
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·Dit zijn grepen uit de rede van mr H .. van Hiel: 
H aatgevoelens leiden tot systemati

sche rechtsverkrachting, wanneer 
degenen die met zulke gevoelens zijn be
zield de gelegenheid krijgen aan de macht 
te komen. Dat mag in ons land nooit ge
beuren en daartoe willen wij U de weg 
Wijzen. 

* 
B ij het ontwikkelen van de toekomstige 

politiek mag echter het liberale ge
luid niet ontbreken, en kari het door ons 
vertegenwoordigde, in aantal stijgende 
volksdeel niet worden gemist. Dat aan
deel is immers blijkens de uitslag van de 
laatste verkiezingen inmiddels tot zoda
nige hoogte gestegen, dat onze partij, 
waarin voor het eerst allen die liberaal 
\Toelen kunnen samengaan, werkelijk ge
zegd kan worden in zich een doorsnede 
van het Nederlandse volk te bevatten, 
een ware volkspartij te zijn. 

* A Is de dingen gaan zoals ik ze zie, 
staan, wij aan het begin van een 

nieuw tijdvak in de politieke geschiedenis 

van Nederland, waarin het liberalisme 
wederom in feite zal meetellen. 

* 
G een andere partij dan de liberale is 

de strijd voor de rechten der ar
beidersklasse begonnen, en zonder de li
berale partij zal een werkelijk rechtvaar
dige samenleving niet worden bereikt. 
Daartegenover zal iedereen, die waar ook 
de pretentie heeft liber~! te zijn, zich 
hebben los te maken van alles wat naar 
negatieve behoudzucht zweemt. 

* 
C ollectivisering is gesystematiseerd 

onrecht. Hier wordt roofbouw ge
pleegd op wat anderen met hun vermo
gen of door hun kunde en initiatief heb
ben tot stand gebracht. 

* 
S preiding van kunst en cultuur, 

jeugdwerk en alles wat daarmede 
samenhangt, is niet alleen een eis van 
noodzaak maar van werkelijk sociale 
rechtvaardigheid. 

* 
E nkele mensen zijn onafhankelijk uit 

de geest alleen, maar dat is niet 

aan velen PJCIV61!- Verreweg de meesten 
onzer hebbeft een ruggesteun nodig om 
zich onafhankelijk te voelen. Dat is har
de practijk, waar mooie woorden van 
diverse wereldverbeteraars niets aan kun
nen veranderen. Geen beter middel daar
voor dan de spreiding van het nieuw te 
vormen bezit over alle groepen des volks. 

* V rijere Joonvorming is uit rechtvaar-
digheidsoogpunt nodig om de be

kwame vakman de kans te geven naar 
voren te komen, maar deze landgenoot 
worde, wanneer hij sparen wil, daarne
vens op alle manieren de gelegenheid ge
geven zijn positie jn de maatschappij door 
bezitsvorming te bevestigen. Dat geeft 
hem de kans het leven voor zijn kinde
ren iets makkelijker te maken dan het 
voor hemzelf was. 

* 
P as thans krijgt het Nederlandse volk 

de gelegenheid om te tonen dat het 
werkelijk uit eigen vindingrijkheid en 
daadkracht een wonder kan volbrengen. 
Het wonder van het recht voor allen, zon
der onrecht te doen. Dat is immers de 

Christelijke els waarmede wij liberalen 
ons volledig identificeren. Het scheppen 
van een maatschappij, die allen die onge
luk treft met zich draagt, een maatschap
pij waarin arbeider en chef aan één tafel 
zitten en waarin het arbeidsloon een ho
ge koopkracht heeft. 

* 
I k geloof dat wij langzamerhand in 

die levensperiode zijn gekomen. Steeds 
meerderen zullen ons gaan zien als de 
dragers ener nieuwe gedachte, de gedach- , 
te dat sociale vooruitgang en sociale 
rechtvaardigheid voor allen, ik beklem
toon voor aUen, armen en rijken, moge
lijk is zonder onze vrijheid aan te tasten. 

Ik geloof ook dat het mogelijk zal zijn 
een nieuwe maatschappelijke orde te rea
liseren onder handhaving van de uiterst 
waardevolle, in het Christendom veran
kerde, gedachte van de persoonlijke 
eigendom, die èn recht èn verantwoorde
lijkheid geeft. Ons land mag nooit door 
de afgunst worden geleid, maar behoort 
naar ethische normen te worden gere
geerd. Het wordt tijd hiermede ernst te 
maken. 
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Dit kleine •• 
ZIJD 

de grote rede 
geplukt uit 

P.J. Oud 
bloemen 

van prof. mr 
De positie van onze Partij op dit 

ogenblik, de plaats die de Partij 
straks zal innemen, wanneer wij een 
maand of acht verder zijn, in Juni van 
het volgend jaar, dan zullen we weer 
hebben de verkiezing voor de Kamer, de 
_plaats die onze Partij bij die verkiezing 
zal innemen en wat wij van die ·verkie
zing mogen verwachten. Onze positie van 
op het ogenblik dan; Wij zijn zoals men 
dat wel noemt oppositie. Ü weet het is 
op het ogenblik zo, dat de· Regering is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van 
vier politieke richtingen, van de socialis
ten en van de drie grote rechtse partijen. 
En die hebben tezamen in de Kamer niet 
minder dan 81 van de 100 zetels. Dat is 
een geweldige meerderheid. 

* 
nan zult u zeggen, wat kan dan de 

invloed van die negen zijn tegen
over die 81? Dat kan immers niets bete
kenen. En toch betekenen die negen zo 
ontzaglijk veel. Weet U waarom ze zo 
veel betekenen? Waarom het oog telkens 
op ons is gericht? Omdat wij eigenlijk 
zijn geworden door deze politieke con
stellatie, het geweten van het Ned. Par
lement. Het geweten van het Ned. Parle
ment omdat wij daar telkens staan als de 
wakers en de wachters wanneer daar 
dingen gaan gebeuren, die wij menen dat 
tegen het belang zijn van ons volk, niet 
alleen tegen onze beginselen, maar tegen 
het belang van ons volk. 

* 
Waarom heeft men er ons buiten ge-

laten? In 1952, nu drie jaar geleden, 
bij de laatste kabinetsformatie, werden 
wij er eenvoudig van de eerste tot de 
laatste dag af, buiten gelaten. Dat heeft 
men gedaan omdat men een zekere hoop 
had, namelijk de hoop dat men ons zou 
kunnen dwingen in de conservatieve 
hoek. Ziet U die 81 zijn allemaal zo ge
weldig progressief, die die meerderheid 
vormen en daar moesten die liberalen 
maar gedrukt worden in de conservatieve 
hoek. En als er één ding nu volkomen 
mislukt is, dan is het die poging om ons 
in die conservatieve hoek te drukken. 

* 
E n dan moet U eens vragen, wanneer 

is iemand nu progressief? En dan 
zeggen wij, iemand is progressief, wan
neer hij met de blik op de toekomst ge
richt zegt: de allereerste ta~k is om op 
te lossen de belangrijke problemen die op 
h~t ogenblik aan de orde zijn. Als je nu 
in staat bent die problemen op te lossen 
met het oog op de toekomst gericht, dàn 
zeg ik, dàn ben je progressief. U moet 
die progressieviteit van die 81 leden eens 
zien! Ik neem eens het vraagstuk: we 
zijn het er allemaal over eens, dat het 
allerakeligste probleem, waarmede wij in 
Nederland te worstelen hebben, het pro
bleem van de woningnood is. Ik behoef 
U niet te zeggen hoeveel ellende, ook 
menselijke ellende in de gezinnen, voor 
de jonggehuwden, voor talloze anderen, 
hoe ontzaglijk veel ellende die woning
nood met zich brengt. Nu zult U zeggen: 
"als je werkelijk progressief bent, dan is 
het eerste wat je doet, dat je de woning
nood oplost". Nou U hebt wel gezien hoe 
die 81 erin geslaagd zijn met hun grote 
meerderheid, om de woningnood op te 
lossen! 

Bij de foto's: 
9. In een bijza~l volgde men op de 
televisie de bijeenkomst in de Kut
zaal; 10. Prof. Oud met de twee jon
geren, in nylon gehuld, die de 
V.V.D.-vlag aa,ndroegen; 11. Een 
foto van de drukte op de feest
avond; 12. Nog een foto van de 
drukte op de feestavond. 

naar is niemand onder ons, die er 
ook maar een fractie van een per

cent op zou willen afdingen, dat de ar
beider toekomt zijn aandeel in de vel'o 
meerderde welvaart. Maar wij voegen er 
iets aan toe en wij zeggen1 dit geldt niet 
alleen voor de arbeider, maar dit geldt 
voor alle andere groepen. Dit geldt voor 
de we:kers ook buiten de arbeidersklasse. 
Dit geldt voor die tallozen, waarvan wij 
zeggen, dat ze tot de mlddengroepen hè
horen. En dit geldt ook, en dat wil ik 
nog eens met extra nadruk zeggen, dit 
geld ook voor de ouden van dagen. Dit 
geldt ook voor hèn, die niet meer opge
nomen zijn in het arbeidsproces. 

* W ij wensen ais ik het zo mag uit-
drukken, dat daar zal zijn een eer

lijke beloning voor eerlijke arbeid maar 
dat er tegelijkertijd zal zijn een bescher
ming van het door eerlijke arbeid ver
kregen bezit. 

* 
0 ntwikkeling van zelfstandige kracht 

en vrij baan voor iedere bekwaam
heid. Dat is de grote liberale leuze en nu 
laat ik het mij rustig aanleunen, wan
neer de socialisten zeggen, dat dit con
servatief zou zijn. 

* 
Democratie kun je op alle mogelijke 

manieren omsehrijven, maar demo
cratie zal op de allereerste plaats hebben 
te betekenen, de bewegingsvrijheid voor 
de vrije mens. 

* 
Û' wat zijn de 81 bij de lijkverbran-

ding progressief geweest! ...... In de 
Kamer heb ik gezegd: hier is onze stem 
die van een roepende in de woestijn, maar 
ik ben ervan overtuigd dat die stem on
der het Nederlandse volk heél wat meer 
weerklank vinden zal. En U weet, dat dit 
woord maar al te juist is gebleken; er is 

· een geweldige weerklank geweest en er 
zijn er op het ogenblik duizenden en dui
zenden in Nederland, die zich de vraag 
hebben gesteld: "als van de kant van de 
P.v.d.A. de doorbraak op deze wijze moet 
worden gekocht, dan is die doorbraak 
veel en veel te duur gekocht". Die zijn 
wakker geworden door het liberale ge
luid. Ziet U, dat is onze grote taak, dat 
is onze taak, de taak van de negen, die 
op het ogenblik zitten in de Tweede Ka
mer, de taak van de vier, die zitten in de 
Eerste Kamer, om altijd en altijd weer 
dit principiële geluid te doen horen. En 
wat nu zo verheugend is, is dat wij al
len kunnen ervaren in ons eigen land en 
ook buiten onze grenzen, dat wij allen 
ook kunnen ervaren hoe men weer veel 
en veel meer oog krijgt voor de grote be
tekenis van het liberale beginsel. 

Jl. Jl.D.-dag-nummer 
van het 

Algemeen Handelsblad 
De bezoekers van de V.V.D. 

dag-demonstratie van 17 Sep
tember vonden op hun zetels het 
van vele foto's voorziene, 
prachtig gedocumenteerde extra
nummer .van · het "Algemeen 
Handelsblad", exclusief bestemd 
voor de deelnemers aan deze 
dag en geheel gewijd aan de 
voorgeschiedenis, de oprichting 
en de verdere geschiedenis van 
de V.V.D. en aan het parlemen
taire leven in Den Haag. 

Op verzoek van het "Handels
blad" delen wij gaarne mede, 
dat voor hen, die deze demon
stratie niet konden bezoeken en 
voor hen, wier exemplaar tijdens 
de thuisreis minder fraai mocht 
zijn geworden of verloren zijn 
geraakt, zolang de voorraad 
strekt nog gratis exemplaren 
verkrijgbaar zijn aan het hoofd
kantoor van het "Algemeen 
Handelsblad", N.Z. Voorburgwal 
234-240 te Amsterdam of aan 
het Haagse bijkantoor, Plaats 31. 

Zij kunnen daar ook telefonisch 
of schriftelijk een exemplaar 
aanvragen, waarna toezending 
volgt. 

..I 

~-------------------
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Politiek nzeuws uit de hoofdstad 

Voordracht tot het bouwen 
• 

van tehuis voor bejaarden 
lll Slotermeer werpt 

een 
vele vragen op 

Zullen er niet opn~euw politieke ontsporingen ontstaan? 
· Er is een voordracht verschenen inzake de bouw van een tehuis voor bejaarden 

in tuinstad Slotermeer. Het wordt een in acht verdiepingen opgetrokken verzorgings
huis, waarin Z8 echtparen en 179 alleenstaanden, die allen verzorging behoeven, een 
woning zuilen vinden. 

Dat er dus - na bet Willem Dreeshuis - wordt voortgegaan met de voorziening 
in de woningbehoefte voor ouden van dagen, is verheugend. 

De voordracht vraagt om technische redenen wat meer aandacht. Amsterdam 
zal namelijk, zo wordt aan de raad voorgelegd, een geldlening verstrekken van ruim 
drie miDioen aan de Stichting Centrale voor Huisvesting van Bejaarden. 

Deze stichting bouwt het huis en moet bij al haar doen en laten eerst instemming 
verwerven van B. en W. 

De controle over de handelingen ~·an de stichting, zo leest men in de ontwerp
overeenkomst, geschiedt vanwege B. en W. door een commissaris en (niet of) een 
plaatsvervanger-commissaris, door B. en W~ aangewezen en voorts door personen, 
aan te wijzen door B. en W. of door bedoelde commissarissen (méérvoud dus, het
geen er ten overvloede op duidt, dat commissaris èn commissaris-plaatsvervanger 
beiden actief stem hebben). 

Deze commissaris èn commissaris-plaatsvervanger hebben toegang tot de vergade
ringen van het bestuur en van de raad van commissarissen van de stichting. 

B. en W. zijn bevoegd, zo luidt een 
andere bepaling in de concept-over
eenkomst, zo dikwijls zij dit nodig oor
delen, hetzij door genoemde commissa
ris en commissaris-plaatsvervanger, 
hetzij door fi!en of meer door hen aan
gewezen personen, inzage, afschriften 
of uittreksels te nemen van de boeken 
en bescheiden der stichting, kortom, de 
lltichting staat om zo te zeggen vol
komen onder contröle, zo niet curatele 
van Amsterdam. 

Wat de concept-overeenkomst nog 
betreft, daarin wordt ook de mogelijk
heid geboden, dat Amsterdam niet zelf 
de leiding verstrekt doch ten behoeve 
van de stichting die lening, onder ga.
rantie van de stad, bij derden sluit. ... 

D it wat betreft de verhouding, wel
ke hier tussen de stad Amsterdam 

en deze stichting Centrale voor Huisves
ting van Bejaarden zal gaan ontstaan. 

Nu heeft het de aandacht getrokken, 
dat deze stichting onlangs per adver
tenti eeen directeur vroeg. De gezochte 
moest een welbespraakt man zijn, die 
met gemeentebesturen zou weten te 
onderhandelen, want, zo werd er in 
die advertentie bij verklaard, deze 
stichting wilde overal woongelegen
heden scheppen voor bejaarden, waar
van het beheer dan bij afzonderlijke 
plaatselijke of regionale stichtingen zou 
worden ondergebracht. 

De vraag komt nu op of andere 
steden er veel voor zullen voelen met 
deze lltichting samen te gaan werken, 

sche Vrije Volk lazen wij, dat er in
middels reeds een afzonderlijke stich
ting, de A. H. Gerhardstichting, in 
het leven is geroepen, welke dit nieuwe 
bejaardenhuis zal gaan beheren. 

Men zou zich kunnen voorlltellen, dat 
Amsterdam in het beheer van dié 
lltichting een woordje mee wilde spre
ken en niet in de lltichting, die Cen
trale, die er alleen maar ill als een 
soort promotor om lltichtingen in het 
leven te roepen. . 

Is het echter werkelijk de bedoeling 
dat Amsterdam het in die Centrale 
voor het zeggen krij.;t, dan zal dat 
andere plaatllelijke overheden wel kop
schuw maken. 

• • • M et dat al blijven het "stichtelijk-
heden", zoals men dit soort con

structies wel noemt. Waar ligt bij
voorbeeld, afgezien de vraag over wel
ke stichting Amsterdam curatele zal 
uitoefenen, de Centrale of de A. H. 
Gerhardstichting, nu . toch precies de 
grens tUilllen het b e h e e r van dit 
nieuwe huil! en de e x p 1 o i t a t i e? 

Het zijn twee dingen, die in elkaar 
vloeien, t e n ·z ij men toch voor ogen 
heeft, dat de Céntrale tot taak heeft 
haar eigendom, het gebouw dull, te 
administreren, en de A. H. Gerhard
stichting als huurder van dat gebouw 
dan het beheer, ook in de zin van ex
ploitatie ter hand neemt. Dan wel dat 
het in de bedoeling ligt de A. H.~ 
Gerhardlltichting in haar beheer uit
sluitend op geestelijk terrein werk
zaam te doen zijn, dus dat zij zich 
uitsluitend richt op het geelltelijk wel
varen of het onderlinge geestelijke wel-

behagen van de toeko~stige bewoners. om, deze omweg langs ,.stichtingen" 
Deze mogelijkheid m het geding overziende, de vraag te stellen of wij 

brengende wordt het ons, na de erva- wat meer mogen vernemen over de 'Ver-
ringen met het Willem Dreeshuill, ·een houding tullllen de Centrale Stichtin; en 
beetje benauwd ter harte. Het Willem de door Het Vrije Volk in het geding 
Dreellhuis, gefinanéierd door Amster- gebrachte A. H. Gerhardlltichting . on-
dam, is uitsluitend open voor bejaar- derling, alllOOk geZ&JD(!nlijk ten opzichte 
den, die de socialilltische opvattingen .van Amsterdam, evenals om I:ielüere 
~n toegedaan. Wat gaat ér nu hier. toezegging te krijgen, dat het nie\twe 
gebeuren? lil dit een neutràle ~lt? tehuill onder beheer van de A. G. Ger
Kunn.en hier tengevolge van de~ • hardstichting _ m~t wi~ <le. gemeente 
,.stichtelijke"'\Juseenvp~en :geen :·.fll- ., · 

. . • dus gèèn overeenko~llt aangaat - van 
vloeden gaan aptrederi, .die schadeliJk ·politieke smetten vrij zal blijven. 
zijn voor de handha:vihg van 'de onzes 
inziens van politieke opvattingen· vol· Wij hebben ter gelegenheid van de 
komen gevrijwaard te. houden normen, politieke opzet van het Willem Dreell• 
volgens welke gegadigden hier een huis met kracht er tegen geprotesteerd, 
woonlltee moeten kunnen vinden? dat Amsterdam. behulpzaam is om nu 

Wij zijn, de 01itwerp-con11tructie ook de zorg voor bejaarden in het poli-
ziende, die onll, all! uiteengezet, op for- tieke vlak te trekken - hier ook: van 
mele gronden bepaald bevreemdt, nu de wieg tot het graf! - · en het is van 
op dit punt niet meer .geheel gernllt. het grootste belang, ook voor het 'gees-
Het ill mogelijk, dat er niets achter telijk welzijn van en welbehagen in onze 
steekt, het ill mogelijk, dat men dan toch al zo gellectarieerde samenleving, 
toch in de praktijk door dit getrapte dat_de zorg voor huillvellting van be-
lltichtingllbeheer het uitzicht op de jaarden op een objectief, dus politiek-
handhaving van een neutraal beleid loOI! vlak wordt ter hand genomen en 
moet gaan derven; het is mogelijk, dat ·behartigd. 
er wel _wat achter llteekt van stonde Nu wij niet weten waar wij met deze 
af aan. voordracht, of eigenlijk met deze stich-

Bij de bespreking van de credietver- tingsconlltructie aan toe zijn, is het een 
lening voor de bouw van het Willem zaak van gewicht, dat de raad zich ter-
DreellhUill ill tijdens de discussie in de dege oriënteert of men hiermee op de 
gell}.eenteraad gebleken, dat het om een enige goede weg is, dus de weg die ook 
po I i ti e k tehuis voor bejaarden ging. later geen politieke ontsporingen toe-
Die omlltandigheid geeft ons het recht laat. 

Oproep aan de leden van de V. V.D. 
].O.V.V . begint het nieuwe seizoen 

Bij de aanvang van het nieuwe seizoen 
wenden wij ons tot U, daar wij veronder
stellen, dat onder Uw familie en kennis
sen zich· zeer zeker jongeren bevinden, 
die belangstelling hebben voor de heden
daagse politiek. 

Zouden Zij bekend zijn met .het bestaan 
van de Jongeren Organisatie Vrijheid en 
Democratie? 

De Jongeren Organisatie Vrijheid en 
Democratie is een liberale jongeren ver
eniging, die zich in de eerste plaats be
zighoudt met het bestuderen van het poli
tieke en. culturele leven en met de ver
schijnselen in de politiek. 

Het aanmoedigen van een principiële 
meningsvorming onder de jongeren is 
een van de voornaamste doelstellingen 
van de J.O.V.D. Door het houden van Ie. 
zingen, studiekringen, debatten, congres-

sen en door verspreiding van het maand
blad "De Driemaster" trachten wij dit 
doel te bereiken. 

. Op Zondag 2$ September a.s. (8 uur) 
wordt het nieuwè · seizoen officit!!el ge. 
opend met een feestelijké bijeenkomst in 
het "Minerva Paviljoen" waarbij belang
stellenden van harte welkom zijn. 

Het adres van de J.O.V.D., afdeliüg'Am
sterdam. is: 2de Cönst. Huygénsst. 
74hs, Amsterdam-West. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen 
indien U ons op de hoogte zoudt willen 
stellen van de namen en adressen van 
mogelijke belangstellenden. Bij voorbaat 
onze hartelijke dank. 

Hoogachtend, 

Propaganda-Commissie 
J.O.V.D.; afd. Amsterdam 

•wanneer de 11tad Amllterdam in het 
be11tuur van dèze 11tichting door mid
del van zijn commissarisllen zoveel te 
zeggen heeft. 

Wanneer andere steden ook verlan
gen - want de stichting moet het van 
de overheldilgelden hebben - dat er 
hunnerzijdil commilll!arisllen het recht 
hebben de vergaderingen van bestuur 
en raad van commisllarillllen der stich
ting· bij te wonen,. dan raàkt het be
stuur onder al die toehoorders bedolven. 

UIT AMSTERDAM'S BEGROrfiNG 1956 

Deze conlltructie WM onll dull niet 
geheel duidelijk. Doch in het terzake 
steeds, goed geinformeerde socialisti-
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Helft van millioenenverlies bij Gemeentelijk f" ervoerbedrijf 
komt ten laste van de IJ-ponten 

De Memorie van Toelichting op de begroting voor 1956 geeft gedetailleerde cijfers band houdende uitg~~oven, reeds voor 
over het geraamde miDioenenverlies bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf. I 10.000 op de begroting staat. 

De situatie is inderdaad, zoals wij in een vorige beschouwing reèds schreven, dat Amsterdam <;eeft zijn kunlltaanko-
dt' onder deze dienst gebrachte ,.afdeling veren" - de U-ponteri - aDeen al de lte~ pei-l!. jury~en (van muziekprijzen, li· 
van dit verlies voor haar rekening neemt. Het verlies op· dè tram wonlt c-eraaaut teratuur.;, toneelprijzen enz.), die in 
op 1 2.421.000, dat op de afdeling autobussen op f 513.000 éa-.4at op . de afdeliD&" ve,eli aantal \V~ eelt meervoud ztlllen yorm~n 
op 1 s.lls.ooo. . · . . • e • " .•.• . :van het · getal led~ van Industriële 

Deze cijfers tonen nog eens aan, dat men,.~~}•.earc•·~~ ~ ~ .. ~~.'. Vc»;ntP:~•, ~ bepe.lild ·~ _v~goe
als een afzonderlijke dienst op de begrotliiiA"~tè#~• ~· ieedll · Wil; iiMfl' ' ·· ding, 'i!fê In:· t'èé!ëD;ike 'WtilOUdfng staat 
gt'bleken, dat het publiek geneigd is de zeer spectaculal.,e verliespost van zes mil- tot wat de 11tad zich ten opzichte van 
lioen bij het Gemeente'':k Vervoerbedrijf als een verlies van tram en bus te be- de kunst financieel veroorlooft. Een 
schouwen. ere-baantje? Accoord, maar kan het 

Wij herhalen ook nog eenll, dat het 
ten opzichte vo.n de leiding van het Ge
meentelijk Vervoerbedrijf, die er toch 
naar zái willen lltreven deze dienllt zo 
efficiënt mogelijk te leiden en het ver
liell zo gering r,1ogelijk te doen :;o;ijn, een 
zaak van billijkheid ill, dat zij de steedil 
meer verliesbrengende IJ-ponten niet 
als een onoverkomelijke last op zich ge-
Iaden krijgt. · 

In letterlijke zin mogen de ponten 
dan ·•ervoermiddelen zijn, in werkelijk
heid fungeren zij als (brug)verbinding 
tullllen de IJ-oeverll en hebben met het 
vervoer, als waartoe in een stad tramil 
en bussen dienen, niets van doen. 

Met dat al blijft het verliell cp tram 
en bul! ook aanzienlijk. Bij de tram 
worden de financiële uitkomsten in be
langrijke mate beïnvloed door het zeer 
kostbare onderhoud van rails en boven
leidingen. Wat dat betreft is de bus
exploitatie lang niet zo kollLbaar. 

0 m nog een11 een enkele greep te 
doen uit deze Memorie van Toe

lichting: er l.Jlijkt uit, dat ons een voor. 
dracht te wachten 11taat om een crediet 
van f 10.000 ter bellchikking te stellen 
voor vergoeding van de leden van de 
Commisllie Indll.striële Vormgeving en 
daarmee verband houdende uitgaven. 
Wij zijn zeer benieuwd deze uitgave in 
de te verwachten voordracht gemoti
veerd te zien, 

De vergoeding voor de leden van de 
beoordelingllcommillsie voor de aan
koop, opdrachten en prijzen op het ge
bied der kunsten is hoger geraamd, 
thanll op f 12.000. Wanneer men weet 
hoeveel tijdvergende arbeid door betrok
kenen in dit verband wordt verricht, 
lijkt ons deze pollt bepaald zeer llChriel 
wanneer men ziet, dat de commillllie 

"Indulltriële Vormgeving, met inbegrip 
van de mét haar werkzaamheden ver· 

lidmaatschap van Indulltriële Vormge
ving dan ook niet in die llfeer worden 
gezien en iets minder aan de 11tad 
kosten? 

• * * 

T enlllotte het lijlltje van geraamde 
onkosten van de heren op het 

Prinllenhof, ofwel de kollten van de 
Raad, Burgemeester en Wethouders en 
Commissievergaderingen. Voor 1956 
wordt begroot: 

Thee en andere conllumpties 

Kollten tramabonnement B. 
en W. en raadsleden ...... 

Kosten auto's B. en W. en 
raadsleden ................ .. 

Kosten telefoonaanllluitingen 
B. en W. en raadlileden ... 

1 20.000 

I 9.60() 

1 95.000 

f 

Diver11en ........................ f. 

14.000 

400 

Totaal I 139.000 
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DE V.V.D.-DAG 
manifestatie 

Duizenden uit alle oorden des laj 
De met zoveel zorg en toewijding voorbereide V.V.D.-Dag is uitstek 
Dank zij de goede regie van het Werkcomité, de inspanning van 

van de regionale en plaatselijke comité's, was reeds bij voorbaat een c 
politiek-vrijzinnigen ongekend mag worden genoemd. 

De orga!Jisatoren - van wie wij in het bijzonder de honorair waarr 
en de organisator-propagandist, de heer L. van Vlaardingen, willen no~ 
het moderne propaganda-instrument, in geslaagd een climax in de m• 
welke men voorheen onmogelijk zou hebben geacht. 

Zij wisten de honderden medewerkers in de centrales en afdelingen 
resultaat, dat de stroom van aanvragen om toegangskaarten haast nie1 
de grote Kurzaal, welke ruim 2000 plaatsen telt, al spoedig ootoereik 

Ook het daarna bijgehuurde circus was al gauw uitverkocht, zodat 
de sprekers in nog meer zalen te doen optreden - zijn toevlucht mo 
andere zalen van het Kurhauscomplex. 

Daar kon men hetgeen in de grote zaal voorviel goed vol gen. Over 
van de afdeling 's-Gravenhage deel heeft genomen, mag dan ook met 

Het was een piëteitvolle gedachte om 
de grote manifestatie der Nederlandse li
beralen te doen voorafgaan door een hul
de aan hun grote voorganger, de staats
man mr J. R. Thorbecke, op 5 Juli 1872 
in het harnas gestorven en op de Alge
mene Begraafplaats te 's-Gravenhage be
graven. 

Talrijke auto's, door de goede zorgen 
van ·de Haagse politie opgesteld aan en 
bij de Kerkhoflaan, wezen er op, dat er 
iets bijzonders te gebeuren stond. 

Tegen half één hadden zich vrijwel 
alle leden van het hoofdbestuur en van 
de beide Kamerfracties van de V.V.D., 
de leden van het Werkcomité, de voltal
lige Haagse raadsfractie, het afdelings
bestuur en talrijke partijgenoten, ook van 
elders, zich op de begraafplaats verza
meld, waar zij zich, dank zij goede orde
maatregelen, in de nabijheid van het graf 
op het oude gedeelte van de dodenakker 
~onden opstellen. 
D~ zo~, die gedurende zo vele vooraf

gaande dagen achter zware regenwolken 
was schuil gegaan, verleende welkome 
medewerking aan de plechtigheid. 

Voorafgegaan door beambten der be
graafplaats, die een grote krans van over
wegend lichtpaarse bloemen droegen, na
derden de leden van het hoofdbestuur en 
van het werkcomité; voorop de voorzit
ter, prof. mr P. J. Oud, begeleid door de 
heer D. W. Dettmeijer, in gezelschap van 
een· achterkleinzoon van de grote staats
man namens de familie. 

Toen men zich om Thorbeeke's laatste 
rustplaats had opgesteld, bracht het 
Haagse Kamerkoor onder leiding van Cor 
Backers "0 vos omnes" van Jachet van 
Berchem en "Miserere Mei" van Orl. di 
Lasso ten gehore. 

Prof. Oud zeide, dat de organisatoren 
van de grote liberale manifestatie ge
meend hebben haar te moéten doen voor
afgaan door een plechtige herdenking bij 
het graf van hem, die aan het ·beginpunt 
stond van het liberalisme in ons land. 

Weliswàar had hij voorlopers, onder 
wie Gijsbert Karel 'van Hogendorp, een 
der ieden van het driemanschàp; dat de 
be.vrij<Jing van cie :Franse oyerheerslng .. 
en 1:\et hërstel der OranjeS in hèt koni~
schap van wmein i voorbèréil.lde, doob 
er bestaat groot verschil tussen de 
Grondwet van 1815 en die van 1848, waar
van 'rhorbecke de' gee~?teiljké vader was. 

Niettemin waren beide staatsstukken 
doortrokken van de liberale g-edachte. 
Dat het .Pt?litlekè l,~ven hier t~ .llmde na 
1815 slechts moeizáam tot ontwikkfling 
kwam, moet aan de moeilijke binnen- en 
buitenlandse verhoudingen worden ge
weten. 

Het is aan Thorbeeke's vooruitziende 
geest, staatsmanschap en doorzettings-

Bij de foto's: 1. De middagbijeen
komst in het Circus tijdens de rede 
van prof. Oud; 2. De kranslegging 
op het graf van mr J. R. Thorbecke 
op de Algemene Begraafplaats aan 
de Kerkhoflaan op de morgen van 
de V.V.D.-dag. Uiterst links een 
achterkleinzoon van Thorbecke; 3. 
Het Haags Kamerkoor onder leiding 
van Cor Backers zong enige liederen 
ter omlijsting van de kranslegging; 
4. De Kutzaal luistert. 

vermogen te danken, dat na ee 
van verval zich een vernieuwiiJ 
en de grondslagen werden ge: 
de hedendaagse parlementaire 
tie. 

Ons bestuursrecht is nog s1 
zijn denkbeelden doortrokken e 
blijkt, dat hét liberalisme niet 
maar dynamisch is. 

Een eeuw geleden, toen Thorl 
hoogtepunt bereikte, voorzag hi 
algemeen kies1·echt zich uit de 
gebeurtenissen zou ontwikkeleiJ 
een ander liberaal staatsman, 
der Linden, gegeven zijn deze 
ling in de twintigste eeuw te 
lijken. 

De electorale terugslag, welk 
vermijdelijke gevolg van de 
was en de onderlinge verdeeld 
ben 4e liberalen intussen over\\ 

Het .IIIJenWime wint. alom 
heeft zich vernieuwd en verjol 
bij al zijn denken en handelen 
raal Nederland steeds de gro 
Thorbecke op de achtergrond s 

Het is daarom een diep ge~ 
hoefte om op deze dag van de 

Mevrouw_ Roosje Driè 



TIE 

, groo~se liberale 
Scheveningen 
h luister bij aan het liberaal , reveil 

~ en de spontane medewerking 
lwelke voor bijeenkomsten van 

u:is, de heer D. W. Dettmeijer 
de zij het virtuoos bespelen van 
lg en belangstelling te bereiken, 

tds meer aan te vuren met het 
·en de aanvankelijk gereserveer-

1 het practisch onmogelijk was 
~sie-uitzendingen in een aantal 

raan ook een groot aantal leden 
~-

kheid zijner denkbeelden te getuigen 
IIB zijn verheven voorbeeld voor ogen 
~en. Hij was de grootste onzer gees
~ voorvaderen. 

~t prof. Oud de krans had gelegd, 
Jhet koor achtereenvolgens "Timor 
~mor" van Fr. Poulenc en "Antipho
le morte" van R. Mengelberg. 
iérmede was de sobere, indrukwek
ie plechtigheid ten einde. 

De V.V.D. bezet 
Scheveningen 

ieds omstreeks half twee reden de 
~ autobussen en auto's Schevenin
binnen en bezetten honderden deel
ers aan de V.V.D.-dag de om het Ge-
· Deynootplein gelegen café's en ter
In, waar zij zich nog even in het na
~e zonnetje konden koesteren. 
~-verkeerspolitie had voor een goede 
lhig gèzorgd en binnen een uur stond 
lange rij bussen aan weerszijden van 
Noordelijke gedeelte van de Gevers 
tootweg opgesteld. 
lnderden particuliere auto's vulden 
l.fkeerterreinen, waar zij, dank zij de 
~n u!tgegeven voorrangsbiljetten op 

1 de middagbijeenkomsten. 

de voorruit gemakkelijk een plaats kon
den vinden. Vele wagens waren van 
V.V.D.-wimpels voorzien en ook het be
kende. sprekende affiche van Samson, dat 
zo zeer tot het succes van deze demon
:;tratie heeft bijgedragen, sierde vele ver
voermiddelen. 

Trams en H.T.M.-bussen brachten trein
reizigers en honderden Hagenaars naar 
de badplaats, die zich na de voorafgaan
de sombere regendagen weer ván haar 
beste zijden deed 'kennen. 

FJet plein - met de spuitende fontein 
van wethouder Dettmeijer! - bood met 
tal van natievlaggen aan de masten een 
feestelijke aanblik. Aan de landzijde van 
het Kurhausgebouw, op het Circus en op 
enkele hoeken van het plein wapperden 
voor het eerst de nieuwe V.V.D.-vlaggen 
fier tegen de blauwe lucht. 

Geleidelijk vulden zich de zalen van 
het Kurhaus en. het circus. Houders van 
witte kaarten vonden hun plaatsen in 
de grote concertzaal, die van rode en 
blauwe kaarten in het circus of in de 
nevenzalen van het Kurhaus. Alles liep 
op rolletjes, zodat de ordecommissarissen 
het gemakkelijk hadden. 

Op het podium van de Kurzaal, fraai 
met bloemen omlijst, hadden met de voor
zitter, de heer D. W. Dettmeijer, leden 
van het hoofdbestuur, van het werkco
mité en van de Kamerfracties plaats ge
nomen. Achter hen was de Koninklijke 
Fanfare "Sempre Crescendo" uit Middel
harnis-Sommelsdijk in keurige uniformen 
gezeten. Onder leiding van de dirigent, 
Willem Vernooijs, liet het opwekkende 
muziek horen. 

In het Circusgebouw berustte de lei
ding van de vergadering bij mr D. J; van 
Gilse, lid van het werkcomité. Hier zórg
de het Haagse Fanfarecorps "Paul Kru
ger" voor passende afwisseling. 

Het grote aanta~ persvertegenwoordi
gers, dat aan twee tafel~'! in de Kurzaal 
had plaatsgenomen, vormde een duide
lijke aanwijzing voor ·de belangrijkheid 
der liberale manifestatie in de ogen van 
de :Koningin der Aarde. Trouwens uit aan 
de perstafel gevoerde ·g~sprekke~. waar
aan andersdenkende journalisten deelna
men, konden wij afleiden, dat dit gebeu
ren niet naliet; ook op hen indruk te ma
ken. 

De directie van het "Algemeen Han
delsblad" had het lofwaardige initiatief 
genomen tot het doen verschijnen van 
een speciale editie, gewijd aan de 
V.V.V.-Dag, waarin vel'lucht met 
vele illustraties - een overzicht wordt 
gegeven van het ontstaan van "de een
heid van alle politiek-vrijzinnigen" en 
van de oprichting van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie, waartoe 
een artikel van prof. Oqd in het A. H. 
veel heeft bijgedragen. 

Voorts geeft dit nummer een aardig 
artil~el over "Sfeer en entourage van 
het Haà~e Binnenhof", "Schetsen van 
het Haag'se Binnenhof". personalia over 
de V.V.D.-leden van de Eerste en TWee-
11~ Kamer (met portret) en bijzonder
he~n over "Kurhaus en Circus~·. waar• 
i~. de .• bijeenkomsten \Verden gehouden. 
Onze collega's Abspoel en v. d. Wielen 
hebben eer vari huri werk! Alle hezoe
kers vond~n een exemplaar op hun zit
plaats., · , 

Het Haagse dagblad "Het Va,derlal,ld': 
bracht aan de vooravond artikelèn van 

de hand van de heren Oud, Van Riel en 
Dettmeijer. Ook overigens heeft de dag~ 
blad- en fotopers zich niet onbetuigd 
gelaten en., tot het welslagen van deze,, 
dag bijgedragen. 

r . Bij de foto's: 
5. Mevrouw. A: Fortanier-de Wit 
biedt mr Van Riel een V.V.D.-vlag 
aanç 6. Op het bordes van het Kur
haus kijken de voorzitter van onze 
partij Prof. Oud en de voorzitter 
van het werkcomité, de heer Dett
meijer, vergenoegd naar de duizen· 
den op de V.V.D.-dag; 7. De Be
stuurstafel in het Circus; 8. De Be
stuurstafel in het Kurhaus op het 
moment, dat Mevrouw Scheltema
Conradi de V.V.D.-vlag overhan· 
digt aan prof. Oud. 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

(Vervolg van pag. 7) 

Radio-uitzending 
Dank zij het verlenen van twee uren 

zendtijd - waarin wij een verheugende 
kentering in de opvatting van de rijks
overheid omtrent het bieden van gele
genheid tot het uitdragen van politieke 
denkbeelden door middel van de radio, 
waarop de V.V.D. reeds zo lang met 
klem heeft aangedrongen, menen te 
mogen zien - hebben ook duizenden 
luisteraars in den lande de aankendi
ging van het liberale reveil en het 
enthousiasme, waarmee dit te Scheve
ningen werd ontvangen, kunnen verne
men. 

Met de publiciteit in de pers van alle 
richtingen, welke op de demonstratie is 
gevolgd, zal men buiten onze kring wel 
tot de overtuiging zijn gekomen, dat 
het liberalisme in .>ns land springlevend 
en zoals mr Van Riel beklemtoonöe, in 
alle actuele problemen der practische 
politiek bij de tijd lln vooruitstrevend is. 

De in Scheveningen aangekondigde, 
dynamische ontwikkeling der liberale 
denkbeelden op maatschappelijk terrein 
kan van grote invloed zijn op de ver
kiezingsuitslag ir. 1956. J;>aarom was 
het van zoveel betekenis, dat heel Ne
derland dit Zaterdag i.I. uit de luid
sprekers heeft kunnen horen. 

Aanbieding Jl. Jl.D.-vlag 
Na de eerste redevoering werd de 

nieuwe V.V.D.-vlag - een blauw veld, 
waarin· witte en rode cirkel om de let
ters V.V.D. - officieel aan het hoofd
bestuur aangeboden. Zij werd onder da
verend applaus het podium opgedragen 
door een jeugdig vrouwelijk en manne
lijk lid van de J.O.V.D. in lichtblauwe 
kleding, hetgeen een aardig effect op
leverde. · 

In de Kurzaal hield mevrouw mr ·E. 
A. J. Scheltema-Conradi daarbij een 
korte toespraak. Hoewel onze vlaggèn ............. ~. ................. .. 

ONTVANGEN 
TELEGRAMMEN 

Ter gelegenheid van de V.V.D.
dag mochten wij de volgende te
legrainm~n ontvangen: 

Van de heer Irish Stephenson uit 
Amsterdam: 
"Wegens ziekte verhinderd wens 
ik U in gedachten aan mijn oom 
Verbroek van Nieuw-Beijerland 
heden succes". 

Van de heer D. van Leeuwen 
uit Vlissingen: 

"Wens allen succesvolle V.V. 
D-dag; ieder lid is propagandist; 
draag beginselprogram uit tot 
opbouw sterke liberale partij." 

Van de heer De Regt te Wil
dervank: 

"Door omstandigheden verhin
derd aanwezig te zijn. Wens U 
grote bloei en succes toe. Cete
rum censco Dirigismen esse de
lendum·· 

Van mevr. Van Biei-Smeenge 
te Zeyen: 

"Een der oudste leden der 
Partij, oud-Hoofdbestuurslid van 
Liberale Unie tot Liberale Staats
partij, door invaliditeit verhin-~ 
derd zelf ·aanwezig te zij'l, zendt 
U allen haar beste wensen voor 
het welslagen van deze dag en 
voor de groei en bloei der libe
rale gedachten in Nederland". 

···\························ 

buiten reeds wapperen, stelt "Vrouwen 
in de V.V.D!' er toch veel prijs op, dat 
zij de eer geniet deze vlag te mogen 
aanbieden. · 

Voorheen zo~ zo'n vlag zijn vervaar
digd met eigen hand uit kunstig naald
werk. Nu heeft de moderne techniek 
een fraai nylonproduct tot stand ge
bracht, wat het voordeel heeft, dat 
velen deze vlag kunnen voeren. 

De vrouwen, die meestrijden in de 
partij, willen haar eren, omdat zij de 
gelijkwaardigheid- van man en vrouw 
onder alle omstal}digheden heeft voor
gestaan, hetgeen niet van alle andere 
partijen kan worden gezegd. Het aan
deel van de vrouw in het politieke }even 
groeit, bij de V.V.D. weet de vrouw zich 
thuis .. 

Moge deze vlag strekken tot zegen 
van de partij en van het Nederlandse 
volk, omdat zij het symbool is van vrij
heid, rechtvaardigheid en onafhankelijk 
oordeel over alle actuele problemen. 
Mogen de jongeren haar voortdragen 
naar ee:ri schone toekomst! (Daverend 
applaus). 

Prof. Oud, de vlag aanvaardend, 
dankte voor dit blijk van verbonden
heid tussen vrouwen en mannen, jon
geren en ouderen, allen samenwerkend 
tot een zegevierend liberalisme (Appl.) 

In het Circus geschiedde de v lagaan
bieding bij monde van mevrouw A. For
tanier-De Wit, • die voor haar geest
driftige rede een ovatie in ontvangst 
had te nemen. 

Declamatie ter afwisseling 
Het was een goede ingeving van de or

ganisatoren om mevrouw Roosje Dries
sen bij de vlagaanbieding te laten decla
meren. Met welluidende stem droeg zij 
eerst "Herinnering aan Holland" van . 
Marsman en fragmenten uit "Wij streven 
naar het allerhoogste" van Alb. Yerweij 
en na de plechtigheid "Nieuw Nederlands 
Lied" van Anton van Duinkerken en 
"Vrijheid" van Jan Engelman voor. 

Openingswoord 
In zijn openingswoord zeide de heer 

Dettmeijer, dat hij dankbaar was zove
len, die op de liberale manifestatie wa- · 
ren samengekomen, te mogen welkOfll 
heten. In het bijzonder begroette hij de 
vertegenwoordigers va,n het . I,.ibera~l 
Vlàams Verbond (dat begin Oç~)?er. o<>Jt 
een grote meeting houdt), de heren P. 
Lenain, algemeen secretads en R. Rije
kaert, lid van het Voorlichtingscentrum. 

De enorme belangstelling uit het gehe
le land wijst er op, dat de. V.V.D. de par
tij van he.t milita):lte libElralisme is ge
worden. Ook uit het zo juist verschenen 
Liberale Mánifest en uit de brochure "Op
gaande lijnen", waarin de leidende ge
dachten van het manifest ten dienste van 
de propaganda nader worden uitgewerkt, 
kan men deze conclusie trekken. 

Spr. deed mededelip.g. van een der vele 
telegrafisch en schriftelijk ingekomen bij
valsbetuigingen, n.l. van een der oudste 
partijleden mevrouw van Riel-Smeenge, 
die door invaliditeit niet in staat was per
soonlijk aanwezig te zijn en daarom tele
grafisch de beste wensen voor het wel
slagen uitsprak (Daverend applaus). 

In het Circus 
Het circusgebouw aan de andere zijde 

van het Gevers Deijnootplein was even
eens tot de nok gevuld met enthousiaste 
demonstranten, die aangenaam werden 
beziggehouden door het Fanfarecorps 
"Paul Kruger" uit 's-Gravenhage. 

Op het bestuurspodium, waar anders 
het circusorkest zich weert, hadden met 
de voorzitter mr D. J. van Gilse, verschil
lende leden van het hoofdbestuur, het 
werkcomité en de Kamerfracties plaats-

genomen. Een omlijsting van oranje-kleu
rige gladiolen sierde dit centrale punt. 

Na een kort welkomstwoord van de 
voorzitter betrad hier eerst prof. Oud het 
spreekgestoelte, die luide werd toege
juicht. 

Na diens herhaaldelijk door applaus on
derbroken rede declameerde mevrouw 
Driessen en sprak mevrouw Fortanier-'de 
Wit, lid van de Tweede Kamer, bij de 
symbolische vlagaanbieding. 

Zij wees er op, dat er in tien jaren in 
de liberale gelederen heel wat veranderd 
is. Moest men na de bevrijding weer ge
heel opnieuw beginnen, hetgeen moei
zaam is gelukt, niemand zou het toen 
voor mogelijk hebben gehouden, dat zo
vele duizenden naar een demonstratie 
van politiek-vrijzinnigen zouden optrek
ken. En dat terwijl de liberalen de mach
tige hulp·van de radio-propaganda, waar· 
over de grote partijen wel konden be
schikken, steeds onthouden werd. 

Na tien jaren van achterstelling schijnt 
het tot de regering te zijn doorgedrongen, 
dat haar radiobeleid de vrije menings
uiting voor de microfoon heeft belet. 
Hoewel men dankbaar mag zijn voor de 
gelegenheid tot uitzending van deze de· 
monstratie, mogen wij niet rusten voor
dat aan onze redelijke verlangens recht. 
is gedaan. 

Ook de strijd voor verbetering van de 
huwelijkswetgeving moet onvermoeid 
worden voortgezet, opdat zich een samen
leving in vrijheid en sociale rechtvaar
digheid ontwikkele. 

Deze met grote bewogenheid uit$espro
ken en door bijval onderbroken rede werd 
beantwoord door mr van Riel, die na
mens het hoofdbestuur dankzegde voor 
de aanbieding van de partijvlag. 
Spontane hule aan het slot. 

Na afloop van de bijeenkomsten verza
melden vele deelnemers zich spontaan 
voor het .Kurhaus, waar prof. Oud en de 
leden van het werkcomité, staande op de 
trappen, .een welverdiende ovatie in ont
vangst hadden te nemen. 

,;Sempre Crescendo" speelde "Wij leven 
vrij, wij leven blij", dat uit volle borst 
werd meegezongen. Het pakkende tafe
reel werd door de fotografen op de ge
voelige plaat vastgelegd. 

.Daarna verspreidden de deelnemers 
zich over: de terrassen rond het plein en 
aan de boulevard .om nog even van het 
fraaie nazomerweer, dat de hoogtijdag 
begunstigde, te genieten. 

. ,. 
'·!~{' 

Voor degenen, die het welslagen van 
deze V.V.D.-Dag nog wilden navieren, be
gon om half negen in de grote Kurzaal, 
de feestzaal en de lounge een aardig ca
baretprogramma, waaraan werd inédege
werkt door Alexander Pola, Sweh Smeele, 
Hetty Blok, Katja Berndsen en Jan Ora
di, onder regie van Franz Muriloff. 

Het was een aangename verrassing, dat 
men er in geslaagd was Chiel de Boer 
voor de conference te engageren. In de 
grote zaal speelde het Dansorkest van 
Tom Erich, in het andere zalencomplex 
zorgde Jacques Schutte voor de muzikale 
omlijsting. 

Ook voor dit feestelijke gedeelte waren 
de zalen al te voren uitverkocht. Na af
loop van het cabaretprogramma, dat zeer 
in de smaak viel ,danste men in de grote 
zaal op muziek van Tom Erich en de zij
nen. 

Het was een vrolijk siot van een in elk 
opzicht geslaagde dag, die in de annalen 
vab. de liberale beweging als een hoogte
punt te boek zal staan. 

Hulde aan de geestelijke vader van d~ 
ze manifestatie, de heer Dettmeijer, maar 
ook aan de talrijke comitéleden en hun 
ongenoemde medewerkers, die dit won
der - zo mogen wij dit uitzonderlijke ge
beuren in liberale kring wel noemen -
hebben gewrocht. Men ziet wat eendrach
tige samenwerking vermag! 

Deze variant op een oud-vaderlandse· 
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Wat anderen er van 
zeggen: 

17 September 1955 
Deze dag ligt, de pen na een 

zeer korte nacht opnemende, 
vers in het geheugen. Wie is 
niet voldaan en tevreden? Moch
ten er zijn, dan is het aantal I 
miniem. Een fijne dag. Eens 
heerlijk uit de zorgen van alle 
dag. Een manifestatie die indruk 
gemaakt heeft, dat staat nu al 
vast. 

Het eigenlijke doel van deze 
enkele woorden is nogmaals uit
drukkelijk hulde te brengen aan 
de heer Dettmeijer en zijn "man
nen" (waaronder ik vanzelf
sprekend ook de dames bedoel). 
Wij weten allemaat wat organi
satie betekent en in deze hebben 
vooral de mannen van de grote 
initiatiefnemer bergen werk ver
zet. Alle hulde. 

Dergelijke samenkomsten ver
dienen herhaling. 

Een opmerking zou ik willen 
maken. Boven in de loges was 
het gesprokene tijdens het ca
baret - met uitzondering van 
Jan Oradi - moeilijk te volgen. 

J. C. HOFTIJZER, & 
Secretaris Ondercentrale & 

Gorinchem. <> 

zegswijze moge straks ook van toepas
sing zijn op de ledenwerfactie, welke op 
deze 17e September is ingezet, op de ver
dere activiteiten, welke op het program
ma staan (op 25 April 1956 wordt te Am
sterdam het eerste Liberale Midden
standscongres gehouden) en op de verkie
zingsactie, welke van dit alles de achter
grond vormt. 

,,Breng de liberalen thuis in de V.V.D., 
bundel de krachten der vrijheid!" 

v.d.L. 

Copie voor deze rubriek a. 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, 
Atexander1traa~ liS, Ha4rlem. 

* * * 
Denk om onze conferentie 

8-9 October 
Misschien werd U zo in be-

slag genomen door de V.V. 
D.-dag, dat onze eigen conferen

tie op 8 en 9 October op de Pie
tersberg in Oasterbeek U door 
het hoofd is gegaan. 

Wilt U zich nu meteen opge
ven? En wilt U ook Uw kenniS;
sen er aan herinneren? Alle 
vrouwelijke leden van de V.V.D. 
zijn er hartelijk welkom. 

J. H.S. 

PARJ_EMENTAIRE VOORLICHTING lllllllllllllllllllllllll~lllll~miiWI~~llllllllllllllllllllllllllllllmlftllmOOI--

Zoals het welzijn van de gehele gemeenschap richtsnoer dient te zijn voor de 
politiek, moet dit ook richtsnoer voor de pers zijn. 
Politiek, nieuwsvoorziening en voorlichting in dienst van de gemeenschap, die
nen het belang van ieder. Met nieuwsvoorziening en voorlichting volgens dit 

, principe, meent de NRC ook U van dienst te kunnen zijn. 
Behalve goed gedocumenteerde hoofdartikelen, geeft de NRC deskundige parle
mentaire verslagen èn overzichten. 
Dat maakt de NRC tot hèt voortreffelijke infonnatie- en oriëntatieorgaan op 
politiek gebied. Dat is ze overigens ook op alle andere gebieden van ons maat-
schappelijke en culturele leven. · 

Kent U de NRC in haar 
huidi{{e samenstelling niet ? 

Beoordeel haar inhoud dan eens door dit 
vooraanstaande dagblad enkele weken ge
regeld te lezen. Vraag daarvoor 14 dagen 
gratis proefzending. Dat legt U geen en
kele verplichting op. Bel even op of zendt 
een kaartje naar de administratie van de 

~mllllltmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmltllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
POSTBUS 824 
ROTTERDAM 
Telefoonno. , 111000 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 
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EEN GROOTSE DEMONSTRATIE EN EEN 
.DAVEREND SLOT 

INDRUKKEN . VAN EEN LIBERAAL JOURNALIST 
Het is Zaterdag 17 September _; de lang verbeide V.V.D.-dag - des namiddags 

tegen half twee. 
Over het Gevers Deynootplein te Scheveningen, overg·oten door een heerlijke 

najaarszon, die nog even de herinnering aan een voorbije vacantie oproept, blaast, 
langs de brede wanden van het toch wel imposante Kurhaus, een ferme, pittige 

·zeewind. 
Het is al duidelijk te zien, dat er iets gaat gebeuren. Er is veel politie op de been 

en overal wapperen vlaggen, waaronder gloednieuwe blauwe op het Kurhaus en het 
Circusgebouw, met het embleem van de V.V.D. 

Twee Hagenaars steken het plein over en de een zegt: "Er schijnt hier straks wat 
te doen te zijn". "Ja", antwoordt de ander, "de V.V.D. gaat immers vergaderen in 
het Kurhaus èn in het Circus". 

De reactie van de ander is echt Haags: "Zo, zo!", met de klemtoon op het eerste 
en een langgerekte uithaal aan het tweede "zo". In dat "Zo, zo" ligt iets van een 
licht-verbaasd ontzag besloten, een gevoelen, dat de Amsterdammer tot uitdrukking 

brengt met: "As je me nou!" 

We stappen met onze perskaart de 
zaal binnen en verwachten daar 

nog niemand te zien. De deuren gaan im
mers officieel pas om twee uur open? 
Maar ja, er zitten toch al enkelen, die 

reeds hebben weten door te dringen tot 
de grote zaal. Ze komen ver van hier en 
hebben er alles op gezet, om een goed 
plaatsje te veroveren. 

Ze vervelen zich niet, want ze zijn ver
diept in de lectuur van het extra· num
mer van het ,.Handelsblad", dat ze op 
hun zetel hebben gevonden en dat ge
heel gewijd is aan de oprichting en de 
historie van de partij en aan de V.V.D.
voormannen <en -vrouwen). 

Z\i hebben de oprichtingsvergadering 
van 24 Januari 1948 in het Amsterdamse 
Bellevue zelf ook bijgewoond, deze stille 
getrouwen. Ze bewonderen de foto's en 
w\jzen elkander mr Rutgers, die op een 
der foto's nog juist aan de bestuurstafel 
valt te onderscheiden. 

".Jammer, dat hij er niet bij kan zijn", 
zegt de een. Maar zijn buurman troost: 
"H\i zal zeker straks thuis aan zijn radio
toestel zitten". 

Mannen en vrouwen, zo zegt zij o.a., 
scharen zich onder deze vlag. En zij 
kunnen dat doen. omdat de vrijzinnigen 
altijd gestreden hebben voor gelijkwaar
digheid . en geHikberechtigdheid van 
mannen en vrouwen. WU hopen, dat deze 
vlug ten zegen moge zijn van Nederland 
en dat onder haar altijd zal worden ge
streden voor rechtvaardigheid, in men· 
selijke bewogenheid. 

Na het dankwoord opnieuw declamatie 
en dan is. vooraf reeds begroet door een 
spontaan applaus, het woord aan de 
str\ider in het voorste gelid: partij- en 
fractievoorzitter Oud. 

Hij bepaalt, in een scherpe analyse 
van de actuele politieke situatie, de 
plaats van de V.V.D. in onze staatkundi
ge verhoudingen. Alle vraagstukken, die 
; n het middelpunt der he langstelling 

T ien minuten later ziet het Gevers 
Deynootplein zwart van de dui

zenden, die uit het Kurhaus en even la
ter ook uit het Circus stromen. Het mu
ziekcorps spèelt, vóór het bordes van 
het Kurhaus, pittige marsen en wanneer 
het, met volle muziek, inrukt, trekken 
honderden en honderden in brede rijen 
achter de muziek aan, de boulevard op. 

Het is een liberale uitbundigheid, die 
de harten verwarmt en de omstanders 
perplex doet staan. 

Di V.V.D.-dag is een overweldigend 
succes geworden en 's avonds s het feest 

· ...... tot twee uur in de nacht! 

A. 

><><><><><><>~~ 

Wat anderen er van 
ze!{ gen 

De V. V .D-landdag 
en de organisatie 
Over alle aspecten van onze 

landdag zal door meer bevoegde 

I
<> pennen dar. de mijne in dit blad 

ongetwijfeld verslag worden ge
daan. Dat daarbij hulde aan de 
organisatoren zal .worden ge
bracht, ligt vanzelfsprekend voor 
de hand. 

Niettemin is het oordeel van 
een willekeurig en onbeduidend 
lid wellicht hier van waarde, 
omdat deze landdag toch in de 
eerste plaats voor de bezoekers 
is gemaakt. 

Wij, die nogal eens met orga
nisatie van grote opzet te maken 
hebben, voelen groot respect 
voor het werk, dat voor deze 
landdag is gedaan. 

I 
* * * Leve de V.V.D.! 

Naarstig hebben wij gespeurd 
naar gebreken in de regie en 
het is het grootste compliment H et is inmiddels twee uur geworden 

en de voorhoede van de grote 
stroom trekt de zaal binnen. Het wordt 
een versterkt beeld van de aanloop der 
jaarlijkse algemene vergaderingen. Oude 
bekenden, uit geheel verschillende· delen 
van het land. drukken elkaar de hand. 

"Ach, jij ook hier", klinkt het her
harildelUk verrast op. Men wijst elkaar 
bekel'de figuren ult de partij, die binnen 
komen. Er wordt geschertst, gepraat en 
gelachen. 

Mejuffrouw· mr Van Everdingen en de 
heer Van Vlaardingen, die even een 
kijkje zijn gaan nemen hoe het in het 
Circusgebouw liet, komen met bHide ge
zichten de Kurzaal binnen. Het gaat 
goed. Ze hebben eer van hun maanden
lange harde arbeid. De circuszaal is nü 
al b\ina tot de nok gevuld en in het Kur
haus stroomt het nog steeds toe. Het 
wordt stampvol, daar is geen twijfel aan. 

Het loopt nu tegen drieën. IIoofdbe
stuursleden nemen aan de tafel op het 

grote podium plaats. De muZiek van het 
fanfarecorps "Sempre Crescendo", ach
ter op het podium opgesteld, heeft in
middels al menig nummer op hoogst 
verdi~nsteHike wijze ten beste gegeven. 

Er komt spanning in de zaal, welke 

ten top wordt gevoerd door een micro
foon-stem, die aankondigt: ,.Dar.1es en 
heren, over anderhalve minuut wordt 
de radio ingeschakeld. 

* * * 
D an ineens staat de heer Dettme>ijer, 

opper-organisator van deze dag, 
voorzitter van de vergadering in het 
Kurhaus (mr Van Gilse leidt de bijeen
komst in het Circusgebouw) in· het 
spreekgestoelte; de man, van wie het 
onderschrift b\i zi.in foto in het Handels
blad de karakteristiek geeft: "Bruisend 

van activiteit, spontaan en altijd opge
wekt". 

Zijn stem gaat als een klaroenstoot 
door de zaal. wanneer hU vaststelt, dat 
óók uit deze overweldigende opkomst 
mag worden geconcludeerd, dat <ie V.V.D 
is geworden de partij van het militante 
liberalisme. 

Een warme harteHikbeid spreekt uit 
zijn welkomstwoord tot de vertegen
woordigers van onze Belgische vrlenden 
van het Liberaal Vlaams Verbond, de 
heren P. Lenain, algemeen secretaris en 
R. Rijckaert. lid van het voorlichtin;::s-
centrum van dit verbond. -

Een spontaan applaus klinkt op, wan
neer hij het telegram voorleest van de 
oude liberale strijdster, mevrouw Van 
Riel-Smeenge, die haar zoon wel door 
de radio zal hebben beluisterd. 

En dan staat hij daar, :le eerste spre
ker: mr H. van Riel, vice-voorzitter van 
de partij, wiens. faam als geestig spre
ker, scherpe denker en gevat debater in 
liberale kring en ver daarbuiten al voor 
goed is gevestigd. · 

Zijn rea.e is. als altijd, van een zekere 
monumentaliteit. filosofisch van inslag 
en toch - dat is juist de grote kunst -
glashelder, inspirerend en meeslepend. 
Zijn gehoor voelt zich van ·het eerste tot 
het laatste woord geboeid en ontlaP.dt 
zich, wanneer hij is uitgesproken, in een 
daverend applaus. 

* * * 

P rachtig sluit de declamatie van 
mevrouw Roosje Driessen, m~t 

Marsmans "Herinnering aan Holland" en 
met een fragment van Albert Verwey's 
aan de jeugd gewijd gedicht: "Wij str2-
ven naar het allerhoogste", d<~arbi.i aal'. 

Het is ooi< de jeugd - de ·liberale 
jeugd - die dan naar voren treerlt. 
Twee leden van de jongerenorganisatie 
J.O.V.D. brengen de van nylon r,eweven 
nieuwe. blauwe V.V.D.-vlag naar varen, 
die door mevrouw Scheltema-Conradi 
namens de vrouwen in de V.V.D. aan 
partijvoorzitter prof. Oud, die inmiddels 
uit het Circusgebouw naar hier is geko
men, over. 

staan, worden. als in een bliksemflits ge
tekend. 

Zijn critiek, op de Regeringspolitiek, 
is scherp, maar opbouwend Thorbeckes 
beroemde woord. dat een eis van libe
rale staatskunst is het ontwikkelen van 
zelfstandige kracht. markeert de baan, 
ook voor het moderne liberalisme, dat 
w\i voorstaan. 

Het applaus. dat al herhaaldelijk heeft 
geklonken. neemt. aan het einde een 
ovationele vorm aan. 

Het voorstel van voorzitter Dettmeijcr 
om. Konhgin Juliana een telegram van 
aanhankel\ikheid en hulde te zenden, 
wordt bezegeld met een groots en altijd 
weer ontroerend gezamenlijk gezongen 
Wilhelmus. 

<>
8 voor de organisatoren, dat. wij 
<> die niet hebben kunnen ont-

~ de~:n. uit ervaring weet hoe 
vele ondergeschikte détails bij 
dit werk vaak ongetelde uren 
van inspanning 'vergen, zal de 
waardering kunnen opbrengen, 
die de organisatoren in ruime 
mate hebben verdiend. Moge dit 
gezegd zijn namens alle bezoe-
kers. 

E. L. MUSQUETIER 

<><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><> 
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VRUIIEID EN DEMOCRATIE 

AFDELINGSNIE UWS 

Kamercentrale Nijmegen stelde 
Candidatenlijst samen 

In de vergadering van de Kamer-Cen
trale Nijmegen op 10 September j.l. zijn, 
wegens periodiek aftreden van de heren 
mr Beets en dr ten Haven die beiden niet 
herkiesbaar zijn, gekozen als leden van 
de Partijraad; J. F. A. Modderman, Nij
megen en R. te Gussinklo, Winterswijk, 
terwijl als plaatsvervangers werden be
noemd resp. mr A, K. H. S. Haitsma Mu
lier te Nijmegen en J. D. Sellink te Win
terswijk. 

Als afgevaardigden naar de Verkie
zingsraad werden benoemd: Mevrouw- A. 
Bergsma-Feenstra, Nijmegen en ds J. H. 
Ritzema Bos te Doetinchem, terwijl als 
plaatsvervangers werden benoemd resp. 
mevrouw H. Modderman-Ribbius te Nïj.. 

roegen en R. te GussinklG te Winterswijk. 
De lijst van candidaten voor de Tweede 

·Kamerverkiezing werd als volgt samen
gesteld: 1. Prof. mr P. J. Oud; 2. Mevr. 
A. Fortanier-de Wit; 3. H. A. Korthals; 
4. Mr H. F. van Leeuwen; 5. R. Zegering 
Hadders; 6. J. G. H. Cornelissen; 7. F. 
den Hartog; 8. G. Ritmeester; 9. H. J. 
Ankersmit; 10. Mevr. Mr J. M. Stoffels
van Haaften; 11. 11/èr F. Portheine; 12. Ir 
L. G. Oldenbanning; 13. J. W. Baretta; 
14. Ir J. van Thiel de Vries; 15. Mr dr C. 
Berkhouwer; 16. Mr J. de Wilde; 17. Mr 
E. H. Toxopëus; 18. Mr dr B. W. Kranen
burg; 19. Mr L. J. R. Ridder van Rap
pard; 20. Mr H. van Riel. 

Hulde aan Kapelle en Sliedrecht 
Wie volgt? 

Van de afdelingen Kapelle en Slie
drecht ontving het Algemeen Secreta
riaat bericht, dat deze afdelingen hebben 

Steunt het Nederlandse Rode Kruis I 

N.V. Staaldraadkabel· en Herculestouwfabriek 

voorheeu 

}. C. DE~ HAAN 
I GORINCHEM I 

~ ,., 
~ 

N.V. BETONDAK 
fabrieken Arke! kantoor Gorinchem 

STAALBOUW 

RÖRINK &v·/o.BROEK 
--L-----~ENSCHEDE~------

besloten aan de penningmeester der Par
tij een bedrag beschikbaar te stellen voor 
de propaganda voor de V.V.D.-dag. 

Vanzelfsprekend zijn wij de afdelingen 
Kapelle en Sliedrecht zeer erkentelijk 
voor dit gebaar en wij zouden alle Par
tij-afdelingen in overweging willen ge
ven dit voorbeeld van de afdelingen Ka
pelle en Sliedrecht na te volgen. 

Wie volgt? 

ZORGEN VAN VERPLEGEND 
PERSONEEL 
(Ingezonden) 

Nu de Tweede Kamer der Staten Ge
neraal de voorgestelde belastingverlaging 
voor de vrijgezellen - behalve onze frac
tie - heeft verworpen, wil ik het vol
gende doen opmerken, en wil mij beper
ken tot een voorname groep· en dan noem 
ik in de eerste plaats de duizenden vrij
gezellen verpleegsters en broeders· in ·de 
ziekenhuizen. 

24 SEPTEMBER.1D55- PAG. 10 

Zijn de tegenstemmers zich bewust, of 
hebben zij het over het hoofd gezien, wat 
deze gewaardeerde mensen in het volks
belang presteren? 

Ik veronderstel, dat een groot deel van 
die parlementsleden ook wel eens voor 
genezing in een ziekenhuis heeft gelegen 
en gezien moet hebben hoe liefderijk de 
verpleging, met ware plichtsbetrachting 
in het algemeen op waardige wijze wordt 
vervuld. 

Hoewel de s&larissen voor deze groep 
wel wat is verbeterd, maar daardoor de 
belasting ook weer enigszins verhoogd, 
blijft de hoge belasting het zorgenkind 
voor bovengenoemde groep, gezien de 
slijtage en vernieuwing van de garderobe. 

Nu vraag ik mij af, wat kan er alsnog 
gedaan worden voor deze gewaardeerde 
volksgroep, om de zorgen over de te ho
ge vrijgezellenbelasting te verlichten? 

D. van Leeuwen. 
Hogeweg 10-I 

Vlissingen. . 

BLYDEN.STEIN & Co. N.V. 
ENSCHEDE 

SPINNERIJ, WEVERIJ, BLEKERIJ .t VERVERil 
Fabrikanten van Katoenen 8t Rayon manufacturen 

AUTO- * 
MOTOR-

TRACTOR
INDUSTRIE

BANDEN 

BLOM 
Willem Buytewechstraat 53-55 

ROTTERDAM, tel. 51118 (4 lijnen) 

DEN HAAG, Scheldepl. '7, tel. '7'70038 

• Ook orig. Amerikaanse TUBELESS (binnenba.ndloze) banden in rayon
en NYLON uitvoering. 

Gelede stelen bulzen ven 
6-11 4 m.m. blank getrokken . . 

Gelede 1talen vlampiJp 
• 

. Ges- en Waterlelding buis, 
&wert en 

gegelvenlseerd tot 4" 

N.V. RIJNSTAAL 
v/h J. W. OONK & Co 
ARNHEM TEL 24941 

van zee· en 
binnenschepen 

WERF DE NOORD ..... 
ALBLASSERDAM 

451-452 - Rotterdam 72619-72599 

HJIUIHIMIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHIIIIII OROIIUIIumaniiUitllllltnllltniiHUIIIIIIIHUIUII 

ANNO UKS 

VOOR.: 

STAALCONSTRUCTIES 

EN 

BRUGGEN 
KR.AANBAN111N 
SLUISDEURIDN 
FABRIEKSGEBOUW'El'( 
LANDBOUWSCHUIUCN 
HOOGSPANNINGSMAS~ 

SPOORWEGMATERIAAL 
WISSELS ea KRUISINGEN 

KLOOS, Kinderdijk 
llllllllllllllllliiiiiUIUIAOUIIUIIIUIDIIUIIUHIH IUIIUIIUIIIUUUIIIIIIIIIIIIII 

C. van der Giessen & Zonen)s 

I Scheepswerven N. V ·I 
Krimpen aan den IJssel 
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,,Maak de V. V.D. sterk''!! 

N. Y. Scheepswerven "PIET H EI N" 
y.h. Fa. W. SCHRAM & ZONEN 

Werven te Bolnes en Papendrecht 

NIEUWBOUW EN REPARATIES 

Verbouwen van Sleepschepen tot Motorboten 
inclusief inbouw en revisie van motoren 

DWARSHELLINGEN 2 X 115 meter 
geschikt voor het zwaarste materiaal 

D R 0 0 G D 0 K 115 X 30 meter 
geheel overdekt 

Telephones: 

IWtterdam: '71854-77355 - Dordrecht: 8774-8829 - Ridderkerk: 218-802 
voor werf Bolnes Papendrecht &lnes 

TELEVISIE RADIO 

WILLEM DE JONG 
Voorheen PASSAGE 

KORTE HOOGSTRAAT 16 

Telefoon 117648 (3 lijnen) 

Tussen Gerzon en V. & D. 
Specialisten sinds 1906 

GRAMO TAPE~R:ECORDERS 

N.V. MACHINEFABRIEK EN REPARATIEBEDRIJF' 

J U KELLER Rotterdam~O. 
• • Schaardijk 81 

Briefadres: 

Rijdbare kraan van 13 ton. 
Levering, inbouw, reparatie en onderhoud van dieselmotoren 
Aanleg, onderhoucl en reparatie ván~ èlectrische licht- en 
krachtinstallaties voor schepen. • 
Onderdelen, scheepsschroeveD, zoetwaterkoelers, enz. 
Levering en montage van mechanische installaties voor de 
auivering van afvalwater. 

Telegram-adres: 
Rotterdam-0. 
Keimotor Rotterdam 

Telefoon: Rotterdam ....................... 112980 
Na 17 uur: Onderdirecteur 112981 

Pertier U2982 

N.V. OBSERVATOR 
ROTI'EitDAM. WESTZEEDIJK 52:, TEL. 111510 

FABRIKANTE VAN: 

. NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETERS. TACHOMETERS, 
Agenten yoor Zeekoorten en 
Nautische boeken. 

REPARATIES OP KORTSTE TERMIJN. 

LEDERWAREN 

Lijnbaan 59 

Nieuwe Binnenweg 245 

Noordmolenstraat '! 

REISARTIKELEN 

Nieuwe Binnenweg 3411 
Beijerlandselaan 190 
Hoogstraat 80 <Schiedam) 
Telefoon kantoor 21122 

lNTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

• Verhuizingen en transporten onder volle garantie 
• Verpakkingen voor zeetransporten naar alle werelddelen 
• Ruime. droge bergplaatsen voor inboedels 

Let op het i u i s t e adres! 
lNSULINDESTRAAT 260~291 (hoek Bergweg) 
Rotterdam-C. Telefoon 46021 

VAN DER VORM'·s 
AANNEMINGSBEDRIJF N.V. 

ROTTERDAM 

Kantoor: COOLSINGEL 75 • Telefoon 27700 

BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 
VERSIERINGEN VOOR RECEPTIES 
BRUIDSBOUQUETTEN ENZ. ENZ. 

IMMinK DE LAnG~ 
v/h J.C. DE LANGE'S Koninklijke Tuinbouwinrichting 

Hofleverancier van H.M. de Koningin 

MEENT 125 - ROTTERDAM • TELEFOON 27977-22303-20999 
• 

BETONPAAL 
.. UNDilftiMGilM 
"SYSTEEM DB: WAAL" 

---.-····-·········· ~------

H~~8Ht;~=~~;;;i~; -··········· 
::::: ~~:::; ::::::::::::: =;:::: 

Ruim 40 jaar ervaring - 10, 1~, 20, 
25, 30, 3~. 40, ~o. 60, 70, 80 ton. 

Voor versterking en nieuwbouw. 

Ook IN fabrieken • kerken • 
scholen huizen. 
Door het gehele land. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N.V., 

A'dam, Tel. 81810, Gen. Vetterstr. 158 
R'DAM, Tel 65219. Thorledeweg a 

Voor Chemisch 
Reinigen met 

FIX-COUPE 
IABEHAN DELINB 
(waardoor de coupe 
van ieder kledingstuk 
onberispelijk bera\eld 
en de textielvezel ver
jongd wordt): 

Che mlsch Relnlglngsbedrljf 

Van Alphen 
ROTTERDAM: 
~HOOFDKANTOOR: 
Oostzeedijk 206-208, 
telet. 28026, 26669, 

111733 12 liinenl 
Dordtsela al' 1 1 0, 

tel. 17494 
Burgem. Hoftmanpl. 2, 

tel 25867 
Crooswijkseweg 41. 

tel 116952 
1 e Pijnackerstraat 132, 

tel. 83990 
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Nieuwe gloed voor U~ goed 

STOMEN 

WILTON-FIJENOORD 
ROTTERDAM 

Scheepsbouw 
Machinebouw 

SCHIEDAM 

Reparatie 

Drijvende dokken van 4500 
tol 46000 ton hetvermogen 

W. F.- Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

SNIKKERS' HANDEl MIJ. N.V. 
TEL.· 44052 OVERSCHIE 82477 K 1800 

* 
DRAAD -.. DUNW ANDIG VLAMPUP EN 

LASBOCHTEN FITTINGS FLENZEN 

FABRIEKSKACHELS 

~·modern~ 

BINGHAM &CO. zonweringen 
jalouzieën 

"luxaflex" 

BINDHAM & CD. 

Amsterdam-Noord 

WASSEN VERVEN 

e 
A. VAN HOBOKEN & Co. 

ANNO 1774 

DEVIEZENBANK 

* 
PARKLAAN 82-H, TEL. 1181!0 (7 IUDea). TJ:UIJl 111'10 

ROTTERDAM 

-

. H. V. Vereenigde Touwfabrieken 
GEVESTIGD TE ROTTERDAM 

's-GRA VENWEG 264, TEL. 11.40.80 .. 

* 

Fabrikanten van: 

ST AALD_RAADKABELS 
HERCULESTOUW-PYTHONTOUW 
SISAL- EN MANILLATOUWWERK 

* 

En van de welbekende VERTO..PRODUCTEN: 

JABO 

sohiedam 
VELVETO 
UNIRO en 

cocos 
voor vloerbedekking. 

' '.(,. 



VRIJBEID IN 
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De V.V.D.-dag 
~tn de pers 

<Zie pag. 4>. 

WEEKBLAD YAN DE VOLKSPARTIJ YOOR YRIJHEID EN DEMOCRATIE 

() PG AAND E LIJNEN 
S ucces moge ook in de politiek niet àlles zijn, het 

welslagen van de V.V.D.-da.g op 17 September te 
Scheveningen gehouden, wordt terecht ook buiten de 
kring onzer geestverwanten als een teken erkend. Een 
teken, wel te verstaan, van een kentering die zich in 
het politieke leven aan het voltrekken is ten aanzien 
van het zo vaak doodverklaarde liberalisme. Wij ach· 
ten die belangrijk genoeg om er nog wat nader op in 
te gaan. We beginnen daarbij met een· herinnering uit 
een nu reea.s ver af schijnend verleden. . . . 
D e verkiezingen van 1922 brachten voor de toen 

pas opgerichte Vrijheidsbond een grote teleur
stelling, die vanzelf allerlei commentaar uitlokte. Onze 
toenmalige partijleiding zocht de nederlaag te verkla
ren uit allerlei accidentele omstandigheden: een nog 
niet voltooide organisatie, tekortkomingen in de pro
paganda-actie enz. Wij veroorloofden ons daartegen
over het geval uit een andere, meer principiële ge· 
l';ichtshoek te bezien en waagden de uitspraak, dat er 
een generatie over heen moest groeien, eer er voor het 
liberalisme in ons land een betere tijd zou aanbreken. 

D"t klonk nogal pessimistisch en die uitspraak 
werd ons dan ook allerminst in dank afgenomen. 

Sommigen zagen er zelfs een uiting van defaitisme in, 
dat ons uiteraard vreemd was. Wij betoogden daarop 
verder, dat slechts reïntegratie een regener::>.tle van het 
liberalisme zou kunnen brengen. 

Wat wij daarmee bedoelden? 
. :Pe. Vrijheidsbond ,bad het nog niet kunnen brengen 

tot een beginselverklaring. Men meende bij zijn op
richting te kunnen volstaan met de destijds vermaarde 
"tien punten", waarop de toen gefuseerde partijen en 
groepen tot overeenstemming waren gekoll).en. Eerst 
een jaar of vijf later aanvaardde men een door ons 
ontworpen beginselprogramma. 

Dát men aanvankelijk niet tot zulk een beginselfor
mulering kon komen, lag niet, gelijk toen tot onze 
"troost" werd gezegd, aan het feit, dat er bij de uit 
"neutrale" kring tot de V.B. toegatredenen een zekere 
afkeer van (het woord) liberalisme bestond, - het had 
diepere oorzaken. Deze waren te zoeken in de onzeker
heid, waarin men in eige:n kring verkeerde ten aanzien 
van de geldigheid van de inhoud der liberale grond
beginselen en de mogelijkheid hunner aanpassing aan 
en toepassing op de eisen van het ogenblik. In 't 
algemeen gesproken, kan men zeggen, dat het libera
lisme de verrassend snelle ontwikkeling der maat
schappelijke omstandigheden in de jaren van en na de 
eerste wereldoorlog niet had kunnen bijhouden. Wij 
doelen daarbij meer op het libereJisme als wetenschap
pelijk doordacht politieke stelsel dan het liberalisme 
zoals dat van de hand in de tand door de partij prak
tisch werd beoefend. 

R elDtegratie van het liberalisme leek ons daarom 
onafwijsbare eis. Reïntegratie dus als poging om 

te komen tot 'n eigentijds wetenschappelijk gefundeerd 
èn op de praktijlt gericht liberalisme. Het laatste zon
der het eerste toch zou niet meer zijn dan lapwerk. 
Voor zulk een reïntegratie nu scheen ons het tijdvak 
van één generatie niet al te ruim genomen. 

Er was, meenden wij, ook een reïntegratie in andere 
zin noodzakelijk, n.l. als poging tot reëel herstel van 
de eenheid onder alle vrijzinnig denkenden. Dit herstel 
immers was bij de stichting van de Vrijheidsbond niet 
bereikt, omdat al dadelijk de Vrijzinnig Democratische 
Bond zich bewust afzijdig hield. 

Ook deze reïntegratie, die zonèier principiële bezin
ning op de liberale grondbeginselen en hun toepassing 
niet mogelijk was, kon men moeilijk, vooral niet gezir,n 
de controversen die er destijds tussen de beide vrij
zinnige grl>(!peringen bestonden, van de ene dag op de 
andere verwachten. Ook daarvoor leek ons de tijd van 
één generatie niet te ruim geacht. 

• • * 

D e tweede wereldoorlog met al wat daaraan vast 
zat heeft een "stroomversnelling" in de tijd vér

oorzaakt, die op de duur meer en meer aan het libe
ralisme te~ goede komt. Naarmate fascisme en natio
naal-socialisme menselijke waarden schonden, ging 
men die waarden als toch ook op een of andere w:ijae 

' 

in het liberalisme verankerd, erkennen. En naarmate 
het dirigisme d-e menselijke vrijheid en de daaraan 
verbonden verantwoordelijkheid aanta,stte, ging men 
beseffen, dat ook hier nieuwe waardering van het 
liberalisme tot de eisen des tijds behoorde. Men kan 
dan ook thans spreken van een "school" van liberale 
denkers, die vaak onafhankelijk van elkander, het 
liberalisme nieuwe gestalte hebben gegeven. 

* • • 

U iteraard dringt dit alles niet onmiddellijk tot de 
de brede kiezersmassa door. Maar dat er hier 

iets aan het veranderen is, is voor ieder duidelijk. 

Wanneer wij dan ook met voldoening spreken over 
het succes van onze eerste V.V.D.-dag, dan doen wij 
het niet in de eerste plaats omdat het aantal bezoeker·s 
ons hoopvolle verwachting doet koesteren omtrent de 
activiteit, die liberaal Nederland bij de komende ver
kiezingen zal ontwikkelen. Wij doen het veeleer en veel 
meer omdat wij inderdaad deze V.V.D.-dag zien als een 
teken van die reïntegratie en regeneratie van het libe
ralisme, waarvoor wij dertig jaar geleden het tijdperk 
van een generatie noodzakelijk achtten. 

Het ons op de V.V.D.-dag ter hand gestelde geschl'ift 
"Opgaande lijnen" draagt zijn titel met meer recht dan 
misschien menigeen vermoedt! 

deR. 

Aan het Secretariaat van onze Partij aan de Kotûnginnegracht 61 ia. Den Haag wappert sinds de 
17de September elke dag de tûeuwe V.V.D.-vlag. 
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* * 
Kamermeerderheid in beginsel tegen 

van de gehuwde, discriminatie 
buitenshuis werl~ende vrouw 

.. ) 
Motie-Tendeloo-Fortanier-de Wit aanvaard 

De Tweede Kamer is de nieuwe parlementaire zitting begonnen met de aanvaar
ding van een voor de doorwerking van het o.a. in ons V.V.D.-program neergelegde 
beginsel van gelijkstelling voor de wet van man en vrouw zeer verheugende begin
~~elnitspraak. 

aan de in de practijk gebleken behoef
ten". 

Vergelijkt men het nieuwe artikel 97 nu 
met de voorstellen van de commissie-Uh
bink, dan blijkt, dat de minister van deze 
voorstellen practisch niets heeft overge
nomen. Naar de minister zeide, omdat in 
het georganiseerd overleg geen overeen
stemming was bereikt. 

Ten besluite van een aan het einde van het zittingsjaar 1954-55 aangevangen inter
pellatie van mej. mr Tendeloo (Arb.) over de positie van de huwende en de gehuwde 
ambtenares nam de Tweede Kamer na de op Donderdag 22 September - in het 
nieuwe zittingsjaar dus - voortgezette behandeling een motie aan van de inter
pellante, als eerste mede-ondertekend door onze geestverwante mevrouw Fortanier
de Wit, welke na een kleine aanvulling op suggestie van mej. dr De Vink (K. V.P.) 
is komen luiden: 

Het zou, naar de mening van mevrouw 
Fortanier, niet misplaatst zijn geweest als 
behalve een tijdige publicatie van het 
K.B., een toelichtende nota aan de Ka
mer was verstrekt. "De Kamer, gehoord de besprekingen over het Koninklijk Besluit van 13 Septem

ber 1955, van oordeel, dat, behoudens bij het blijken van misstanden, het niet op de 
weg van de Staat ligt, de arbeid van de gehuwde-vrouw te verbieden, nodigt de Re
gering uit de hiermede strijdende voorschriften te herzien". 

Aan de hand van een Regeringsnota, 
zo meende zij terecht, zou het vraagstuk 
op een meer geëigende wijze aan de orde 
zijn gesteld dan nu door middel van een 
interpellatie mogelijk is, omdat in het 
kader van het onderwijsdebat (deze in
terpellatie werd gehouden met onderbre
king van de behandeling van het ont
werp Kleuteronderwijs) o.m. de spreektijd 
voor alle Kamerleden even groot zou zijn 
geweest. 

Deze motie werd aangenomen met 46 tegen 44 stemmen. Vóór stemden de P.v.d.A., 
de V.V.D., de C.P.N., 5 leden van de K.V.P.-fractie (de dames dr De Vink en dr 
Klompé en de heren Koersen, mr Blaisse en Visch) en 2 leden van de C.H.-fractie 
(jkvr. Wttewaall van Stoetwegen en de heer Krol). 

Nadat minister Beel de vragen van de 
interpellante, mej. Tendeloo, had beant
woord, ontspon zich bij de replieken een 
algemeen debat, waarbij dan tevens in 
het geding was de inmiddels door mej. 
Tendeloo en mevrouw Fortanier-de Wit 
ingediende motie, waarin op dat ogen
blik alleen nog de later op suggestie van 
mej. dr De Vink tussengevoegde woor
den: "behoudens bij het blijken van mis
standen", ontbraken. 

Mevrouw Fortanier-de Wit, die bij de 
replieken onmiddellijk na mej. Tendeloo 
aan het woord kwam, bracht eerst in her
innering, dat in de M.v.A. op het V.V. 
over het wetsontwerp betreffende het 
Kleuteronderwijs (precies twee maanden 
geleden) was toegezegd, dat het stand
punt van de Regering inzake het vraag
stuk van de gehuwde ambtenares in ieder 
geval vóór de openbare behandeling van 
genoemd wetsontwerp aan de Kamer be
kend zou zijn. 

De Regering, zo heette het, had het 
vraagstuk in studie genomen en zou haar 
standpunt terzake binnenkort bepalen. 

Dinsdagmiddag 13 September, één uur 
vóór de aanvang van de openbare verga
dering, waarin het debat over het ont
werp Kleuteronderwijs zou worden be
gonnen, dwarrelde er, dank zij de onvol
prezen ijver van de griffier en zijn mede
werkers, een gestencilde brief op de tafel 
van de Kamerleden, inhoudende, dat zo
juist het bericht was binnengekomen, dat 
diezelfde ochtend een K.B. was getekend, 
waarin was opgenomen een wijziging van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
t~ver de positie van de gehuwde ambtena
res. 

"De Regering studeert" was de laatste 
jaren al herhaaldelijk vernomen en me
vrouw Fortanier verklaàrde ironisch dat 
nog te hebben geloofd ó6k. Wat was n.l. 
het gevàl? 

In Juni 1949 reeds had de toenmalige 
minister van Binnenlandse Zaken een 
commissie ingesteld met als taak een on
derzoek te doea naar het .aantal in Rijks
dienst werkzame ambtenaressen, naar de 
samenstelling van haar gezinnen en naar 
haar kostwinnerschap en bovendien om 
de minister, gelet op de resultaten van 
dat onderzoek, van advies te dienen met 
betrekking tot de vraag, welke gedrags
lijn mede voor de praktijk het meest aan
bevelenswaardig moet worden geacht ten 
aanzien van de huwende en de gehuwde 
ambtenares in Rijksdienst. 

In Januari 1952 werd het uitvoerige 
verslag van de commissie-Uhbink gepu
bliceerd. Dat is ruim 3'h jaar geleden! 

De Regering, zo merkte onze woord
voerster op, heeft dus wel "enige tijd" 
gehad om over de zaak, waar het om 
gaat, zich een oordeel te vormen. 

Waarom het resultaat van die studie 
zó laat en op de wijze, als is geschied, 
aan de Kamer kenbaar gemaakt moest 
worden, was haar niet duidelijk. En de 
manier, waarop dat geschiedde, getuigde 
naar haar mening van weinig deferentie 
voor de Volksvertegenwoordiging. 

MEVROUW FORTANIER-DE WIT 
••... pleidooi voor ·werkende vrouw .. ". 

-~et Koninklijk Besluit 
U it het K.B. bleek, dat de Regering 

het nu wenselijk achtte, de regeling 
inzake het in diens't nem~n van gehuwde 
vrouwen en het verlenen van ontslag aan J 

huwende ambtenaressen "aan te passen 

Wat nu de wijziging van het Algemeen 
Rijksambtenaren Reglement (A.R.A.R) 
betreft, daaruit bleek, dat de regering 
als algemene regel .handhaaft: 1. het ont
slag aan de vrouwelijke ambtenaar, die 
in het huwelijk treedt; 2. geen aanstel
ling van een gehuwde vrouw tot ambte
naar. 

Op deze alg!lmene regel worden een 
aantal uitzonderingen gemaakt, die opge
somd worden in het 2e en 3e lid van ar
tikel 97. 

Het verschil met de oude regeling zit 
hierin, dat tot nu toe als regel slechts 
uitzonderingen konden worden gemaakt 
indien het betrokken ambt als een bijbe
trekking kan worden waargenomen. 

Bij de nieuwe regeling zal het ook mo
gelijk zijn, als "uitzondering" een "regel" 
te treffen ten aanzien van hoofdbetrek· 
kingen voor "door Ons aangewezen amb
ten, groepen van ambten of groepen van 
ambtenaren, dan wel wanneer dit door 
Ons in een bijzonder geval of groepen 
van bijzondere gevallen wordt bepaald" . 

Op zichzelf achtte onze woordvoerster 
het interessant, dat de Regering tot de 

· ontdekking is gekomen, dat de praktijk 
eist, dat aan de gehuwde vrouw een vaste 
aanstelling als ambtenaar k a n worden 
gegeven. 

De overwegingen van het nieuwe K.B. 
zijn dus gebaseerd op de eisen van de 
praktijk. En wat is die praktijk? Die is 

DEZE BURGER 
is er niet helemáál kapot van, maar toch wel een beetje innerlijk-beschadigd, 
dat nu ineens de gehele K.N.P. uit zijn leven verdwenen is, spoorloos 
verzonken in de oceaan Vergetelheid; alleen de admiraar en de schout
bij-nacht zijn opgepikt door het goede S.S. Romme. 

Het is wel even wennen, wanneer je, vanuit je politielee venster, altijd 
naar het mooie ·laveren van dat vlaggeschippie hebt zitten te kijken, dat 
zo mooi op eigen kracht rondom de dikke R.K.V.P. manoeuvreerde, zó dat 
die dikke, grote er wel eens zenuwachtig van werd - om dan plotseling 
even een kolk te zien met een puntje van de mast erboven uit en dan 
helemaal niks meer. Weg. ·Afgelopen. Silence de Lemaire. En geen Welter
gewicht meer in de schaal. 

Nu moet ik wel eerlijk zeggen, dat ik het hè b zien aankomen. Direct na 
het mandement had ik ál bet gevoel dat er wel eens iets van dien aard 
zou kunnen ~ebeuren. Je hebt een fijne politieke neus, of je hebt 'm niet en 
ik bèb 'm. 

Het is overigens wel fijn tegenover de K.N.P.-kiezers dat de heren Welter 
en Lemaire nog even op eigen gelegenheid, zij het partijloos, in de Kamer 
mogen blijven zitten en dat zij niet, direct in de fractie van de R.K.V.P. 
behoeven te komen zitten. Dat is een lijn democratisch trekje. Niet dat één 
K.N.P.-kiezer zal begrijpen wat die partijloosheid van heren, die hun partij 
in een andere partij hebben doen opgaan, betekent. Niet dat er één mens 
is die vermag in te zien wat nu het verschil is tussen een echte R.K.V.P.'er 
en iemand die gezegd heeft: "ik kom strakkies zeker bij jullie", maar -
da's nou maar onzin - het .Jormalistische oog wil óók wat. 

Nee, het is allemaal lijn in orde, zowel ten opzichte van degenen die de 
beide heren hun mandaat hebben gegeven, als ten aanzien van het 
politieke zindelijkheidsgevoel van 

DEZE BURGER 

deze: dat de overheid, als werkgeefster, 
de gehuwde vrouw nodig heeft en niet 
schroomt, van haar arbeidskracht ge
bruik te maken. 

Het standpunt van spreekster was: als 
dit in de prakrijk zo is, dan is die over
heid als werkgeefster en ook als wet
geefster zedelijk verplicht, voor deze 
vrouw een gelijke rechtspositie te schep
pen als voor andere rijksambtenaren het 
geval is. Maar dat doet de overheid niet. 
Als wetgeefster bepaalt zij, dat de hu
wende ambtenares en onderwijzeres wordt 
ontslagen. 

De Regering beschouwt dit als een 
"compromisoplossing", zoals minister Beel 
verklaarde en de minister meende, dat 
deze oplossing meer voldoening zou 
schenken dan de huidige regeling. 

Feitelijke gegevens 

Nu vormt het probleem van de ar
beid der gehuwde ambtenares een 

onderdeel van het algemene vraagstuk 
van de arbeid van de gehuwde vrouw. 

Uit een recente publicatie in "Econo
misch-Statistische Berichten" van de 
hand van dr Pels blijkt, dat, uitgezonderd 
in de landbouw en de huiselijke diensten, 
waar een duidelijke achteruitgang waar
neembaar is, de arbeid van vrouwen in 
ons land na 1947 belangrijk is toegeno
men, in het bijzonder in de administra
tieve beroepen en het onderwijs, doch ook 
bij industrie, handel en verkeer. Dit geldt 
in het bijzonder voor de categorie vrou
wen ouder _dan 24 jaar. 

Dit zou tevens k u n n e n betekenen, 
zo zegt dr Pels, dat ook in ons land een 
toenemend aantal gehuwde vrouwen tot 
de beroepsbevolking dient te worden ge
rekend. Nieuwe cijfers zijn daarover ech· 
ter niet bekend. 

De situatie was echter zo, dat de ar
beid van de gehuwde vrouw buiten haar 
gezin in Nederland, uitgedrukt in per
centages, altijd zeer gering is geweest. 

In 1947 waren er in totaal onder de be
roepsbevolking 950.000 vrouwen, van wie 
er 200.000 gehuwd waren. Van die 200.000 
hadden 187.000 tevens een taak in haar 
gezin. Daarvan werkten er 152.000 regel
matig mee in het bedrijf van haar echt
genoot, zodat slechts 35.000 naast haar 
taak in het gezin ook in loondienst wa
ren bij derden. 

Van álle buitenshuis werkende vrou
wen is - om het nu in een percentage 
uit te drukken, waardoor het wat over
zichtelijker wordt - 3,7 pct gehuwd. 

Van alle gehuwde vrouwen wèrkt 1,75 
pct buitenshuis. Dit blijkt uit de cijfers, 
die het Centraal Bureau voor de Statis
tiek geeft over 1950. 

Laten wij aannemen, dat het percen
tage van 1,75 inmiddels iets is gestegen, 
dan zal toch altijd nog bet percentage 
van de gehuwde vrouwen, die buitenshuis 
werken, zeer gering zijn. 

Uit deze cijfers - zo kon onze woord
voerster concluderen - blijkt, dat het Ne
derlandse volk, mannen èn Vl'QUWen, nog 
steeds van oordeel is, dat als regel de ge
huwde vrouw - het zal zeker gelden 
voor de gehuwde vrouw en moeder -
haar natuurlijke taak uitsluitend heeft in 
het werken in haar gezin. 

De vraag echter weer het om gaat is: 
Bij wie dient nu primair de verantwoor
delijkheid te berusten voor de beslissing 
over de vraag of de gehuwde vrouw bui
tenshuis werk zal gaan verrichten? 

"Voor mijn fractiegenoten en mij is dit 
antwoord niet moeilijk te geven", aldus 
mevrouw Fortanier. "Deze primaire ver
antwoordelijkheid berust bij de echtgeno
ten, die in onderling overleg zelf hebben 
uit te maken, wat de belangen van het 
gezin eisen". 

Eerst wanneer zou blijken, dat de ge
huwde bevolking van Nederland voor een 
groot deel uit mannen en YrOuwen be
stond, die deze primaire verantwoorde
lijkheid niet aan kunnen, •n er voor de 
overheid aanleiding kannen zijn, te over
wegen wettelijke regelen te stellen, hoe-

(Vervolg op pag. f> 
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Actie betekent 
ledenwerf-actie 

0 p 19 en 20 September, vlak na de V.V.D.-dag 
te Scheveningen hebben al onze leden thuis

gezonden gekregen "Actie", een speciaal propagan
da-nummer van onze Partij, waarin het Liberaal Ma-
nifest is afgedrukt. . 

Maar daarin is niet alleen dit Manifest, dat in 
korte bewoordingen zich richt tot het Nederlandse 
volk afgedrukt, maar nog meer. En wel een oproep 
aan al onze leden om nieuwe leden te werven en 
namen op te geven van hen, die in aanmerking ko
men om lid te worden. 
· De actie, welke goed is ingezet op 17 September, 
dient thans echter in volle omvang voortgezet te 
worden. Ons ledental, dat nog steeds te gering is in 
verhouding tot ons stemmental, moet belangrijk uit
gebreid worden. Dat kan best. 

Als elk lid één nieuw lid aanbrengt, dan is in 
korte tijd het ledental verdubbeld. En tevens maakt 
die vergroting van het ledental het mogelijk, dat de 
penningmeester met een opgewekt gezicht rond
loopt. Want dan is de financiële basis van onze 
partij steviger. 

Stellig brengt een belangrijk groter ledental meer 
werkzaamheden met zich mede voor het secretariaat 
en voor de organisatie, maar het gaat tenslotte om 
het uitdragen van de liberale gedachten in een steeds 
bredere kring van onze samenleving. 

Daarvoor moet een ieder medewerken en daarvoor 
kan een ieder medewerken. Allerwegen bij vriend 
en tegenstander ontmoet men de gedachte, dat de 
V.V.D. een groeiende partij is, dat de liberale ge
dachte steeds meer veld wint. 

Welnu, waar de velden dus inderdaad wit zijn om 
te oogsten, moet als motto voor de komende maan
den uitgegeven worden: actie betekent ledenwerf
actie! 

D.W.D. 

De Fusie tussen 
K.V.P. en K.N.P. 

De maandenlange onderhandelingen tussen ver
tegenwoordigers van de Katholieke Volks

partij en de Katholieke Nationale Partij, of om het 
eens populair te zeggen, de partij van Romme en de 
partij van Welter, hebben, blijkens het Zaterdag j.l. 
gepubliceerde communiqué tot resultaat gehad, dat 
de K.N.P. gaat verdwijnen en dat in het geheel van 
de K.V.P.-fractie enige leden, die uit de kring van 
de K.N.P. komen, als candidaten voor de Tweede 
Kamerverkiezing geplaatst zullen worden. 

De onderhandelaars zijn het dus met elkaar eens 
geworden. Erg democratisch is dit niet aan de par
tijen zelf medegedeeld, want wij spraken eeq lid van 
de Partijraad van de Kath. Nationale Partij, die een 
en ander uit de krant had moeten lezen. En ons werd 
ook gezegd, dat het mandaat, dat de onderhande
laars van de zijde van de K.N.P. hadden, beslist niet 
zover ging, als thans is gepubliceerd. Hetgeen ook 
blijkt uit de later verschenen berichten over ont
stemming in de kring van de K.N.P. 

Maar, afgezien van die ontstemming, kan men 
toch als vaststaand aannemen, dat, waar de heer 
Welter met deze opsmelting accoord is gegaan, de 
KN .P. als politieke partij van het toneel gaat ver
dwijnen, zo zij al niet verdwenen is. 

Welke consequenties dat voor de komende Twee
de Kamerverkiezingen zal hebben, valt thans nog 
niet te ()verzien. Stellig zullen een aantal van hen, 
die van r.k. huize zijn en die tot dusverre op de 
K.N.P. gestemd hebben, bij de volgende Kamerver
kiezingen hun stem uitbrengen op de K.V.P. 

Maar er zullen er ook zijn, voor wie het stemmen 
op Romme inplaats van op Welter een te grote 
sprong betekent. Anderzijds zijn er ook vele niet 
rooms-katholieken, die bij vorige verkiezingen op de 
K.N.P. gestemd hebben en die thans stellig niet op 
de K.V.P. zullen stemmen. 

Zij hebben zich indertijd wellicht iets te weinig 
gerealiseerd, dat de K.N.P. primair ook eèn katho
lieke partij was. 

Hoe anderzijds de vele arbeiders, die de vorige 
keer nog op de K.V.P. gestemd hebben, zullen rea
geren op de toetreding van de heer Welter en de 
zijnen tot de K.V.P., valt ook nog niet te overzien, 
maar stellig zal van de zijde van de P.v.d.A. hier
over de nodige activiteit betracht worden. 

Wat onze partij betreft, valt evenmin thans reeds 
te overzien, in hoeverre uit deze fusie voor ons 
stemmenwinst zal komen, al k:an men de hoop 
uitspreken, dat velen, die een vorige keer op de 
K.N.P. stemden om welke reden dan ook, thans 
zullen inzien, dat het goed en nuttig is de krachten 
der V rijbeid te bundelen en dus te stemmen op de 
V.V.D. D. W. D. 
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ONTSLAG! 

Heel: "U doet te liberaal, m'n lieve" 
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Neem kennis van onze nieuwe brochu;e 

"OPGAANDE LIJNEN" 
Verschenen is een brochure, die uttsoat gemene Vergadering goed te keuNft Verkie

van de Valkspartij voor Vrijheid en Demo- zingsprogram geschieden. 

cratie, getiteld: Herhaaldelijk is in de laatste jaren op pu-

"OPGAANDE LIJNEN" 

Dit geschrift van 30 pagina's beoogt in 

~trekkelijk kort bestek een samenvatting 

op principiële basis te geven van de liberale 

beginselen. Met dit beeld als uitgangspunt 

worden vervolgens enkele lijnen getrokken, 

resp. ter discussie gesteld, waarlangs onze 

politiek zich in de toekomst zal kunnen ont

wikkelen, zonder dat daarbij in details is 

getreden. Dat zal immers in het door de Al-

blicatie van iets dergelijks aangedrongen. 
Centrales, afdelingen en .leden kunnen 

thans bewijzen, dat hun verzoeken in die 

richting ernstig waren gemeend, door tijdig 

zo groot mogelijke aantalle.n te bestellen bij 

het Algemeen Secretariaat van de V.V.D., 

Koninginnegracht 61 te 's-Gravenhage, 

girono. 67880. 

De prijs bedraagt 30 ct., bij afname van 

100 stuks 25 ct., van 1000 stuks 20 ct., 

alles per exemplaar. Verzendkosten voor re

kening van het Algemeen Secretariaat. 
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V.V.D.-DAG IN ·nE PERS 
Enthousiaste verslagen tn vele bladen 

Over publiciteit, welke onze V.V.D.-dag in de pers heeft ondervonden, mogen wij 

niet klagen; integendeel. 
Daar het naar onze mening zo is, dat velen slechts één of twee kranten lezen, 

leek het ons aardig in ons weekblad ·een aantal persstemmen op te nemen, welke wij 

hieronder laten volgen. 

Het Vaderland, dat op de vooravond, 
n.l. op 16 September een drietal artikelen 
gepubliceerd had van de hand van de 
heren Oud, Van Riel en Dettmeijer, 
schreef over de V.V.D.-dag o.m.: 

Het was in meer dan één opzicht een 
hi~torische gebeurteni!P, deze massale de
monstratie, naar haar aar.t eigenlijk niet 
passend in het liberalisme, maar daarom 
niet minder spontaan en hartelijk ge
meend. 

Deze dag zat vol symboliek en menig
een zal hebben gedacht, dit is het begin 
van een liberale herleving, het liberalis
me heeft zich bevrijd van de kluisters, 
die het zo lang hebben geremd." 

De Gorinchemse Courant schreef: .,Op
gewektheid en strijdlust kenmerkten d~ 
grote manifestatie van de VolkspartiJ 
voor Vrijheid en Democratie te Scheve
ningen. Met duizenden waren de leden 
van de partij bij elkaar gekomen." 

Het Parool schreef: .,Enkele duizen
den liberalen hebben prof. mr P. J. Oud 
Zaterdag hartelijk toegejuicht, nadat hij 
in het Kurhaus het woord had gevoerd 
ter gelegenheid van de V.V.D.-dag", 

Onder het opschrift .,Grootse Manifes
tatie van groei en kracht: Strijdlust ken
merkte V.V.D.-dag", schreef het Alge
meen Dagblad: .,Zo was heel het Gevers 
Deynootplein Zaterdag als het ware in 
beslag genomen.door de V.V.D." 

In het helwitte licht van . de blitz
la~tpen der fotografen en oog in oog met 
de lenzen van televisiecamera's", zo be
gon het verslag van de V.V.D.-dag in De 
Telegraaf, .,kondigde Zaterdag de voor
zitter van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie, prof. mr P. J. Oud, voor een 
stampvolle Kurzaal in Scheveningen en 
·via de daar opgestelde microfoon van 
Hilversum II voor de honderdduizenden 
in den lande, de opmars van het libera
lisme aan". 

De Maasbode ving zijn verslag aan met 
de woorden: .,De V.V.D.-dag, die Zater
dag in Scheveningen gehouden werd, 
vond zijn onmiskenbare climax in de 
merkwaardige dubbelvergadering, waar
toe de opkomst van circa 10.000 aanhan
gers van de liberale vrijzinnigheid ge
dwongen had". 

Het Deventer Dagblad schreef in zijn 
verslag o.m.: .,Voor de organisatoren van 
deze eerste V.V.D.-dag en uiteraard voor 
het Partijbestuur was het bijeenroepen 
van de geestverwanten voor een grootse 
betoging min of meer een waagstuk. 

De V.V.D. heeft tot dusver haar propa
gandistische kracht gezocht in de over-

(Vervolg van pag. 2) 

wel men ook dan niet voorbij zou kun
nen gaan aan het feit, dat met een ver
bod het gestelde doel niet zou zijn te be
reiken, doch alleen met opvoeding en vor
ming in de ruimste zin van het woord. 

De mentaliteit van het Ned'erlandse 
volk, kon onze geestverwante vaststel
len, is zo echter niet. Er is dan ook voor 
de Nederlandse overheid geen aanleiding 
een wettelijke regeling te treffen tot ver
bod van arbeid van de gehuwde vrouw in 
het algemeen, en ook geen àanleiding de 
tot nu toe geldende regel van ontslag aan 
de gehuwde en huwende ambtenares en 
onderwijzeres te handhaven .. 

Dit ons standpunt is, naar spreekster 
nog eens uiteenzette; eën uitvloeisel van 
onze beginselen, die de waarde van de· 
menselijke perso.onlijkheid, van man èn 
vrouw, en de persoonlijke verantwoorde
lijkheid zien aangetast als de overheid, 
anders dan in gevallen, waar het alge
meen belang dit uitdrukkelijk eist, dwin
gend gaat ingrijpen in persoonlijke ver
hou~iingeri. 

Betekent dit nu, dat de overheid een 
gehuwde· ambtenares of onderwijzeres 
naar onze mening nooit mag ontslaan? 
Natuurlijk betekent het dit niet. Doch dat 
zal dan, naar mevrouw Fortanier uit
eenzette, alleen geschieden op "gronden, 
die gelden voor a 11 e rijksambtenaren, 
waaronder bijv. plichtsverzuim. 

Zij merkte echter op, nooit te hebben 
horen verluiden, dat dit een euvel zou 
zijn, waaraan in het bijzonder de gehuw
de ambtenares mank zou gaan. 

Uit het feit, dat de Regering uit prak
tische overwegingen heeft vastgesteld de 
aanstelling van gehuwde en huwende 
ambtenaressen gemakkelijker te maken, 
maakte zij op, dat de Regering geen 
slechte ·ervaringen heeft met deze cate
gorie ambtenaren. 

reding door woord en geschrift. Het mid
del van de demonstratie, zoals andere 
politieke partijen en met name de P.v. 
d.A. en de K.V.P. dat kenden, had zij 
nog nie~ gehanteerd". 

In een uitvoerig verslag schreef Het 
Dagblad van het Oosten: "Reeds bij de 
voorbereidklg bleek, dat men op een zeer 
grote opkomst kon rekenen, hoezeer 
sommige leden ook hun aanvankelijke 
aarzeling om deel te nemen aan een po
litieke propaganda-demonstratie moesten 
overwinnen. 

Des avonds hebben we, tussen de num
mers van een uitstekend cabaret-pro
gramma door, dat aan de duizenden gas
ten werd aangeboden, een gesprek ge
voerd met de voorzitter van de bijeen
komst in het Circusgebouw, mr D. J. van 
Gilse, procureur-generaal bij het Ge
rechtshof in Den Haag en fungerend di
recteur van politie, die zijn tevredenheid 
betuigde en van oordeel was, dat nog wel 
enkele onvolkomenheden waren geble
ken, doch dat deze een eventueel volgen-· 
de keer zeker vermeden kunnen worden. 

Een volgende keer ...... .,l'appetit vient 
en nangeant" zegt het spreekwoord. De 
eetlust is terdege opgewekt, doch niet 
meer dan om de drie, hoogstens om de 
twee jaar zal men zulk een demonstratie 
organiseren. 

De heer Oud sprak des middags met 
trots van het liberaal reveil, van de op
gaande lijn, van de groei van de V.V.D. 

De winst, die de V.V.D. sinds haar 
oprichting geboekt heeft, bleek Zaterdag 
niet alleen gedemonstreerd te worden 
door het getal, maar ook door de ver
andering in mentaliteit, die nu toeliet, 
dat na afloop van de beide vergaderin
gen vóór het Kurhaus in het openbaar 
en masse aanhankelijkheid betuigd werd 
aan de leider van de V.V.D., prof. Oud en 
die des avonds in de grote Kurzaal de 
velen hartelijk de refreintjes deed mee
zingen, waartoe de artisten opwekten". 

Ook de Amersfoortscha Courant bracht 
een uitgebreid verslag van de V.V.D.-dag 
en schreef daarin o.m. "Dank zij de de
gelijke organisatie, waarvoor de heer D. 
W. Dettmeijer, wethouder van Den Haag 
en zijn mannen alle lof toe komt, is de 
eerste V.V.D.-dag op een perfecte wijze 
geslaagd". ·" 

Het Algemeen Handelsblad bracht zee1· 
uitvoerige verslagen, zowel van de bij
eenkomst in het Kurhaus als die in het 
Circus en ving zijn overzicht aan met de 
woorden: 

"De V.V.D.-dag van Zaterdag 17 Sep
tember is in alle opzichten tot een vol-

De schoonmaaksters 
wat .<~iet, zo vroeg spreekster, de Re-

gering nu eigenlijk als rechts
grond om wèl gehuwde vrouwen in 
Rijksdienst te nemen, maar haar dan alSJ 
regel een slechtere rechtspositie te geven 
dan aan andere rijksambtenaren? Thans 
is bepaald, dat de , mogelijkheden tot 
handhaving in vaste dienst worden ver
groot, maar de algemene regel blijft: ont
slag. 

Mijn fractiegenoten en ik - zo kon 
mevrouw Fortanier-de Wit verklaren 
vinden deze regeling in strijd met de 
menselijke waardigheid van de vrouw en 
niet in overeenstemming met de positie, 
die de gehuwde vrouw in het huidige 
maatschappelijke leven inneemt. 

Zij moest hierbij bovendien wel opmer
ken, dat zij het altijd bijzonder pijnlijk 
had gevonden als de Regering haar 
standpunt verdedigde met de sfelling, dat 
de gehuwde vrouw in haar gezin thuis 
hoort, en dat daarom als regel ontslag 
bij huwelijk gegeven dient te worden, te 
moeten bedenken, dat van de gehuwde 
vrouwen in rijksdienst de schoonmaak
sters van kantoorlokalen het overgrote 
deel uitmaken. 

Deze gehuwde vrouwen zijn precies van 
huis op de uren, dat het gezinsverband 
het meest intens wordt beleefd. 

Er waren in 1950 blijkens het rapport 
van de commissie-Uhbink 10415 gehuwde 
werksters in rijksdienst, terwijl er slechts 
753 gehuwde vrouwen in rijksdienst wa
ren, die niet als schoonmaaksters werk
zaam waren. Dat betekent, dat er op 
iedere 5 gehuwde vrouwen in rijksdienst 
3 werkzaam zijn als schoonmaaksters. 
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I October 
begint een nieuw kwartaal. Als U nog geen NRC-lezer bent, 
wordt het dan NU. De bezorging kan onmiddellijk ingaan: 
de betaling per 15 October a.s., mits U bij Uw opgave ver
meldt "met 14 dagen gratis ontvangst", 

Als Uw opgave Zaterdagochtend binnen is, ontvangt U nog het fraaie 
Zaterdagnummer met het belangwekkende Wekelijks Bijvoegsel •. 

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 
POSTBUS 824 - ROTTERDAM - TELEFOON 111.000 

ledig succes geworden. Deze demonstra
tieve bijeenkomst van verscheidene dui
zenden liberalen uit het gehele land zal 
ongetwijfeld een mijlpaal blijven op de 
weg van een "eigentijds" liberalisme, dat 
in steeds bredere lagen van ons volk 
wortels begint te schieten." 

Wij besluiten deze reeks van pers
stemmen, welke wij nog met tientallen 
zouden kunnen vermeerderen met een 
aanhaling uit de Haagse Post, waar de 
Haagse Postiljon het volgende schreef: 

"Gelukkig het land, waar de vorstin 
bet geregeerd worden zo aanlokkelijk 
weet te maken. Laat ik hier dadelijk bij 
zeggen, dat ook anderen in die richting 
hun best doen. Dit viel mij althans op, 
toen ik de vorige week de Kurzaal op 
Scheveningen tot de nok gevuld zag met 
goede vaderlanders, die ter gelegenheid 
van de V.V.D.-dag aandachtig luisterden 
naar prof. mr P. J. Oud. 

Op alle gezichten een verlangen om 
geregeerd te worden door de liberale 
mannen en vrouwen. En van het podium 
af werd bij herhaling en met nadruk ver
klaard, dat het inderdaad een groot ge
luk zou zijn, wanneer dat verlangen kon 
worden bevredigd. 

Zover was het echter nog niet, maar 
door versterking van de partij, door een- . 
dr·achtige liberale samenwerking en door 
luachtige oppositie kon men toch wel 
degelijk zekere vreugden aan het ge
regeerd worden beleven. 

Ik kwam zo?eer onder de indruk. dat 
ok naar de foyer ben gegaan om te over
peinzen of mijn conclusie min of meer 
juist was, iets waar ik natuurlijk aan 
twijfelde, omdat ik politiek ongeschoold 
ben. Maar tot peinzen ben ik niet ge
komen, want in de foyer vond ik acht 
televisie-apparaten, waarop acht Mees
ters Oud mij bleven toespreken. En ik 
was met diep respect vervuld voor het 
moderne raffinement, waarmee zo'n po
litieke vergadering om zich heen grijpt. 
Op dat moment zou ik beslist libemal 
zijn geworden, als ik het niet van huis 
uit was geweest." 

Katholieke uitingen 

A Ivorens haat;, klemmende betoog te 
beëindigen met de mededeling, dat 

zij en haar fractiegenoten hun stem aan 
de motie-Tendeloo zouden geven, toonde 
zij nog met tal van citaten aan( welk een 
kentering in de opvattingen in uitgebrei
de rooms-katholieke kring valt te consta
teren, 

In Juni 1948 aanvaardde het R.K. Vrou
wendispuut een 10-tal conclusies, waar
van de kern was: Ingrijpen van de Staat 
- èn als werkgever èn als wetgever -
in de vorm van een meer of minder uit
gebreid arbeidsverbod voor de gehuwde 
vrouw is, gezien van het gezinsbelang 
uit, ongewenst. 

Eerst wannee1· een grondig onderzoek 
heeft aangetoond, dat gezinsontwrichting 
tengevolge van de niet-gezinsarbeid van 
de gehuwde vrouw veelvuldig optreedt, 
zal de Staat het recht hebben in te grij
pen. 

Het (r.k.) Centrum voor Staatkundige 
Vorming publiceerde in Juli 1951 een rap
port, dat tot dezelfde conclusie kwam, 
waaruit, naar spreekster vaststelde, 
blijkt, dat niet alleen r.k. vrouwen, maar 
ook r.k. mannen, die over deze zaken 
hebben nagedacht, tot dezelfde conclusie 
zijn gekomen als die, welke zij citeerde. 

Het persoonlijke standpunt van de hui
dige minister van Onderwijs, K. en W., 
mr Cals, ten aanzien van de gehuwde 
onderwijzeres en de gehuwde kleuter
leidster is bekend. En bekend is ook het 
standpunt van het Eerste Kamerlid voor 
de K.V.P., pater Beaufort, die in 1949 in 
"De Volkskrant" tegenover prof. Romme 
een standpunt heeft verdedigd, dat ge
heel gelijk is aan dat, hetwelk ook me
vrouw Fortanier en haar geestverwanten 
innemen. 

"In het verslag van de V.V.D.-
dag, dat in ons vorig nummer 
verscheen, werd niet vermeld, 
dat de beide jonge mensen, die in 
hun lichtblauw nylon-kleding bij 
de vlag-aanbieding voor zulk een 
aardig effect zorgden, een doch
ter en een zoon van onze V.V.D.
raadsleden in Dirksland waren, 
en wel mejuffrouw Janny Roon 
en de heer Adriaan Gestel. 

Het initiatief is uitgegaan van 
de Ondercentrale Middelharnis; 
de afdeling Dirksland heeft voor 
de uitvoering zorg gedragen en 
tevens de costuums !aten ver
vaardigen. 

' 

Wij brengen alle betrokrl:enen . 
op deze plaats gaarne hulde voor 
dit aardige idee, dat bijzc,nder is 
gewaa1·deerd.'' , _________ _) 

Het Algemeen Secretariaat van 
de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie is g·evestigd Konin
ginnegracht 61 te 's-Gravenha~e, 
telefoon 111768 en 114375, g1ro 
67880. 

Aanvaarde motie 

0 ok in de Kamer bleken het geluk
kig niet uitsluitend de v r o uwe n 

van de rechtergroepen te zijn, die het 
standpunt van de Regering afkeurden, 
maar ook enige manlijke afgevaardigden. 

Zo kregen de r.k. dames dr De Vink en 
dr Klompé haar fractiegenoten Koersen, 
mr Blaisse en Visch mee en jkvr. Wtte
waall van Stoetwegen <c.h.) haar fractie
genoot de heer Krol. 

Zo sprak de Kamermeerderheid zich tè
gen de disct·iminatic van dè gehuwde 
werkende vrouw uit. In feite was die 
meerderheid zelfs eigenlijk nog groter. 

Mr de Graaf (K.V.P.) kwam natuurlijk 
vlak voor de stemming mede namens zijn 
fractiegenoten mr· Van Rijckevorsel, dr 
Mol en ir Van Meel, verklaren, dat zij 
het wèl eens waren met het standpunt 
van de dames De Vink en Klompé, maar 
niettemin meenden op grond van een be
zwaar tegen de tekst van de motie daar 
niet voor te kunnen stemmen. 

Zij hadden aan de woorden: "behoudens 
bij het blijken van misstanden" (toege
voegd op suggestie van mej. De Vink) 
nog willen zien toegevoegd: "of bij ge
rechtvaardigde vrees daa1·voor". 

Tegenover het frisse geluid van dr De 
Vink verdedigde pater Stokman namens 
het grootste deel van de K.V.P.-fractie 
nog het verouderde standpunt tegenover 
het "vraagstuk" van de gehuwde werken
de vrouw. 

Is het. helaas, niet te verwachten. dat 
het K.B. van 13 September naar aanlei
ding van de aangenomen motie zal wor~ 
den gewijzigd, als principiële uitspraak 
van een Kamermeerderheid is zij niette
min van groot belang en eveneens zal zij 
ongetwijfeld haar uitwerking niet missen 
bij de nadere toepassing van het K.B. en 
bij het vaststellen van de uitzonderings
gevallen. A. 
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Het personeel van het Secretariaat, voor het gebouw aan de Koninginnegracht 61 
in Den Haag, op Maandag 19 September, verheugd, dat de V.V.D.-dag voorbij 

en . . . geslaagd is. 

AFDELINGSNIE UWS 

Prijzenswaardig initiatief van de 
afdelingen Delft en Nieuwolda 
Het hoofdbestuur van onze Partij 

mocht zowel van de afdeling Delft als 
van de afdeling Nieuwolda een bijdrage 
ontvangen in de kosten, die Wèrden ge
maakt voor het organiseren van de zo 
geslaagde V.V.V.-dag te Schéveningen. 

Een prachtig gebaar? Wie volgt? 

Centrale Assen stelde 
candidatenlijst samen. 

Door de Centrale-vergadering Assen 
(Drenthe) werd de navolgende lijst van 
candidaten voor de a.s. verkiezingen 
van de leden der Tweede Kamer (voor
lopig-) opgemaakt: 

1. Prof. mr P. J. Oud, Rotterdam; 
2. R. Zegering Hadders, Emmen; 3. 
Mevrouw A. Fortanier-De Wit, Over
veen; 4. F. den Hartog, Hoog-Blok
land; 5. H. A. Korthals, Voorschoten; 
6. Joh. H. G. Cornelissen, Amsterdam; 
7. Mr H. F. van Leeuwen, Laren; 8. G. 
Ritmeester, 's-Gravenhage; - J. H. J. 
Ankersmit, Deventer; 10. Mr L. R. J. 
ridder van Rappard, Gorinchem; 11. 
Mr J. F. G. Schlingemann, Goes; 12. 
Mevrouw G. Doornbos-Oosting, Roo
dcschool; .13. Mr F. Portheine, Leiden; 
14. P. Merkelijn, 's-Gravenha.ge of F. 
Pot, Deventer; 15. Dr E. Nordlohne, 
Amsterdam; 16 Dr B. W. Kranenburg, 
Wierden; 17. Mr dr H. K. de Langen, 
Meppel; 18. J. D. Alberti, Ruinerwold; 
19. Mevrouw R. M. Buurma--Vrede
voogd, Assen'; 20. D. de Ruiter. Zuid
laren. 

In de bedoelde vergadering, welke 
onder leiding stond van ir E. Biewenga, 
werden ook de Drentse afgevaardigden 
voor de Verkiezingsraad van de V.V.D. 
aangewezen, nl. ir E. Biewenga, L. 
Piers en mr dr H. K. de Langen met 
als plaatsvervangers, resp. de hEren F. 
Faber, M. Tammens en clrs J. Kuipers. 

Ingevolge besluit der vergadering 
tract mevrouw Runsink uit Emmen tot 
het Centrale-bestuur toe. 

De heer R Zegering Hadders, lid van 
de Tweede Kamer, hield na afloop van 
het huishoudelijk deel der vergadering 
een inleiding over actuele politieke on
derwerpen. 

Centrale Leiden vergaderde 
In een Zaterda.g 10 Septembei· j.l. te 

Gouda gehouden vergadering van de 
Centrale Leiden onder voorzitterschap 
van mevr. P. H. Smits Witvliet en in 
aanwezigheid van de heer L. van Vlaar
dingen, is de voorlopige lijst van de 
Kamercandidaten voor 1956 "OL!s volgt 
samengesteld: 

1. Prof. mr P. J. Oud; 2. Drs H. A. 
Korthals; 3. Mevr. A. Fortanier-De 
Wit; 4. F. den Hartog; 5. J. G. H. Cor
nelissen; 6. G. Ritmeester; 7. MI' H. F. 
van Leeuwen; 8. R. Zegering H&dders; 
9. H. J. Ankersmit; 10. Mevr. mr J. M. 
Stoffels-Van Haaften; 11 Mr dr B. 
W. Kranenburg; 12. C. van der Linden; 
13. ir L. G. Oldenbanning; 14 mr J. de 
Wilde; 15. Mr dr C. Berkhouwer; 16. 
Mr F. Portlieine; 17. J. Kruijsheer; 
18. Prof. mr R.P. Cleveringa; 19. Mevr. 
P. H. Smits-Witvliet; 20. A. de Boer. 

Voorafgaande aan de samenstel
ling van de lijst werden de leàen van 
de Verkiezingsraad benoemd: 1. T. 
van den Bevg Azn; 2. M. W. Kooi; 
3. Mr A. van Kurve. Plaatsvervan
gers: 1. Drs T. J. Hooftman; 2. W. 
Breedveld en 3. Mr J. Drijber. 

Bestuur Centrale Nijmegen 
Het bestuur van de Kamer-Centrale 

Nijmegen is als volgt samengesteld: 
Mr H. P. Beets, voorzitter; mevrouw 

A. Bergsma-Feenstra, secretaresse; 
mr A. K. H. S. Haitsma Mulier, pen
ningmeester, allen te Nijmegen; A. C. 
L. Bon, Doetinchem; J. D. Sellwk en 
R. te Gussinklo, Winterswijk; mevrouw 
A. van Verssendaal--Hol, Tiel; J. P. L. 
ter Kuile, Neede; G. J. van Ommeren, 
Maurik, en Joh. de Bruin, Culemborg. 

Aan de Administratie van 

"VRIJHEID EN DEMOCRATIE" 
Postbus 43 - Amersfoort 

Ondergetekende wenst zich te abonneren op het weekblad "Vrijheid 
en Democratie" als 

* 
* 
* 

Naam: 

Adres: 

Kwartaalabonné à f 1.90 per kwartaal 
Jaarabonné à f 7.50 per jaar 
Doorhalen s.v.p. wat niet verlangd wordt 

..•.. 
Postgiro 245103 t.n.v. de Penningmeester 
van "Vrijheid en Democratie", Amersfoort 

Handtekening 

" 
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En nu: Aan de· s.lag! 
Breng de IJiheràlen THUIS in de V. V.D. 

De prachtig g·eslaag·de V. V.D.-Dag was geen demonstratie op zichzelf, 
maar vormde de inzet van een grote activiteitsontplooiing van de 

partij. 
Daarmee werd het verkiezingsjaa~ geopend, hetgeen niPt wil zeggen, dat 

de leden nu verder vol belangstelling kunnen afwachten wat het partij
apparaat in de komende maanden te zien zal geven. 

Neen, thans worden de leden -ALLE leden -betrokken in de actie tot 
versterking van de V.V.D. Nu krijg-t iedereen de gelegenhl'id zijn steentje 
bij te dragen. Dat zal geschieden in de ledenwerfactie, dil' thans PUNT 
EEN op het programma is. 

U hebt inmiddels het blad "Actie" ontvangen, waarin het Liberaal 
Manifest is gepubliceerd en waarin het verdere verloop van de 

• Ledenwerfltetie is uitgestippeld. Thans wordt van U verwacht, dat U actief 
zult optreden. Daarom heette onze Sl)eciale uitgave ook "Actie" omdat zij 
tot actie opwekt. 

D
e gehele Ledenwerfactie is gebaseerd op de gedachte, dat men de 
liberaal denkenden minder gemakkelijk van hun politieke overtul

ging-blijk doet geven dan de aanhangers van andere politieke richtingen. 
Men heeft ze niet gemakkelijk onder het gehoor, zoals bij confessionele 

partijen het geval is en men treft in het bedrijfsleven geen grote aantallen 
gegadigden bijeen, zoals dat bij socialistische partijen het geval pleegt te 
zijn. 

Talloze liberalen schuwen "de politiek" en daarom brengt men ze moeilijk 
naar vergaderingen en bijeenkomsten. 

Niettemin heeft de V.V.D.-dag bmvezen, dat men over deze aarzeling en 
terughoudemlheid heen begint te komen, omdat men er van overtuigd Is, 
DAT DIE PASSIVITEIT THANS PLAATS MOET MAKEN VOOR 
ACTIVITEIT. 

V andaar: ACTIE! Uw taak is nu in de eerste plaats te helpen bij bet 
inzamelen van adressen _van personen, die voor het lidmaatschap 

naar Uw Jnening in aanmerking kon~en. 
In .,Actie" vindt U een aanmeldingsbiljet, waarop ruimt" is voor de 

adressen van 5 gegadigden. Zonder twijfel kan elk lid in zij "~·eving wel 
5 sympathiserende pèrsonen opgeven. Doet dit zonder verW•J•. 

Op dit adressenmateriaal berust n.l. de gehele voortzetting van de Leden
werfcampagne. U vult dus de adressen in en zendt de uitgeknipte lijst aan 
het Algemeen Secretariaat der V.V.D., Koninginnegracht 61, 's-Gravenhage. 

Daar worden de adressen gesorteerd, de dubbeltelllng·en er uit gehaald 
en afdelingsgewijs verzameld. Elke afdeling krijgt dan de beschikking over 
een groot aantal adressen, waaraan reeds het Liberaal Manifest met de 
folder: .,Dit najaar staat in het teken van de stembus" werd toegezonden 
door het Algemeen Secretariaat. 

Dit_ alles geschiedt strikt vertrouwelijk, want wij kunnen ons voorstellen 
dat U het onaangenaam zotuit vinden wanneer Uw tip bij de betrokkene 
niet in goede aarde zon vallen. 

Maar U behoeft het bij dit minii~111tn aan medPwe~king aan de Le~en
werfaetie niet te laten. VPrsclullende Uwer kenJUssen zult U welhebt 

zelf beter dan een ander er van kunnen overtuigen, dat zij thans lid van 
de partij moeten worden. 

In "Actie" vindt U ook twee Iedencoupons. Hoe meer U zich op dit terrein 
verdienstelijk maakt, des te groter zal de waardering van de partij zijn, 
want het vereenvoudigt en -versnelt de versterking van het ledental. 

W ij geven U deze belang·rijke tip: gebruik de telefoon. In een kort, 
zakelijk gesprek over de telefoon bereikt_ men dikwijls meer dan 

met een lange gedachtenwisseling. 
De eerste order is dus: STUUR UW ADRESSEN IN. De tweede luidt: 

ONTWIKKEL INMIDDELS EEN ZO GROOT MOGELIJKE J,EDEN

WERVINGSACTJVITEIT. 

D 
it wordt een SJ)Ortief opgezette campagne. Een co?Ipet~tie, waarin. de 
beste prestaties worden beloond. Voor de prem1es z1e de spec1ale 

uitgave "Actie". Bent U het blad kwijt, of hebt U het zo goed opgeborgen, 
dat U niet meer weet waar het ligt, laat dan even bij de afdelings-secretaris 
een nieuw exemplaar halen. 

Laat de adressen bij 'duizenden, neen bij tienduizenden binnenkomen. \ ____________________________ r 

In de pauze van de cabaret-avond in een foyer van het Kurhaus trachten de 
beide voorzitters van de middagvergaderingen, de heren D. W. Dettmeijer en 

· mr D. J. van Gilse, de financiële zorgen van de penningmeester van de Haagse 
afdeling van onze partij, mr C. M. Seret, .weg te lac~en. 



VB.LillEID EN DEMOCRATIE 

Overheid en 
Zeer geachte redactie, 

Het zijn de lonen en de prijzen waar
om thans onze nationale welvaart 
draait. Ik behoef niet in détails te tre
den, want deze zijn U wellicht beter 
nog dan mij bekend. Hoe hoger de pro
ductiviteit, hoe hoger de lonen kunnen 
zijn en hoe hoger daarmede de alge
mene welstand kan worden opgevoerd. 

Het bedrijfsleven i.c. de werkgevers 
wordt in vele toonaareden aangespoord 
met de tijd mee te gaan (kijk naar 
Amerika!) en vooral de efficiency en 
daarmede de productie per werkkracht 
op te voeren. 

Ook de minister i.c. de regering zingt 
mee in dit koor. Is de verkapte loon
ronde van 3 %, waarbij deze ,,niet mag 
worden doorberekend in de prijzen" 

Copie t~oor deze rubriek N 
zenden ft44T: 

Jl.e;u.tfr, Joh. H. SpringeT, 
Alexandentraa' 15, Haarlem. 

* * * 
Onze conferentie op 

8 Oct. a.s. 

D e volgende week nu is onze 
conferentie. 

Wij hopen U Zaterdag 8 Octo
ber 's middags tussen half vier 
en vier uur in het koetshms van 
de Pietersberg in Oosterbeek 
met de thee te ontvangen. U 
krijgt daar dan meteen de deel
neemsterslijst, waarop de plaats 
van Uw bed zal zijn vermeld. 

Er zal geen speciale bus rij
den, maar de verbinding per trol
leybus 1 met het station Arnhem 
is góed (halte hotel Vreewijk). 

Mocht U vergeten hebben U 
aan te melden, doe het dan nu 
direct; er zal nog wel 'n plaatsje 
zijn. J. H. S. 

productiviteit 
niet een nieuw couplet dat aan dit lied 
wordt toegevoegd? 

Want deze 3 % moeten toch worden 
gevonden in verhoging van producti
viteit, wil de werkgever ze niet uit 
eigen zak betalen. 

Maar wanneer de overheid van het 
bedrijfsleven meer productivite:t ver
langt om op deze wijze meer welvaart 
voor de massa te bereiken (waarmee 
m.i. zeer zeker de liberaal accoord kan 
gaan), dan is het ook consequent, dat 
de overheid (rijk, provincie, gemeente 
en semi-overheid) een en ander stimu
leert do~r zelf suggestief het voorbeeld 
te geven. Immers zij is verreweg de 
grootste werkgeefster in den lande. 

Is het met de verbetering van • onze 
nationale productiviteit sinds de oorlog 
niet zo gesteld, dat deze in belangrijke 
mate wordt gedrukt door de producti
viteit in de mijnen (Staatsqüjnen), die 
ondanks de belangrijke mechanisatie en 
investering het vooroorlogse peil nog 
niet hebben bereikt? 

Kan de V.V.D. bij de komende be
schouwingen van de regering niet eisen, 
dat bekend wordt gemaakt wat de re
gering aan productiviteit doet (aantal 
ambtenaren ook thans weer toegeno
men). De V.V.D. heeft als oppositie 
een positieve taak en moet m.i. eisen, 
dat de overheid inzake de verhoging 
der productiviteit een tastbaar voor
beeld geeft. 

Er zijn verhaaltjes die zeggen, dat 
elke poging om meer efficiency te be
reiken in het overheids-apparaat, 
strandt op tegenwerking van de amb
tenaren. Wanneer deze categorie van 
werknemers hogere salarissen verlangt 
(en wellicht terecht), dat men dan als 
voorwaarde meer efficiency en produc
tiviteit verlange. 

In het bedrijfsleven is de ervaring 
opgedaan, dat zodra experts zich gaan 
bezighouden met reorganiseren al spoe
dig blijkt, dat besparingen van 20 à 
30 % en soms meer mogelijk :r..ijn. 

Mogen wij dan niet eisen van de 
overheid dat zij, die tenslotte onze be
lastingcenten uitgeeft, aan efficiency 
en productiviteitsverhoging gaat doen, 
niet hier en daar, maar over alle linies? 

En nu zou il: zo graag zien, dat onze 
Kamerfracties hierop eens fiks en tel
kens weer de aandacht vestigen door 
daarop te gaan tamboeren! "Slaet op 
de trommele". 

Wil er bij de overheid iets van te-

Aan het Nederlandse Volk: 

LIBERAAL 
DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

• J 

is de staatkundige organisatie, waarin tezamen zijn gekomen de liberalen, 
vele leden van· de vroegere Vrijzinnig Democratische Bond en politiek
,.daklozen", om gezamenlijk een tehuis te ,vormen voor de politiek-vrijzin-
nigen in Nederland: .. 
Wat hen verenigt zijn hun gemeen~happelijke opvattingen over de ver
houding van godsdienst en politiek en over de rechten en plichten van de 
individuele ~ens in een maatschappij, waarin vrijheid, verdraagzaamheid 
en sociale gerechtigheid tot gelding kunnen komen. 
Zij geloven ip een eigentijds liberalisme, dat inhoud geeft aan deze idealen 
en dat vóór alles is een geesteshouding. 

DE Y.Y.D. IS EEN VOLKSPARTIJ 

omdat zij niet behartigt een klassebelang, maar streeft naar behartiging van 
de geestelijke, sociale en economische belangen van het gehele volk, in al 
zijn geledingen. 

DE V.V.D. IS DUS OOK GEEN .. KAPITALISTISCHE .. PARTIJ 

zoals sommigen wel eens om doorzichtige redenen beweren. Zij w i 1 dat 
niet zijn, maar zij is het 'ook niet. Zij kreeg immers reeds de stemmen van 
bijna een half millioen (500.000) kiezers, terwijl slechts enkele tiendui
zenden Nederlanders een hoog inkomen genieten. 
Velen van die welgestelden stemden op de confessionele partijen en een 
aantal hunner stemt tegenwoordig ook op de Partij van de Arbeid. 
In a 11 e partijen vindt men kapitalisten, middenstanders en arbeiders - zo 
ook in de Volkspartij voor V rijbeid en Democratie. 

DE V.V.D. VINDT HAAR AANHANGERS ONDER 

vrijzinnig- en orthodox-protestanten, rooms-katholieken en belijders van 
andere religieuze overtuigingen, ongeorganiseerde buitenkerkelijken en Ie-
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BUNDEL DE KRACHTEN 
DER VRIJHEID 

REVEIL EN REVEILLE 
Toen partijvoorzitter Oud op de V.V.D.-dag zijn grootse rede besloot 

met de woorden "Slaet op den trommele", karakteriseerde hij daar
mee de krachtsontplooiing van de V.V.D. niet alleen als een reveil maar 
ook als een reveille - als een appél aan het begin van een nieuwe dag. · 

Het begrip "liberaal", zo lang doelbewust zwart gemaakt en voorgesteld 
als identiek met maatschappelijk-reactionnair, is voor geheel Nederland 
thans weer vereenzelvigd met de strijd voor geestelijke vrijheid. 

Dat was haéd nodig - hard nodig! Ons volk is enkele tientallen jaren 
zo gebiologeerd door zijn bestaansvrees, eerst door crisis, toen door oorlog, 
dat het tenslotte bereid was de vrijheid te verkopen vo_or "bestaanszeker
heid". 

De "distributie van de armoede", de grauwe eenvormigheid van een 
nauwelijks middelmatig bestaan, werd als hoogste richtsnoer in de staat
kunde gepropageerd, Toen daarop volgde de "distributie van de welvaart", 
een thema, dat het laatste jaar opgeld doet, bracht dat geen eerherstel voor 
het vrijheidsbegrip met zich mee. 

Het is thans de _historische taak van de V.V.D. de vrijheidsgedachte met 
de grootste kracht naa:r voren te brengen. 

Alle Nederlanders moeten er van worden doordrongen, dat dit het kern
probleem van ons tijdperk is. 

Men moet beseffen, dat geestelijke vrijheid het hoogste goed is en dat 
trouwens op den duur geen werkelijke welvaart kan bestaan, wanneer men 
niet kan denken en spreken naar innerlijke overtuiging en wanneer aan de 
persoonlijke ondernemingszin geen gelegenheid tot ontplooiing wordt 
geboden. 

Het is deze boodschap, die de V.V.D.-da~ op 17 September j.l. aan 
Nederland heeft gebracht en die o.a. kort en krachtig is geformuleerd als 
het Liberaal Reveil. En dit teveil werd ingeluid met een rede die klonk 
als een reveille, een krachtig, helder geluid. 

Daarin klonk zowel de toon als het tempo, waarin de komende ver
kiezingsactie moet worden gevoerd. 

recht komen, dan dient er een aparte 
productiviteitsdienst (b.v. gecombi
neerd met de rekenkamer) met speciale 
bevoegdheden om daar waar het nodig 
is in te grijpen, of beter nog, een apart 
ministerie, voor te komen. 

Dat de V.V.D. de kat de bel aan
binde. 

Met V.V.D.-groeten, 
F. A. MöLLER. 

In verband met een overvloed 
aan kopij moesten verschillende 
ons gezonden bijdragen, waar
onder afdelingsnieuws, blijven 
overstaan. 

MANIFEST 
den van het Humanistisch Verbond. Wat hen bindt is het inzicht, dat tus
sen individu en gemeenschap in beginsel geen tegenstelling bestaat; dat 
het individu de gemeenschap heeft te eerbiedigen en de gemeenschap de 
waarde en de rechten der individuele persoonlijkheid heeft te erkennen. 

DE V.V.D. STREEFT ER DAAROM NAAR 

steeds grotere groepen het beleven van de eigen verantwoordelijkheid 
mogelijk te maken en zij keert zich derhalve tegen alles, wat het eigen 
verantwoordelijkheidsgevoel en het eigen initiatief ondermijnt of een 
andermans rechten schaadt. 

HET LIBERALISME, DAT DE V.Y.D. VOORSTAAT, 

is een ethisch gefundeerde stroming, die wil bereiken, dat in Nederland 
iedereen zijn menselijke waardigheid zal kunnen beleven, zijn verantwoor
delijkheid zal kunnen en moeten dragen en zijn talenten ontplooien. 

DE V.V.D. ACHT DE VOOR NEDERLAND AANGEWEZEN 

REGERINGSVORM 

die van de constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje mèt de 
parlementaire democratie. 

OP GROND VAN HET BOVENSTAANDE ROEPT 

de Volkspartij voor Vrijheid en Demoératie het Nederlandse volk op zich 
achter haar te scharen en met haar de liberale gedachte uit te dragen. 

Op verzoek van vele leden publiceren wij thans ook in ons weekblad het Liber-I 
~tlanifest. zoals dit; op Zaterdag, 1'7 September j.l. ter gelegenheid van de V.V.D.-dag 
werd uitgegeven. 
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rR F. 0 N N E S & Z 0 0 N \.kJ WUNHANOEl- ANNO 1876- CRONtNGIH 

DE ROTTERDAMSCHE 

DROOGDOK MIJ. N.V. 

N.V. BOELE'S 
Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES (BIJ RO'ITERDAM) 

REPARATIE EN NIEUWBOUW 
rELEFOON 72868 ROTTERDAM TELEGR. BO~BOLNE8 

Friesch- Groningsche Hypotheekbank N.V. 
Nederlandsche Hypotheekbank N. V. 
Rotterdamsche Hypotheekbank N.V. 
Algem. Friesche Hypotheekbank N.V. 

A.msterdam - ·s-Gravenhage - Groningen - Rotterdom 

GELDEN BESCHIKBAAR 

De Directie: 

Opgencnt 
1887 

~oor eerak hypotheek 

BILLIJKE VOORWAARDEN 

Mr :M. J. BOS 
Mr F. C. KLEYN 

BEGRAFENIS 

Mr J. WILKENS 
Mr A. F. VAN MANEN 

TRANSPORT 

CREMATIE 

W. J. INNEMEE & ZN. N.V. 
DEN HAAG, 
Denneweg 71, 

Tel 116940 

HAARLEM, DELFl, LEIDEN, 
Oranjekade 1, Vlamingstr. 46, Hogewoerd 82, 

Tel. 10441 Tel. 26808 Tel. 30505, 
b.g.g. 23490. 

AUTO- * 

N.V. 

1 OCTOBER 1955- PAG. 'f 

Zeeschepen "an elk t.ype 

5 Bouwhellingen tot 200 m lengte 

C." VAN DER GIESSEN 
& ZONEN's SCHEEPSWERVEN N.V. 

Krimpen aan den IJssel 
tel.: 244 -Rotterdam: 110460 

W. A. H<lFK's 
MAUUINJ!... i!:lll ZUU~TOFFABRII!K 

Hoofdkantoor e11 MaebiBel&brlek 
te Schiedam 

Compre .. on voor alle pssen • aederen cara... 
lnstallalles voer de bereldlnc vu suuntof. álkstot eD& 

, ONDER 
GARANTIE 

MOTOR- BLOM TRACTOR
INDUSTRIE

BANDEN 
"'ïllem Buyteweebstraat 68-óö 

ROTTERDAM, tel 51111 (4 Aijaea) 

DEN HAAG, Scbeldepl. 7, teL '7'70038 

*Ook orig. Amerikaanse TUBELESS (binnenbandloze) banden in rayon
en NYLON uitvoering. 

N. V. Rubberfabriek 

Bakker & Zoon 
Ridderkerk 

Teehnisclte 

rubberartikelen 

ANNO l8ü 

VOOR: 

STAALCONSTRUCTIES 

llN 

BRUGGEN 
KRAANBANEN 
SLUISDEUREN 
FABRIEKSGEBOUWEN 
LANDBOUWSCHUREN 
HOOGSPANNIN'JSMASTJC!' 

SPOORWEGMATERIAAL 
WISSELS en KRUISINGIJN 

KLOOS. Kinderdijk 
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,. \laak de sterk''!! 

f\j.V. KA TOENSPINNERIJ 8 J.\ fll S 1-10 E VE 
ENSCHEDE 

Spinners en Twijners van katoenen Weef- en Tricotgarens in veelzijdige opmaak. 

Kwaliteit K. B. • • • • de beste ! 

Gebruik: Nederlandse waar, 
dan helpen wij elkaar. 

N. V Aannemersbedrijf 

J. VAN EGlEREN & ZOON 
JA V ASTRAAT 92 

ENSCHEDE 

• 
TEL 7341 

UtilitPitsbouw - Betonbouw - Wet(enbouw 

De V el opA klem 

epent, ...... hot Meteoor rllwfelblok. 

- ........ '1 ......... llleMmH • .._ ..... onderhoud • 

~- .,., ..... !rij goH bolommorlftg YOor hot 'lorkoor. 

len produet 'lan DE METEOOR 

Verkoop van dit product uibi.J,.Itoncl 
.te hot Rotterdamse kantoor 
van N.V. Da Meteooo 

Schiedamsedijk 67 A 
ToLK 1800-22799 

I 
GEBR.VAN HEEK N.V. 
TELEF-. 594~ • POST BU~ ~3 • ENSCHEDE 

SPINNERS • WEVERS· VERVERS - DRUKKERS 

Áannemersbedrijf "H. EGGINKN 

GROND
BETON-
en 

BOUWWE=RKEN 

111 

TAXATIES 

ENSCHEDE TEL. 2639 

CREMATIE 
In Zwitserland bestaan 22 Crematoria, 

in Zweden 31, in Engeland 71. 

In Nederland 2 Crematoria. 
Helpt de ontwikkeling der 

crematiegedachte bevorderen,. 

wordt lidi 
Inlichtingen Hoofdkantoor 

'·reniging voor Facultatieve Lijkverbranding 

Riouwstr. 186, Den Haag, Tel. K 1700-5M'797 
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LAATSTE RONDE 
De Tweede Kamer heeft een aanvang gemaakt 

met de Algemene Beschouwing over de 
Rijksbegroting en daarmede is voor haar en voor 
het zittende Kabinet de laatste ronde begonnen. De 
Troonrede droeg daarvan alle kentekenen: het Ka
binet putte zich daarin uit in - al te breedvoerige 
- beschouwingen over allerlei zaken die op stapel 
staan en daaronder zijn er die ons volk reeds lang 
gaarne tot afvoering gebracht had gezien. Veel 
nieuws wordt er niet ondernomen - zo moet na le
zing van dit staatsstuk wel de conclusie zijn en maar 
al te vele en belangrijke vraagstukken laat dit Ka
binet aan zijn opvolger over. 

Dit moge op zichzelf geen ongewoon verschijnsel 
zijn, het wordt eigenlijk pas ernstig vanwege de 
achtergrond waartegen het moet worden gezien. Im
mers het is niet alleen zó dat het Kabinet in zijn 
laatste levensjaar weinig lust meer toont, iets nieuws 
te ondernemen, het moet zich innerlijk geremd we
ten door de tegenstellingen, ten aanzien van ver
schillende grote problemen, die letterlijk om op
lossing schreeuwen, bestaande tussen de partijen, 
wáarop het Kabinet steunt.· 

Het komt ons voor, dat het land hiermede aller
minst gediend is. En er zal heel wat moeten ge
beuren eer hierin, na de verkiezingsstrijd, die naar 
alle tekenen doen vermoeden, juist de twee grootste 
regeringspartijen het felst tegen elkaar zal plaatsen, 
verandering ten goede zal komen. 

Dit is te betreurenswaardiger, daar het land thans 
en in de naaste toekomst een sterke regering be
hoeft. Onze eigen economische politiek is in menig 
opzicht niet zo gunstig als men het aan ·de hand van 
allerlei verschijnselen vaak maar al te gemakkelijk 
voorstelt. En de internationale toestand ontwikkelt 
zich de laatste weken nu juist niet in een richting, 
die hoop geeft op veel goeds, alweer: -yeel bedeie
gelijke tekenen ten spijt. Het probleem-Duitsland is 
ook na Adenauers reis naar Moskou een zorgwek
kend probleem gebleven. Frankrijk komt in Noord
Afrika meer en meer in een wespennest te zitten:, dat 
het moederland ook in zijn interne politieke situatie 
ten diepste benart. Dat het land,' na de recente uit
spraak van de assemblée - laat ons hopen tijdelijk 
-de Verenigde Naties de rug toekeert is een ander 
zeer bedenkelijk verschijnsel. Engelands economische 
positie is zorgwekkend. De ziekte waardoor presi
dent Eisenhower plotseling overvallen werd, heeft 
reacties op de internationale beurzen veroorzaakt, 
die nog eens weer doen zien hoe fragiel het bouwsel 
van de huidige wereldwelvaart is. In het Nabije 
Oosten gist het; rondom wat Kuyper no~mde de 
oude Wereldzee stijgt de onrust en de Westelijke 
wereld hoorde tot haar ontsteltenis dat Egypte op 
"zuiver economische basis" bewapeningstuig uit 
Tsjecho-Slowakije ontvangt. De jonge staat Israël 
voelt zich met de dag onbehagelijker om niet te 
reggen met de. dag meer in zijn bestaan bedreigd. 

Over het Verre Oosten spreken we maar niet; de 
verkiezingsuitslagen in Indonesië dreigen de onder
baadeliogen tussen minister Luns en minister Anak 
Agung in hun schijnbaar veelbelovende voortgang te 
stuiten. De stemming over de kwestie Nieuw-Guinea 
in de Assemblée stelt teleur. ' 

Zie, in zulk een internationale positie heeft een 
land als het onze, dat van iedere verslechtering in 
de internationale toestand de onmiddellijke terug
slag ondervindt, meer dan ooit behoefte aan een 
regering, die tot regeren bekwaam is, omdat zij en 
de volksvertegenwoordiging waarop zij rust, steun 
weet af te dwingen voor een duidelijk regeringsbe
leid. Het omgekeerde is het geval, naar o.a. bij de 
belasting- en huurwetten deze zomer is gebleken. 

In dit verband achten wij het gemotiveerd, ook in 
ons blad de aandacht te vestigen op een belangwek
kende beschouwing, door ons Kamerlid, mr H. F. 

·van Leeuwen in de "Haagsche Post" van 17 Septem
ber geplaatst onder de titel "Conclusies bij een pas-
sieve handelsbalans". 

"Tot goed begrip" - aldus de schrijver - "moet 
gezegd worden, dat op zichzelf geoomen het saldo, 
van de Nederlandse handelsbalans altijd negatief is 
geweest." M.a.w.: de invoer overtreft in normale 
omstandigheden de uitvoer. Dit negatieve saldo 
wordt op de z.g. lopende rekening gecompenseerd 
door inkomsten uit scheepvaart, handelswinsten, enz. 
en uit de opbrengst van onze buitenlandse beleg
gingen. 

Dit saldo van de lopende rekening nu is in de 
laatste jaren sterk actief geweest, zij het in afnemen
de mate. Voor het lopende jaar ziet het er naar uit, · 
dat het overschot vrijwel zal verdwijnen en dat de 
lopende rekening van de betalingsbalans ongeveer 
in evenwicht zal zijn. Dit betekent, dat de lopende 
rekening niet leidt tot accumulatie van goud- en 
deviezenreserves en evenmin ruimte laat voor cre
dietgeving aan het buitenland, zonder aantasting van 
deviezenreserves of zonder vermogenswaarden naar 
het buitenland te verkopen. 

De heer Van Leeuwen heeft deze loop van zaken 
bij de beraadslagingen over de Rijksbegroting ten 

PARLEMENTAIRE. FLITSEN 
Op het ogenblik, dat d~ kopij voor dit num

mer van ons blad moest worden ingezonden, 
moesten de tweede lezing omtrent het ontwerp 
Kleuteronderwijs, de eindstemming daarover en 
ook de herstemming over het amendement
Stokman nog in de Tweede Kamer worden 
gehouden. 

In verband daarmede zal het overzicht daar
van niet eerder dan de volgende week in ons 
blad kunnen worden meegenomen. 

Redactie V. en D. 

vorige jare voorspeld, dit in tegenstelling met de 
prognose van het Centraal Planbureau. 

Waarop berustte toen zijn inzicht? 
"Een betalingsbalans-overschot of -tekort," aldus 

onze geestverwant, "vindt zijn grond in de binnen
landse bestedingen. Overbesteding leidt tot tekorten, 
onderbesteding tot overschotten en in een even
wiehtstoestand zal het betalingsbalans-saldo van de 
lopende rekening nul bedragen. , 

De niet-besteding zal steeds terug te voeren zijn 
tot de houding van de verschillende groepen die de 
macht over de besteding hebben. Uit het oogpunt 
van particulieren en ondernemingen gezien, is ver
sterking van de geldliquiditeit een niet-besteding. 

Door de credietgeving der bank- en giro-instellin
gen kan uiteraard deze niet-besteding worden ge
neutraliseerd. In theorie kan deze credietgeving ook 
tot overbesteding leiden. In zijn algemeenheid zou 
ik echter willen stellen dat in de particuliere sector 
als geheel genomen de neiging naar evenwicht groot 
is. Anders in de overheidssector." 

Na er op gewezen te hebben, dat onze vlottende 
schuld, dank zij hetgeen de overheid meer ontving· 
dan besteedde, de laatste jaren is verminderd, be
toogt de schrijver dat het nationale besparingsover-· 
schot liep tengevolge van investeringen (incl. over
heidsinvestering en voorraadvorming) terug van· 
1840 millioen in 1952 tot 300 millioen in 1954. Dit 
besparingsoverschot is identiek met het saldo van de 
lopende rekening van de betalingsbalans t.o.v. het 
buitenland. Mr Van Leeuwen verwacht, dat het in 
de loop van dit jaar dicht bij het nulpunt zal komen 
te liggen, al kan men hier op een honderd millioen 
niet kijken. 

Nu is wel op onze buitenlandse staatsschuld ruim 
200 millioen afgelost en via de kapitaalmarkt 300 
millioen aan het buitenland geleend. Doch daarmee 
ging gepaard een deviezenverlies van 100 milhoen 
en overigens zal de tegenpost hoofdzakelijk gezocht 
moeten worden in de kapitaalbeweging. In enorme 
bedragen zijn Nederlandse aandelen naar het bui
tenland verkocht en het afstoten van bezit aan Ame
rikaanse shares ging steeds door. Buitenlandse mis
sies zijn hier in hoofdzaak opgenomen door onze 
z.g. iqstitutionele beleggers, verzekeringsmaatschap-
pijen e.d. . 

Van ec:n zeer ovc:rdadig aanbod van middelen op 
de markt v,\n vaste rentedragende fondsen is op het 
ogenblik Jan ook geen sprake meer en het rente
niveau toont reeds enirc, zij het zeer geringe neiging 
om de sti];;in,": die in het buitenland algemeen is, te 
volgen. De lic;ui·Ltcit wdkc de verkopers der aan 
het buitenland verko'.·hte aandelen hebben gekregen, 
is gedeeltelijk opgevangen door de aandelen-emissies 
van Nederlandse bedrijven, waarvan 't totaalbedrag 

'i 

tot dusverre bijna 200 millioen bedroeg en heeft er 
overigens toe geleid dat het koerspeil van de andere 
Nederlandse fondsen ook sterk is opgedreven. 

(Vervolg op pag. 3) 
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Voetangels en klemmen • 
lll de crematiewet 

Hier Ls allerminst sprake van een gaaf, weldoordacht legislatief product. 
Bij de parlementaire behandeling van het wetsontwerp op de lijkbezorging 

(de zgn. Crematiewet) zijn van verschillende kanten - maar in het bijzonder 
van liberale zijde - bezwaren van zeer principiële aard tegen dat ontwerp 
aangevoerd. 

Hierbij rijst de vraag, volgens welke 
criteria de president in concreto moet be
oordelen of de "geest" van een inrich
ting of huisgezin zich tegen lijkverbran
ding verzet. 

De liberale woordvoerders, prof. mr. P. J. Oud in de Tweede Kamer alsook 
mr. dr. R. H. baron de Vos van Steenwijk en prof. mr. A. N. Molenaar in de 
Eerste Kamer, hebben er met nadruk op gewezen, dat de voorgestelde wettelijke 
regeling van de crematie in strijd is met het beginsel van de geestelij~e vrijheid 
en wel omdat zij een aantal discriminerende bepalingen bevat ten aanzien van 
degenen, die er de voorkeur aan geven hun stoffelijk overschot te laten cremere.i. 

Is in dit opzicht bepalend de levens
beschouwing of godsdienstige opvatting 
van het bestuur der inrichting resp. van 
het gezinshoofd. 3) Ik vermoed, dat .dit 
artikel de presidenten .der rechtbanken 
wel eens voor bijkans onoplosbare moei
lijkheden zal plaatsen. 

Tegen dit wetsontwerp kunnen echter nog andere bedenkingen dan die welke 
bij de Kamerdebatten naar voren zijn gekomen, worden aangevoerd. Geen verbranding 

hanl{ende het l{edinl{ Het is niet zonder belang ook deze voor het voetlicht te brengen, aangezien 
het onderhavige ontwerp op bepaalde punten de persoonlijke vrijheid aan ban-

Het tweede lid van genoemd artikel -
in cauda veneriwn! - bepaalt, dat bet 
verboden is het Üjk te ver b rand e n ..... 
in strijd met het vonnis of h a n g e n d e 
h e t g e d i n g. De gespatleerde woorden 
verdienen wel bijzondere aandacht; im
mers, zoals deze bepaling thans is geredi
geerd, kan men op grond van een ·rede
nering a contrario hieruit afleiden, dat 
het b e g r a v e n van het lijk hangende 
het geding wèl is toegestaan. 

den legt. . . . 
Men kan niet ontkennen, dat het redigeren van wetsbepalingen een uitermate 

moeilijk werk is, vooral ook omdat er daarbij · nauwlettead op moet worden toe
gezien, dat. toepassing dier bepalingen niet tot onaanvaardbare consequenties, 
tot aperte onbillijkheden aanleiding zal kunnen geven. 

Het komt mij voor, dat de wetgever in dat opzicht bij de totstandkoming van 
de Crematiewet niet bijzonder diligent is geweest, aangezien men reeds bij een 
oppervlakkige bestudering van de op de parlementaire behandeling betrekking 
hebbende stukken de vinger kan leggen op verscheidene wonde plekken. 

Indien dus een kind is gestOrven in 
een inrichting, waarvan het bestuur af
wijzend staat tegenover lijkverbranding 
en de ouders laten het stoffelijk ov.er
schot van .dat kind aldaar boven aarde 
staan om het • vandaar uit naar het cre
matorium te doen vervoeren, kan het be
stuur dier inrichting .de president .der 
rechtbank verzoeken de crematie te ver
bieden. 

In .de eerste plaats komt voor een zo
danige qualificatie. in .aanmerking .de be
paling, dat het lijk van een minderjarige, 
die op het moment van overlijden .de vol
le ouderdom van 18 jaar nog niet heeft 
bereikt, slechts kan worden verbrand, in
dien de ouders c.q. .de voogd daartoe 
schriftelijk de wens te kennen geven, ten
zij .de verbránding niet zou 11troken met 
de geest van de inrichting of van het 
huisgezin, waarin de ouders resp. de 
voogd hem gedurende het laatstverlopen 
jaar hebben laten opvoeden en verzor
gen. 1) 

Indien men zich .de .draagwijdte dezer 
bepaling goed realiseert, blijkt a.l dra tot 
welke moeilijkheden de toepassing van 
deze regeling aanleiding kan geven. 

In de eerste plaats Is er dan de kwestie 
van de ouderlijke macht en voogdij. 
Stond de overleden minderjarige 2) on
der de ouderlijke macht, dan kan dus 
crematie van zijn lijk alleen plaats vin
den als zijn ouders hiertoe schriftelijk de 
wens te kennen geven. 

Gesteld nu, dat de ene ouder het lijk ""1 laten cremeren, terwijl de ander daar 
·~zend tegenover staat. Wiens wil 
·moet in een dergelijk geval praevs.leren? 

Volgens art. 356 van het Burgerlijk 
Wetboek oefenen de ouders de ouderlijke 
macht gezamenlijk uit, terwijl bij ver
schil van inzicht de wil des vaders be
elissend is. Indien de beslissing van de 
vader evenwel in kennelijke strijd is met 
of ernstige gevaren oplevert voor d-e ze
delijke en geestelijke belangen dan wel 
de gezondheid van het minderjarige kind, 
kan de kinderrechter ten verzoeke van 
tie moeder dle beslissing teniet doen. 

Wanneer deze artikelen van overeen
komstige toepassing op het hiervoor ver
onderstelde geval zouden zijn verklaard, 
dan kon de moeilijkheid al spoedig wor
den opgelost. Aangezien de Crematiewet 
dienaangaande zwijgt, zal men bezwaar
lijk de oplossing in die richting kunnen 
soeken. 

Een bezwaar van 
ernsÜRer aard 

Een ander punt waartegen veel ern
atigere bezwaren zijn aan te voeren, ill 
het feit, dat de voogd de wens tot crema
ti!l o o k te kennen. moet geven ingeval 
èle oudera nog in leven zijn, maar hetzij 
in de onmogelijkheid verkeren de ouder
lijke macht uit te oefenen hetzij in de 
uitoefening van de ouderlijke macht zijn 
geschorst of daarvan · zijn ontheven of 
ontzet. 

In al deze gevallen wordt immers het 
gezag over .de minderjarige i n d i e n s 
b e l a n g uitgeoefend .door een voogd. 

Aan dit belang komt evenwel iedere 
grond te ontvallen op het moment waar
op .de minderjarige· overlijdt. Een belang 
van het o v e r 1 e d e n kind kan men stel
lig niet construeren. ter rechtvaalliging 
van .de hierboven gewr~akte regeling, zo
dat er dan ook geen enkele reden Is om 
de. ouders de zeggenschap over .de wijze 
van lijkbezorging van hun kind te ont
nemen en deze aan een ander c.q. de 
voogd toe te kennen. 
• Hier komt nog bij, dat met uitzonde
ring van de ontzetting van de ouderlijke 
macht, de overige hiervoor genoemde 
rechterlijke maatregelen geenszins een 
onterend karakter dragen. 

Dit blijkt zonneklaar. uit het· feit, da~ 
indien b e i d e ouders zijn ontheven van 
het gezag over hun wettige kinderen, zij 

desalniettemin het vruchtgenot van het 
vermogen dier kinderen behouden. 

Ook de omstandigheid, dat - enige 
hier niet ter zake dienende uitzonderin
gen buiten beschouwing gelaten - ont
heffing van de ouderlijke macht niet kan 
worden uitgesproken indien de ouder wie 

Door 
mr A. A. Th. Boenderl 

juridisch medewerker van de 
pr~f. mr B. M. Teldersstichting 

zulks betreft, zich daartegen verzet, is 
In dit verband wel illustratief. 

Op grond van het bovenstaande lijkt de· 
vraag dan ook gerechtvaardigd, of het 
feit, dat de ouders het gezag over hun 
minderjarig kind rechtens is ontnomen, 
nu ook eo ipso met zich moet medebren
gen, dat zij niet meer kunnen beslissen, 
of het lijk van dat kind zal worden ~· 
graven of verbrand. 

Het komt mij voor, dat .de wetgever 
door in bovenvermelde gevallen de be
slissing dienaangaande aan de ·voogd op 
te dragen, de betekenis van de banden 
des bloeds tussen ouders en kinderen 
heeft miskend. 

Dit kan met evenveel of misschien nog 
wel meer recht worden gezegd naar aan
leiding van het bepaalde in art. lia, vol: 
gens hetwelk de president van de recht
bank de verbranding van het lijk van 
een minderjarige, als biervoor bedoeld, 
verbiedt, wanneer de verbranding niet 
zou stroken met de geest van de inrich
ting of van het huisgezin, waarin de 
ouders of de voogd het kind gedurende 
het laatstverlopen jaar hebben laten OPj 
voeden en verzorgen. 

Hangende dat geding mogen de ouders 
het lijk dan niet laten verbranden, maar 
niets belet hét bestuur om hangende die 
procedure het stoffelijk overschot te la
ten begraven. 

In dat geval zal - wanneer de presi
dent de lijkverbranding niet verbiedt -
de crematie niet onvoorwaardelijk meer 
kunnen plaatsvinden. 

Immers, het lijk zal dan toch eerst 
moeten worden opgegraven waartoe 
evenwel ingevolge art. 12 van de Begra
feniswet de burgemeester verlof moet 
geven. Strookt lijkverbranding niet met 
de persoonlijke opvattingen van die ma
gistraat, dan zal deze daartoe wel geen 
verlof verlenen, in welk geval de ouders 
in hoger beroep kunnen gaan bij de 
Kroon! 

Een andere, niet minder onaanvaard
bare, consequentie van dit artikel is, dat 
de gedagvaarde ouders tot betaling der 
proceskosten van het kort geding kun
nen worden veroordeeld, indien .de pre
sident het gevraagde verbod verleent en 
de opvoeders een dergelijke veroordeling 
hebben gevraagd. 

"Afschuwelijke bepaling" 
Het vorenstaande adstrueert de opmer

king van prof. Oud bij het debat In de 
Tweede Kamer, n.l. dat art. 5a een van 
de afschuwelijkste beps.lingen uit het 
wetsontwerp is. f) 

Bezorging - waaronder volgens de 

DEZE BURGER 
vindt het, met alle respect voor de president der Verenigde Staten, toch wel 
·onrechtvaardig dat zijn ziekte door de beurs zo overgevoelig en hyper
nerveus is geregistreerd, maar dat de ganze affaire K.N.P.-R.K.V.P. totaal 
onzichtbaar op de tildeers-der wtneld is gebleven. Verleerde de heer 
F:isenhower in blakende welstand, mijne dierbare oliën en vetten, lampen 
en zijden stoffen zouden prinsheerlijk en in den hoge de heren Romme en 
Welter totaal hebben gelaten voor wat zij zijn. 

De ziekte van de president doet de beurs vrezen voor een democratische 
overwinning en een ruk naar links. Hinc lacrimae. Daarvandaan de tranen 
der beursalen. 

-En hier? De weltermannen voegen zich bij de rommianen; de rommianen 
zijn (hoe dan ook) verbonden met de dreesmannen. Men zou zeggen: dat 
is een ruk(je) naar links. Is het dan niet onrechtvaardig jegens de groots
heid dezer eminente vaderlandse politieke gebeurtenis, dat de beurs zich 
hier voor n ie t gevoelig toont? 

Wat Zeus teweegbrengt is de os niet beschoren. 
, Ot zou het zó zijn dat die gehele vaderlandse gebeurtenis door de beurs 

niet au serieux wordt genomen? Dat de beurs, wier eigenbelang zo zwaar 
weegt, haar belang niet in gevaar gebracht acht door de zwenking van 
Welter naar het rooms-rood gezicht? 

Zou de beurs geen· gewicht aan dit gezicht hechten en daardoor haar 
vermoeden kenbaar maken, dat de winst voor Romroe niet groot zal zijn? 

Door de ziekte van de heer Eisenhower heeft mijn ontzaglijk kapitaal een 
flinke douw-Jones naar beneden gekregen. De heer Welter heeft tot deze 
déconliture geen grein bijgedragen. 

Dat is geen geruststellende gedachte voor hem. 
Maar - nu eens niet kapitalistisch, doch louter politiek gesproken - wél voor 

DEZE BURGER· 

nieuwe wet zowel begraven als verbran
den is te verstaan - van lijken van on
vermogenden geschiedt op kosten van .de 
gemeente. • 

In de Memorie van Toelichting 5) op 
het wetsontwerp wordt met betrekking 
tot deze beps.ling onder meer opgemerkt: 
"Aan het orgaan, dat de lijkbezorging 
uitvoert, is het te bepalen, in hoeverre 
met de wens tot verassing rekening zs.l 
worden gehouden". 

Deze woorden geven aanleiding tot de 
veronderstellióg, dat het persoonlijk in
zicht van het gemeentebestuur de door
slag zal geven bij -de beoordeling, in hoe
verre met die wens rekening moet wor
den ge)lou.den. 

De Regering heeft betoogd, dat die be
oordeling "aan de hand van de omstan
digheden" moet geschieden, hetgeen 
evenwel een uitermate vaag richtsnoer 
is. 6) 

Er is in dit opzicht een zeer reëel ge
vaar voor discriminatie aanwezig, aange
zien het gemeentebestuur zich ter recht
vaardiging van zijn weigering met de 
wens tot crematie rekening te houden 
al heel gemakkelijk kap. beroepen op het 
financiële áspect dezer kwestie; dit 
klemt vooral als men in aanmerking 
neemt, ·dat .de kosten van crematie ver
meerderd met die van het vervoer ge
middeld f 485.- bedragen, terwijl een een
voudige begrafenis niet .meer dan f 200.
behoeft te kosten. 

Een andere steen des aanstoots is het 
voorschrift, dat een crematorium slechts 
kan worden opgericht in de gemeente en 
op de plaats, waar zulks is toegestaan 
bij een .door .de Kroon aan de oprichter 
verleend verlof. 

Dit verlof wordt aJJeen geweigerd, in
dien blijkt, dat in de gemeente van op
richting en .haar naaste omgeving .daar
tegen overheersende bezWa.ren bestaan, 
ontleend aan opvattingen omtrent de 
godsdienst; 

Men kan nu . vragen, welke maatstaf 
moet worden aangelegd bij de beoorde
ling, of In een bepaald ~eval een .derge
lijk bezwaar overheersend is. 

De Regering is van oordeel, dat over
heersende bezwaren slechts aanwezig 
geacht kunnen worden, als "een zeer 
aanmerkelijk deel" van de bevolking in 
de betrokken gemeente en haar naaste 
omgeving deze bezwaren deelt. 7) Maar 
dan doet zich weer de vraag voor, wat 
is "een zeer aanmerkelijk deel" van de 
bevolking en hoe moet dit worden vast
gesteld? 

Het behoeft dan ook wel geen betoog, 
dat deze beps.ling de mogelijkheid opent 
voor vrij willekeurige beslissingen. 

Ofschoon er•nog wel meer aanmerkin
gen op de Crematlêwet kunnen worden 
gemaakt, moet ik mij, gezien de aard en 
omvang dezer beschouwing, tot voren
staand commentaar beperken, waaruit
naar ik meen te mogen aannemen -
toch wel enigermate blijkt, dat onze wet
geving bij de inwerkingtreding dier wet 
allerminst met een gaaf, weldoordacht 
legislatief prod""t zal worden verrijkt. 

1) art. 1, Hd 1, sub b YaD bet Gewijzigd 
Ontwerp. 
2) Te dezer plaatse alllook in het navol
gende wordt" bedoeld de minderjarige, die 
de voJJe ouderdom "Yan 18 jaar nog niet 
heeft bereikt. 
3) Hierop heeft Mr. Dr. R. H.. baron de 
Vos van Steenwijk bij het mondelinge 
debat In de Eerste Kamer geweaen, Han
delingen I 1954-1955, blz. 2379. 
4) Handelingen 11, 1~1965, blz. 2328. 

5) blz. 11. 
6) Memorie van Antwoord -n de Eerete 
Kamer,§ 3. 
7) Memorie van AntwQord aan de Eer
ste Kamer, blz. 4. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 



(Vervolg van pag. 1) 

Nu spreekt het wel vanzelf dat in een periode van 
vermogenschangement en winstneming, zoals wij die 
nu beleven, ook een deel van de winsten verdwijnt 
in de consumptieve sfeer. 

Wanneer wij al deze factoren tezamen bekijken, 
dan valt te constateren dat van interne onevenwich
tigheid nog niet valt te spreken. Wel is de marge, die 
aa_nwezig was voor meerdere besteding, verdwenen. 
Een eigenlijk kapitaal-exporterend land zijn wij, on
danks de prestatie van ·belangrijke aflossing van 
overheidsschuld en het emitteren van buitenlandse 
leningen, niet geworden. De ruimte op de kapitaal
markt is zuiver en alleen toe te schrijven aan effec-

. tenexport. Het is zeer kennelijk dat grotere bespa
ring bij particulieren, die de basis voor kapitaal

:·expórt zou moeten zijn, niet plaats vindt. Hoe zou 
het ook kunnen onder de huidige belastingen? 

Per saldo vindt hier een vermogenschangement 
·plaats. Of dit een voor NederlaQ.d gelukkig chan
gement is, is de vraag. Het ruilen van mooie ver
mogenswaarden in schuldvorderingen lijkt mij, ge
zien de tendens van verminderende waarde van het 
geld, welke zich alom in de wereld openbaart, geen 
goede zaak. 

"Wij kunnen" - aldus mr Van Leeuwen dan 
verder - "he~ probleem der spanning in de beta
lingsbalans niet los zien van de spanning op de ar
beidsmarkt. Er is ook hier te lande "overemploy
ment", die gepaard gaat met een loonopdrijving. 
Ergens moet dus een geldinjectie plaats vinden, die 

niet meer kan leiden tot vergroting van de goede- . 
renstroom, doch alleen maar prijsopdrijvend werkt." 

Dit duidt schr. aan met het begrip "moderne infla· 
tiehaard", die soms naar hij opmerkt tegelijk brandt 

' met de klassieke, waarbij de overheid zich door geld
creatie van middelen voorziet ter dekking van haar 
uitgaven. 

"Wat ons land betreft"- resumeert' de heer Van 
Leeuwen - "ben ik de mening toegedaan dat wij 
verkeren in een aanpassingstoestand na een deflatie
periode, zodat van een positieve onevenwichtigheid 
naar de andere zijde nog niet valt te spreken. Toch 
is er overvolle werkgelegenheid. Het is echter de 
vraag of die voortkomt uit inflatoire ontwikkeling 
hier, hetzij van overheidsfinanciën hetzij van de 
lonen of van een verkeerde credietpolitiek, dan wel 
dat die geïmporteerd wordt uit het buitenland, door
dat Nederland loon- en prijsstijgingen welke in en
kele landen plaats vinden niet geheel volgt en daar· 
door een goedkoopte-eiland blijft. In ieder geval 
duidt de ontwikkeling van onze betalingsbalans in 
samenhang met de overvolle werkgelegenheid.er op 
dat waakzaamheid en voorzichtigheid zijn geboden." 

De conclusies waartoe ons Kamerlid in zijn 
"Haagsche Post" -artikel komt, veroorloven wij ons 
volledig over te nemen. 

"Het is duidelijk dat onder de omstandigheden zo
als die nu zijn, bepaalde stimuleringen van de bedrij
vigheid niet alleen overbodig maar ook uit den 
boze zijn. De gehele situatie overziende zou ik voor 
het financiële terrein tot de volgende conclusies wil-

·len komen: 
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1) De financiële politiék moet meer gericht zijn 
op consolidatie dan op expansie. Credietgeving ·met 
behulp van overheidsinstellingen dient te worden ge
temporiseerd al zal hierbij een politiek van lange 
zicht moeten worden gevolgd. 

2) Subsidies ter stimulering van de investerings
activiteit hebben nu een averechtse werking. Hoe 
eerder de investeringssubsidie, zoals die nu in onze 
belastingwetgeving is ·vastgelegd, verdwijnt, hoe 
beter. 

3) Nederland moet niet blijven goedkoopte• 
eiland t.o.v. rente, doch zich aanpassen aan de 
internationale . situatie. In het bijzonder geldt dit 
voor de obligatierente, die door de overheid wordt 
gedicteerd. Immers de markt is maar op een. klein 
kiertje open voor buitenlandse emissies, .doch wordt 
sterk gevoed door effectenverkoop naar het buiten
land. Het gevolg is dat de credietvoorziening via 
kapitaalmarkt en geldmarkt vlot geschiedt tegen 
lage prijs zonder dat de fundamentele toestand :zulks 
rechtvaardigt. 

4) Enige verhoging van het officiële bankdis
conto en uitgifte van een Staatslening tegen het door 
de Nederlandse belegger aanvaarde rentetype van 
3% % is gewenst. Door zulk een lening :zou vast
legging van vlottend geld van particulieren uit aan
delenverkoop worden bevorderd en de naar over
drijving neigende beurshausse worden afgeremd ... 

Het resultaat van de jongste Staatslening bewijst 
de juistheid van mr Van Leeuweos visie, die overi
gens voor de beoordeling van onze economische 
situatie van liet grootste belang is. De R. 

OVERSCHRIJVING 
Bertus de Hárder gaat 

{ ' \ \ \ \ \\l\ ,,,, 

\ I 

\ 

weer 

' ' ' 

• 
voor Bordeaux spelen • • • • en Welter voor 

' 

Weemoedig nagestaard door hun achterblijvende supporters 

de K.V.P. 
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Neerlands buitenlandse politiek 

Ons land heeft wel degelijk een specifieke taak 
VAN ALGIERS TOT 

NIEUW-GUINEA 
Luns volge Pinay! 

(Ingezonden) 

Antwoord aan dr B. W; Kranenburg 
(Ingezonden) 

In zijn artikel "De toekomst zal zijn een beleid in het grote verband 'Van Europa 
en daarop gebaseerde coalities" poneert dr. B. W. Kranenburg de stelling, dat onze 
internationale positie grondig gewijzigd zou zijn en dat "wij ons thans tot Europa en 
relatief af van de zee" dienen te keren. 

Zijn oordeel is verder, dat er "voor Nederland als geheel weinig onafhankelijke 
kansen meer" zijn. 

De vraag is: "Is dat a.Ues juist?" Of heeft de heer K. zich niet vergist. Aan d~ 
hand van citaten uit zijn artikel valt deze vergissing reeds aan te tonen. Hv 
schrijft n.L: • 

"Hoe staat het nu in Nederland met de voormelde constante momentenT Geogra
phisch zijn wij kust- en rivierenland van kleine omvang." .,De kust betekende: zee
vaart, zeevisserij, zeemacht, overzees gebied..... zeeoorlogen .. De rivieren betekenden 
handel en verkeer met het achterland". 

"Beide momenten betekenden interna
tionale relaties. En dus... een grote in
ternationale politiek." 

"Het had zo kunnen zijn, indien de con
ceptie van Willem de Zwijger van een 
bond van zeventien Nederlandse gewes
ten werkelijkheid was geworden, maar 
het werden er maar zeven. En zo werd 
het kleine gebied tot een structurele 
zwakte van ons buitenlands beleid". 

Als wij nu de huidige werkelijkheid 
bezien, dan constateren wij, dat de Be
nelux de verwezenlijking van de concep
tie van Willem de Zwijger, het samen
gaan van de zeventien Nederlandse ge
westen, zal brengen, dat de Benelux tot 
haar overzeese Rijksdelen telt: Congo, 
Suriname, Curaçao en Nieuw Guinea, dat 
zeevaart, visserij en handel bloeien als 
voorheen, m.a.w. dat het zwakke punt, 
waarop de heer K. wijst, wordt uitge
schakeld, maar dat alle andere voorwaar
den nog aanwezig zijn. 

M.a.w., als er ooit aanleiding en gele
genheid was, om een bewuste fnternatio
nale overzeese politiek te voeren, dan zou 
het nu zijn. En desondanks concludeert 
de heer K. tot het tegendeel. Zelfs ziet de 
heer K. "voor Nederland als geheel wei
nig onafhankelijke kansen meer". Wij 
willen al weer trachten, het tegendeel 
aan te tonen. 

Nederland heeft nog steeds zijn zeer 
specifieke rol bij de bevoorrading van 
West-Europa, de handelsvloot, de stapel
markten in Rotterdam en Amsterdam 
bewijzen dit. Dat door ons onjuist staat
kundig beleid de productiegebieden onder 

. Nederlandse vlag sterk werden ingekrom
pen is geen bewijs voor de principiële 
wijziging van onze taak. 

Integendeel, de levensnoodzaak van 
West Europa, overzeese grondstoffen te 
bekomen, neemt toe, naarmate het aan
tal Europese inwoners toeneemt. 

Met andere woorden: Onze spe"éifieke 
taak, Suriname, Nieuw Guinea en de An
tillen in productie te brengen wordt daar
mede evenredig zwaarder. Daarmede 
wordt onze tegenprestatie, het bescha
vingspeil van deze gebieden op te voeren 
ook evenredig dwingender. 

Het verstevigen van de banden, die de
ze gebieden met het Moederland verbin
den - het nieuwe Rijksstatuut is daar 
een gelukkig voorbeeld van - wordt 
daarmede ook een steeds dwingender spe
cifieke taak van Nederland in Europees 
verband. 

Nederland heeft hier temeer een spe
cifieke taak, omdat het een "klein land" 
is. Dit imPliceert immers, dat Nederland 
via deze overzeese rijksdelen nimmer een 
bedreiging voor de omringende landen 
zal worden. Het is daarmee duidelijk, dat 
daaruit volgt, dat Europa gebaat is bij 
een zo groot mo~relijke politieke zelfstan-

In' verband met de overstel
pende hoevee'lheid werk voor 
de ledenwerfcampagne en de 
te verwachten drukte tijdens 
de verkiezingscampagne 1956 
zoekt het Algemeen Secreta
riaat 

steno-typistes. 
Wie van aanpakken weet en 
er prijs op stelt in een prettige 
sfeer te werken, schrijve even 

. aan het Algemeen Secreta
riaat der V.V.D., Koninginne-
gracht 61, Den Haag of make 
telèfonisch ( no. 111768, 
114375) 
voor een 
houd. 

even een afspraak 
mondeling onder-

digheid van Nederland naast een zo in
tensief mogelijke economische samenwer
king en dat Europa goed doet Nederland 
zo min mogelijk bij "Europese" conflic
ten te betrekken. 

Nederland weer geldschieter 
Het is nu wel gemeengoed geworden, 

dat "onderontwikkelde gebieden" kapi
taal nodig hebben, het is echter nog geen 
gemeengoed, dat het in het belang van 
die gebieden is, om met één land een 
vaste financiële relatie te hebben op de
zelfde wijze als het voor elke onderne
ming goed is één bankier te hebben. 

Ook hier vinden wij weer een specifieke 
taak voor Nederland, dat blijkens de in 
het afgelopen jaar aan het buitenland 
verstrekte leningen weer geldschieter is 
geworden. En ook hier is Nederland weer 
uitverkoren, omdat het als kleine mo
gendheid geen veroveringsaspiraties kan 
hebben. 

Zo zien het ook de nieuwe bewindheb
bers in Indonesië, die reeds verklaard 
hebben, op voortzetting van de financiële 
relatie m,~<t Nederland prijs te stellen. 
Ook hier "llus weer een specifieke moge
lijkheid voor Nederland: "Het bewaren 
van de band met het rijke grondstoffen
gebied van Indonesië, dat anders in het 
Oost Aziatische of in het Dollargebied 
zal worden getrokken, tenzij Engeland 
zich erover ontfermt. 

Er zal echter een radicale wijziging 
dienen plaats te vinden in de vooroplei
ding en voorlichting van onze staatslie
den, het is duidelijk, dat de "Tocht naar 
Chequers" van December 1945 niet her, 
haald mag worden. Toen gingen immers 
Nederlandse staatslieden aan minister 
Attlee vragen, _wat zij met betrekking tot 
Nederlands Indië moesten doen. 

Het_ antwoord, dat zij kregen: "Maak; 
dat je er wegkomt", was te verwachten. 
Immers, van 1596 af, toen de Nederlan
ders de Britten uit Bantam verdrongen, 
is er steeds- van weerskanten gepoogd, 
elkaar uit Indonesië te verdringen. Tot 
1945 was het succes aan Nederlandse 
kant. Maar zelden heeft Engeland "de 

AFDELINGSNIEUWS 

De heer F. den Hartog spreekt te 
Heukelum. 

J 

Vrijdag, 30 September. j.l., werd door 
de afdeling Heukelum onzer Partij een 
openbare vergadering belegd in Café 
Versluis te Heukelum. 

Door de heer F. den Hartog, lid van 
de Tweede Kamer, werd een inleiding 
:ehouden over de landbouwpolitiek der 
V. V.D. 

Verschillende voor deze, hoofdzakelijk 
agrarische, gemeente zeer interessante 
onderwerpen werden door de heer Den 
Hartog uitvoerig besproken. 

Hierna werden door de heer A. Caljé, 
lid van het Hoofdbestuur der Partij; Mr 
J. E. Goudsmit, voorzitter van de Onder_ 
centrale Gorinchem; Ir C. P. Gilde uit 
Gorinchem, bestuurslid van de Centrale 
Dordrecht; en de Organisator Propagan
dist der Partij, de heer L. van Vlaardin
gen, korte propaganda-speeches gehou- _ 
den. 

Ir H. Th. Bakker te Delft 
onderscheiden. 

Het Secretariaat van de afdeling Delft 
meldt ons: 

'Wij hebben het genoegen U te kunnen · 
berichten, dat onze voorzitter, ir H. Th. 
Bakker, ter gelegenheid van het gouden 
feest der TechnJ.sche Hogeschool, de ko
ninklijke onderscheiding mocht ontvan
gen van officier in de orde van Oranje
Nassau. 

Onze afdeling eerde haar voorzitter 
door het zenden van bloemen. 

laatste slag" zo gemakkelijk kunnen win
nen: "Maak, dat je er wegkomt" werd 
prompt uitgevoerd ....... 

En daardoor werd in de beslissende 
jaren 1945-'49, toen nog veel in goede ba
nen had kunnen worden geleid, veel voor 
goed bedorven. De burgeroorlogen en op
standen, de ellendige economische toe
stand, die thans in Indonesië heerst, zijn 
ten dele aan het beleid van o n z e staats
lieden te wijten. 

Aldus constateren wij voor Nederland 
weer een specifieke faak: "Het bijstaan 
van Indonesië bij de oplossing van deze 
problemen". Het regeringsprogramma 
van de nieuwe Indonesische regering 
geeft blijk van wil tot samenwerking In 
deze. 

Moeten wij niet zeggen: "Er is funda
menteel niets veranderd, er zijn nog een 
aantal onafhankelijke internationale gro
te taken voor Nederland". 

Ik wil hier besluiten met ernstig te 
waarschuwen tegen de slogan van prof. 
Toynbee: "Challenge and Response", een 
van de gevaarlijkste leuzen, ooit bedacht. 
Zij betekent immers, dat men zich op de 
juiste wijze aan het initiatief van a)lde
ren dient aan te passen, zij betekent daar
door ipse facto uiteindelijk het verlies 
van onafhankelijkheid en eigen indivi
dualiteit. 

H. TH. HOFFMANN. 

Afdelingssecretarissen 
opgelet 

U wordt dringend verzocht, de 
verhuizing van leden naar een 
andere gemeente onmi-ddellijk op 
te geven aan het Algemeen Secre
tariaat der V.V.D., Koninginoe
gracht 61 te 's-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het lid zijn <haar) 
contributie over het lopende jaar 
al dan niet peeft voldaan, het be
drag der contributie en of er ook 
gezinsleden zijn. 

Het Algemeen Secretariaat 
draagt zorg, dat de afdeliug in de 
plaats van vestiging hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Werkt er toe mede, dat niet on
nodig leden voor onze Partij ver
loren gaan! 

Bij voorbaat onze dank. 

Met schrik ervaren wij het nieuws, dat 
de UNO wederom besloten heeft Nieuw
Guinea op de agenda te plaatsen. Het 
staat toch zo duidelijk in artikel 2 van 
het Charter der UNO: zij mag niet inter
veniëren; "in matters which are essen
tially within the dornestic jurisdiction · of 
any State". 

Onder leiding van een aantal staten uit 
het Midden-Oosten en Zuid-Amerika 
waar revoluties aan de orde van de dag 
zijn en interne rust altoos ver te zoeken 
is, begint de onwettige gewoonte in te 
burgeren om deze regel ten aanzien van 
West-Europese mogendheden buiten toe
passing te laten. Dat onze AmerikaansE; 
Nato-partners hierbij onze tegen partiJ 
kiezen of zich, zo:tls thans, neutraal hou
den, maakt de zaak voor ons des te pijn
lijker. Het komt de hechtheid van de 
Noord-Atlantische verdragsorganisatie 
niet ten goede, als de partners van deze 
tegen agressie uit het Oosten gerichte 
bond elkaar loslaten bij ondernemingen, 
die gericht zijn tegen één der partners en 
die mede ondersteund worden, natuurlijk 
door de communistische satellietlan!len. 

Het Nederlandse verweer is weer mee
lijwekkend. "Ik betreur dit. Het zal de 
toenadering tussen Nederland en Indone
sië alleen maar moeilijker maken". Aldus 
onze minister Luns. Alsof de Indonesiërs 
zich hierover een zorg maken! Doorziet 
men dan _nog niet de Indonesische glim
lach-politiek à la Russe van de jongste 
tijd? Met de mond belijden: "de betrek
kingen worden weer beter en kunnen nog 
beter worden" (en waaruit is tot dusverre 
realiter gebleken dat zulks het geval is?) 
dient slechts om weer te kunnen terug
treden, als Nederland niet toegeeflijk ge
noeg is op het punt van Nieuw-Guinea. 
Op die wijze karrop Nederland de schuld 
gelegd worden, dat het niet beter botert 
met Indonesië". 

Uiteraard hebben de Indonesiërs deze 
zaak weer goed voor de Assemblee klaar 
gemaakt. Hetgeen hun zaak is overigens. 
Dat onze diplomatie er niet in geslaagd • 
is om een en ander te voorkomen noopt 
welhaast tot de conclusie, dat zij de min
dere is van de Indonesische. 

Wij schrijven: van Algiers tot Nieuw
Guinea. Ook de Algerijnse kwestie is door 
de UNO in behandeling genomen. Princi
pieel ligt deze zaak niet anders dan 11-e 
zaak Nieuw-Guinea. Wel anders en beter 
is de Franse reactie geweest: vertrekken. 
Voor Nederland ware dit o.i. ook de ez»g 
mogelijke reactie. Moet de Nederlandse 
leeuw nog langer gezeglijk blijven, kwis
pelstaarten rond een tafel waaraan hij al• 
leen maar trappen krijgt? 

Het is voor Nederland een trieste zaak. 
Door de eeuwen heen hebben de beste 
Nederlanders het internationale Recht ge
diend. In alle internationale rechtsboeken 
prijken hun namen. Thans wordt ons 
eigen beroep op het gecodificeerde inter
nationale recht, want daartoe behoort het 
UNO charter, niet aangehoord en ge
smoord. 

Het is nog niet te laat. Onze UNO de
legatie verlate alsnog New York en kere 
terug naar vaderlandse bodem. 

Het is niet zo, dat wij in het geheel 
geen buitenlandse politiek meer kunnen 
voeren op eigen compas. In de NATO ne
men wij strategisch een spilpositie in. In 
de NATO zullen wij ons moeten roeren 
en dan zullen wij moeten laten horen dat 
de NATO voor ons weinig betekent als 
onze NATO partners ons in de UNO los
laten. In de verdediging van het Westen 
zijn wij even belangrijk als de anderen. 

Daarom kere Luns terug naar 's-Gra
venhage. Liefst via Parijs. Dan kan één 
front gemaakt worden tegen gezamenlijk 
geduld onrecht. C. BERKHOUWER. 

Àan de Administratie van 

,.VRIJHEID EN DEMOCRATIE'' 
Postbus 43 • Amersfoort 

Ondergetekende wenst zich te abonneren op het weekblod "Vrijheid 
en Democratie" als 

* 
* 

Kwartaalabonné à f 1.90 per kwartaal 
Jaarabonné à f 7.50 per jaar 

• Doorholen s.v.p. wat niet verlant4 wordt 

Naam: 

Adres: 

Postgiro 245103 t.n.v. de Penningmeester 
van "Vrijheid en Democratie", Amersfoort 

Handtekening 
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DE V. V.D. IN DE AANVAL 
Breng de liberalen thuis in de V. V. D. 

Bundel de krachten der vrijheid. 
Sinds de zo succesvolle V.V.D.-dag op 17 Sep

tember j.l. zal niemand durven ontkennen, dat 

onze Partij staat in het brandpunt der publieke 

belangstelling. Er is niemand, die in de afgelo

pen weken niet over onze Partij heeft gelezen 

of gehoord. En daarom is het nu de tijd voor al 

onze actieve leden om van de ledenwerfcam

pagne een groot succes te maken. .. 
Mogen wij U enkele kleine aanwijzingen ge-

ven? Leest de krant Actie en vult de zich daar

in bevindende coupons in. Hiermede kunt U ons 

·de adressen van de candidaat-leden toezenden. 

Het Algemeen Secretariaat zendt aan de door 

U opgegeven adressen (vanzelfsprekend zon

der dat daarbij. Uw naam wordt genoemd) het 

Liberaal Manifest en een folder, die tot titel 

draagt "Dit najaar staat in het teken van de 

stembus". 

Voorts wordt door het Algemeen Secretariaat 

dit adres van het candidaat-lid doorgegeven 

aan het betrokken afdelingsbestuur met het ver

zoek, hetzij telefonisch, hetzij persoonlijk, eens 

een praatje te maken. 

Mocht U meer adressen willen opgeven dan 

het blad Actie aan coupons rijk is, aarzelt U 

worden op dezelfde wijze bewerkt. Trouwens in 

dit nummer en enkele volgende nummers van 

ons Weekblad zult U de nodige coupons voor 

adressen-aanmeldingen vinden afgedrukt. 

Op 17 September hebben onze leden bewe

zen, dat zij in staat zijn tot een grootse en 

enthousiaste actie. 

Nu komt het er op aan doelbewust voort te 

gaan op de weg, die wij de 17e met zoveel élan 

hebben ingeslagen. 

U rekent op de V.V.D., nu rekent de V.V.D. 

op U. 

OPROEP 
I 

aan de plaatselijke en regionale 
voorbereidingscorrimlssies voor 
de V.V.D.-dag op 17 Sept. j.l. 
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Wij willen echter juist op de leden van de 

voorbereidingscommissies opnieuw een beroep 

doen, thans al hun krachten in te zetten voor 

onze ledenwerfcampagne. 

Het zal voor de leden van deze commissies 

ongetwijfeld een grote voldoening zijn geweest 

te zien, dat hun voorbereidingswerk voor de 17e 

September zo'n buitengewoon goed resultaat 

heeft gehad. Laten zij thans medewerken aan 

de groei van onze Partij. Het propaganda-mate

riaal ligt op het Algemeen Secretariaat gratis 

ter beschikking en wordt op aanvraag gaarne 

toegezonden. 

Nog nimmer deed de V.V.D. tevergeefs een 

beroep op haar actieve leden. 

Wij zijn thans een Partij in de aanval en onze 

allereerste aanval zal gericht zijn tegen diege

nen, die thans nog aan de kant staan. Zij moe

ten onze gelederen komen versterken, opdat wij 

allen tesamen de verkiezingsstrijd van 1956 

kunnen ingaan. 

· De plaatselijke en regionale voorbereidinga

commissies zullen de stoottroepen zijn, die het 

grote V.V.D.-Ieger vooraf gaan. 

In het volgende nummer van ons weekblad 
hopen wij de naa~ te publiceren van de 
kampioen-ledenwerver in de maand-Sep
tember. 
De beloning voor de winnaar van deze eerste_ 
ronde zal"zijn een boekenbon van f 1 00.-. 

• niet; ook adressen vermeld op een briefkaart 

Nu, dank zij het vele en voortreffelijke werk 

van onze plaatselijke en regionale voorberei

dingscommissies, de V.V.D.-dag tot een dave

rend succes is geworden, zouden deze actieve 

kernen van onze Partij hun taak als geëindigd 

kunnen beschouwen. '---------------·------------------

Werkt mee aan de groei van de V. V.D. en u 
hebt kans op waardevolle boeken! 

Gefrankeerd met· 1 0 cent post
zegel opsturen in gesloten enve·· 
loppe naar: 
Algemeen Secretdriaat der V .V.D., 
Kaninginnegracht 61, 

' ADRESSEN-COUPONS 

Uw naam en adres: Dit adres kan b e w e r k t wor

den voor het V.V.D. 

I idmaatschap. 

te 's-Gravenhage. 

LEDEN -COUPONS 

Uw naam en adres: Als lid wil zich aanmelden: 

::: ----------------------------- --------------------------'X 

" ' 

Naam: 

I Adres: 

Naam: 

Adres: 

\'Toonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: .........................• 

---------------------------
, Naam: . . • • • • . . . • . . . . . . • • . . . . . . • • • • • • • Naam: ............................••• 

I Adres: ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Adres: ........................•.... · · 

",. \Voonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . Woonplaats: ..............•......•••.• " ·---------------------------

I Naam: . ............. .... ...... ..•.... Naam: .............................. . 

i Adres: . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • Adres: •.....••••••..•.•...•.•.•••.••• 

". 'v~o~l~t~ ·_:_: ·_:_:·_:_: ·~·~·~·~·:.:_· ~Lw~o~laats: ·_:_: ·_:_: ·_:_:·~·~·~· ~· :..:.· ~ 
.... 

... 

Naam: 

Adres: 

............................... . Naam:· •..••••••...•..•.•..•.•........ 

Adres: ........•..•.••...............• 

'Voonplaats: . . . . . • . . • • • • . • • • . • . . • • • • • • Woonplaats: ........................•• 

Naam: Naam: 

Adres: . ••'••••························ Adres: 

Woonplaats: . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Woonplaats: ..............•..•.••....• 

Naam: Naam: 

Adres: Adres: 

Woonplaats: ..... · .................... . Woonplaats: .....•........•.....•....•• 

----~--------

Naam: . . . .................................. Naam: 
0 •••••••••••••••••••••••••••••• . . 

Adres: Adres: 

Woonplaats: ...............••••••..... Woonplaats: ........................ .. 

lnschrijvingsbewijs V.V.D.-Waarborgfonds. 

Ik teken in voor een bedrag van f ; . . . . . . . in eens/p. jaar/p. kwartaal 
• per postgiro op nr. 67880, t.n.v. Secretaris V.V.D., Koninginnegracht 61, 

's-Gravenhage. · 
• per giromachtiging t.n.v. Secretaris V.V.D., Koninginnegracht 61, 

's-Gravenhage. 
• per bank op de rekening van het Hoofdbestuur der V.V.D., bij de firma 

R. Mees & Zonen, Rotterdam . 
* per postwissel t.n.v. het Algemeen Secretariaat der V.V.D., Koninginne

gracht 61, 's-Gravenhage. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 
Handtekening, 
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Politiek 
. 

nreuws uit de hoofdstad 

WEDEROM -ECHEC IN WONINGBOUW 
Amsterdam dit . 

1aar belangrijk onder de minimale 
• productie, die nodig 

1970 

lS om de woningnood althans 

ln te hebben overwonnen 
Een nota van B. en W. aan de gemeenteraad heeft ons ingelicht omtrent de wo

ningbouw in Amsterdam. Daarin heeft men kunnen lezen dat het daarmee dit jaar 
weinig bevredigend is gesteld, om niet te zeggen ietwat bedroevend. Wanneer men 

·liet zo guastig mogelijk berekent, dan heeft Amsterdam in 1954 zeventien woningen 
meer gebouwd dan het toegewezen contingent. Die overschrijding is op zichzelf na
tuurlijk een goed resultaat. Maar wat nu het contingent betreft, dat bedroeg 405!, een 
getal dat, wanneer er jaarlijks inderdaad een vierduizend woningen werden gebouwd, 
het· einde van de woningnood nor op verre afstand houdt. Want voor een oplossing 
daarvan is nodig dat er per jaar 6000 woningen worden gezet. 

Een hopeloze zaak 
deelde bij ,.in uitvoering zijnde", zodat 
men met fraaie getallen voor de dag kon 
komen. Het papier is geduldig. De wer
kelijkheid kon echter niet aan de papie
ren voorstelling van zaken tegemoet ko
men. Doch zijnerzijds heeft de in dit op
zicht door de schone beloften van zijn 
~~r:ganger gehandicapte wethouder v. d. 

- . . 
:Sergh deze zaken dan gezond geredu-
ceerd. 

Edoch, nog niet gezond genoeg, want, 
ars gezegd, nog niet lang geleden hoor-

den wij hem in de raad zo hoopvol spre
ken over de mogelijkheid van het berei
ken van een jaarproductie van 4000 wo
ningen. Dat leek reëel, maar was het dat 
wel? Was op dat tijdstip niet bekend bij 
het college dat het een slechte winter 
was geweest - niet zo verbazingwekkend 
in ons land - dat men te doen had met 
een tekort aan arbeidskrachten, enz. enz.? 
Te vrezen is dat ook wethouder v. d. 
Bergh, al is hij bepaald wars van fraaie 
beloften, hetgeen ten zeerste in hem te 
prijzen is, toch· teveel in de theorie is be
land bij zijn bere~eningen. 

Want op dat ogenblik was de ontwik
keling in de practijk toch wel reeds zo" 
danig, dat er aanleiding had kunnen zijn 
ons er even voor te waarschuwen dat die 
4000 woningen per jaar ook dit lopende 
jaar nog een droombeeld bleven. Immers 
wanneer B. en W. nu de productie op 
2500 ramen, wil dat zeggen dat zij bijna 

veertig procent onder die theoretische be
rekening blijven. Dat is zeer veel, teleur. 
stellend veel. 

Eens hebben wij in deze kolommen t~
genover het optimisme van de toenmali
ge wej,houder mr. v. d. Velde, die in 1960 
de woningnood zag overwonnen, ons pes
simisme gesteld - gegrond op wat de 
praktijk te zien bood! - en de vrees uit
gesproken, dat het wel 1970 zou kunnen 
worden aleer elk gezin in Amsterdam 
over een eigen huis zou kunnen beschik
ken. Mededelingen, zoals B. en W. thans 
aan de raad hebben moeten doen, dragen 
er weinig toe bij dit pessimisme aan cm
ze kant weg te nemen. 

• • • 

Wat nu het lopende jaar betreft, daar
in schuilt de grote teleurstelling. In 
plaats van een regelmatige verhoging 
van de woningproductie zal zich in dit 
jaar een teruggang aftekenen daarin. B. 
en w. klagen in ·hun nota over het on
voldoend aantal arbeidskrachten, over 
tekort aan materialen, dat zich heeft ge
wroken, - ov-er het lilechte weer in de 
winter en het voorjaar, korton, zij ko
men er mee voor de dag dat in dit jaar 
tot einde Augustus 1586 contigenswonin
gen gereed zijn gekomen en dat over het 
gehele jaar een productie wordt verwacht 
van ongeveer 2500. 

Zeg het met 

Einde 1953 berekende het Bureau van 
Statistiek der gemeente Amsterdam het 
woningtekort op 37.580; einde 1954 bere
kende het dit tekort op 35.831, hetgeen 
wil zeggen dat dit getal dus met nog 
geen 2000 was verminderd. De cijfers, 
welke dit bureau ons aan het einde van 
dit jaar zullen verstrekken zullen ver
moedelijk wel geen versnelde daling te 
zien geven, integendeel. Wie van theorie 
houdt kan op grond van deze cijfers en 
deze gang van zaken wel uitrekenen, dat 
het nog zeventien jaar zou duren. voordat 
het woningtekort zou zijn weggenomen. 
Zo'n vaart - laat ons .'ook eens optimis
tisch zijn - zal het wel niet lopen, maar 
dat we een heel eind tot 1970 gevorderd 
zullen zijn wanneer wij de woningn.ood 
als overwonnen kunnen beschouwen, 
staat voor ons toch nog w-el vast. 

B. en W. zullen--nu, zo hebben zij ip 
hul'!. nota als pleister op de teleurstel
lings-wonde medegedeeld, binnenkort 
aan c;l.e gemeenteraad voorstellen doen, 
di~ er .. toè ,kunnen leiden d~ omvang van 
de systeembouw in Amsterdam te ver
groten.- Als die voorstellen worden aan
vaard, . d;m kunnen zij daartoe dus lei
den. . . . of ze er toe leiden moet men af
wachten. 

* * * 
Deze zeer teleurstellende mededeling 

zou men een onweersslag uit heldere he
mel kunnen noemen. Want de hemel 
scheen toc)l wel wat helder, wanneer men, 
nog niet zo lang geleden, van de- tafel 
van B. en W. allerlei geruststellingen 
kreeg toebedeeld. Wel heeft wethouder 
mr. G. v. d. Bergh (P.v.d.A.) er zeer ver
standig aan ged\lan openlijk te breken 
met de schone beloften van zijn voorgan_ 
ger mr J. J. v. d. Velde (P.v.d.A.), die 
ons, bij een jaarproductie van 6000 wo
ningen, in 1960 al uit de woningnood re
kende, Mr. v. d. Bergh is zo verstandig 
geweest deze voorstelling van zaken niet 
~erder te willen volgen. Het was het 
soort Voorstelling van zaken waarbij men 
bij wijze vari sp~ekim 'd.è- ifag ria ci.è aan
besteding de te bouwen woningen al in-
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Er is nu een plan gemaakt vo<J: de 
plannen, blijkenll_eeh n()ta van B. e/t!~W. 
Amsterdam had zoveel plannen dat-1h,et 
wenselijk was daar eens wat orde -in: te 
scheppen, vooral volgorde. Weshalvt'wij 
nu weten wat dringendst noodzak;~Jijk, 
dringend noodzakèlijk of noodzakelik- is. 
AT naar gelang een plan in een vanj:(feze 
drie categorieën is ingedeeld, 'ko~- J1et 
tot uitvoering - met dien verstand~;):l.at 
voor alle plannen geldt dat ze ve~FI;iter 
verwezenlijkt zullen worden dan·;_la·~en 
W. wel eens hebben gemeend te Jc~en 
verklaren. . · :/: 
. Mèt de nota inzake de gang van :ià]J:en 

bij de woningproductie is het dus . a:Ues 
in, mineur wat er tegenwoordig, aan g·r()te 
uitspraken van het stadhuis komt. Welk 
beleid men daar volgt is ons niet duide
lijk, nog minder duidelijk dan ooit. Wan
neer men betoogt dat Amsterdam een 
plannenstad is, die de plannen altijd plan
nen laat, is de hoofdstad verontwaardigd 
over dèze àántijging. Allerminst! Zij is 
krachtdadig genoeg. . . . . . en dan komt 
er een dergelijke nota, waarin alle plan
nen, die wij al jaren kenrien, staan opge
somd en waaruit men leest dat vele plan
nen de komende jaren nog plannen moe
ten blijven. Een nieuw operagebouw bij
voorbeeld, ten aanzien waarvan ons vqor
stellen in uitzicht werden gesteld - er 
werd al heel hard aan een schematisch 
ontwerp gewerkt - komt helemaal ach
teraan op het urgentielijstje, hetgeen ver
moedelijk wil zeggen dat we nog tien jaar 
geduld moeten hebben. 

Het door B. en W. opgemaakte plannen
lijstje is onzes inziens ook maar een zeer 
schematisch geval. Alle gebouwen, nodig 
in verband met de IJ-tunnel, hebben 
hoogste prioriteit ,o.a. bouw van een 
nieuw marine-etablissement. Maar vra
gen wij, hoe staat het met doorbraken, 
saneringen, verbredingen, die ook ver
band houden met çiie tunnel? Hoe staat 
het met de voetgangerstunnel onder het 
IJ? Moet die ook niet op het lijstje staan? 
Er is onlangs zoiets geweest als een nota 
over de binnenstad, waarin iets werd ge
zegd over doorbraken om radiaalwegen 
te krijgen, aanleg van parkeerterreinen, 
enz. Is d i e nota soms al in de ijskast? 
Ontmoetingspunten met die nota vindt 
men niet op het lijstje der urgente werk
zaamheden. 

Wat is het nut van een dergelijke nota? 
Dat B. en W. ons weer eens enigermate 
zullen imponeren met hun verklaring, dat 
zij ontdekt hebben wat er op de· arbeids
markt gaande is en dat zij alles in het 
werk stellen om voor Amsterdams verho
ging van arbeidscapaciteit te krijgen? ZuL 
ke pogingen had men al jaren geleden 
in het werk kunnen gaan stellen. 

Het nut van dergelijke nota's is nihil. 
Mogelijk zijn ze een weinig bedoeld om 
ons wat mild te stemmen en niet zo cri
tisch te zijn. Maar als dat zo is dan faalt 
dit middel. Regeren is vooruit~ien - en 

het blijkt hoe langer hoe meer dat men 
in Amsterdam nièt vooruit heeft gekeken 
en dat wij in een hopeloze achterstand 
geraken. Ongetwijfeld spelen daarbij fac.· 
toren een rol, die niemand kan beheersen, 
ongetwijfeld is_ die achterstand iuAe gro
te mate het gevolg van jacht naar poli
tieke successen, politiek aanzien en poli
tieke macht. Want daarvoor spannen som
migen zich harder in ten stadhuize dan 
voor het welvaren van de staQ als ge
heel. Zo tobben wij maar voort, of het al 
dan .niet in nota's wordt geboekstaafd. 

Nederlandse Federatie voor Vrouwelijk~ 
Hul pverJening VrijwiJiige 

Ondergetekende w·oonde hiervan de 
vergadering op 29 September j.l. bij. 

Direct na de opening vertelde mej. 
's Jacob een en ander over verschillen
de gevallen in Karinthië, die door de Fe
deratie geholpen worden. 

Deze hulp bestaat uit bijdragen, al of 
niet in credietvorm, voor het bewoon
baar maken van nieuwe woningen, voor 
op\eiding of voor inkopen van bejaarden 
in tehuizen. 

Het Dagelijks Bestuur van de Federa
tie be.v.eelt aan, de geldinzamelingsactie 
nog 1 jaar voort te zetten en daarna te 
blijven uitkeren tot dit geld en de te
rugontvangen eredieten op zijn. Bijeen
gebracht was nu bijna 3 ton, waarvan 
thans ongeveer de helft is besteed. 

De rest van de vergadering·was gewijd 
aan organisatorische kwesties en diverse 
moeilijkheden. 

Een moeilijkheid is, dat de eigen inza
melingsactie voor de vluchtelingen en de 
.zgn. s~eutelactie van de (algemene) Fe
deratie voor Vluchtelingenhulp elkaar 
doorkruisen. 

Een andere moeilijkheid is de verkoop 
van de Unicef nieuwjaarskaarten (kin
derfonds Ver. Naties). Dit is weliswaar 
geen werkobject van de Federatie, maar 
wordt door het Ned. Vr. Comité aanbe
volen. Deze verkoop is tegelijkertijd als 
die van de bekende kinderpostzegels en 
-briefkaarten. Dat is inderdaad jammer. 
Beide doeleinden verdienen steun en wij 
geven de aanbèveliniu:aatne äán U door. 

Dan schijnen er, zo niet op landelijk, 
dan op lager niveau, telkens moeilijkhe
den op te duiken door het feit van het 
bestaan van de U.V.V. (nu reeds 15 jaar) 
die ongeveer hetzelfde werk doet en ook 
feiten accepteren en tot een praktische 
taakeverdeling )r.omen? _ 

Verder kwamen ter sprake de begro
tingen voor de_ . Minis.terie:o. van Maat
schappelijk werk en Binnenlandse Zaken. 
Er bleken van .beide departementen amb
tenaren te zijn geweest, die een begro-

Cople voor deze rubriek_ te 
zenden naar: 

Mejuffr_. Joh. H. Spnngn-, 
Alexander•traat 16, Haarlem. 

* * * 
ting in een andere vorm wensten. Begro~ 
tingen in gewijzigde vorm, met door on
dergetekende gevraagde toeÎichtingen, 
zullén aan onze besturen worden toege:. 
zonden. ' 

De bijdragen van de vrouwenorganisa
ties zijn gering en zelfs inclusief het be~ 
drag dat het Ned. Vr. Comité er aan toe
voegt, nog bescheiden. Het leeuwendeel 
van de onkosten wordt gef4nancierd door 
de overheid, die voorschriften geeft en 
suggesties doet (o.a. een landdag) maar 
die van de achtergrond, van de omstan
digheden van de Federatie en de aange
sloten organisaties (ingewikkeld zelfs 
voor insiders) niets af weet. De vraag 
rijst, hoever nu nog de zeggenschap en 
dé · ve·raritWöordelijkheid van het bestuur 
en de aangesloten organisaties reiken. 

Genoemde· ambtenaren oordeelden een 
kascommissie niet meer nodig; gelukkig 
was 'de meerderheid het eens met onder
getekende, die deze wel wenst. 

Onze ruimte is te beperkt voor een 
voHedig verslag. Thans volgt alleen nog 
de vermelding, dat door leden van de Fe
deratie, !Daar. b_etaald t:lqor het ministerie 
van Binnenlandse Zaken, cursussen voor 
d.e. :a,:a,. gegeven :~:\lllen worden. Later 
meer. J.H.S. 
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Tweede Kamer gaf ontwe uteronderwijs 

met algemene stemmen·· haar zegen 
Over talrijke amendementen werd echter strijd gevoerd 

Pater Stokman verloor wederom de slag 
'Reeds heel lanc kennen wij in oDS land enigerlei vorm van kleuteronderwijs (vrM

cer sprak men van: fröbelonderwijs en ook wel van "bewaarscholea"), maar -
wettelijke regeling daarvan besta&$ er nor steeds niet. Wel waren er sinds 18'7t ver
I!Cheidene po&-ingen gedaan om tot zulk een rerelinc. te komen, maar die waren tot 
nu toe mislukt. 

Het thans op 4 October met algemene stemmen in de Tweede Kamer aanvaarde 
ontwerp ,.Receling van het kleuteronderwijs en van de opleiding van leidsters bij dat 
onderwijs" beooct nu in deze leemte te voorzien en zal, wanneer ook de Eerste 
:Kamer het heeft aanvaard, per 1 Januari 1956 in werking treden. 

Dat dit ontwerp zonder hoofdelijke stemming en zonder de aantekening van enige 
tegenstem kon worden aanvaard, wijst erop, dat het in grote lijnen de iDStemming 
van de gehele Kamer had, maar wie daaruit mocht willen afleiden, dat de behande
ling dus volkomen gesmeerd heeft gelopen, heeft' het toch mis. 

Op 13, 14 en 15 September waren de algemene beschouwingen gebowden en door 
minister Cals beantwoord, waarna de verdere behandeling werd onderbroken voor 
de reeds in een der vorige aummers besproken interpellatie-Tendeloo. 

Toen, op 2% September, in het nieuwe sittingsjaar, de artikelsgewijze behandeling 
werd begonnen, had ondertussen mondeling overleg plaats gevonden tussen de com
missie van voorbereiding en minister Cals over de op dat ocenblik ingediende reeds· 
talrijke amendementen. 

Het resultaat daarvan was, dat de minister met een tweede nota vaa wijsiglogen 
was gekomen, waarin nee eeD 15-tal nieuwe veranderingen in verschillende artikel
van het -twerp werd aancebracht. 

Als gevolg hien•an konden ver~heideue amendementen worden ingetrokken, maar 
er werden ook weer nieuwe incediend, zodat die artikelsgewijze behandeling (op 23 
en !4 September) een heel moeilijke en weinig overzichtelijke werd. 

Weer een week later pas - op 4 October - kon, na een zogenaamde tweede lesing, 
de eindbeslissing vallen, nadat herstemming was gehouden over een amendement. 
Stokman, waarover in de vorige vergadering de stemmen hadden gestaakt. 

Onze woordvoerster. mevrouw Forta
nier-De Wit, haalde bij de algemene be
schouwingen over het ontwerp met in
stemming verschillende uitspraken aan 
uit het interim-rapport van de door het 
Nederlandse Congres voor Openbare Ge
zondheidsregeling ingestelde studiecom
missie voor de bouw en inrichting van 
kleurterscholen. 

Zi.i dacht ook aan het boek, geschre
ven door mevrouw Pnilippi-Siewertsz 
van Reesema, getiteld: "Kleuterwereld 
en kleuterschool". 

De schrlifster herinnert er daHrin o.a. 
aan, dat Thorbecke in 1866 aan mevr. 
Elise van Calacr-Schotling de opdracht 
gaf, een inspectiereis te maken, ter con
trole va:n de toestanden in de "fröbel
schooltjes", zoals die toen genoemd wer
den en die omstreeks de zestigèr jaren, 
mede door de propaganda van mevrouw 
Van Calcar, allerwegen werden opge
richt. 

V/at nu het ontwerp zelf,. betreft, kon 
onze woordvoerster niet zeggen, dat dit 
onverdeeld haar instemming had (dat 
bleek ook wel uit de door haar inge
diende amendementen). maar zij be
schouwde het w e 1 als een belangrijke 
stap vooruit. 

De algemene opzet . bevredigde haar 
wel. Het ontwerp brengt een financiële 
basis voor de :&leuterscholen en een sala
riëring en rechtspositie voor kleuterleid
ster, welke een grote verbetering bete
kenen. 

Haar bezwaren en bedenkingen .richt
ten zich in de eerste plaats (en bij ver
scheidene andere sprekers was dat even
eens het geval) tegen het aantal kleu
ters, dat nodig was, wilde het Rijk het 
salaris van een kleuterleidster vergoe
den aan de gemeente of het ·schoolbe-
stuur. \ · 

Het ontwerp noemde een aantal van 
40 kinderen en bii 41 kinderen zou men 
recht hebben op vergoeding voor een 
tweede kleuterleidster. 

Dat laatste leek tenminste zo, wan
neer men dan verder keek, bleek, dat er 
eerst nog 10 bij die 41 móesten ko
men om inderdaad het salaris van een 2de 
leidster vergoed te krijgen. Voor een 
derde leidster moest het grensgetal met 
12 worden overschreden t!n voor vier en 
meer met 15 kleuters. 

Mevrouw Fortanier betreurde dat bui
tengewoon en hoopte, dat de minister 
dit artikel wilde terugnemen en zij 
schaarde zich achter een amendement 
van mrevrouw Heroma-Meilink <Arb.), 

dat het aantal kleuters in principe op 30 
per leidster wilde brengen en in de over
gangsbepalingen dat getal dan voorlopig 
op 40 wilde stellen. 

Stichting van kleuterscholen 
H en tweede belangrijk punt, waar-

tegen zij bedenking had, was het 
aantal kleuters, dat nodig is voor de 
stichting van een kleuterschool, met 
name de bepaling, dat dit aantal nooit 
lager mag z\in dan 30. Voor een groot 
aantal van de bestaande klepterscholen 
zou dit betekenen, dat zij geen subsidie 
zouden ontvangen. 

Wat dit zou betekenen voor het platte
land, zette na haar vervolgens onze 
geestverwant de heer Zegering Hadders 
nog in het b\izonder uiteen. 

Hij toonde. mede aan de hand van 
voorbeelden, ontleend aan zijn eigen 
woonplaats - Emmen - aan, dat d! 
practische uitwerking hiervan voor die 
gemeenten, die een plattelandsk!lrakter 
dragen, funest zou blijken te zijn. Hij 
wees er ook op, dat men helemaal niet 
speciaal behoefde te denken aan kleine 
dorpen, maar dat het hier speciaal gaat 
om de samenstelling van de bevolking 
en om de structuur van een dorpskern. 

In een komdorp zal men eerder kun
nen. voldoen aan de gestelde minimum
bepalingen dan in een streekdorp, waar 
de lintbebouwing overheerst. 

Zijn conclusie was, dat het voorge
schreven aantal leerlingen voor de plat
telandsgemeenten veel te hoog ligt en 
dat het kleuterschool-bestaan op het 
platteland een zeer dubieuze iaa'k zou 
gaan worden, wanneer dit ontwerp aldus 
wet werd. 

Terugkomend tot het betoog van me
vrouw Fortanier, gaf zij de verzekering, 
welke de minister ook ten aanzien van 
de financiële gelijkstelling tussen open
baar en biizonder onderwijs had bezield. 
Zij had echter bijzondere bedenkingen 
tegen de uitwerking, 

Die bezwaren gingen speciaal tegen 
de derde alinea van artikel 9. De tweeie 
alinea behelsde, dat de gemeenteraad be_ 
sluit tot stichting ener openbare school 
hetzij eigener beweging, hetzij" indien 
zulks in gemeenten met 100.000 en meer 
inwoners wordt verlangd door de ouders 
van tenminste 90 kleuters, in gemeenten 
tussen 50.000 en 100.000 inwoners door 
60 ouders en in gemeenten beneden 
50.000 door 30 ouders. 

MEVR. FORTANIER-DE WIT 
...... succes ·met amendementen ..... . 

Dit alles mits de leeftijd dier kleuters 
ten minste 3% en ten hoogste 5lh jaar 
is en hun woningen zijn gelegen binnen 
een cirkel met een straal van drie kilo
meter, waarvan het middepunt is de 
plaats van de te stichten school .~ 

Maar nu bepaalde de 3e alinea: "De 
gemeenteraad is bevoegd een verzOE'k, 
als in het vorige lid bedoeld, niet in te 
willigen, indien hij van oordeel is, dat 
in de gemeente een genoegzaam aantal 
openbare kleuterscholen is gevestigd of 
dat door de instandhouding van één of 
meer openbare kleuterscholen in nabu
rige gemeenten op bevredigende wijze 
in de behoefte aan openbaar kleuter
onderwijs voor de ingezetenen is voor
zien." 

Zware rem 
D e redactie van dit 3e lid legt aan 

de stichting van openbare kleu
terscholen een b\izonder zware rem aan, 
Mevrouw Fortanier achtte het begrijpe
lijk, dat men niet kan stellen: 30 ouders 
krijgen een school, zodra zij dit wensen; 
er moet op de een of andere wijze een 
rem zijn, in die zin, dat stichting van 
een school ook inderdaad verantwoord 
moet zijn. 

Deze rem is bli een openbare school 
gelegen in de geeiste waarborgsom (te
gen de hoogte waarvan door afgevaar
digden van de rechterzijde grote bezwa
ren werden ingebracht) en bij een open-

' bare school in het feit, dat de gemeenie
raad dient te beslissen of zi.i een aan
vrage tot stichting van een openbare 
school zal inwilligen, ja dan neen. 

De rem op het stichten van een open
bare school is dus deze, dat de gemeen
teraad bevoegd is, een verzoek van 30 
ouders n i e t in te willigen. Dit zou, zo 
merkte onze woordvoerster terecht op, 
in een aantal gemeenten, waar de ver
houdingen zo zijn. dat men daar het 
openbaar onderw\is niet al te zeer be
mint, kunnen betekenen, dat het open
baar onderw\is niet in een gelijke positie 
komt als het b\izonder onderwijs. Zij 
moest echter zeggen, dat zij, ondanks dat, 
de mogelijkheid niet zag, de gemeentEO
raad hier uit te schakelen. 

Het verwonderde haar echter en stel
de haar teleur, dat de minister het nodig 
had gevonden, nog een tweede rem aan 
te leggen, en wel deze, dat de raad ook 
bevoegd is, een verzoek tot schoolstich
ting niet in te willigen, wanneer die kin
deren naar een school in een naburige 
gemeente kunnen gaan. -

Vandaar een door haar ingediend 
amendement, om deze rem op te heffen 
(wij komen op de amendementen Jlftder 
terug), 

De opleiding 
D e opleiding van de kleuterleidster, 

-in dit ontwerp ook geregeld, was, 

naar spreekster meende. mislchien wel 
.het belangrijkste deel van het ontwerp. 
En bij alle goede bedoelingen achtte zij 
d)e opleiding nu teleurstellend. 

Zij was het eens met die afgevaardig
den, die aan haar waren voorafgegaan 
en hadden gepleit voor een drie-jarige 
opleiding en dan ~arna een jaar voor 
het behalen van de B-akte. De minister 
beriep zich hier echter op een gebrek 
aan leidsters en aan lOkalen. 

Wat de te subsidiëren instituten voor 
de opleiding van kleuterleidsters betreft 
(voorlopig waren er 26 gedacht, maar 
het aantal zou nog worden uitgebreid), 
vroeg mevrouw Fortanier óók aandacht 
voor experirnenteerscholen, waaronder 
zij voor een groot deel rekende de Mon
tessori-opleidingen. 

Mede aan de hand van een adres .van 
de Nederlandse Montessori-Vereniging, 
waarin werd gepleit voor een opleiding 
van drie jaar voor het A-diploma <waar 
zij zich achter schaarde), besprak zij 
ook nog andere punten van de opleiding, 
waarop wij hier echter niet verder kun
nen ingaan. 

We! willen wij nog vermelden dat onze 
geestverwante nog pleitte voor ,.spreek

, onderwijs". De uitspraak bij velen van 
het Nederlands is erbarmelijk, zo zei zij, 

Wat deze beide laatste punten betreft 
was de minister reeds in eerste aanleg 
toeschietel\ik. Ten aanzien van verschil
lende wensen van onze geestverwante 
omtrent het Montessori-onderwijs zegde 
hij ernstige overweging en tegemoetko
ming aan bepaalde wensen toe. En wat 
het spreekonderw\is aangaat, deelde mi
nister Cals mede, het vak spreekonder
wijs nadrU'kkel\ik in de uit te vaardigen 
algemene maatregel van bestuur te zul
len noemen en hli wilde, overeenkomstig 
het verzoek van mevrouw Fortanier, 
gaarne nagaan of het mogelijk zou zijn, 
voor dat vak ook aparte deskundigen in 
te schakelen. 

Tot slot van de algemene beschouwin
gen willen we nog vermelden dat de 
heer Zegering Hadders ook nog vrij uit• 
voerig sprak over de financiële verhou
ding tussen het RUk en de gemeenten 
op dit punt, waartegen hij een aantal be
zwaren ontwikkelde, zoals die o.a. ook 
door de Vereniging van Nederlandse Ge
meente werden gekoesterd. 

Amendementen 

E en mooi succes boekten onze geest· 
verwanten mevrouw Fortanier

De Wit en· de heer Zegerihg HaddP.rs 
met hun krachtige pleidooien voor de 
kleine kleuterscholen in de gemeenten 
beneden 50.000. 

Hoewel minister Cals daar aanvanke
lijk bezwaar tegen had gemaakt, ver
klaarde hö zich bij de voortgezette be
handeling nameli.ik tenslotte toch be
reid, het amendement van mevrouw For
tanier-De Wit over te nemen, om het 
"uiterste minimum" voor de stichting 
van een kleuterschool niet op 30 te stel
len, zoals het ontwerp deed, maar op 20. 

Ook mevrouw Heroma-Meilink <Arb.) 
had een dergelijk amendement ingezon
den. Zij was echter later geweest met 
deze inzending, zodat de voorzitter haar 
uitnodigde, dit amendement nu in te 
trekken. 

Eveneens nam de minister een amen
dement van mevrouw Fortanier over om 
de beslissing van Gedeputeerde Staten 
op een beroep tegen een geweigerde 
scholenstichting te binden aan een ter
mijn (en wel van zes maanden). 

Wat de reeds besprOken denle alinea 
van artikel 9 betreft was de minister wel 
bereid tot enige tegemoetkoming, maar 
niet zover als mevrouw Fortanier wilde. 

Om aan de vele bezwaren tegemoet te 
komen had de minister bli zijn nieuwe 
nota van wijzigingen de bevoegdheid van 
de.gemeenteraden om een volgens de ob
jectieve bepalingen terecht aangevraag-
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Op volle kracht vooruit 
Breng de liberalen thuis in de _V.V.D. 

Bundel de krachten der V.V. D. 
In een steeds groter wordende stroom komen 

de adressencoupons voor de te bewerken candi
daatleden bij het Algemeen Secretariaat binnen. 

"Dit najaar staat in het teken van de stem
bus", de folder, die wij aan de adspirant-leden 
toezenden, gaat dagelijks in honderdtallen 
exemplaren het gehele land door. 

Lange lijsten met adressen van mensen, die 
door de propagandakernen in de afdelingen 
moeten worden bewerkt, worden verzonden. De 
actie is in volle gang. Vele aanvragen van wil
lekeurige personen, overal uit het land vandaan, 
komen bij het Algemeen Secretariaat binnen en 
er gaat practisch geen dag voorbij of er zijn bij 
de post brieven of briefkaarten van mensen, die 
inlichtingen vragen over het lidmaatschap der 
V. V.D. 

Een ieder weet waar het thans om gaat: Het 
aantal Partijleden moet met dui.z;enden worden 
vermeerderd. Laten alle leden, die nog geen 
adressen aan het Algemeen Secretariaat opga
ven, dit thans per omgaande doen. 

Mededeling van het Algemeen 
Secretariaat 

Het zal helaas kunnen voorkomen, dat door 
het Algemeen Secretariaat niet direct kan wor
den geantwoord op brieven, die binnenkomen. 
Ook bestellingen van propagandamateriaal en 
brochures kunnen thans slechts in volgorde van 
binnenkomst worden uitgevoerd. 

Door een grote hoeveelheid werk en een ern
stig personeelstekort is het helaas onmogelijk 
alles stipt op tijd uit te voeren. 

Wij doen een dringend beroep op al onze 
Partijleden om enige clementie te betrachten. 

Hoe meer adressen wij binnen krijgen, hoe 
meer propagandamateriaal wij kunnen verzen
den en hoe groter het succes van onze actie 
zal zijn. 

leder lid heeft in zijn omgeving mensen, van 
wie hij weet, dat zij met de V.V.D. sympathi
seren. 

Stuur dit' adres naar het Algemeen Secreta
riaat en dezerzijds zal worden getracht de man 
of de vrouw te bewegen tot de laatste stap, wel
ke hem of haar in de gelederen brengt van hen, 
die voor de geestelijke en maatschappelijke 
vrijheid strijden. 

Kampioen ledenwervers 
De boekenbon van f 1 00.- beschikbaar voor 

de kampioen-aanbrenger over de maand Sep
tember zal door drie kampioenen moeten wor
den gedeeld. 

De heren: Mr Th F. Raedt te Soest, J. H. 
Becking te R'dam en L. de Geus te Strijen, 
brachten elk in de maand September 5 nieuwe 
leden aan. Zij mogen kiezen uit twee mogelijk
heden: 

1 e. loten om de boekenbon ad f 1 00.-
2e. Het bedrag van f 100.- met hun drieën 

delen. · 
Vanzelfsprekend verwachten wij van deze 

drie actieve leden in de ons nog resterende 
weken nog zeer veel steun bij onze ledenwerf
campagne. 

Een boekenbon ad f 10.- ging naar mr L. 
K. F. Schuitemaker, Bergerweg 20 te Alkmaar, 
die het 1 OOste nieuwe lid aanbracht, terwijl de 
heer G. Kaper, Kennemerstraatweg 153 te Alk
maar eveneens een boekenbon van f 1 0.- ont
ving, als zijnde het 1 OOste aangebrachte lid. 
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Dringe_nde oproep aan alle 
afdelingsbesturen 

Zoals bekend, worden door het Algemeen 
Secretariaat aan de adressen, die wij ontvangen 
naar aanleiding van de aan alle Partijleden ge
zonden krant Actie, een folder gezonden geti
teld "Dit najaar staat in het teken van de stem
bus". 

Degenen, die deze folder ontvangen, vinden 
daaraan een strook bevestigd, welke kan wor
den ingevuld en zonder postzegel verzonden 
naar het Algemeen Secretariaat. 

Vaak zal het echter nodig zijn, dat dit can
didaatlid in een persoonlijk gesprekje nog eens 
wordt bewerkt om zich als lid der Partij aan te 
melden. Daarom geeft het Algemeen Secreta
riaat de adressen, die hier binnenkomen steeds 
door aan het betrokken afdelingsbestuur. Het 
succes van de ledenwerfcampagne zal afhan
gen van de activiteit van onze afdelingabestu
ren. 

Wij doen een dringend beroep op al onze 
partijfunctionarissen onze ledenwerfcampagne 
te steunen. Niemand blijve achter. Gebruik 
even Uw-telefoon en praat eens met een candi
daatlid. Laten wij allen medewerken de krach
ten der vrijheid te bundelen in onze V. V.D. 

SLUITZEGELS 
Van de afbeelding, zoals afgedrukt op de 

achterzijde van de krant "Actie", heeft het 
Algemeen Secretariaat sluitzegels laten ver
vaardigen. 

Gezien het grote succes, dat werd bereikt met 
de sluitzegels voor de V.V.D.-dag, rekenen wij 
er stellig op, dat de afdelingen en ook indivi
dule leden deze nieuwe fraai uitgevoerde .. uit
zegel bij het Algemeen Secretariaat zullen ,b9:-. 
stetlen. 

De sluitzegels dragen als opschrift: 

"Breng de liberalen thuis in de V.V.D." 

Werkt mee aan de groei van de V. V.D. en u 
hebt kans op waar~evolle boeken! 

Gefrankeerd met 1 0 cent past
zegel opsturen in gesloten enve- · 
loppe naar: 
Algemeen Secretariaat der V.V.D., 
Koninginnegracht 61, 

ADRESSEN -COUPONS 

Uw naam en adres: 

Naam: 

Adres: 

Dit adres kan b e w e r k t wor

den voor het V.V.D. 

I idmaatschap. 

Naam: 

Adres: 

V/oonplaats: . M.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: .................•.....••. 

Naam: Naam: ..................... , ...... :.·~,. tt-. ~ ~ 

Adres: Adres: .............................. . 

te 's-Gravenhage. 

LEDEN-COl)PONS 

Uw naam en adres: Als lid wil zich aanmelden: 

Naam: Naam: 

Adres: Adres: 

Woonplaats: ... ~·..................... Woonplaats: ... • ••.••••••••••••••..••. 

-------.------ -------------
~atn: ,~1 .. ~ •• ~._. •••••••••••••••••••••• Naam: 

Adres: Adres: 

W I t W 1 t Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Woonplaats: ...........•.•............ 
i oonp aa s: . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • • • • . oonp aa s: .... · · · • · · · • · · • · · · · · • · · • • -·-1·•••••••••••••••••••••••••••••\ 

~---------------------------

Naam: Naam: .•.•.....•.••••••••..•..•...•.. 

Adres: Adres: ....... _. ....................... . 
Woonplaats: . . . . • . • • . . • • . • • . . • . . . . • • . . Woonplaats: .. · ....•....• · · .. ·: · · · · · · · · 

----------------------------
Naam: Naam: ......•.........•.............. 

Adres: Adres: ........••......... "' ......... . 

Woonplaats: ......................... . Woonplaats: .......•..•...••.••..•. • · • 
~ ----------------------------

Naam: ................................ Naam: 

Adres: ................................. Adres: 

Woopplaats: . . . . . . • • . • . . • . . • . . . . • • . . . • Woonplaats: ......................... . 

lnschrijvingsbewijs V.V.D.-Waarborgfonds. 

Ik teken in voor een bedrag van f ........ in eens/p. jaar/p. kwartaal 
• · per postgiro op nr. 67880, t.n.v. Secretaris V.V.D., Koninginnegracht 61, 

's-Gravenhage. 
• per giromachtiging t.n.v. Secretaris V.V.D., Koninginnegracht 61, 

's-Gravenhage. 
• per bank op de rekening van het Hoofdbestuur der V.V.D., bij de firma 

R. Mees & Zonen, Rotterdam. 
• per postwissel t.n.v. het Algemeen Secretariaat der V.V.D., Koninginne

gracht 61, 's-Gravenhage. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 
Handtekening, 

X. 
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de stichting van een openbare kleuteP
school te weigeren op grond va!l de aan
wezigheid van zulk een school in· een of 
meer naburige gemeenten nu beperkt tot 
de gevallen, waarin tussen gemeenten 
een speciale gemeenschappelijke rege
ling bestaat tot het oprichten en instand
houden van een of meer gemeenschap
pel\ike kleuterscholen. 

De heren Van Sleen <Arb.) en Peters 
<K.V.P.) legden zich hier nu bij neer en 
hoewel mevrouw Fortanier haar verder 
gaande amendement aanvankelijk nog 
handhaafde, trok z\i het tenslotte toch,. 
maar in, toen bleek, dat zij er van die 
zijden geen steun meer voor kreeg en 
haar amendement dus geen errkele kans 
meer maakte. 

Voor de minimum-leeftüd van toe
lating was, naar reèds gemeld, in het 
ontwerp die van 31h jaar genoemd, doch 
in de overgangsbepalingen was neerge
legd, dat die leefti.ld tot een nader door 
de Kroon te bepalen tijdstip op 4 jaar 
werd gesteld. BU zijn nota van wijziging 
heeft de minister die vier jaar nu ge
woon in het ontwerp van wat zelf opge
nomen. 

Een b\izonderheid was, dat ~en der 
door de heer Gortzak <Comm.) inge
diende amendementen was mede-onder
tekend door mevrouw Fortanier a:ls eer
ste en de heer Van Sleen als tweede 
mede-ondertekenaar. 

In het algemeen gebeurt dat niet. 
Speciaal de socialisten hebben . de ge
woonte, zich tegenover elk door de com
munisten ingediend amendement te stel· 
Jen. Wij hebben dat altlid onjuist gevon• 
den. Ook z\i z\in nu eenmaal in de Ka· 
mer gekozen. En nu zal ieder toegeven, 
dat zU meermalen volstrekt onaanvaard~ 
ban, amendementen indienen, maar 
wanneer hetgeen een op zichzelf intelli
gent man als de heer Gortzak voorstelt 
a:,nvaardbaar is. zien wij geen reden, 
daar tegen te stemmen of het niet te 
steunen. 

ZEGERING HADDERS 
...... pleidooi voor het platteland ..... . 

Het amendement betrof het geval (en 
dat komt inderdaad voor), dat in een 
gemeente voor de kleuterleidsters (en 
de hoofdkleuterleidster) een gunstiger 
salarisregeling bestaat dan thans in de 
l'ichtlljnen worden opgenomen. 

Daar is lang over gepraat, maar ten
slotte hadden de heer Gortzak en zUn 
111ede-ondertekenaren het succes, dat het 
gewUzigde amendement door minister 
Cals werd overgenomen, waardoor in àie 
gevallen voor de reeds in dienst zijnde 
'kleuterleidsters de hogere salarisnormen 
blijven gehandhaafd. 

In verband met de overstel
pe"de hoê~eeiheid werk voor 
de ledenwerfcampagne ·en de· 
te verwachten drukte tijdens · 
de verkiezingscampagne 1956 
zoekt het Algemeen Secreta
riaat 

steno-typistes. 
Wie van aanpakken weet en 
er prijs op stelt in een preHige 
sfeer te werken, schrijve even 
aan het Algemeen Secreta
riaat der V.V.D., Koninginne
gracht 61, Den Haag of make 
telefonisch ( no. 111768, 
114375) 
voor een 
houd. 

even een afspraak 
mondeling onder-

De poging van mevróuw Heroma-MEtJ.. 
link (Arb.) om een leerlingenschaal van 
30 (inplaats van 40) in de wet in begin
sel vast te leggen en in de overgangs• 
bepalingen dan op te nemen, dat dit aan
ta1 voorlopig 40 zou bedragen (mevrouw 
Fortanier zou hieraan haar steun heb
ben gegeven) stuitte af op het "onaan• 
vaardbaar" van de minister. 

Schoolgeld 

V oor het schoolgeld was geen be
drag in het ontwerp genoemd, 

maar wel was in het ontwerp vastgelegd. 
d a t er schoolgeld zou worden geheven 
en dat het tarief blj algemene maatregel 
van bestuur zou worden vastgelegd. De 
minister stelde zich nu voor een uniform 
tarief van f 12 per jaar. 

De heer Peters <K.V.P.) had ernstige 
bezwaren tegen dat uniforme tarief en 
wUde een progressief tarief, maar zag 
tenslotte van een poging tot wijziging af. 

De heer Van Sleen (Arb.) echter wil• 
de in het geheel geen schoolgeld heffen 
(de opbrengst zou naar schatting f 2.5 
milHoen zijn, volgens het tarief van f 12 
per jaar). 

Minister Cals merkte hiertegenover op 
dat het Kabinet destijds alleen had be
sloten tot afschaffing van het schoolgeld 
voor de I e er p I i c h ti g e jeugd en ver
der wilde het bepaald niet gaan. 

Over dit artikel (artikel 48) werd 
hoofdelijk gestemd. Het schoolgeld werd 
aanvaard met 47 tegen 39 stemmen. Te
g e n het beginsel der schoolgeldheffing 
stemden de P.v.d.A., onze V.V.D.-fractie 
met uitzondering van de heren v. Leeu
wen en Cornelissen. die voorstemden, de 
C.P.N. en 3 leden van de C.H.-fractie 
(de heren Van de Wetering. Kikkert en 
Beernink). 

De heer Roosjen (A.ll.) had nog een 
amendement ingediend om de voor bijz. 
scholen geëiste waarborgsom van resp. 25 
en 40% van de stichtingskosten te verla
gen tot resp. 15 en 25 pct. Minister Cals 
heeft daar bij nota van wijziging tenslotte . 
20 en 30 pct van gemaakt en daarbij is 
het gebleven. De heer Roosjen trok zijn 
amendement nu maar in. 

Een amendement van de heer Van 
Sleen, dat een h3gere Rijksuitkering aan 
de gemeenten beoogde en f 14 millioen 
extra zou hebben gekost, werd onaan
vaardbaar verklaard, met de mededeling, 
dat de minister bij aanneming van dit 
amendement het hele wetsoJ;~twerp voor 
intrekking zou voordragen. Hiervoor 
moest ook deze in,diener zwichten. 

Amendement-Stokman 

T. enslotte was daar dan nog een amen
dement ván pater Stokman (KVP) 

waarover een heftige nachtelijke discus
sie is gevoerd, in het bijzonder tussen de 
heren Burger en Romme, waarbij me
vrouw Fortanier zich, met dl! heer Bur
ger en anderen, tegen de heren Stokman 
en Romme keerde. · 

Begrijpelijk, want dit amendement was 
in wezen een poging, om op de princi
piële uitspraak, door de Kamermeerder
heid ( 46 tegen 44) bij het amendement
Tendeloo-Fortanier-de Wit gedaan, vlak 
daarop weer terug te komen. Het amen
dement beoogde namelijk, in het ontwerp 
nadrukkelijk v'ast te leggen, dat de ge
meentebesturen en schoolbesturen l:le
voegd waren, aan huwende kleuterleid-
sters ontslag te verlenen. · 

Dit amendement was mede-ondertekend 
door de heren Roosjen (A.R.) en Tilanus 
(C.H.). Het leek dus een "rechts" amen
dement, maar dank zij vrijwel dezelfde 
"dissidenten" van rechts als zich vóór 
het amendement-Tendeloo-Fqrtanier-de 

Wit uitspraken, werd het amendement
Stokman tenslotte verworpen. 

Wij schrijven: "tenslotte", want op 23 
September staakten de stemmen met 43 
teg!m 43. Toen op 4 October her-stem
ming werd gehouden,· werd· het echter -
gelukkig - verworpen en wel met 46 te
gen 45 stemmen. Met de P.v.d.A., onze 
V.V.D.-fractie en de C.P.N. stemden van 
rechts tegen: 5 K.V.P.-ers (de dames De 
Vink en Klompé en de heren Visch, 
Koersen en Blaisse), zomede jkvr. Wtte-

. waall van Stoetwegen <C.ÏI.). 
Zoals reeds vermeld, werd het ontwerp 

daarna z.h.s. en zonder de aantekening 
van enige tegenstem aanvaard. 

A. 

• 

De verkiezingsraad wacht een zeer ver
taak antwoordelijke en moeilijke 

(Ingezonden) 
De eerste 'lroovbereidingen voor de 

komende Kamerverkiezingen hebben 
plaatsgehad. Overeenkomstig de bepa
lingen van de V.V.D.-reglementen, heb
ben de verschillende afdelingen enz. 
voor 16 September 1955, de voorlopige 
ca.ndidaten:lijsten samengeseteld en bij 
het hoofdbestuur ingediend. Ook zijn de 
leden van de Verkiezingsraad benoemd. 

Het ia juist de zeer moeilijke en ver• 
antwoordelijke t~~.a~k van deze verkie· 
zingsraad waar i•k op wil wijzen. 

Uit versebillende gebeurtenissen in 
den land.e ligt wellicht een stemmen· 
winst ook Zuidelijk van de grote rivie• 
ren. Verder its er een zeer groot aantal 
belanghebbenden inzake sanering J)en
\Sioenen. De gezamenlijke bonden van 
lndisoh gepensionneerden tellen onge. 
veer 70.000 leden. Het zou daarom niet 
eens zo vreemd zijn wanneer een der 
voorlopige candidaten daartoe enige 
plaatsen omhoog gesohoven moet wor
den. 

J.k persoonlijk ben voor een z.g. een· 
heidslijst, g·eldi•g en bindend voor elk 
der 18 kiesdistricten. Deze eenheids· 
lijsten zouden dan de thans zittende Ie• 
den op de eerste 3 plaatsen moeten be· 
vatten. Van en met no. 10 achtereen· 
volgens een provi~ciale vertegenwoor
diger, waarbij de z.g. bij de V.V.D. ach
tergebleven gt>bieden Zeeland, Noord 
Brabant en Limburg de nummers 10, 11 
en 12 zouden moeten bezetten. Vervol-
gens Gelderland, Overijse!, 
Utrecht, Groningen, Friesland, 
en Noord Holland. En waarom, 
zeggen? 

Drente, 
Zuid-, 

zult U 

Verschillende gebeurtenissen in het 
land op politiek gebied moeten de mo
gelijkheid scheppen stemmen te doen 
overhevelen op de V.V.D. De V.V.D. 
vindt) haar aan:lliangers. ook onder 
rooms-katholieken. Hier ligt duiS de 
kans voor deze rooms-katholieken op 
de eenheidslijst van de V.V.D. Ook zul
len door een eenheidslijst het aantal 
voorkeursstemmen ·tot het minimum 
beperkt blijven. Zal een bepaalde groep 
van de bevolking toch tot voorkeurs
sternmen overgaan, dan zullen zij daar 
toch zeker een voor hun belangen al
leszins deskundige uitzoeken. 

Dit alles maakt voor de verkiezings-

Copie voor deze rubticJc .. 
· zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Sptingct", 
Alezanderstraa' 14, Haarlem. 

* * * 
UITSLAG VERLOTING 
OP ·de· volgende nog niet ingewis

selde nummers zijn prijzen ge
vallen: 23 - 51 - 52 - 53 - 194. 

De gelukkige bezitsters, die zeker 
eerder vertrokken waren, kunnen haar 
lootjes naar ondergetekende opzen
den. J.H.S. 

RECTIFICATIE 
I n het verslag over de Ned. Fed. 

v. Vr. Vr. H. de vorige week zijn 
een paar zinsneden weggevallen, waar
door dat gedeelte onbegrijpelijk wordt. 
Hier volgt de betreffende alinea nog 
eens: 

Dan schijnen er, zo niet op landelijk 
dan op lager niveau, telkens moeilijk
heden op te duiken door het feit van 
het bestaan van de U.V.V. (nu reeds 
15 jaar) die ongeveer hetzelfde werk 
doet en ook federatieve aansluiting 
kent. Kan men nu niet over de hele 
linie de feiten accepteren en tot een 
practische taak-verdeling komen ? 

raad de taak moeilijk en verantwOOJio 
delijk, doch wij zullen de juiste weg 
moeten vinden i:n het belang van de 
V.V.D. in het bijzonder en het Neder• 
landse volk in het algemeen. 

(Door de redactie bekort). 

B. :S. J. HOVENT. 

Foto's van de V. V.D.· 
dag kunnen worden 

nabesteld 
Van verscllillende aöden be

reikten ons vragen, of het moge
lijk is foto's ftn de V.V.D.-dag, 
wèlke in ons week!blad zijn ge
plaatst, te besteDen. 

Dat is mogelijk. De foto's kos· 
ten ill de grootte van 18 bJ;i 24 
c.m. f 3 per stuk, in de grootte 
van l3 bij 18 e.m. f 2 per stuk. 

Men kan de foto'• bestellen bij 
het Algemeen Secretariaat, Ko
ninginnegracht 61, Den Haag, 
onder duidelijke opgave, welke 
foto en welke grootte men 
wenst. 

'-
Ontvangen telegrammen 
Reeds is vermeld, dat wij ter gele

genheid van de V.V.D.·'dag verschillen
de telegrammen mochten ontvangen. 

Alsnog dient vermeld te worden, dat 
wij ook telegt·ammen ontvingen van de 
heer H. Citroen te Amsterdam en P. 
Molenaar te Bergen op Zoom, die geen 
van beiden aanwezig konden zijn, maar 
die uit de verte op deze wijze een zeer 
gewaardeerd blij-k van medeleven gaven. 

AFDELINGSNIEUWS 

Drs H. A. Korth1ds sprak 
te Harderwijk 

De in April 1954 opgerichte afdeling 
Harderwijk had op Dinsdag, 4 October j.l. 
onder voorzitterschap van de heer mr 
H. C. Vos een openbare vergadering be
legd in Hotel Zeezicht te Harderwijk. 

Als spreker voor deze vergadering had 
de afdeling het Tweede Kamerlid, de 
heer drs H. A. Korthals, uitgenodigd. 

Voor een zeer aandacl;ltig gehoor sprak 
de heer Korthals over: "De binnen_ en 
buitenlandse politiek van de V.V.D.". 

Spreker begon met een uitvoerig over
Eiebt te geven van de na-oorlogse ont
wikkeling, waarbij hij er met nadruk op 
wees, dat de V.V.D. - hoewel oppositie
partij zijnde - toch een zeer positief ge
luid heeft laten horen. 

Na de pauze was er gelegenheid tot het 
stellen van vragen, waarvan door zeer 
veel aanwezigen gebruik werd gemaakt. 

Drs Korthals, die vergezeld was van de 
heer L. van Vlaardingen, organisator-pro
pagandist der Partij, maakte van de ge_ 
legenheid gebruik om na afloop van de 
vergadering nog geruime tijd met het af
delingsbestuur van gedachten te wisse
len. 

Candidatenlijst Centrale 
Arnhem 

In de ledenvergadering der Centrale 
AI"nhem werd na uitvoerige discussie 
de volgende candidaten-Iijst samenge
steld voor de in 1956 te houden Tweede 
Kamer-verkiezingen: 

1. Prof. mr P. J. Oud; 2. mevr. "-· 
Fortanier-De Wit; 3. mr H. A. van 
Leeuwen; 4. drs H. A. Korthals; 5. F. 
den Hartog; 6. G. Ritmeester; 7. J. G. 
H. Cornelissen; .8. R. Zegering Hadders; 
9. mr dr B. W. Kranenburg; 10. mevr. 
mr J. M. Stoffels-Van Haatten; 11. A. 
Wf'llering; 12. H. J. Ankersmit; 13. M. 
Visser; 14. H. Hali; 15 ir J. Baas; 16. 
mr D. Schuitemaker; 17. mr L. R. J. 
ridd~r van Rappard; 18. mr S. Willinge 
Gratama; 19. mr H. P. Jager; 20. me
vrouw G. Doornbos-Oosting. 

Als leden van de Verkiezingsraad 
voor de Centrale Arnhem werden in 
deze vergadering benoemd: de heren 
Joh. K. Fredrikze, Arnhem; C. J. v. d. 
Watering Wekerom; mr S. Willinge 
Gratama,' Wapenveld; dr W. L. Wolff, 
Apeldoorn en als plaatsvervangers: de 
heren ir W. K::JOy, Arnhem; A. W. Bos, 
Ede; dr. ir. A. P. A. Vink, Wagening~n en 
mej. dra G. Boekhoff, Apeldoorn. 
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~<)MLAAG DAT BEDRAG!'' 
B ij vorige verkiezingen werd van V.V.D.-zijde 

de leuze aangeheven, die wij hierboven nog 
eens weergeven. Deze leuze klonk de regerings
partijen niet bepaald aangenaam in de oren, reden 
waarom zij dan ook met een zekere verontwaardi· 
ging werd afgewezen. De V.V.D. - zo heette het 
- zoekt haar kracht in het negatieve, zij wil de 
kiezers in 't gevlei komen en ontziet zich niet daar
bij gebruik te maken van demagogische propaganda
leuzen. Zij ,mocht, die boze V,V.D., in elk geval niet 
met zo'n lw.e volstaan, doch oioest dan ook aan· 
geven hoe men tot' belastingverlaging c.q. vermin
dering van overheidsuitgaven zou kunnen komen. 

Ook .in het parlement zijn soortgelijke geluiden 
wel gehoord. De oppositie - zo werd gezegd -
moest maar eens reële bezuinigingsmogelijkheden 
aantonen, wat overigens nu juist niet in de eerste 
plaats tot de taak van het parlement behoort, maar 
veeleer op de weg der Regering ligt. En bij alle 
weerstand, welke de leuze "Omlaag dat bedrag" ctp· 
riep, vond men een dankbaar wapen in de suggestie, 
dat de drang naar belastingverlaging en bezuiniging 
voor de V.V.D. wel moest voortspruiten uit de 
heimelijke begeerte om de economisch zwakken te 
treffen in de sociale voorzieningen, waarvan de 
socialistische partij en vakbeweging het monopolie 
voor zich opeisten. 

Dat alles schijnt alweer tot het verleden te be
horen. We weten nu van vergeten en verwaarloosde 
groepen, voor wie anderen dan socialisten op de bres 
moesten springen. We .weten nu ook, dat belasting
verlaging inderdaad mogelij.k en 'n rechtvaardige eis 
des tijds, ook in de ogen van een socialistisch mi
nister, was. We weten voorts, dat het steeds stijgen
de peil der overheidsuitgaven ook socialisten wel 
verontrust. 

Dit laatste betekent intussen, dat wel belasting
verlaging mogelijk bleek - zij het dan dat het 
totale bedrag, door de overheid van de gezamenlijke 
belastingbetalers geheven er niet minder op werd ! 
- maar dat bezuiniging op overheidsuitgaven tot de 
vrome wensen bleef behoren. 

Of zulk een bezuiniging dan niet even noodzake
lijk als mogelijk zou zijn ...... ? 

Ziedaar een vraag, die liefst buiten de zuiver poli
tieke sfeer onder ogen gezien moet worden. Immers 
zij vereist objectief wetenschappelijk onderzoek en 
daartoe bestaat alleen gelegenheid, wanneer men 
deze inderdaad toch wel brandende vraag buiten alle 
politieke hartstochten om tot onderwerp van studie 
maakt. 

De vraag is bovendien zo veel omvattend, dat één 
man haar nauwelijks tot in alle consekwenties kan 
overzien en men wel over een "team" van economen 
moet kunnen beschikken wil men haar zodanig be
antwoord zien dat redelijke twijfel, op reëel-econo
mische gronden, uitgesloten zou zijn. Dat zulk een 
"team" samengesteld zou zijn uit economen van uit
eenlopende politieke overtuigingen zou aan de waar
de van de conclusies geen afbreuk doen, integendeel! 

Voorzover ons bekend, is nog nooit naar zulk 
"team-work" gestreefd op dit voor heel ons volks
leverr toch wel zeer befaugrijke gebied. 

D~s te meer verheugt het ons, dat één man zich 
aan deze zware taak heeft gewaagd. Het is dr W. 
Drees Jr, van wiens hand onlangs in de reeks "As
pecten der Economische. Politiek" onder redactie van 
onze geestverwant prof. dr H. J. Witteveen, een 
studie verscheen, getiteld: "On the level of Govern, 
ment expenditure in The Netherlands af ter the war". 

Reeds vluchtige lezing schonk ons de overtuiging, 
dat de schrijver met deze studie ons volk, regering 
en parlement incluis, zeer aan zich heeft verplicht. 

De toenemende bemoeiing van overheidswege met 
het culturele, sociale en economische leven -- aldus 
prof. Witteveen in zijn woord vooraf ongeveer -
heeft gdeid tot een stijging var). overheidsuitgaven. 
Maar het wordt steeds duidelijker, dat het hoge peil 
en de voortgaande stijging van deze uitgaven, die 
men in elk land waarneemt, nieuwe problemen van 
grote betekenis in het leven roepen. 

Dr Drees Jr gaat van dezelfde opvatting uit, om 
dan, voorzichtig, de vraag te opperen, of er voldoen
de evenwicht bestaat tussen het nut en de bevredi
ging, welke deze uitgaven voor de bevolking afwer
pen en het nadeel dat wordt ondervonden door de 
belastingbetalers, die de staatsuitgaven moeten dra
gen. 

Voorzichtig als dr Drees hier in zijn formulering 
moge zijn, hij gaat in zijn studie onvervaard op het 

probleem in. In een nuchtere analyse legt hij de 
vragen bloot, waarom het hier nu eigenlijk gaat, die 
van de invloed van prijzen en lonen op het budget 
niet uitgezonderd. 

ln het tweede deel toont de schrijver aan, dat bij 
een moderne democratische werkwijze, waar specia
listen een grote rol spelen, sterke krachten gericht 
zijn op het scheppen van hoge uitgaven, waarbij hij 
als bijzondere omstandigheid noemt de neiging van 
spedalisten om voor door hen voorgestane doelein
den grote sommen te vragen zonder rekening te 
houden met andere specialisten die in hun sector 
hetzelfde doen. En zo komt de heer Drees Jr dan 
tot een aantal coadusies ·betreff.ende .de mogelijk
heden tot vermirtdering \>an uitgaven. Eèn conse
kwent streven gedurende een aantal jaren naar 

lagere overheidsuitgaven, zo stelt hij, kan op de duur 
belangrijke resultaten afwerpen. 

Wij volstaan voorlopig met deze beknopte weer
gave en onthouden ons van critiek op onderdelen 
van deze studie, die wij om haar belangrijkheid 
gaarne onder de aandacht onzer lezers brengen. 
Waar van de zijde onzer geestverwanten ook in het 
parlement bij herhaling op vermindering van over
heidsuitgaven is aangedrongen, mogen wij het werk 
dat de zoon van onze huidige minister-president het 
licht deed zien, beschouwen als em rechtvaardiging 
van de leuze "Omlaag dat bedrag!" 

Het moet en het kan ! 
O.i. ook .wel op korter termijn dan de Drees Jr 

mogelijk acht. 
DeR. 

Eindstand competitie V.V.D.-dag 
In de laatste ronde van de competitie voor 

onze V.V.D.-dag zijn uiteindelijk drie winnaars 
naar voren gekomen. In verband met de be
schikbare plaatsruimte zullen wij in deze eind
stand Ton de laatste ronde slechts vermelden 
die afdelingen, die honderd procenten en meer 
boven hun minimum streefgetal uitgingen. 

Allereerst worden dan ver.meld de afdelingen 
Leeuwarderadeel en Holten, die 100% boven 
hun minimum streefgetal kwamen. 

Oostvoorne behaalde 125% I terwijl onze 
nieuwe Partij-afdeling Heukelum met niet min
der dan 140% haar minimum streefgetal voor

een voorzittershamer met daarop een zilveren 
plaatje met inschriptie: "V.V.D.-dag 17 Sept. 
1955" worden aangeboden. 

Alle afdelingsbesturen, die zich zoveel moeite 
hebben getroost om van onze V.V.D.-dag zo'n 
groot succes te maken, brengen wij vanaf deze 
plaats dank en hulde. 

Wij zijn er trots op, dat onze Partij gedragen 
wordt door het enthousiasme .von de besturen 
der afdelingen. 

Aan de slag 
~-. 

ibij ging. Het winterseizoen" het tijdperk voor vergode;.~+< 
De afdelingen Wageningen en Renkum/ ringen staat voor de deur. .. 

Heelsum/Doorwerth behaalden 150% meer. Men mag hopen, dat het signaal, gegeven op 
De afdelingen Alphen a. d. Rijn, Nieuwer- de V.V.D.-dag, zal doorklinken, tot in de het 

kerk a. d. IJssel, Meppel en Doetinchem gingen 
met 175% boven hun minimum streefgetal uit. verst van Scheveningen verwijderde afdelingen. 

De afdelingen Anna Paulowna en Hendrik- Dat betekent, dot ovèral In het land activiteit 
Ida-Ambacht behaalden 180% meer, terwijl de verwacht wordt. 
afdeling Strijen maar liefst met 200% haar De ledenwerf-actie is ingezet. Daaraan kan 
streefgetal voorbij ging. ieder lid afzonderlijk het nodige doen. Maa, 

De drie kampioenen in deze laatste ronde . daarnaast dient er ook activiteit te zijn in lede
van de competitie zijn echter met zeer sterke re afdeling. 
cijfers uit de bus gekomen. Elk afdelingsbestuur kan er toe bijdragen 

Allereerst willen wij op deze erelijst de eerste om de omvang van de aanhang van onze partij 
kampioen vermelden, namelijk de afdeling Hei- te vergroten. 
loo, die 400% boven haar streefgetal kwam.· Goed voorbereide en georganiseerde vergade
De afdeling Ede wist de indrukw~kkende cijfers ringen kunnen er toe bijdragen, dat men ook in 
van Heiloo nog weer met 70% te verbeteren 
en kwam met 470% meer deelnemers naar de eigen kring, in eigen streek de gedachten van 
V.V.D.-dag dan haar streefgetal aangaf. onze partij weet uit te spreken over een steeds 

Veruif aan de kop ligt echter de afdeling groter wordend aantal Nederlanders. 
Koog-Zaandijk/Westzaan, die met een waar- Het Algemeen Secretariaat wil U gaarne met 
lijk indrukwekkende 750% alle andere afde- raad en daad bijstaan, als men maar overgaat 
lingen achter zich liet. tot het organiseren van bijeenkomsten. 

Aan deze drie kampioenen in de laatste ron-
de van onze competitie voor de V.V.D.-dag zal Als spreuk voor deze week moge gelden de I binnenkort namens het Hoofdbestuur der Parti! __ z_in_:_A_A_N DE SLAG! D. W. D. 
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Onderwijscommissie van de vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de V.V.D. 

hesprak de tweede onderwijsnota 
Geanimeerde / en opbouwende discussie over een belangrijk probleem 

Op de ochtend van onze V.V .D.-dag kwam bovengenoemde commissie te 's-Graven
hage bijeen onder voorzitterschap van mevr. mr E. A. J. Scheltema-Conradi. De ver
gadering werd mede bijgewoond door mevr. A. Fortanier-de Wit, enige leden van de 
oommissie ter bestudering van de wetsontwerpen-Rutten en een aantal andere gasten. 
In deze vergadering heeft de heer dr J. N. van den Ende, directeur van de Thor
becke-H.B.S. te 's-Gravenhage, een Inleiding over de Tweede Onderwijsnota gehou-
den. . 

Het volgende geeft een aantal hoofdpunten uit deze van grote kennis van zaken 
getuigende voordracht. 

De Tweede Onderwijsnota bevat vele 
plannen en voorstellen, die voorlopig 
wel op verwezenlijking zullen moeten 
wachten, öf door de nodige langdurige 
legislatieve arb~id, öf door de tijdsom
standi.;heden, öf doordat ze afhangen 
van commissies, die nog moeten rap
porteren, resp. organen, die er nog 
niet zijn. 

Daarom moesten die plannen eri 
voorstellen soms ook slechts vaag wor
den aangeduid. Dit maakte, dat deze 
nota betrekkelijk weinig reactie heeft 
gewekt. Men wacht in onderwijskringen 
liever af wat er van al deze plannen 
terecht zal komen. 

De in de nota geschetste toekomstige 
structuur van ons onderwijs moet wèl 
besproken worden; ·daar hierop de te 
verwachten ·vetsontwerpen gericht zul
len zijn. Vooral het voortgezet onder
wijs moet worden beschouwd. 

Er heeft een ontzaglijke verschuiving 
plaats gehad in de laatste 25 jaren. In 
1930 gingen naar de N.O., U.L.O. en 
V.H.M.O. samen 35 % van de· leeftijds
groep van 12-13-jartgen. Nu is dat 
75 %! Toen, in 1930, wachtte ongeveer 
50 % van de ledtijdsgroep op het V.G. 
L.O., dat er niet was. 

.Nu is dat V.G.L.O. er wel, maar nog 
slechts 10 % zijn er op gebleven en 
zeer waarschijnlijk zullen deze 10 % 
beschouwd moeten worden als een "re
Sl,,·ve", die spoedig ook de scholen van 
het Nijverheidsonderwijs, U.L.O. en 
V.H.M.O. zal gaan opzoeken. 

De toeloop tot het N.O. is in dE' ge
noemde periode gestegen van 13 tot 
34 %, waarbij th!!Jls een zekere verza
diging schijnt op te treden. U.L.O. en 
V.H.M.O. trokken in 1930 samen 22 %, 
in 1954 reeds meer dan 40 % en hier 
zet de stijgb,; nog steeds door, zodat 
wij in de toekomst op ongeveer 50 % 
voor deze groepen rekenen kunner.. 

De in de nota voorgestelde vierjarige 
streekscholen voor Lager Algemeen 
Voortgezet Onderwijs, met tweejarige 
onderbouw en een aantal 2-jarige lagere 
beroepsopleidingen als afsluiting, zullen 
in de praktijk wel niet verwezenlijkt 
worden. 

Waarqm niet vosltaan met de gestel
de eis van behoorlijk lager algemeen 
voortgezet onderwijs in de voorberei
dende klassen van de diverse lagere 
technische scholen, de huishoudscholen, 
bij het land- en tuinbouwonderwijs e.d.? 
Indien er ook nog lagere economisch
administratieve scholen komen, is er 
verder niet een algemene L.A.V.O.
school nodig. 
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Die lagere beroepsscholen zijn nu bij
na overal aanwezig en trekken reeds de 
gehele groep, op nog een kleine reserve 
na. Vermoedelijk zit die reserve in de 
tegenwoordige 7 e en Se klassen in 
hoofdzaak, omdat de afstand tot de la
gere beroepsscholen nog een bezwaar 
is, niet. omdat zij niet die scholen zou
den preferere!l. 

Promotie in schijn 

De tegenwoordige U.L.O.-scholen 
worden in de Nota-Cals wèl genoemd 
en zelfs in schijn gepromoveerd door de 
naam M.A.V.O.-school. Dat "middel
baar" is slechts in schijn een promotie. 
In werkelijkheid krijgt de school min
der rechten. 

Na een onderbouw van 2 jaren zal 
ook hier differentiatie zijn in 3e en 4e 
jaar. gericht op het toekomstige be
roepsonderwijs. Maar dit zal "middel
baar" beroepsonderwijs zijn, de huidige 
U.T.S. bijvoorbeeld. 

De M.T.S. zal voor U.L.O.-B-bézitters 
dàn niet meer bereikbaar zijn dan na 
een schakelklasse op U.T.S.-niveau. De 
nieuwe M.A.V.O.-school voert dus in 5 
jaren de goede leerlingen naar hetzelfde 
doel, dat nu in 4 jaren voor hen te be
reiken is. 

Het lijkt vrij dubieus, dat het winst 
zciu betekenèn, dat voor deze grote 
groep van de toekomstige werkers in 
midden functies (denk aan verpleeg
sters, administratieve beroepen, ambte
naren) d·e algemene vorming al 2 jaren 
na de lagere school,_ dus op 1~-jarige 
leeftijd plaats moet rnakim voor be
roepsopleiding. 

De tegenwoordige U.L.O .. biedt vele 
mogelijkheden tot differentiatie zonder 
de algemene vorming nog te veel te 
beperken en zonder op te jonge leeftijd 
deze bovenste helft van onze jongelui 
te sterk op het beroep te richten. 

De scheiding tussen H.A.V.O. en 
V.W.O. berust alleen op een yerschil in 
toekomstmogelijkheden, méér dan op 
verschil in wezen. Veelal zullen deze 
scholen worden gecombineerd en een 
eenheid vormen in een lyceum b.y., ter
wijl ook voor C:e leraren dezelfde be
voegdheidseisen worden gesteld. 

Waarom moet dan een onwezenlijk 
verschil gehandhaafd blijven, waardoor 
wij alle narigheden behouden van de 
behandeling in afzonderlijke wetten 
bovendien? Daar hebben wij nu lang 
genoeg aan gesukkeld bij H.B.S. en 
Gymnasium. De winst door oprichting 
van H.A.V.O.-scholen (een verbeterde 
A.M.S.) als afdelingen van lycea wordt 
overigens ernstig betwijfeld. 

Waarom een 6-jarige H.B.S.? 

Bij het Voorbereidend Wetenschappe
lijk ')nderwijs werd uitvoerig gespro
ken over het zo langzamerhand (sinds 
1939 reeds) als vanzelfsprekend be
schouwen van de eis, dat de H.B.S. 6-
jarig moet worden. Waarom is dat zo 
nodig? · 

a. Om de overlading, op de H.B.S.-B 
vooral, op te heffen. Maar die overla
ding gaan we afzonderlijk bestrijd~: 
beperking van de leerstof, kern- en 
keuzevakken, differentiatie in diplo
ma's, waardoor betere aanpassing aan 
de gaven van de leerling. Of geloven 
we daar eigenlijk niet in? 

b. Omdat er anders voor toelating 
tot dezelfde universitaire studie ver
schillende tijdsdpur zou blijven bij de 
diverse opleidingen en dit is in het 
buitenland ook niet het geval. 

Deze argumenten uit de Toelichting 
van minister Rutten missen wel elke 
overtuigingskracht. 

c. Om na de afsplitsing der minder 
geschikten naar de 4-jarige (nu 5-jari
ge ) A.M.S. rustig tijd te hebben voor 
de verdieping, die de voorbereiäing op 
het ~ndexamen vraagt. 

Maar als die afsplitsing na de 2e 
klas plaats vindt, zijn er toch niet be
slist nog 4 jaren nodig? 

d. Omdat voor de meesten de H.B.S. 
toch al 6 jaren duurt, want slechts 
20 % haalt in 5 jaar het einddiploma. 

Dit argument is, onbedoeld natuur
lijk, misleidend. Het blijkt n.l, dat on
geveer· 1/3 der leerlingen verdwijnt uit 
de laagste 3 klassen zonder diploma 
3-j. c. te bereiken. 

Mèt diploma 3-j. c. vertrekken onge
veer 13 % naar andere opleidingen, zo
dat ongeveer 55% in de 4e. klasse ko
men en, na verlies van een kleine groep, 
ongeveer 50 % het eindexamen halen. 

Deze einddiplor.1a-bezitters moeten 
wij nu bekijken: van deZe geslaagden 
kwamen 60 % op tijd in de 4e klasse en 
kwamen 40 à 45 % op tijè door het 
eindexamen. Dat zijn de besten, waar 
juist de toekomstige studenten bij horen. 

Als wij nu enerzijds naast de H.B.S. 
een H.A.V.O.-school .rullen geven als 
uitwijkmogelijkheid voor de zwakkeren 
en als wij anderzijds de leerstofbeper
king; kern- en keuzevakken en diffe
rentiatie in diploma's invoeren, dan is 
voor de echte H.B.S.-ers een jaar lan
ger alleen maar schadelijke vertraging. 

Zij konden het onder ongunstiger om
standigheden ook al klaarspelen in 5 
jaren. En zelfs als die verbeterde 
A.M.S. er niet mocht komen en van alle 
goede andere plannen ook nog niet veel 
verwezenlijkt werd, dus als alles zo 
bleef als nu, zou de maatregel van ver
lenging tot 6 jaar een ernstige schade 
betekenen voor -'e beste 40 % van onze 

, geslaagden. · 
e. Het jongste argument voor de ver

l~ging is, dat door het uitsmeren van 
dêzelfde uren over meer jaren er voor
lopig minder leraren nodig zullen zijn 
en we daardoor het lerarentekort hel
pen opvangen. 

"Er zit wat in.", zou Wim Kan zeg
gen. Toch moet er op gewezen worden, 
dat het maar even verlichting zou bren
gen en op den duur zeker vermeerde
ring van leraren zou nodig maken. Nie
mand gelooft immers in het precies ge
lijk blijven van het aanta: lesuren in die 
6-jarige school. Er kon volgens het plan 
van minister Rutten zelfs li.l Latijn bij. 

/ 

Onnodige verlenging 

Er is haast iets onzedelijks in de ver
lenging van de studieduur, waardoor 
onze beste groep wetenschappelijke en 
maatschappelijke leiders zo lang wordt 
vastgehoudèn. Do<.r 6 j. L.O. + 6 j. 
V.W.O. + ongev~er 8 j. H.O. en 2 j. 
militaire dienst moeten velen het maar 
uit hun hoofd zetten vóór hun 30e jaar 
een zelfstandige werkkring te krijgen, 
een gezin te kunnen stichten. 

Hierom moet het Hoger Onderwijs 
oppassen voor steeds verdere speciali
satie en verlenging van de studieduur, 
maar ook bij de H.B.S. moeten wij niet 
te gemakkelijk uitbreiden. 

Als de 6-jarige H.B.S. werkelijk regel 
zal moeten worden en dat is te vrezen, 
want het is moeilijk een· eenmaal opge
roepen voorstelling weer kwijt te raken, 
dan moeten wij zorgen, dat er toch ook 
5-jarige kunnen blijven. 

In verband met het leraren-tekort 
niet alleen, ook omdat de maatschappij 
grote behoefte heeft, aan wetenschappe
lijke werkers op allerlei terreinen, is 
het nodig, dat de universiteit uitge
bouwd wordt en opleidingen zal geven, 
die .thans nog buiten het H.O. staan. 

Daarnaast zullen de rechten verbon
den aan de einddiploma's der V.W.O.
scholen uitgebreid moeten worden. 
Eigenlijk zou ieder diploma, dat thans 
recht geeft tot studie in bepaalde ·facul
teiten, toegang moeten geven tot alle 
faculteiten. 

Eventuele tekorten in de vooroplei
ding kunnen voor de serieuze student 
het best door aanvullende studie in uni
versitair verband worden opgeheven. 

Tenslotte pleitte spreker, die een aan
dachtig gehoor vond, voor een weder in
stellen van een meer permanente On
derwijscommissie van de V.V.D. 

In de geanimeerde gedachtenwisse
ling, waaraan èeelnamen mevr. Forta
nier-De Wit en de heren prof. dr C. :r. 
F. Böttcher, dr H. H. Buzeman, ir E. 
de Groot, :r, Machlelsen, :r. Rozeman, 
dr P. C. Tirion en dr M. P. Vrij, be
tuigde men in he·. algemeen instemming 
met dit voorstel. 

Er kan hier zeer belangrijk werk 
worden verricht, dat gewis noodzakelijk 
is te achten. 

LIJST VAN VERGADERINGEN TOONT 
ACTIVITEIT VAN ONZE PAR TIJ AAN 

Als men de lijst van vergaderingen van onze partij en van onze partij-instan. 
ties ziet, dan blijkt daaruit een verbeugende activiteit. 

Om onze leden daarvan ook eens een indruk te reven, doen wij hier-der 
deze lijst volgen: 

15 Oct., 10 uur, Den Haag 

15 Oct., 14 uur, Den Haag 

22 Oct., 11 uur, Utrecht 

Vergaderinr Darelijks Bestuur 

Verraderinr Hoofdbestuur 

25 Oct., 19 uur, Groningen , 

29 Oet., 14 uur, Amsterdam 

29 Oct., 14.15 uur, Arnhem 

1 Nov., 19.30, Utrecht 

2 Nov., 19 uur, Rotterdam 

5 Nov., 14.15 uur, Middelburr 

5 Nov., 14.15 uur, Leeuwarden 

12 Nov., Amsterdam 

18 Nov., 19,uur, Zwolle 

19 Nov., 14.15 uur, Assen 

26 Nov., Amsterdam 

14 Jan. 1956, Amsterdam 

Bijeenkomst van leden van onze Raadsfrac
ties van de remeenten bo':en 75.000 inw. 

Bijeenkomst van onze in de provincie Gro
ninren wonende Raa.dsledeu. 

Vergadering van de Partijraad. 

Bijeenkomst van onze in de provincie Gel
derland wonende Raadsleden. 

Bijeenkomst van onze in de provincie 
Utrecht wonende Raadsleden. 

Bijeenkomst van onze in de provincie Zuid
Holland wonende Raadsleden. 

Bijeenkomst van onze in de provincie Zee
land wonende Raadsleden. 

Bijeenkomst van onze In de provincie Fries
land wonende Raadsleden. 

Vergadering van de Verkiezingsraad. 

Bijeenkomst van onze in de provincie Over
ijssel wonende Raadsleden. 

Bijeenkomst van onze in de provincie Drente 
wonende Raadsleden. 

Vergadering van de Verkiezingsraad. 

Buitengewone Algemene Vergadering van 
onze partij. 

~--------------------------------------~· 
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De kOmende ve_~~iezingsstrijd 
De techniek der verkiezinge~ eist, sinds cie 

evenredige vertegenwoordiging werd inge
voerd, van de leiders der politieke partijen heel wat 
meer aandacht dan daarvóór het geval was. Met de 
voorbereidingen moet ook eerder worden begonnen. 

Geen wonder dus dat reeds overal de tekenen 
waarneembaar zijn van die activiteit die in ons 
politieke leven ontluikt, wanneer waar in een vroe
gere periode dr Kuyper het eens noemde, zekere 
Juni-gebeurtenissen op til zijn. 

* * * 
De begrotingsdebatten zullen ongetwijfeld voor 

een belangrijk deel op de komende verkie· 
zingen afgestemd zijn. Kamerfracties en partijbestu
ren zijn beûg de stukken op het politieke schaak
bord op te stellen en voor zichzelf de gunstigste 
posities te kiezen. De verkiezingsstrijd zelf is eigen
lijk reeds begonnen, getuige de reactie, welke prof. 
Romme's rede op het K.V.P.-congres daags nadat ze 
gehouden was, van P.v.d.A.-zijde vond. 

* * * 
Dat onze eigen partij voor de andere in activi-

teit niet wenst onder te doen, kunnen wij 
slechts verblijdend noemen. De V.V.D.-dag was on
getwijfeld ook te zien als inzet van onze verkiezings· 
actie, het belangwekkende geschrift "Opgaande Lij
nen" een prelude op het verkiezingsprogramma dat 
de kiezers omtrent hetgeen zij na de verkiezingen 
van de V.V.D. te wachten hebben niet in het 
onzekere zal laten. 

* * * 
U it de kringen onzer geestverwanten bereiken 

ons bij voortduring suggesties, die er op 
wijzen dat ook onder wat we nu maar "de gewone 
kiezers" willen noemen, de belangstelling voor het
geen er voor de verkiezingen dient te geschieden, 
ontwaakt is. Elders in dit nummer vindt d~ lezer 
een ingezonden stuk van dr A. J. Bossers over 
het woningtekort, dat n'eu déplaise de heer Vermeer 
bij de verkiezingspropaganda wel op het tapijt moet 
komen. Dit is een vraagstuk met vele kanten, waar
van de· heer Bossers er slechts één belicht, maar een 
dat zeker de aandacht verdient; De studie, door de 
Prof. Telders-stichting aan het woning- en huurpro
bleem gewijd, bewees trouwens reeds afdoende, welk 
belang in onze kringen aan dit inderdaad brandende 
vraagstuk wordt toegekend. Het zal dan ook zeker 
in onze verkiezingspropaganda de plaats krijgen die 
het toekomt. 

* * * 
V roegen wij in ons voorgaande nummer aan-

dacht voor hetgeen dr W. Drees Jr publiceer
de over de noodzaak en de mogelijkheid van vermin
dering van overheidsuitgaven. De reacties die wij 
daarop uit onze lezerskring mochten ontvangen zijn 
dus een bewijs, dat ook dit vraagstuk terecht sinds 
lang de aandacht onzer Kamerfracties heeft. Ook 
dit zal ongetwijfeld een punt zijn, waaromtrent de 
V.V.D. in haar verkiezingsactie een geluid zal laten 
horen, dat aan duidelijkheid niets te wensen over· 
laat. Een stijging van overheidsuitgaven als wij in 
deze Jaren van zg. hoogconjunctuur moeten waar-

nemen houdt ernstige gevaren in die bij een omslag 
in de conjunctuur een zeer acuut karakter zullen aan
nemen en waartegen daarom maatregelen genomen 
moeten worden, voor en aleer die omslag intreedt. 

* * * 
1 n feite moet hier tweeërlei onderscheiden wor

den: men kan streven naar bezuiniging door 
een tot het uiterste doorgevoerde efficiency bij alle 
overheids- en semi-overheidslichamen. En al kunnen 

wij ons moeilijk losmaken van de gedachte, dat aan 
deze efficiency nogal het een en ander ontbreekt, 
slechts nauwgezet en alomvattend onderzoek kan 
hier tot resultaten leiden. 

Daarnaast is er dat alles, waarop dr Drees Jr in 
zijn minutieus uitgewerkte studie doelde. Ook hier
op zal nauwgezette bezinning onzerzijds gewenst 
zijn, opdat ook onze verkiezingspropaganda hier
over het nodige licht voor de kiezer kan doen 
opgaan. 

DeR. 

"MOE JE MORST!" 

ALTIJD DE ZELFDE DIE ZICH ER MEE BEMOEIT 
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Het .liberalisme en de geestelijke v~jheid 
lndrukwekkend 

bij de 
betoog van 
algemene 

onze fractievoorzitter proj. Uud 
politieke beschouwingen 

'!rlllrijke onderwerpen behandelde onze fractievoorzitter, p r of. 0 u d, in zijn 
c.efie re4ll lilt .. alge-oe JPOllltieke "-cJw.Iwlngea ia. «Je Tweedtt Kamer - weDl 
o .. enrett 11.t ooll belrof, W Wllll allel. weer zo• wij dat V811 :.em ee-nd siju.: 

de openbare orde gesteld, vrijheid van 
beweging moet worden verzekerd. Wie 
daartoe niet bereid is, behoort in de 
liberale partij Diet thuis. 

Uaar eu. •uldelijk. 
Maar -"elljk indrukwekkend wa& lultgeen we als verreweg het belangrijkstf! deel 

van zijn rede beschouwen: zijn uiteenzetting omtrent de principiële fundering van bet 

Merlllllnne - de llOIIdlal' vaa de libe:raal tepnover de godsdienst ew de geestf!lijke 

~ 

Op dat punt is meermalen een prin
cipieel verschil aan de dag getreden 
tussen de liberale partij en de confes
sionelè part~n. Dat is ook weer zeer 
duidelijk gebleken bij het vraagstuk 
van de crematie. 

Hoewel dit;. betoog het middengedeelte van zijn grote rede vormde, plaatseu. wij het De heer Oud raakte hier aan het 
moeilijke probleem van de verhol.lWng 
tussen gezag en vrijheid. Wil men ten 
deze misverstand voorkomen, ·dan moet 
men beginnen met goed te onder~hei
den tussen tweeërlei gezag: gezag van 
men.seJt over mell.Sen, in de zin van ge
bondenheid van de ene mens aan de 
voorsehriftetJ: van een ander mens, om
da.t de ander de Overheid is en anrler
zijds het gezag van voorschriften. waar
van de binrlende kraebt niet voort
spruit uit een hevelsverhouding van 
mens over mens. 

overzicht d ar van hier toch voorop, om dan, zeer kort, met enkele concrete pun

ten van staatsbeleid te eindigen. 
A- het slot Yan zijn rede zei de beer Oatl: ,,Ik heop, dat de verkiezingsstrijd, die 

q dralla z16a y--, lloY-.1 - \lh'ill al Jlija, waarbij de verschillende richtin
pa lllillu beciMel iegeaeYer elkanàe. :uM1ea 011twikluW!n. 

Ik zal van mijn kant mija best doen, die strijd zuiver te voeren, al zal Ik misschien 
ook wel eens tekort schieten. Ik zal mijn best doen, bij die verldezill~ Téór alles 
In het voRe Jicht te atellen de beginselen, dfe mijn vrienden - mij v~ z--.. 
de grote problemen, welke naar onze mening -.- liet tegeawoor~e om - ep
._illc vragen". 

Wat is, zo vroeg de heer Oud, het 
liberale beginsel? Daarover wordt dik
wijls veel gezegd, dat ik niet als juist 
ikan aanvaarden. Dat komt, doordat de 
woorden nu eenmaal dikwijls een zeer 
verschillende betekenis hebben, al naar 
plang van het "Verband, waarin ze 
worden gebruikt. 

De heer Oud bracht dan allereerst 
iD herinnering, dat het woord libera
lisalle op economisch gebied de beteike
llis heeft van een bepaald stelsel, na
:melök dat dft (ahsolute) Staatsont
lMNdïDc. 

In een van zijn Jaarredevoeringen 
beeft hij, naar men zich zal herinneren, 
aan dat economische liberalisme van 
~leer uitvoerig aandacht gewijd. De 
beer Oud heeft toen met nadruk d-e 
grote betekenis erkend, welke die abso
lute Staatsonthouding in de 19e eeuw 
heeft gehad. Zij was, om het zo eens 
te- · zeg:get~. toen een "ltistorisehe Jl()Od
zalrelijkheid" en wij mogen nog ai:tijcl 
dankbaar zijn. dat de bovendrijftilde 
stromiD« in die tijd deze historische 
noodzakelijkheid heeft onderkend. 

De heer OUd heeft toen, in die Ja&l'
Nèe, ook uiteengezet, Me; bij de voort
sebrijding dei' tijden, op den duur edl
ter be!angrijke correcü~ op die staata
onthouding noodzakelijk YJernen en 
lwe wij tenslotta :n3a.r de gecOIIIlpliceer
dec maatscllappelijke en ecanomiscbe 
'Vel'houdi.ngftl (nationaal ea internatio
naal) na lledel zijn toe gegroeid • 
waarbij ook de ecoi!Oillische weteD.
sehap mc:h sterk heeft ontwikkeld 
(- denke aan de conjunctuurleer}. 
Hier, in dit Kamerdebat, kon de heer 

Oud dlls kortweg ft~' klaren: dat st• 
sel YaD (absolute) Staatsonthoudin# 
ia niet meer Yaa GilZe tijd eD wordt dan 
041l: ._, niemaDct ÏB mijn kring meer 
aangehangen.. 

Een uitspraak, we1ke - wij steDen 
er prijs op, dat ter vcorkoming van 
ell:e verkeerde uitleg maar duidelijk te 
zeggen - niets, maar dan ook niets 
re maken heeft met enige sympat:hie 
voor eeD sta&tssocia.listische maat
ecllappij en t!ftmllin eem miskenning 
inlloudt 'Yall de grote waarde van het 
particulier initiatief óók in deze tijd. 
Integendeel: 11et staatssocialisme bljven 
wij met de grootste kracht verwerpest 
en het particulier initiatief blijven wij 
beschouwen als de eerste en belang
rijlltste YOOrW"aarde voor een gezond 
ecCilllllomisch bestel. 

Het woord "liberaal" heeft ook be
tekenis op het stuk van de godsdien
stige overtuiging. Men spreekt van 
vrijzinnig-godsdienstig en vrijzinnig
christelijk. 

Als het over de godsdienstige over
tuiging gaat, reken ik mij (persoonlijk) 
tot de vrijzinnig-christelijken, zo kon 
de keer Oud verklaren. Maar hij voegde 
daar aanstonds aan toe: Dat heeft 
niets te maken met liberaai in politie-
ke zin. • 

Liberaai in politieke zin kan men 
zijn ·bij zeer verschillende godsdiensti
ge overtuiging. De katholieke liberaal 
bijvoorbeeld was honderd jaar geleden 
volstrekt geen onbekende figuur, 

PROF. OUD 
--··•rijheici in gebondenheid ...... 

Jl rijheid voor alle 
l{eestesstromiftl(tm 

sprekend over d-e godsdienst stelde 
de :tJ.eer OUd nog eens nadrukke

lijk vast: Natuurl'ijk heeft de godsdien
stige overtuiging haar i:nvlC~ed op ClR! 

politieke standpunt. Wie. nu liberaal is 
:al daarbij aanvaarden, dat ane geeS: 
tesatromingen binnen de gretl.Zen, door 

De laatste gebondenheid is van een 
gans andere orde dan de eerste. Zij is 
de gebondenheid, die de mens slechts 
kan voelen in zijn eigen ccmsciënUe. 
Het is het hogere beginsel, wn..ardoor de 
individuele mens zich geleid weet. In de 
wetenschap van de gebondenheid ligt de 
ware vrijheid besloten. Het is een v~l 
verbreid misverstand. dat het liberalisme 
deze gebondenheid niet zou erkennen. 

Zeer onlangs nog is dat, . zoals de 
heer . Oud uitvoerig uiteenzette, geble
ken In een zeer lezenswaardige stndie 
van dr Cornelissen over vrijheidsge
dachten en het crematiedebat in het 
"Katholiek Staatkundig Maandschrift"" 
voor welke studie bij overigens groot 
respect had. 

Dr Cornelissen ziet geen '!Vare vrij
heid mogelijk, welke niet geworteld is 
in de christelijke openbaring. Hij stelt 
het als het ware zo, dat het liberalis
me, dat de openbaring verwerpt, uit
gaat van een innerlijke ongebonden 
vrijheid en zich daarna gellCIOdzaa.kt 
acht. die vrUheid ter wille van de 
openbare orde in. te perken. Zo neemt 
- in zijn visie - het liberalisme met 
de andere hand terug wat het met de 
o.e- hand gegeven heeft. 

Nu achtte de heeT Oud dat om te 
beginnen eem verkeerd begrip van de 
heer Cornelissen. Het is niet juist, dat 
het libenlisme ~ christelijke openba
ring venvept. Het liberalisme, als 
politieke richting gezien, stelt zich te 
dezer zake geen partij. 

De V.V.D. formuleert lret zo, dat zi 

DEZE BURGER 
heeft een diepe afleer van grote wGCJrden. 

Niet alleen omdat zij bombastisch en hol zijn en aarz ede· wonderbcmrlïflt· 
scho~~ taak van ~: taal afbu;uk doen; niet alleen omdat :q dom zi.j,J!l -
dii:wl]ls. ()C)k dodelif~ gevaarliJk, maar ook omdat zij in l:rt1n stupiditeit 
v~rwarrmg brengen in de te ontvankelijke geesten van vele mensen. Zij 
ZIJn, de grote W()()rden, aanleiding tot eindeloos gepraat en geschrijf, zcmder 
wezen of zin, omdat zij zeker wezen- en zinloos zijn. 

Daar is nu het Rommiaanse en Burgerse gebabbel om reactionair en 
progres:oiei. Om d~ twee stompaj.ruaige woorden zijn in één week al liello
duizende.D woorde111 uitçeston. Zondiet' zin of nuttigbeicJ, omdat niemand weet 
wat deze woorden -progressief, readion.air- .betekenen. Omdat zij, indien 
zij al betekenis hebben, Vers c h i 11 en de betekenis hebben. naar gelarzg; 
van wie ze uitspt"eeit of neerschrijft. 

Wie is, hooggeloaerde Romme, w.eledelgestrenge Burger, reactionair? Wie 
wil wettelijk de re-actie, de terugkeer naar wat achter OITS ligt? Een enkele 
oude man wellicht. Een of andere veeljarige laudaler temporis acti. Maar 
is de re-actionariteit werkelijk nog een factor in het levende leven? En wil 
niet iedere weldenleende vooruit? En is niet eIk e man, van welke politieke 
overtuiging ook, bezield van het verlangen voorwaarts te gaan? Welaan, 
wie ter wereld - behalve een enkel vrouwtje bij haar spinnewiel - is 
dan n i e t progressief? 

Grote, holle, niets zeggende en bovenal oer-domme woorden (en niets 
dcrn woorden) dit progressief, dit reactionair, als zoete koek geslikt door de 
menigte, van wie gij de begenadigde leiders zijt. 

En dan dat sierlijk geformuleerde: "doorbreken naar de wereld" - "Wij 
wmen met ons Christendom doorbreken naar de wereld". 

De klank van deze loze taal is niet onwelluidend. Toegegeven. Maar 
welke is hun zin? - Staat gij met uw Christendom dan nu b u i ten de 
wereld? Wat bedoelt ge dan met "de wereld"? En waar weet ge doorheen 
te breken voor ge die ,;wereld" bereikt? 

Allemaal !raaf woordenspel. Zo. hol als een vat. Zo leeg als de ruimte. 
Doch verrukkelijk speelgoed voor wie tot zulke spelletjes geroepen blijk:et'L. 

Doch woordenkraam en goochelarij in de oren van 
DEZE BURGER 

overtuigd is, dat de grondslagen der 
Nederlandse beschaving Wllrtelen m 
het christeJJ.dom. Zij acht de vrijheid 
alleen te Yer:Rkeren in een samenle
ving, die . van de hoge waarde van het 
Evangelie is doordrongen: 

Waar het voor haar op aankomt is, 
~t de maatstaf van het Ev~lie. cul
minerend in het gebod der naastenliefde, 
wordt aanvaard. Of die maatstaf wordt 
aanvaard als een ordonnantie--Gt>ds op 
grond der christelijke openbaring of op 
een andere grond, Iaat zij over aan het 
individuele geweten. 

Innerlijke gebondenheid, zo kon prm. 
Oud verklaren. is echter ook voor ons 
primair. Die gebondenheid zal edtter. 
doordat zi.i innerlijk is, voor de een tot 
andere consequenties leiden dan voor de 
ander. 

Ook zij, die voor zich de onderworpen
heid aan de christeii.ike openbaring vol
streikt gevoelen. trekken dikwerf zeer 
verschillende eomsequenties. 

Men moet. zo zei de heer Oud terecht, 
maar eens lezen het 29ste artikel der 
Nederlandse Geloofsbelijdenis: "Van het 
onderscheid en de merktekenen der ware 
en valse kerk". Men zal dan duideli.ik 
zien, hoe men óók van de christelijke 
openbaring uit tot ver~hillende conse
quenties komt. 

Beginsel der 
reFdroO!ifsoamheid 

Wat is hierte~enover nu het liberale 
·beginsel? Het komt UI zijn uit

gangspunt hierop neer, dat de vraag, hoe 
men de consequenties van zijn eigen ge
bondenheid heeft te verstaan, behoort te 
worden overgelaten aan het ~ndlviduele 
inzicht. Dat is tegelijkhertijd voor ons 
een eis van verdraagzaamheid, welke eis 
w:ü op zijn beurt zien als een \Jitvloeisel 
van: het gebod der naastelllidde. 

Daárb(i komt, dat wij van oordeel zijn, 
dat het ~een mens ooit kan ~en zijn. 
de gehele waarheid te grijpen. Daarom. 
menen w\i. dat niemand het recht heeft, 
zijn opvatting van de waubeid voor an
deren verbindend te verklaren. 

Bij het erematiedebat heeft pater Stok
maa, de rooms-katholieke Yisie tegen
over die van de heer Ouà stellend. be
toogd. dat de ware vr\iheid is gebonden 
aan de door God geopenbaarde en door 
de kerk verkondi!!de normen van goed 
en kwaad en àai de Ü'ftrlleicl aan die 
normen is gebonden. Daarmede. zo 
merkte prof. Oud hiertegenover op, stelt 
)lij. echter de DOrmen V&D 31ija kerkge-. 
nootschap als algemene norm voor het 
OVerbeidsgedrag. 

De heer Stoltman voegde claaraan toe: 
Echter mag de Overheid een kwaad toe
Iaten om groter kwaad te voorkomen of 
hCJt!er goed te bereiken. Tol dat bogen 
goed rekent dr Stokman dan de eerbie
digt"ng van de geestelijke vrijl'Jeid. 

Nu moet men ROecl opleöes: de Over
heid m a g toelaten; zij m a g 4e geeste
Jijite vrijheid eerbiedigen; zij behoeft het 
echter niet te àoen en baar be'nle&dheid 
om het te <Wen wordt volgens die rede
voering van de K.V.P.-afgevaardigde 
Dog w-eer be-perkt, omelat liÖ maling zal 
moeten houden met de christeli,ike zeden 
en de godsdienstige opvattin~n Yan de 
&rote meerderbeid YaD tas ftllk. 

Het is. :w kon de heer Oud vaststellen. 
duidelijk, dat. wanneer men zich op het 
siandpunt van deze geachte afgevaar
de stelt, het begrip geestelijke nijheid 
volstrekt gerelativeerd wordt, want dan 
wordt de godsdienstige opvatting van de 
meerderheid van het volk mede bepa
lend VOOI' de geestel\jlke yrijhei.d der min
derheid. 

Daarom is het verbofl van andere dan 
r()()l"QS-katholieke godsdientsoefening in 
een land met een 2rote rooms-katholieke 
meerderheid geoodootd. Dat standp-unt 
is dflti;ids in de Kamer ingenomen d
mr J. R. H. v_ Schaik (de latere Kamer
voomt:ter) bij het bekende .,Dageraads
deb&t", toen hli :i:ei: Wij e.rlr.ennem vo.J.
strekt niet principieel het recht op gods
dienstvrijheid. maar leggen e~ns erbij 
neer i.n een land. waar de g008dienst
eenheid is verbroken. 

Op dit punt. aldus de heer Oud, staa:rt 
liberalisme en katholicisme (zoals bet 
door de heren Stokman en Van Schaik 

(Vervolg op pag.'> 
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Onze gehele Partij in actie 
het lidmaatschap der V.V.D., die wij thans .,.. 
seer nodig hebben. Laten zij, vooral niet achter
ttliïven. Juist han enthousiaste meclewerkÎnJ 
kon yan deze ledenwerfactie een groot sacces 
maken. 

Breng de liberalen thuis in de V.V.D. Mededeling van het Algemeen 
Secretariaat Bundel de krachten der vrijheid Het zal helaas kunnen voorkomen, dot deer 

het Algemeen Secretoriaat niet direct kan wor
den geantwoord op brieven, die bbinnenkOtRea. 
Ook bestellia,ea van propagoaclomateriCICII en 
bracftures kunnen thans slechts m volgorde vn~ 
binnenkomst worden uitgevoerd. 

Het &lijkt, dat steeds meer afdelingen zich 
intensief met de ledenwerfcampagne gaan be
zighouden. Niet alleen individuele leden heb
tten zich voor clese actie van Gilze Partij inge
zet, maar ook yan talloze afde41ngsbesturen ont
vingen wij lijsten met namen van sympatltise
renden, die vanuit het Algemeen Secretariaat 
thans worden bewerkt. 

Het is ons een grote vreugde, dat wij hier 
met ere kunnen vermelden de afdeling Strijen. 
De bijzondet- actleye secretaris van deze ofde.:. 
ling, de heer Sch. Overwater, wist alleen reeds 
meer dan 25 nieuwe leden aan te brengen. De
zer dagen deelde hii het Algemeea Secretariaat 
mede, dat de afdeling Strijen beslist meer dan 
100 leden zou weten te behalen. 

Wat in deze kleine afdeling met intensief 
werken dGOr onze leden kan worden ltereikt, 
moet overal mogelijk zijn, juist nu de V.V.D. zo 
nadrukkeifik in het middelpunt der belangstel
ling staat. 

De V.V.D. is het waard, dat men zich enoor 
inzet. Het is zo'n kleine moeite adréssen van 
sympathiserenden aan het Algemeen Secreta
riaat op te geven. 

leder adres wordt door het Algemeen Secre
tariaat bewerkt met propaganda-materiaal. 

leder adres, dat binnenkomt, betekent ook de 
kans op een nieuw lid. 

Doe het nu. Vul de in de krant "Actie" en 
ook de in dit en voorgaande nummers van ons 
Weekblad afgedrukte adressen-coupons in en 
stuur deze naar het Algemeen Secretariaat, Ko-

ninginnegracht 6 I, Den Haag. Het is dechts 
een kleine moeite Uwerzijds, die voor Uw Portij 
rijke vruchteft kan afwerpea. 

Laten de afdelingsbestUf'en lijsten saRtenstel
len van mensen van wie zij weten, dat zij voor 
het lidmootschop der Partij te wianen zijn. 

Kampioen ledenwervers 
Alle Partijleden, die tijdens de ledenwerfactie 

Yan 1953 vijf of meer nieuwe leden wisten aaa 
te brengen, hebben van het Algemeen Secreto
riaat een persoonlijke oproep ontvangen, waarin 
ook hun medewerking aan deze ledenwerfactie 
wwclt gevraagd. 

Het zijn juist deze Partijleden, die de vorige 
maal hebben bewezen door hun OYertuigmgs
kracht in staat te zijn a.nderen te brengen tot. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 

Door een grote hoeveelheid werk en een .,,.._ 
stig personeelstekort is het helaas 011mogelijtt 
alles stipt op tijd uit te voeren. 

Wij doen een dringend beroep op al onze 
Partijleden 0111 enige dementie te betroclden. 

SLUITZEGELS 
V on de aflteelding, soals at,echukt op de 

ochtemiele ~an de kraftt "Actie", heeft het 
Algemeen Secretariaat sluitzegels loten yer

vaardigen. 
Gezien het grote succes, dat werd beleikt •et 

de sluitzegels voor de V.V.D.-clctg. rekeaen wij 
er stellig op, dot de afdelingen en ook imfïn
duele leden deze nieuwe fraai uitgevoerde sluit
zegel bij het Algemeen Secretariaat zullen be
stellen. 

De sluitzegels dragen als opschf'ift: 
"Breng de liberalen thuis in de V.V.D.". 

Kamerlid Ankersmit aanvaardt· 
geen t~andidatuur meer 

Het lid van de Tweede Kamer, de heer H. ]. 
Ankersmit, die voor onze Partij in dit college zitting 
heeft, heeft aan het Hoofdbestuur der Partij bericht, 
dat hij, in verband met het feit, dat het hem in de 
afgelopen jaren onmogelijk gebleken is het Kamer
lidmaatschap goed te combineren met zijn werk
zaamheden als industriëel, geen candidatuur vooc 
een nieuwe zittingsperiode kan aanvaarden. 

Werkt mee aan de groei van de V. V.D. en u 
hebt kans op waardevolle boeken! 

Gefrankeerd met 1 0 cent pest• 
zege1 opsturen in gesloten enve
loppe naar: 
Algemeen Secretoriaat der V.V:O., 
Koninginnegrecht 61, 
te 's-Gravenhoge. 

ADRESSEN-COUPONS t..EDEN-COUPONS 

Uw naam en adres: Dit adres kon b e we r k t wor- Uw naam en adres: Als I id wtt ;r;dl aanmekJen: 

den voor het V.V.D. 

I idmaatschap. 

- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - c- - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - x~ 
Naam: ......•..•......•...••..•.•..•• Naam: •••.•...••.•..••.••..•••.•.•••. Naam.: ••..... , •••••..•••••••••••.••.• Naam: 

Adres: ....................•••...•••••• Adrei: ..•••.••..••••.••....•••....... Adres: •.•..•••.••.•••••••..•.•..••••. Allires: 

W oon·plaat&: . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • Woonplaats: ....•••..•....•••....•.••• ~Woonplaats: ••.••••••••••••••.•••• : • • • WQOllplaats: ...•••••••••••.••••••••••. 

---------------------------~ --------------------------
Naam: Naam: Naam: 

A.dres: ..........•......•..........•.. Adres: Adres: Adres: I
' Naam: ...•.......••..•.••..•.....•••• 

W~o:=l~t~ ·.:..: ·~ ·.:..: . .:..: . .:..: . .:..: . .:..: • .:..:· :_ -v~~o:=l:t~ ·.:..: ·.:..: . .:..: . .:..: . .:..: . .:..:. ~. :..:_· _· -I•W·o·o·n·p·la·a·ts.: •· •. ·~~··· ·•·•· •· .•.•. ·•·•· ·•·•· ·•·•· •. ·•·•· ·-·W·o·o·n·p·la·a·ts.: •.•..•.•..•..•• ·•·•· •• ·•••· ·•••· ·•·•· •..•.•. ··l x J 

l
, Naam: ...............•............... 

Adres: .......................•....... 

~ Woonplaats: ....................•..... 

Naam: ................................ 
Adres: 

Naam: 

Adres: 

vVoonplaats: ......................... . 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . • • . . Woonplaats: ......................... . 

Naam: ;\faam: 

Adres: Adres: 

Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . .• . . . • . . . . • . . Woonplaats: ......................... . 

lnschrijvingsbewijs V.V.D.-Waarborgfonds. 

Ik teken in voor een bedrag van j ..•..... in eens/p. ;aar/p. kwartaal 
• per postgiro op nr. 67880, t.n.v. Secretaris V.V.D., Koninginnegracht 11, 

's-Gravenhage. 
• per giromachtiging t.n.v. Secretaris V.V.D., Koninginnegracht til. 

's-Gravenhage . 
* per bank op de rekening van het Hoofdbestuur der V.V.D., bij de firma 

R. Mees & Zonen, Rotterdam. 
• per postwissel t.n.v. het Algemeen Secretariaat der V.V .D., Koninginne

gracht 61, 's-Gravenhage. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 
Handtekening, 



VBIIIIEID EN DEMOORATIE 

(vervolg van pag. 2) 

werd toegelicht> llinrecht tegenover el
kaar. Maar de heer Stdkman ging, naar 
onze fractievoorzitter kon vaststellen, 
met zijn betoog ook lijnrecht in tegen het 
beginsel van de Grondwet en tegen dat 
der Conventie van Rome. 

En nu is de heer Bruins Slot <A.R.) 
min of meer in hetzelfde schuitje te
recht gekomen. Zijn stelling bij de be
handeling van de Crematiewet is ge
weest: het kan de Overheid niet onver

. schillig laten, of het volk Gods wet aan
vaardt of verwerpt. 

Voor een Overheidspersoon in privé, 
zo antwoordde de heer Oud, kan ik mij 
dat voorstellen, maar dat geeft geen 
recht, als Overheid anderen te gaan 
·dwingen. Want hij stelde opnieuw de 
vraag: Wat houdt Gods wet In? Waar
aan onUeent de Overheid het recht, haar 
opvatting van Gods wet voor het volk 
verbindend te verklaren? 

Als liberaal beginsel stelde prof. Oud 
daarom nogmaals voorop·, dat ieder de 
vrljheid heeft volgens zijn eigen geeste
lijke overtuiging te leven en te hande
len. 

En wanneer hli dan komt tot de vraag. 
op welke gronden de vrijheid-in-het-al
gemeen mag worden bepez'kt, dan J~telt 
onze woordvoerder als eerste criterium: 
de algemene norm der beschaving. 

Dat is, wat men in het wezen der zaa•k 
wil uitdrukken, wanneer men werkt met 
het begrip: openbare orde. "Gij zult niet 
doodslaan", is niet slechts een gebod voor 
de aanhangers van een bepaalde gods
dienstige overtuiging, maar een alge
mene norm der beschaving. 

Van: "Gli zult niet stelen", geldt het
zelfde. Maar een gebod: "Gij zult uw 
lijken begraven", vindt men nergens -
dat is ook wel erkend van de andece 
zijde; daarom sprak men van "christe
lijke zede" -, maar daargelaten of het 
uit een bepaalde openbaring voortspruit, 
is het gebod: "Gij zult uw lijken begra
ven", zeker niet·als een algemene norm 
van beschaving aanvaard, 

Daarom was de discriminatie der lijk
verbranding in strUd met het beginsel 
der geestel~ike vr\iheid. 

Natuurlijk, zo erkend de heer Oud, is 
er" verschil van mening mogelijk over de 
vraag wat al dan niet in strUd is met 
de aldus opgevatte openbare orde, maar 
hierbij mag de maatstaf nooit die van 
een bepaalde geloofsovertüiging zijn. 
,.Hier ligt het principiële verschil met de 
geachte afgevaardigde de heer Stokman 
en met de geachte afgevaardigde de 
heer Bruins Slot". 

Professor Romme 

D e heer Romme. die zich, evenals 
alle andere niet-socialistische 

woordvoerders, nogal teleurgesteld toon
de over het peil van de rede van de 
P.v.d.A.-fractieleider mr Burger, deed bij 
de replieken geen enkele moeite, zijn 
bewondering voor deze hooggestemde 
rede van de heer Oud te verbergen. E.-n 
bewondering. die hU terecht los van zijn 
geheel andere visie kon tonen. 

Prof. Romme zei het aldus: .,Wat be
treft de rede van de geachte afgevaar
digde de heer Oud met betrekking tot 
het liberale beginsel van de geestelijke 
vrUheid meen ik. dat de uiteenzetting, 
die de geachte afgevaardigde heeft ge
geven - hli zal dit, hoop ik, met mU 
eens z\in - nadere overweging waard is. 

De geachtigde afgevaardigde de heer 
Schouten heeft gezegd: het is moeilijker 
me t iemand te spreken dan t e g en 
iemand te spreken. Toch moeten wij 
uiteraard naar het met elkaar spreken 
streven. Ik hoop, dat de geachte afge
vaardigde de heer Oud mij ten goede wil 
houden, dat ik gaarne hiervoor zijn rede 
nog eens overlees en overweeg, alvorens 
t.e pogen er over t~ praten op de wijze, 
tlie deze rede ongetwijfeld verdient". 

PROF. ROMME 
...... teleurgesteld ... ,_ 

Ondertussen ging de heer Romme toch 
nog wel op een enkel punt ook van dit 
gedeelte van de speech van de heer Oud 
in. Hij meende, dat het kernverschil tu<>
sen de heer Oud en hem (in het alge
meen de aanhangers der confessionele 
.partijen) hierin is gelegen, dat volgens 
de heer Oud de Overheid wat hij wilde 
noemen .,waarheid" en "valsheid" op één 
en dezelfde 1\in moet stellen en dat hij 
<de K.V.P.) zich niet stelt op de grond
slag van een dergelijk beginsel, "al moet 

zij bij de bepaling van haar praktische 
beleid grote voorzichtigheid in acht ne
men om wille van het grote goed van de 
verdraagzaamheid, van de eerbiediging 
van de opvatting van een ander", 

De heer Oud antwoordde daarop van 
zUn kant o.a.: De heer Romme zegt: de 
Overheid kan niet waarheid en valsheid 
op één lijn stellen. Ik zeg: Niemand van 
ons kan "waarheid" en "valsheid" op één 
lijn stellen. 

Wij zullen natuurl\i•k altijd voor ons
zelf de waarheid hoger stellen dan de 
valsheid, doch ander~ids is het zo, dat 
w\1 ten aanzien van de vraag, wat 
,.waar" is en wat "vals" is, vaak zo ver
schillend denken; dat voor mij zelfs din
gen waar zljn, die voor de heer Romroe 
vals zijn en omgekeerd, al Zal het ook 
mischien nog wel meevallen; er zijn mis
schien toch vele dingen, die wij allebei 
voor waar en die wl.i allebei voor vals 
houden. 

Natuurlijk, zo herhaalde prof. Oud, zal 
geen Overheidspersoon waarheid en vals. 
heid op één lijn stellen, maar de grote 
vraag, waar het om gaat, is deze: mag 
de Overheid datgene. wat zij voor waar 
houdt, ook opleggen aan diegenen van 
haar onderdanen. die dat niet voor 
waar houden? 

De Partij van de Arbeid 

0 ok het oordeel van de heer Oud 
over de speech van mr Burger 

was niet vleiend. "Tegen de redevoe
ring van de heer Burger heb ik dit be
zwaar" - aldus prof. Oud - .,dat zij 
eigenlijk de teneur had, het debat in 
deze Kamer te verlagen tot het peil 
van een verkiezingsvergadering. 

Ik geloof, dat wij dat niet moeten 
doen. Wij doen dat misschien allemaal 
wel eens; wij struikelen allemaal wel 
eens en glUden wel eens uit. Ik geloof, 
dat wij moeten proberen ik weet 
wel, dat het niet gemakkelijk zal zijn 
- in omgekeerde richting te werken 
en het peil van onze verkiezingsver
gaderingen op te trekken tot het peil 
van een hoogstaand parlementair de
bat". 

MR. BURGER 
...... motie van 35 jaar geleden ...... 

De heer Burger had op zijn manier 
ook weer gedaan aan geschiedschrij
ving (niet zijn sterkste zijde · zo 
merkte prof. Romme sarcastisch op), 
was komen aandragen met een motie 
Oud-Dresselhuys van 35 jaar geleden, 
die op het thans aan de gang zijnde 
debat sloeg als een tang op een varken 
en was natuurlijk óók weer aangeko
men met hetgeen van socialistisc:!:J.e 
zijde dan smaiend wordt genoemd de 
"periode Colijn-Oud". 

De heren, zo merkte de heer Oud 
naar aanleiding hiervan op, leven hier 
eenvoudig onder een dwangvoorstel
ling. Zij hebben geen juiste voorstel
ling van wat dat bewind is geweest en 
dat wij toen niet leefden in een hoog
conjunctuur, zoals bij de regeerders 
van thans het geval is geweest, maar 
in een crisis. 

Als de heren de ware betekenis van 
dat bewind willen weten, moet de ge
achte afgevaardigde ·de heer Burger 
dat maar eens vragen aan de heer 
Schilthuis, die achter hem zit en aan 
de heer Joekes, die nu in de Raad van 
State zit. • 

Zij hebben destijds uit volle overtui
ging dat beleid gedurende vier jaar 
gesteund en de heer Joekes is daar
door zo weinig gedisqualificeerd, dat 
men hem waardig heeft bevonden, voor 
de P. v. d. A. vier jaren minister van 
Sociale Zaken te zijn. 

Wanneer ik dat zie, geloof ik, dat ik 
dat gehele verwijt ten aanzien van het 
.,bewind Colijn-Oud" rustig naast mij 
kan neerleggen. Ik heb de Staatsfinan
ciën moeten beheren in een buitenge
~oon moeilijke tijd. Het was toen het 
omgekeerde van een tijd van hoogcon
junctuur, maar, zo voegde hij daar 
ondèr grote vrolijkheid aan toe, "ik heb 
de grote voldoening gehad, dat mijn 
laatste staatslening een daverend suc
cues is geweest en dat kan men van de 
laat•ste lening van minister Van de 
Kieft toch niet zeggen!" 

Als ty:pering van de speech van de 
heer Burger moge ook deze uitroep 
gelden, die wij aan de vergetelheid wil-
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Pijnlijk woningtekort ... en de a.s. verkiezingen 
(Ingezonden) 

In 1956 kunnen de kiezers door mid
del van hun stembiljet een oordeel uit
spreken over het in de laatste vier jaar 
gevoerde beleid der twee grootste poli
tieke partijen, de P.v.d.A. en de K.V.P., 
die samen de meerderheid vormen. Er 
is dus een gelegenheid hierover een pro 
of contra uit te spreken. Onder meer 
zal de kiezer dus ook over een der be
langrijkste vraagstukken, nl. het wo
ningprobleem, een oordeel kunnen en 
moeten vellen. 

Dank zij de hooggeroemde progres
sie, dirig.isme, geleide economie, enz., 
is er een schromeliJk tekort aan wonin
gen; inhaerent hiermede een funeste 
"gedwongen inwoning" vrijwel overal 
In den lande, waaraan coQte que coQte 
een einde moet worden gemaakt. 

En nu schijnt, mirabile dictu, de heer 
Vermeer, P.v.d.A.-leider, volgens Else
viers Weekblad van 1 October 1955 (bi, 
3) de politieke partijen naïevelijk te 
willen suggereren om bij de a.s. verkie
zingsstrijd over dit brandende vraag. 
stuk maar te zwijgen. Een zwijggebod 
ware nog fraaier geweest! ! 

In de Haagse Post van 13 Augustus 
1355 schreef ik o.a. het volgende: 

.,De toestand op woninggebied is in
"derdaad abominabel. Talloze ergerlij
"ke staaltjes hiervan kent vrijwel ieder: 
"een van mijn vrienden, een ruim 70-
.,jarige, wandelt dagelijks voorbij zijn 
"eigen (onbezwaard) huis, zonder enige 
"redelijke kans het zelf nog eens te 
"mogen bewonen (bittere vrucht van 
"het hooggeprezen? dirigisme). 

"Zelf ben ik, hoewel hoogbejaard, 
"gedwongen" in mij huis' een jong ge
" zin te laten wonen met één, spoedig 
"met twee kinderen. Van vrijheid ge
"sproken. Tien jaar na de bevrijding!" 

En nu zou de V.V.D. bij een tekort 
van liefst 200.000 woningen, waaraan 
wij liberalen part noch deel hebben, in 

len ontrukken: "Waar gehakt wordt, 
vallen spaanders, en het is van die 
spàanders, dat de V.V.D. leeft". 

Als de heer Burger meent, dat hij 
goed doet, de zaak van de geestelijke 
vrijheid op die manier te behandelen, 
dan heeft hij het glad mis. Terecht zei 
de heer Oud ciaar tegenover: er zijn 
duizenden in ons land, die wakker zijn 
geschud door wat van onze zijde in de 
Kamer bij het c'rematiedebat is gezegd 
en die zee·r verontrust zijn door de hou
ding van de P. v. d. A. 

De heer Burger had prof. Oud ook 
verweten, dat dez·e zich had verzet te
gen katholieke, protestantse en huma
nistische werkgroepen, waar enige jon
geren in zijn partij om hadden ge
vraagd. 

De heer Oud antwoordde hier - en 
dat was tevens het slot van zijn rede 
-: "Ja, Mijnheer de Voorzitter, omdat 
ik van mijn partij niet wil maken een 
federatie van verschillende partijen. 
Dat is het verschil met de P. v. d. A., 
omdat, als ik het zo mag noemen, de 
P. v. d. A. het zoekt in de breedte, 
maar de V.V.D. in de diepte". 

Ref{eringsbeleid 

Ter zake van het concrete Reg'e
ringsbeleid de balans opmakend, 

kwam de heer Oud in het eerste ge
deelte van zijn grote rede tot zes ·ern
stige bezwaren. 

Hij werkte die ook uitvoerig uit, 
maar we zullen ze hier slechts kort 
opsommen, ook, omdat verschillende 
punten vanzelf nog nader zullen wor
den uitgewerkt bij de behandeling van 
de afzonderlijke begrotingen. 

Vaststellend, dat het Kabinet in heel 
veel opzichten de wind mee heeft ge
had, was het eerste bezwaar van onze 
fractievoorzitter, dat het zich al te 
zeer had laten meedrijven op de golven 
van de hoogconjunctuur en dat het 
geen gebruik daarvan had gemaakt, 
dat ervan gemaakt had moeten worden. 

Er is een uiterst krappe arbeids
markt en hoe meer de Overheid beslag 
op arbeidskrachten legt, hoe minder 
ruimte er is voor het vr\ie bedr\ifs
leven. Juist deze t\id is uiterst geschikt 
om dat Overheidsapparaat ni e t uit te 
breiden, maar in te krimpen. 

Zijn tweede bezwaar was, dat het Ka
binet een te weinig vooruitziend beleid 
heeft gevoerd, o.a. op het stuk van de 
huren en het loonbeleid. Hij onderstreep
te ook gaarne hetgeen de heer Romme 
had gezegd over de betekenis van de be
zitsvorming en de heer Oud moest vast
stellen, dat, ondanks het feit, dat wij 
een speciale minister voor de bezitsvor
ming hebben gekregen (minister De 
Bruyn), we op dat punt niets verder zijn 
gekomen. 

Toch is het bezit een belangrUke factor 
voor de vrijheid van de mens en naar-

1956 moeten zwijgen!' Het omgekeerde 
ligt onverbiddelijk op onze weg! 

Een onzer verkiezingsleuzen zal moe
ten luiden: 

"dood aan de woningnood!" 
Hoe uit de impasse te geraken? Men 

kieze met volharding en durf. Hier ligt 
voor ons liberalen een grootse taak. 
Laten wij met luider stem overal in 
ons land verkondigen, dat ons, mensen 
der vrijheid, het "my home is my 
castle" heilige ernst is en dat wij al 
onze kracht willen inzetten om de 
dwang der inwoning te bestrijden.· 

Een mogelijke geleidelijke oplossing 
van de woningnood zou m.i. hierin kun. 
nen bestaan: Men kieze met volharding 
en durf de oude beproefde vooroorlogse 
weg, n.l. ruim baan aan het particulier 
initiatief, d.w.z. de vrij& hand laten aan 
te goeder naam en faam bekend staan
de bouwondernemingen en bouwonder
nemers - natuurlUk onder Rijkstoe
zicht - om woningen te bouwen, waar. 
bij het hiertoe benodigde kapitaal een 
redelijk, billijk rendement behoort op 
te brengen. Dan zullen wij langzaam 
maar zeker ulteindelijk voor ieder gezin 
een woning beschikbaar krijgen. Voor
waarde daarvoor zij, dat de burgerpar
tijen niet langer het dirigisme aan het 
woord laten, maar de vrije onderne
mingsgeest en ondernemingskracht. 

En zo zou het alom bekende en hoog 
gewaardeerde ,.my home is my castle" 
weer in ere worden hersteld. 

Dat wij liberalen hiervoor onze beste 
krachten bij de komende verkiezingen 
willen inzetten, dat wij ons uiterste 
best willen doen het "gedwongen inwo
nen" ten krachtigste te bestrijden, la
ten w\i hiervan alom in den lande bij 
voortduring luide, zeer luide gaan ge
tuigen, ten zegen van ons Nederlandse 
volk. 

's-Gravenhage, October 1955. 
Dr A. J. BOSSERS. 

mate dat bezit over meer mensen wordt 
verdeeld, zal ook de vrijheld van allerlei 
groepen van de bevolking worden ver
groot. 

Op het punt van de woningnoód -
volksvijand nummer één - is de Rege
ring bepaald in gebreke gebleven. Men 
heeft het vraagstuk van de woningnood 
niet voldoende kunnen aanpakken, om
dat er geen eenheid van inzicht was in 
het Kabinet. 

Om het probleem te kunnen oplossen 
had men moeten kiezen tussen wat hij 
gemakshalve wilde noemen de socialisti
sche, collectivistische oplossing en de 
niet-socialistische oplossing. Het ongeluk 
van het Kabinet is geweest, dat het die 
keuze niet heeft kunnen maken. De heer 
Oud herinnerde hier aan de woorden van 
Mendès France: gouverner c'est choisir. 
De keuze is op dit punt achterwege ge
bleven en daardoor ook het regeren. 

Ter zake van het onderwijsprobleem 
zijn niet tijdig maatregelen genomen ter 
voorziening in het tekort aan onderwi.i
zers en Ieraren en zijn aanvankelijk de 
waarschuwingen in de wind geslagen. 
, Uitvoerig sprak de heer Oud vervol
gens over de zaak-Ambon en toonde nog
maals aan, hoe hier alle recht zoek is. 

De Indonesische Regering staat in deze 
zaak even zwak als onze Nederlandse 
Reger; ;· sterk staat in de "kwestie" 
Nieuw-Guinea. De heer Oud zou daarom 
hebben gewild, dat tegenover het optre
den der Indonesische Regering m.b.t. 
Nieuw-Guinea voor de Verenigde Naties 
onzerzijds een tegenzet was gedaan, door 
deze schending van het zelfbeschikkings
recht en van de gesloten verdragen aan 
de orde te stellen. 

Als zesde en laatste punt noemde de 
heer Oud de bekende kwestie van het in
dividuele klachtrecht, dat door de Rege
ring was geweigerd· en waardoor thans 
geen klacht kon worden Ingediend we
gens de Crematiewet, welke de heer Oud 
niet in overeenstemming achtte met de 
Conventie van Rome. 

Concluderend kon de heet· Oud dus 
niet zoveel reden -.roor het Kabinet vin
den om al te trots op te zijn. En de jong
ste Troonrede, die niet veel meer dan 
een soort verslag wa.S, achtte hij een be
wijs, dat het Kabinet in feite is uitge
regeerd. 

Kabinetsformatie 

U itvoerig heeft de heer Oud tenslotte 
ook nog met de minister-president 

en anderen van gedachten gewisseld over 
de procedure van Kabinetsformatie, waar
bij hij tot de slotsom kwam, dat de for
mateur zUn beleid zelfstandig zal moe
ten bepalen. 

Hierbij zal hli zich dan kunnen oriën
teren door overleg met de leiders van 
één of meer fracties. De formateur zal 
echter moeten beslissen na overleg en 
niet in overleg en ditzelfde geldt óók 
voor de keuze van zijn medewerkers. 

A. 



VBI.JJIEID lllN DEMOCRATIE 

AFDELINGSNIEUWS 
P.E. SALVERDA 70 JAAR 

Zaterdag 22 October a.s. hoopt de heer 
P. E. Salverda, min. dr Kuyperpl. 15 te 
Enschede zijn 70ste verjaardag ie vieren. 

De heer Salverda is reeds jarenlang 
secr.-penningmeester van de afdeling 
Enschede van de V.V.D., daarvoor van de 
Partij van de Vrijheid en Vrijheidsbond. 

Eveneens bestuurslid van de centrale 
Zwolle (enige jaren was hij secr.-penning
meester van de centrale). Was geduren
de de jaren 1927-1931 raadslid van En
schede. Voorts ging de heer S. voorheen 
geregeld (en ook nu nog in Enschede) 
naar andere plaatsen voor ledenaanwer
ving enz., kortom was en is nog voor ve
len in Twente de vraagbaak. 

Stellig zou er aanleiding zijn deze har
de werker voor de verbreiding van de 
liberale gedachte, die meer dan 50 jaar, 
zo nodig dag en nacht, voor onze belan
gen op de bres stond, op grootse wijze 
te huldigen, doch het bestuur der afde
ling Enschede heeft gemeend dit, gelet 
op de persoon van de heer Salverda, ach
terwege te moeten laten. 

Zaterdagmiddag hoopt het bestuur de 
jubilaris te zijnen huize te huldigen en 
hem een passend geschenk aan te bieden. 

Statencentrale Hilversum 
vergaderde 

Vrijdag, 14 October j.l., kwam de 
Statencentrale Hilversum onzer Partij 
onder voorzitterschap van de heer mr 
A. v. d. Straaten in restaurant Jan Ta
bak te Bussum bijeen. 

Voor deze vergadering was mede uit
genodigd de secretaris van: de Kamer
centrale Haarlem, de heer J. van Hol
ten en de organisator-propagandist der 
Part~j. de heer L. van Vlaardingen. 

Uitvoerig werd van gedachten gewis
seld over de samenwerking tussen de 
Kamercentrale enerzijds en de Staten
centrale anderzijds. 

Het Algemeen Secretariaat van 
de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie is gevestigd Konin
ginnegracht 61 te 's-Gravenhage, 
telefoon 111768 en 114375, giro . 
67880. 

0 

0 

0 

Van het Algemeen 
Secretariaat 

Het Hoofdbestuur heeft in zijn ver
gadering van Zaterdag 15 October j.l. 

benoemd tot honorair Algemeen Secre
taris der Partij, de heer D. W. Dett
meyer, tot Secretaresse der Partij nej. 
mr M. M. F. van Everdingen en tot or
ganisator-propagandist in vaste dienst, 
de heer L. van Vlaardingen. 

De heer Dettmeyer blijft lid van het 
Hoofdbestuur. 

Secretarissen der Kamer· 
centrales kwamen hijeen 
Onder voorzitterschap van de orga

nisator-propagandist der Partij, de he('r 
L. van Vlaardingen, kwamen de secre
tarissen der Kamercentrales onzer Par
tij Zaterdag, 15 October j.l., te Amster
dam in vergadering bijeen. 

In verband met de agenda voor deze 
vergadering waren ook verscheidene 
andere bestuursleden der Kamercentra
les aanwezig. 

Allereeerst kwam 
zijnde ledenwerfactie 
sprake, terwijl vcrder 

de aan de gang 
der Partij ter 

werd gesproken 
over de voorbereiding van de a.s. ver
kiezingscampagne van 1956. 

De vergadering kenmerkte zich, zo
als op deze bijeenkomsten gebruikelijk, 
door 'n bijzonder aangename en vriend
schappelijke sfeer. 

In zijn openingswoord herinnerde de 
voorzitter eraan, dat het op de dag af 
juist een jaar geleden was, dat hij voor 
de allereerste maal een vergadering der 
Kamercentrales had bijgewoond. Hij 
dankte de secretarissen voor de pretti
ge samenwerking in het afgelopen jaar 
en deed een beroep op hun steun en 
medewerking voor de toekomst. 

Namens de aanwezigen zegde de heer 
Joh. K. Fredrikze, secretaris van de 
Kamercentrale, 
gaarne toe. 

deze medewerking 

At BATROS 
SUPERFOSFAATFABRIEKEN N.V. 
UTRECHT HOLLAND MALIEBAAN 81 

22 OCTOBER 1955 - PAG. 5 

Landelijke Middenstandscommissie 
van de V. V .0. vergaderde 

W ets ontwerp A I{.!, Pmene Ouderdoms verzekering 
uitvoerig besproken 

De Landelijke Middenstandscommissie 
van de Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie vergaderde te 's-Gravenhage on
der leiding van de heer D. W. Dettmeijer. 

Tot nieuw lid werd geïnstalleerd de 
heer W. D. Janzen uit Harlingen. 

De secretaris, de heer F. L. van der 
Leeuw, bracht rapport uit over de vor
deringen, gemaakt met het instellen van 
meer plaatselijke middenstandscommis_ 
sies. De medewerking van _de besturen 
der centrales is hierbij ingeroepen. In de 
komende maanden zullen in verschillende 
plaatsen over het gehele land midden
standsforumavonden worden gehouden. 

De vergadering wijdde voorts een uit
voerige bespreking aan het wetsontwerp 
Algemene Ouderdomsvoorziening, waar
aan ook door de leden der Tweede Ka
merfractie, de heren Cornelissen, V·m 
Leeuwen en Zegering Hadders, werd 
deelgenomen. 

Met de algemene opzet van het ont
werp kon men zich dooreengenomen wel 
verenigen, doch het vraagstuk der pre
miebetaling is voor de zelfstandigen -
naar werd verzekerd, ook voor de agra
rische ondernemers - een bron van vele 
moeilijkheden. 

In de eerste plaats zal het vervallen 
van de vereveningsheffing slechts een ge_ 
deeltelijke compensatie voor de verhoog
de bedrijfslasten betekenen. Terwijl, naar 
mag worden aangenomen, de werknemers 
door een nieuwe loonronde niet in inko
men achteruit zullen gaan, krijgt slechts 
een deel der zelfstandigen gehele of ge
deeltelijke vrijstelling van premie-af
dracht voor het eigen pensioen. 
Algemeen achtte men dit zeer onbillijk, 

"taaldraadkabel· 

omdat de concurrentieverhoudingen daar
door worden verstoord. Een vrijstelling 
van premieheffing over een bepaald deel 
van het inkomen van alle zelfstandigen 
(b.v. over de eerste f 3.000) of een ma
tige heffing over een zeker deel van het 
inkomen zou een redelijke oplossing kun. 
nen zijn. 

Een andere moeilijkheid voor de kleine 
ondernemers is gelegen in dé premie
inning via de belastingdienst. Deze me
thode zal er toe leiden, dat grote moei
lijkheden bij de periodieke afdracht van 
ingehouden werknemerspremies aan de 
fiscus zullen gaan optreden, zoals dat ja
renlang met de omzetbelasting het geval 
is geweest. 

De regering heeft - mede om de talrij
ke administratieve verwikkelingen te ver
mijden - nog niet lang geleden ertoe 
medegewerkt, dat geen omzetbelasting bij 
de detailhandel meer wordt geheven. De 
toen verdwenen betalingszorgen van dui
zenden middenstanders dreigen op nog 
grotere schaal terug te keren. Hiervoor 
zal een oplossing moeten worden gezocht. 

Nog werd opgemerkt, dat, al zou de re_ 
gering - wat redeHik is - doorbereke. 
ning van de nieuwe lasten in de prijzen 
toestaan, voor de laatste schakels in het 
distributieproces toch afwentelingsmoei
lijkheden zullen ontstaan. 

De aanwezige Kamerleden zegden toe, 
dat aan deze aspecten door de fractie vol
le aandacht zal worden gewijd. 

Tenslotte werd het wetsontwerp inzake 
een tijdelijke heffing van ondernemers 
uit detailhandel en ambacht door de So
ciaal-Economische Raad onder de loupe 
genomen. 

en HercuJestouwfahrit-k 

voorheen 

]. C. DEl\ HAAN 

I GORINCHEM I 

~·------·-------------------------

STAALBOUW 

RÖRINK &Y·fD.BROEK 
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BLYDENSTEIN & Co. N.V. 
ENSCHEDE 

SPINNERIJ, WEVERIJ, BLEKERIJ & VERVERIJ 
Fabrikanten van Katoenen & Rayon manufacturen 



Pleidooi voor Ambon 
Verklaring van premier Drees weinig overtuigend 

en in feite aanvechtbaar. 
(Ingezonden) 

Minister Drees heeft gesproken, de zaak is geëindigd. 
,.Voor Ambon is er in de Verenigde Naties niet de minste kans op succes. Wij hebben 

het destijds geprobeerd zonder enig resultaat. Pogingen, om de geschiedenis terug te 
41raaiea zijn 1rit~". _ 

Is deme stellillg jOlt, of is zij aaavedltba;uo. Zeals De Telegraaf zeer juist opmerkte, 
laebbell tie peciagea. om de ceselüedenis vaa ket Duüse Rijk terug te draaien nadat 
tilt Rijk in 1940 uitgestrekte gebieden had ·bezet, wel succes gehad. 

Door deze constatering zijn wij gerechtvaardigd, na te gaan, of er nog wegen zijn, 
waarlanp niewwe pociJlCCII zeadeB k'IIDnen worden -dernomen. 

Wij wlllea dut alleften& .eca-. Ui de ,,Aiuboa&aak" slec:Wa een asp.eet is van de 
kwestie van de uitoefening vaa liet zelfbeschikkiuprec.llt in Indonesië en dat de 
aaak, die wij moeten dienen, derhalve is: DE UITOEFENING VAN HET ZELFBE-
8CII'IKJUNG1DtECBT. . 

U..bl sta .,.._ ~ eMer de ogea te slea: 
a. wie wtllell wij Mreikea, ea h. op welke reehtsgrerul kunaea wij dit oiiOIIerwerp 

)lij de beJaaDdeling van de Nieuw Guiueakwesti.e aan de orde stellen. 
Wij kunnen dan vaststellen, dat in de komende Assemblée alle landen, die wij 

willen bereiken, aanwezig zijn. 
De Iedeii ftll de United Nations, die allen het recht ep zelfbeschikkiapreeht heb

llen ondenehrevea. in de eerste plaats. 

Maar vooral: 
de leden van de Afro-Aziatische confe

rentie in Bandoeng, die zich ten doel heb. 
ben gesteld aan alle overheersing een ein
te maken; de leden van het Colombo
plan, die zich ten doel hebben gesteld in 
hun gebied, dat ook de thans in het ge
ding zijnde gebieden omvat, vrijheid, ge
luk en welvaart te bevorderen; 

de leden van S.E.A.T.O., die zich ten 
doel hebben gesteld, de veiligheid der de
mocratische bestuursinstellingen en vol
keren in Zuid-Oost-Azië te verzekeren. 

Tenslotte, en last is niet least, de heer 
minister Anak Agoeng, vroeger minister
president van Oost-Indonesië, het gebied, 
dat het meest door deze strijd wordt ge
troffen, die minstens zozeer begaan zal 
zijn met het lot van de daar wonende be
volking als wij· Nederlanders; minister 
Anak Agoeng, die verklaard heeft, dat 
Indonesië alle tussen Nederland en Indo
nesië hangende problemen onder de ogen 
wil zien ...... M.a.w. ook dit probleem. 

Wij zullen mogen aannemen, dat nie
mand van de afgevaardigden de toestand, 
waarin nu al bijna zes jaren het overgro_ 
te deel van Oost-Indonesië verkeert, waar 
de staat van beleg heerst, waar dus over
heid en bevolking gewapend tegenover 
elkaar staan, waar in grote gebieden een 
systematische guerillastrijd wordt ge
voerd, persoonlijk zal goedkeuren. 

Wij mogen dus aannemen, dat zij ge
negen zullen zijn, te luisteren naar onze 
woorden, als wij ze slechts als logisch ar
gument bij de verdediging van ons stand
punt inzake Nieuw Guinea kunnen in
lassen, immers, dan is het onderwerp ook 
politiek verantwoord. 

Onse plicht 
Dat is mogelijk. 
En dus zijn wij verplicht, dit steentje 

bij te dragen tot de verbetering van de 
toestanden in de Molukken. 

De gebieden van Indonesië, waar deze 
eUendige toestanden be.itaan. zijn in de 
eerste plaats de Molukken, die onmiddeL 
üjk aan Nieuw Guinea grenzen en grote 
delen van het verder weg gelegen Cele
bes. 

Het is ondenkbaar, dat - gezien de 
eeuwenoude vaart van Ternataanse en an
dere prauwen op de kust v.an Nieuw 
Guinea - de berichten over de toestan
den in de Molukken niet op Nieuw Gui
nea zouden doordringen. 

Welk standpunt hebben wij tegenover 
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de bevolking van Nieuw Guinea ingeno
men? Wij zullen een economische en cul
turele ontwikkeling brengen tot een peil, 
waarop de autochtone bevolking zelf kan 
kiezen, welke weg zij als zelfstandig volk 
wenst te gaan. Onze daden in Nieuw 
Guinea bevestigen, dat het ons ernst is 
met dit beleid, wij hebben slechts het zo 
juist verschenen rapport aan de South 
Pacific Commission over te leggen, om 
onze beweringen met een schat van fei
ten te staven. 

Als het ogenblik van zelfbeschikking 
voor de autochtone bevolking gekomen 
is, kan zij uit vier mogelijkheden kiezen: 
a. men kan onafhankelijkheid verkiezen, 
b. men kan blijvend deel willen uitma
ken van het Koninkrijk der Nederlanden, 
c. men kan aansluiting bij Australisch 
Nieuw Guinea wensen, 
d. men kan aansluiting bij Indonesië wen
sen. 

Maar gelooft nu werkelijk iemand van 
de gedelegeerden, dat deze bevolking te 
zijnertijd aansluiting zal wensen bij Indo
nesië, als de toestand daar niet grondig 
zal zijn gesaneerd, als de bevolking niet 
ook daar van haar zelfbeschikkingsrecht 
zal hebben gebruik gemaakt ..... . 

En het is daarom, dat Nederland met 
de meeste aandrang dient te pleiten voor 
het in behandeling nemen van de kwestie 
van het zelfbeschikkingsrecht in Indo
nesië. 

Aldus blijkt de uitoefening van het 
zelfbeschikkingsrecht een even grote 
noodzakelijkheid voor Indonesië als ge
heel als voor de bevolking van de be
treffende deelstaten. 

Daarom dient Nederland hartstochte
lijk te appeleren aan minister Anak 
~oeng, destijds als minister-president 
van Oost-Indonesië eerste dienaar van dit 
~bied, verantwGOr.delijk voor het wel en 
wee van de daar wonende acht millioen 
mensen. 

En even hartstochtelijk dient Neder
land te appeleren aan het rechtsgevoel 
van de gedelegeerden van de landen van 
de Afro-Aziatische conferentie, die im
mers - als vrienden onder elkaar te 
Bandoeng verenigd - in hun tweede re
solutie verklaarden: "Het zelfbeschik
kingsrecht van alle volkeren wordt on-
derstreept." · 

Men zal ons vr.agen, wat onze bedoe
lingen zijn. Welnu: in de eerste plaats 
rust aan de Westgrens van Nieuw Guinea, 
opdat het opbouwwerk ongestoord kan 
voortgaan. Nederland gaf in 1954 minstens 
f 40.- millioen uit voor het opbouwwerk. 
Het Nederlands belang is, dat het niet bij 
dit opbouwwerk wo:t.:dt gestoord door in
filtraties, bedreigingen met een invasie 
zoals werd voorbereid ·in het begin van 
1955, toen vrijwilligers voor de "bevrij
ding van Irian" in Midden-Java werden 
aangeworven en door acties van het "Biro 
Irian". Nederland wil niet met Indonesië 
over een souvereiniteitsoverdracht spre
ken, omdat, als veel later het opbouw
werk voltooid zal zijn, de autochtone be
volking zich zelf over aansluiting bij In
donesië kan uitspr"'"E'n. 

Wat Nederland te berde 
kan hren{Xen 

Wij willen thans nagaan, wat Neder
land met betrekking tot de practische uit. 
werking van dit alles te berde kan bren
g~m. 

In de eerste pbats dient Nededand zich 
te wenden tot de landen. die in de Uni
ted Nations Commission Indonesia heb
ben zitting genomen. Nederland dient te 
constateren, dat het een gelukkig feit is, 
dat de Verenigde Staten zich van stem
ming hebben onthouden bij de vraag of 
het onderwerp Nieuw Guinea aan de or
de zou worden gesteld. omdat daardoor 
de Amerika::tnse voorzitter van de U.N. 
C.I. nog steeds neutraal tegerwver de par-

tijen staat. Nederland zou aan Indonesië 
dienen te verzoeken, een andere verte
genwoordiger dan Australië aan te wij
zen, waarbij Nederland een gezaghebbend 
lid van de "Afro-Aziatische groep" en te
vens lid van het Colomboplan in het bij
zonder op prijs zou stellen. 

In de tweede plaats dient Nederland op 
te merken, dat het de opheffing van de 
Nederlands Indonesische Unie zou betreu
ren, omdat daarmede de laatste politieke 
band, die al de gebieden van het vroegere 
Nederlands Indische territoir omvat, te 
loor zou gaan. Wel is Nederland van oor
deel, dat gezien de praeponderante posi
tie van Indonesië, de naam zou moeten 
worden veranderd in Indonesisch Neder
landse Unie, terwijl de functie van 
"Hoofd der Unie" zou dienen te verval
len. 

Nederland dient als zijp, mening te ge
ven, dat alle acties met betrekking tot de 
uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht 
binnen het raam van de Iru:lonesisch Ne
derlandse Unie dienen ·te worden ge
voerd, waarbij alle maatregelen gericht 
dienen te zijn op coöperatie van de on
derscheidene souvereine gebieden. 

Met betrekking tot de te nemen maat
regelen zou Nederland in de allereerste 
plaats dienen aan te dringen op amnestie 
voor allen, die tot dusverre veroordeeld 
werden wegens handelingen, verband 
houdend met de wens, het zelfbeschik
kingsrecht tot zijn recht te doen komen. 
Aldus zou deze kwestie, die tenslotte eèn 
staatsrechtelijke kwestie is, geheven wor
den uit de sfeer van het gemene straf
recht en persoonlijke rancune. 

Dat daarna de staking van de vijande
lijkheden, een zodanige verplaatsing van 
de troepen van partijen, dat een gewa
pend conflict onmogelijk wordt, het stel
len van het burgerlijk bestuur in handen 
van de locale zerigekozen autoriteiten 
d1ent te volgen, spreekt vanzelf. 

Nederland meent deze aanbeveling te 

Conferentie op de 
Pietersberg op 

8 en 9 October 1955 
Toen we Zaterdagmiddag de op-

rijlaan van de "Pietersberg" op
reden, werden we welkom geheten 
door de nieuwe V.V.D.-vlag die trots 
van de vlaggestok wapperde. 

Traditiegetrouw was het stralend 
herfstweer en bij nadering van het 
koetshuis hoorden we van vèr de ge
animeerde stemmen der deelneem
sters. 

Ik weet niet hoe het U gaat, maar 
ik zelf ga naar deze najaarsconferen
tie met een blij gevoel van spanning 
en verwachting voor de dingen die 
komen zullen en ik verheug mij op de 
bijzondere sfeer van liberale gezind
heid die we 24 uur beleven kuanen. 

De presidente, mevr. mr. E. A. :J. 
Scheltema-Conradi, wees ons in haar 
openingswoc»rd op de grote waarde 
van deze bijeenkomst en wekte ons 
op de geboden gelegenheid ervaringen 
uit te wisselen en nieuwe contacten 
te leggen, goed te gebruiken. 

Daarna verleende zij het woord aan 
de heer dr. K. van Dijk uit Gronin
gen, die een inleiding hield over 
.,Maatschappelijk werk en de V.V.D.~. 
Dr Van Dijk ziet dit probleem socio
logisch, hij hecht grote waarde aan 
cultureel en sociaal werk. Daar de ge
hele avond voor discussie was gere
serveerd gingen wij eerst genieten 
van de prachtige vergezichten over de 
Rijn en het is onbegrijpelijk dat in deze 
vredige omgeving bet grote drama 
van de mislukte parachutistenlanding 
in September 1944 zich hier voltrok. 

In de discussie kwam de subsidie
politiek naar voren en de staten- en 
Raadsleden leverden veel critiek. De 
presidente bedankte de heer Van Dijk 
voor zijn grote bereidheid de vele vra
gen te beantwoorden. 

Zondag begon met de morgenwij
ding waarin de predikante ons sprak 
over de tegenstelling tussen de ·godde
lijke liefde en de menselijke kennis; 
en 't grote probleem, dat hiermee sa
menhangt. De wijsheid, die tegen
woordig niet zo in tel meer is, zal ons 
de weg rnaeten wijzen. Mej. mr. :.J. 
Hefting ontpopte zich als een goed 
pianiste. 

Bij het v;-agenuur waren wij zo ge
lukkig mevr. Fortanier-de Wit (die de 
gehele conferentie aanwezig was) be
reid te vinden de nog steeds branden
de kwesties van het ontslag der hu
wende ambtenares en onderwijzeres, 
de motie-Tendeloo en het amende
ment Stokman, op heldere wijze uit
een te zetten. 

Mevr. mr. :r. M. stoffels-van Haaf
ten besprak het kiesstelsel en maakte 
deze droge materie bijna boeiend. 

Mej. mr. 'i'oxopëus Pott gaf ons 
haar visie op de .,oppositie" die op 

moeten doen, op grond van de grote ver
plichtingen, die het inzake de uitoefening 
van het zelfbeschi.kk.ingsrecht op zich 
heeft genomen. 

Nederland dient tenslotte de Algemene 
Vergadering te verzoeken, in deze geest. 
een beslissing te willen nemen, een aan
beveling te willen doen. 

Juist nu een actie mogelijk 
Wij hebben gemeend, in het boven

staande de "line of action", door Prof. 
Oud aangeduid, te moeten uitwerken, 
teneinde aan te tonen, dat juist nn een 
actie mogelijk is. 

Wij zouden eraan willen toevoegen, dat 
zij noodzakelijk is, omdat wij door deze 
actie een deel van het odium, dat wij in 
1949 grote groepen Nederlandse onderda
nen eenvoudig in de steek hebben gela
ten, van ons kunnen wissen. 

En tenslotte, wij hernemen het initia
tief, wij ootkruipen aan de veelvuldig 
gebruikelijke interpretatie van Prof. 
Toynbee's "Challenge and response", dat 
men zich moet schikken in dat, wat ons 
tegemoet treedt. Wij tonen een initiatief. 

Wij willen eindigen met de raad, die 
wij toekomstige commandanten van Hr. 
Ms. schepen van Oorlog als laatste les 
van onze leermeester wijlen admiraal 
Surîe, voorzitter van de Maritieme Ont
wapenings Conferentie van de Volken
bond, hebben medegekregen: 

"A.s. commandanten, bedenkt, dat gij 
handelt namens de staat en ten behoeve 
van de staat, bedenkt, dat gij, als ver
tegenwoordigers van een kleine mogend
heid, slechts op het reckt kunt steunen bij 
het voeren van Uw acties, maar bedenk 
ook, dat gij voor Uw tegenstanders de 
weg tot willekeur opent; iruiien gij dit, 
Uw recht, loslaat, zij het uit een gevoel 
van teleurstelling en onmacht, zij het uit 
.een gevoel van zelfoverschatting". 

H. TH. HOFFMANN. 

Capte voOT ctne ntbri1!~ w 
~enden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Spnnger, 
Alexander.straat 16. Haarlem. 

* * * 
verschillende wijze gehanteerd kan 
worden. 

De middag begoa met de verloting, 
die op initiatief van mevr. mr. E. Ve
tret'-Smit voor de Vluchtelingen-actie 
was georganiseerd. 

:Mevr. stoffele-van Haaften hield 
een voordraebt over: ,,Het Nederland
se Vrouwenverenigingsleven", dat via 
onderwijs en verpleging vóór 1870, 
zich daarna ontwikkelde tot georgani
seerd optreden. In 1898 zien wij de 
grote samenwerking in allerlei ver
enigingen ná de Nationale Tentoon
stelling van Vrouwenarbeid. 

In de twintigste eeuw begint de 
strijd om het Vrouwenkiesrecht die 
fel door de liberale vrouwen is gestre
den. Tussen 1910 en 1930 ontstonden 
algemene verenigingen als Huisvrou
wen, Plattelandsvrouwen, enz. Na de 
tweede wereldoorlog herleven de be
staande vrouwenverenigingen en ont
staat het Ned. Vrouwen-Comité waar
in de V.V.D. helaas nog steeds niet 
vertegenwoordigd is. 

Dit werd het onderwerp van een 
lange discussie en tot slot belichtte 
mej. Joh. H. Springer cle Ned. Fed. 
v. Vr. Hulpverlening. Zo kwam het 
einde van deze conferentie die onder 
het wijze beleid van onze presidente 
en haar secretaresse een groot succes 
mag worden genoemd. 

G. H.-L. 

Verdwenen boek jes 

Van de leestafel van onze conferen
tie zijn enkele boekjes verdwenen, 

die voorzien waren van ons ronde vig. 
net. Deze mochten, zoals medegedeeld, 
niet weggenomen worden, want ze be
horen tot onze "bibliotheek". 

Nu is die weliswaar ter beschikking 
· van onze leden, maar wij weten toch 

graag waar alles is. 
Speciaal van de Documentatiebladen 

van O.K.W. ontbreken nu enige num
mers van de serie. 

Wilt U even een berichtje sturen, 
wat U heeft en wanneer wij het terug. 
krij'!'<'"'? .J. H. S. 
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•• 

EFFICIENT BEHEER 
H et zo juist verschenen voorlopig verslag der 

Tweede Kamer over de algemene financiële 
beschouwingen omtrent de rijksbegroting bevestigt 
ten volle de opmerkingen, die wij in enkele voor
gaande artikelen dienaangaande in meer algemene 
zin maakten. 

Het verslag spreekt van een "onrustbarende" stij
ging der overheidsuitgaven en een steeds voortdu
rende stijging van het aantal ambtenaren. Het vraagt 
aandacht voor de financiële kant van het defensie
vraagstuk en het wijst voorts op wel zeer bedenke
lijke overschrijding der uitgaven-ramingen, die het 
nut van een begrotingsdiscussie feitelijk illusoir 
tttaken. Over 1955 zal deze overschrijding waar
schijnlijk liefst 17 % bedragen! 

* * * 
Het lijdt geen twijfel, dat bij de openbare dis-

cussies de hier in enkele pullten weergege
~n critiek op het financiële beleid van de .cegering 
en inzonderheid dus op het beleid van minister Vaa 
cle Kieft nader tot uiting zal komen. Vooropstellend 
dat dit geen c:ritiek zal zijn, waartoe een Kamer die 
!laar, laatste zittingsjaar is ingegaan, zich uit electG· 
.rale overwcaj.ngOJt wel nr.Plicht acht, jukhem wij dit 
van harte toe. Niet alleen omdat het nu eenmaal tot 
de taak der volksverte8enwoordiging behoort, de 
regering ook in haar financiële beleid nauwgezet lie 

controleren, maar ook, en meer, omdat de omstan
digheden waarin ons land verkeert o.i. eisen dat aan 
het financiële regeringsbeleid volle aandacht wordt 
gegeven. ~ 

* * * 
Dit voorlopig verslag bevestigt tevens wat wij 

opmerkten aangaande de mogelijkheden, die 
zich hier voor de volksvertegenwoordiging voor
doen. De ingewikkeldheid van het moderne staats
bestel met zijn steeds meer ingrijpende overheids
bemoeiing eu het mede tengevolge daarvan weinig 
overzichtelijke van ons begratingssysteem maken 
grondige critiek, zowel wat de grote lijnen als de 
details betreft, uiterst moeilijk. 

Om dit met één voorbeeld te illustreren: wanneer 
nu gelden aangevraagd worden voor bijna 84000 
rijksambtenaren, terwijl in Juni van dit jaar het 
rijkspersoneel uit ruim 77.000 man bestond, kan men 
terecht spreken van een toeneming (9 %) die men 
"zeer erg" noemt. Maar het is voor een Kamerlid 
eenvoudig onmogelijk aan te geven waar en hoe met 
minder kan wordea volstaan. Slechts een desk~ndig 
efficiency-onderzoek, zich uitstrekkend over alle de
partementen zou hier licht kunnen verschaffen. 

Wij vragen ons af, of de tijd hiervoor niet ge
komen is. De Kamer zou o.i. het land een dienst 
bewtjzen, wanneer zij daar met grote ernst op aan
drong, ook al zal zij met ons bij voorbaat overtuigd 
tijn, dat hier grote moeilijkheden liggen. Wij ach
ten het allerminst een eenvoudige zaak, de bevoegd
heden vast te stellen die een efficiency-commissie zou 
moeten hebben wil haar onderzoek efficient zijn en 
tegelijk aan het principe vast te houden, dat ieder 
departementshoofd de volle verantwoordelijkheid 
voor de gang van zaken op zijn departement be
houdt. 

* * * 

Stelt men daar echter tegenover dat uit dit 
voorlopig verslag één ding toch wel dui

deliJk blijkt, n.l. dat het niet langer gaan kan zoals 
het gaat,· dan lijkt het ons onafwendbaar dat er een 

forse poging gedaan wordt om paal en perk te 
stellen aan de stijging der staatsuitgaven. Wie dan 
een beter middel weet dan de hier bepleite efficien
cy-commissie, moet het maar zeggen. Dit middel zou 
kunnen - en o.i. moeten - liggen in de bevoegd
heid van de minister van Financiën om de stijging 
van de rijksuitgaven binnen redelijke grenzen te 
houden. Het is nu echter wel gebleken, dat deze 
bevoegdheid niet ver genoeg reikt of niet krachtig 
genoeg gehanteerd wordt en alweer slechts grondig 
onderzoek zou kunnen uitmaken of het eerste de 
bevoegdheid, bij de huidige kabinetsverhoudingen 
zodanig te wijzigen zou zijn dat er noemenswaardig 
effect van te verwachtèn is en of het tweede, de 
hantering der bevoegdheid, meer resultaat zou op
leveren, zo er aan Financiën een andere minister 
zetelde. Dat de heer Van de Kieft als accountant 
een grote reputatie heeft verworven, wien uit dien 
hoofde "efficiency" geen vreemd begrip is, noopt 
wat dit betreft tot een zekere scepsis maar het maakt 
de vraag naar een speciale efficiency-commissie met 
vèrstrekkende bevoegdheid slechts te meer actueel. 

Dat de Kamer ook aan de financiële kant van 
het defensievraagstuk ernstige aandacht 

schenken zal, mag op grond van het voorlopig ver
slag verwacht worden. 

De noodzaak om voor onze landsverdediging in 
het internationale verband waarin deze moet worden 
gezien, grote offers te brengen, wordt in ons parle
ment - met uitzondering van de communisten -
door niemand betwist. Wij achten de internationale 
toestand zoals die zich in het laatste jaar ontwikkelt, 
van dien aard, dat ook ons volk voor de zwaarste 
offers terwille van zijn beveiliging niet terugdeinzen 
mag. 

Maar wij kunnen ons moeilijk onttrekken aan de 
indruk, dat juist ook hier het efficiency-vraagstuk 
bij uitstek urgent genoemd moet worden. Het voor
lopig verslag zegt hieromtrent dingen, die ook bij 
de openbare discussie volle aandacht vragen. Ons 
volk heeft er recht op te weten, dat zijn defensie 
zo goed zij als mogelijk is bij de middelen, die het 
daarvoor moet en geredelijk wil opbrengen! 

DeR. 



28 OCTOBER 1955 - PAG. % 

Mr WENDELAAR SPRAK ZICH UIT VOOR 
NATIONALE TELEVISIE-STICH,_fiNG 

Wijziging Zondagswet passeerde ook de Eerste Ka1ner 
Voor de eente-'. in de parlemea.ildre ga~chledenis .:ijll de televisiecamera's en 

de ciMr onafscWdeiJjk bij bellorende felle schijnwerpers ook doorgeilrongen in de 

volgens traditie alC;ijll wat bellaagcler :Berste ~. 

wild, maar was op zijn voornemen terug
komen, omdat hij dit, tegen de omroep
vereoi.gingen in, wel niet in de staten
Generaal zou hebben gewonnen. 

E\·enals in de Tweede Kamer was de televisie zelve bierbij onderwerp van bet de
bat. Had genoemde Kamer echter tegelijk met bet ontwerp op bet kijkgeld (f 30 per 
,iaau-) ook 's ministers aan die Hamer aangeboden Televisienola besproken, formeel 

&-in&" het in de Eente Kamer alleen over dat kijkr;eld. 

Voor de heer Wendelaar was er uiter
aard echter geen reden dit ideaal los te la
ten. Er had, zo zei hij, moeten komen één 
nationale tclevisiestichting. Geen amb
telijk apparaat, geen Staatstelevisie, maar 
een stichting, geleid door een aantal on
afhankelijke particulieren, zowel in als 
buiten de omroeporganisaties, in wie· het 
gehele Nederlandse volk vertrouwen 
heeft. 

Onse woordvoerder in de Eersic Kamer, mr Wendel aar, bad, wanneer hij zich 
uitsluitend aan dit ontwerpje bad gehouden, misschien kunnen volstaan met ie ver
kJarea, dat hij tegen bet daarin voorgestelde geen bezwaar had. 

Eveaals de andere leden va.D de Kamer greep hij echter deze eerste gelegenheid, 
welke zich voordeed, aan, om tegelijk aandacht te wijden aan bet algemene televisie
beleid. En dit betoog va.D de heer WendeJaar werd één groot pleidooi voor de ene, 

aatlooa.le Tf'levisie-stichting. 

En dan geen college, dat de neutrali
teit in het schild voert, maar een,· dat e~ 
voor wàakt, dat alle waarlijk Nederland
se richtingen rond voor hun mening uit
komen en zo mogelijk tot een onderling 
gesprek komen. Iets wat men mu kun
nen vergelijken met de wereldomroep. 

De heer Wendelaar kon dus verklaren, 
dat zijn fractie vóór het ontwerp op bet 
kijkgeld mu stemmen, betgeen haar nog 
werd vergemakkelijkt door de wijziging, 
welke de minister tijdens de behandeling 
in de Tweede Kamer in het oorspronke
lijke ont~rp had aangebracht. De wijzi.. 
ging namelijk in de termijnen, waarin 
bet kijkgeld kan worden voldaan. 

Er was echter, zoals de heer Wende
laar terecht vaststelde, alle aanleiding, 
van deze gelegenheid gebruik te maken 
ook het algemene televisiebeleid ia de 
besprekingen te betrekken. En daarvoor 
was te meer aanleiding daar het wets
tmtwerp op de radio-omroep tot dusver 
no~ niet In de Staten-Generaal in open
bare IMhan&!Uag is gekomea. 

Nu· kon onze woordvoerder de minister 
ten aanzien van zijn televisiebeleid een 
.-oed eind weegs volgen. Wel zijn er be
--.ren tegen de televisie, welke wij al
len in meerdere of mindere mate voelen 
e11 waarvan de beer Wendelaar het ern
ltlgste vond, dat de kinderen er zozeer 
door worden afgehoudeo 'Y8.D buo h~ 
werk en vao. spel~ met aodere kioderen, 
Ja het bijzonder ia de buitenlucht. 

Dat dit bezwaar m maar Biet een wat 
,,ouderwetse" gedachte van de beer Wen
delaar was, bleek wel uit de door hem 
(uit een artikel ia ,.E!seviers Weekblad") 
geciteerde conclusies, waartoe men na 
enige onderzoekingen in Amerika is ge
komen. 

Wij achten deze conclusies 110 typerend. 
dat wij ze voor heo, die dit artikel in El
sevier niet mochten hebben gelezen, gaar
ne laten volgen. 

Zij luidden: .,Het gemiddelde Ameri
kaanse kind vao zeven tot dertien jaar 
brengt twintig tot dertig uur per week 
wor het televisietoestel door. Het geeft 
aan televisie zozeer de voorkeur boven 
lezen, dat dit eeo van de grootste zorgen 
van ouders en onderwijzers is geworden. 

Het kind vertoeft langere tijd bionea. 
huis dan vroeger. Het koutselt mmder. 
Het maakt gee11 buiswerk meer, of doet 
dit oppervlakkig. Het wordt --.k emo
tioneel geschokt door de programma's, 
die het ziet, vooral door televisiespelen 
en films over de misdaad. 

Die bezwaren, la het bijzooder voor het 
kind, zijn dus nogal ernstig, maar zij mo
gen ons, zoals de heer Wendelaar noch
tans vaststelde, toch Biet weerhouden van 
een regeling van datgene, wat op den 
duur een machtig voertuig kan worden 
111 het geestelijk verkeer tussen mensen,' 
en volken. Met een variant op Zola zei 
hlj: .,La télévisioo est en ·marche, rien 
ne !' arrêtera plus". 
En tenslotte koo hij zich verenigen met 

's ministers voorlopige standpunt inzake 
de reclame in de televisie. nl dat .hij zijn 
definitieve standpunt eerst zal bepalen 
na een debat daarover io de volksverte
genwoordiging. Daarover. :pl dus t.z.t. 
wurden gepraat. 

Zuilentheorie en 
hokjesf{eest 

T ot zover dus kon de beer Wende
laar met de minister meega.a.o, 

maar thans scheidden zich bun wegen. 
Op welke wijze zullen wij de televisie 

moeten organiseren ? Kort geformuleenl 
was de vraag deze: Koeten wij dat doen 
volgens de zuilentheorie, waarbij het Ne
derlandse volk uiteengereten wordt in 
onderscheiden, keurig afgépaalde hokjes, 
of moet er één algemene, nationale, Ne
derlandse televisie komen; zoiets als in 
Engeland op het gebied van de radio be
staat· in de B.B.C. "! 

Nr. WENDEIAAll 
..... .Jo lélévisioa ..r - ..arclle .....• 

De miDister .telt het eent.e voor; hij 
wit de macht over de teleQIIieul~ndlo
gen grotendeels geven aao de vijf radio
omroeporganisaties. Daarmede W&ll de 
heer WeDdelaar het 'I'OisJagen o nee a a. 

Hij beriDDerde aao het gevoel van een
heid ia de bezettingstijd en vroeg: zou
den wij. au wij inet de televisie iets 
nieuwa begi-eo, die eenheid nu niet 
VOOI'Op stenen ! 

llioister Cala - de heer Wendelaar gaf 
dat toe - bad dat aa.nYUikelijk wel ge-

In de Tweede Kamer was, zoals de heer 
Wendeiaar in herinnering bracht, het 
aardige beeld gebruikt van ee11 diamant, 
die juist in zijn versebitlende facetten op 
zijn mooist schittert.. Onze geestverwant 
bad aan iets soortgelijks gedacht: aan de 
spreuk boven de ingang van het Utrecht
se academiegebouw: 

Nascitur ex variis radlis lux candida 
solis 

Artibus ex varlis unica fax radiat. 
Hetgeen, 111. het Nederlands overge:~et, 

betekent: het heldere licht van de zon 
wor-dt ·geboren uit verschillende gekle•r
de .stralen; zo straalt uit de verschill.eod.e 
wetenschappen het éne "t-uur. 

Belde beelden geven het weer: om een 
harmonisch concert te · krijgeo, lillOet 
ieder instrument In het qrkest cigea ce-
luid doen horen. · · 
Dit aa.tionale ideaal In dè televisie leeft, 

oaar de heer Wendelaar kon coastateren, 
niet alleeo bij ons, liberalen, maaE tot 
Jlija weugde ook bij niet-liberale leden 
der ...-kavertegenwoordiging ea -.oJceDB 
eeo eaquête van .,Het Parool" aouden. 
aoc geen 20 pct der kijkers de televisie 
aao de omroeporganisatie~! willen overl.
~ tegellover bijna 66 pet, die eeo cea
trale · tDstelling naast de omroepen of 
Ziel:fs eeo onafhankelijke, nationale tele
visie-instelling zouden hebben gewild. 

Ká.ar, m merkte onze woordvoerder op, 
dat is te mooi om waar te zijn; het mag 
niet van de omroeporganisaties en poli-
tie)!: kaa het wellicht ook niet. · 

Wv hebben nu eenmaal die verzuiling 
. in oas laJtd en velen ziin er zó dol op, dat 

.DEZE BURGER 
ient, evenals f}ij. bet bestaan der volgende onomstotelijke feiten: 

Een politie-agent beeft in Groningen met scherp geschoten op een jongen 
die twee Hessen mel~ gegapt had. 

Een journalist is daar zeer verontwaardigd over geworden en heeft een 
'niet mals stukje gesclueven, waarin hij het woord ,.schiet-diend~r" heeft 
gebroKt. 

De journalist is in tweede instantie veroordeeld tot het betalen van ee11 

boete van f 250,-. wegens belediging van het gezag. 
Wat er met de geschoten-bebbende-politie·agent (merkt U het fijne 

verschil met ,,schiet-diender"'?J geschied is weet ik niet. Maar naar mijn 
gevoel heeft DIE het Gezag dieper beledigd dan de iournalist, omdat bij 
---., met gezag betleed en Het Gezag verlegenwoo;rdigenàe - zo onbeheerst 
en ezcessief optrad. dat dit Gezag ecdoor vernederd en verlaagd werd. Ik 
weet niet ol _dit een belediging is. doch il: waag het te zeggen, dat ik 
met zulle een man als deze poJitie-agent niet zou willen omgaan. Iemand 
met z:o weinig eerbied voor het menselij~ leven is bepaald geen goed 
speel~ameraadje voor mij. 

I~ ben taalhmdig tamelij~ bij. maar il: kan in hèt woord schiet-diender 
geen belediging ontdel:ken. Wel iets denigrerends eh verontwaardigds. 
Het komt mij voor dat er voor een man. die op zijn medemens, die een 
dief is, z6 maar schiet, heel wat fellere woorden te bezigen zijn- er liggen 
er tien v66c op bet puntje van mijn pen. 

Ik ben de eerste om toe te geven dat (zelfs} een journalist niet beledigen 
mag en niet alles mag neerscluijven wat hem voor de pen komt. lk begrijp 
bovendien dat de rechtspretende overbeid zie& aan het formele recht moet 
houden. Maac il: vind 66t. dat de overbeid begrip moet hebben voor de 
taai: en de eoeping van de journalistielc; één van die taken, van die 
PUCHTEN is, dat de journalistiele zich fot toH: maakt van het gekrenkte 
rechtsgevoel des volb. De uitoefening van die taak komt niet alleen fwt 
volk. doelt ook de rechtsprekende overheid ten goede. Daarom moet ook 
de rechtsprekende avemeid YOOIZicbtig :zijn met háár projectielen. Zij zou 
ec de democratie dodelijk mee humen treffen. 

Daarom hoop ik, meer dan ik zeggen kan, dat in hoogste beroep, dit 
vonnis ongedaan gemaakt zal worden. 

De inzet is oneindig veel hoger dan de interpretatie van een WOORD, 
het lot van een journalist, of het gelijk van 

DEZE BURGER 

zij die verzuiling nu ook al bij de televi
sie willen doorvoeren. 

In ,.Vrij Nederlalld" YOnd spr. daarop 
eens een vermakelijke. persiflage. Het 
blad vroeg of het niet goed zou zijn, nu 
ook maar het Concertgebouworkest te 
verdelen in een protestants-christelijk, 
een socialistisch, een rooms-katholiek en 
een liberaal strijkje ! En verder wilde 
het da.n ook maar dat .,malle nationale 
Rijksmus~um" verzuilen. · 

Staatkwulige 1100rlichti:ng 

D e heer Wendelaar bemaalde, dat 
hij niets van die venuiling moet 

hebben en dat hij \·oor één algemene. 
veelzijdige, karaktervolle zendorganisa
tie is. En dit op grond van het alg1!
m.een Nederlandse belang, -Is hij dat 
ziet: één in verscheidenheid. 

Maar er is, zoals de heer- wendelaar 
in herinnering bracht, voor ons, libe
ralen, nog eeo ander voordeèl aan ver
bonden: dan zou eindelijk iets zijn op
geheven, wat wij als grievend onrecht 
blijven gevoelen. 

De minister weet dat wel, want hij 
had in zijn lot:. v. A. over de Televisie
nota aan de Tweede Kamer geschre
ven: ,,Staatkundige voorlichting vormt 
on~feld ~ belangrijk onderdeel 
'Y8II de. maatachappel~ike es voorlich
tende taak, die radio en televisie 
hebben". 

Zo is het in<lerdaad, maar de minis
ter Weet ook. dat e1t partijell &ijn - ea 
de V.V.D. is da&rV~ -4e belangrijkste. 
jfie niet aan het woord kunnen komen. 

MINISTER CALS 
...... Te1evisienofa ..... . 

Dat is op ziclurelf al erg, maar als de 
minister vervolgt: .,Waar de Regering 
echter inderdaad terughoudend tegen
a~ .staat, dat is het O'f'erltrengen V1!.ll 

het politieke twistgespl'ek naar de 
~ther", dan zegt spreker weer: goed 
zo, maar dat gebeurt, malgrê de minis
ter, telkens en telkens en dan kan de 
V.V..D. :zich niet venrereo. 

Dat zit, z.o verklaarde onze geestver- · 
want, ons zeer hoog, maar hlj wilde 
daar niet veroer op ingaan, nu- hij tot 
zijn vreugde gezien bad, dat in de 
Tweede Kamer ook anderen de onbil
li;jkheid daarvan hebben ingezien. 

Het is echter, naar bij daaraan toe
voeg*. 9001' ons. liberale~~. een reden 
te meer om ons t;e verzetten tegen het 
voorgenomen televisiebestel, dat ook de 
televisie n handen geeft van de om
roeporganisaties. 

De heer Wendolaar maakte hiervan 
gebruik, tevens ook ~nerzljds er nog 
eens op te wijzen, dat tussen V.V .D. en 
A.V.R.O. geen enkele reJatle bestaat eo 
dat de V.V.D. met volle waardering 
voor veel van .haar prestaties, met en
kele uitzeodingen - ia het b~nder de 
rubriek: ,,.Even afrekenen, beren" 
allerminst sympathiseert. 

Het algemeen programma 

E r zullen voortaan vijf programma's 
bij de televisie komen: een r.k., 

een protest.-christelijk-, een V.P.R.O.-, 
een V.A.R.A.- en een A.V.R.O.-pro
gramma en daarnaast nog een alge
meen programma Dat algemeen pro
gramma is dan de treuti.ge rest, \vaar
heen de eenheid van het Nederlandse 
volk is teruggedrongen. 

(Zie vervolg pag. 4) 
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Onze gehele Partij in actie 
~ 

Breng de liberalen thuis • 1n de V.V.D. 

Bundel de krachten der vrijheid 

Ja, dank U wel, 
het gaat goed I 

Ja, dank U wel het gaat goed met onze leden
werfcampagne. Tevreden zijn wij echter nog 
niet. Nog lang niet alle leden van onze Partij 

-hebben zich ingezet om de V.V.D. sterk te 
maken. 

Volg het voorbeeld van onze Tweede-Kamer
fractie ander leiding van prof. mr J. P. Oud en 
loop er eens uit, niet omdat U er thuis voor 
spek en bonen bij zit, moor omdat U zo hoog 
nodig eens MOet gaan praten met die buurman, 
vriend of kennis, waarvan U reeds lang weet, 
dat hij of zij sympathiseert met onze Partij. 

Wanneer U geen tijd hebt om er eens even 
uit te lopen (heus wij weten wel, dat U het heel 
erg druk hebt), pak dan even Uw telefoon en 
waag er een kort gesprekje aan, het resultaat 
zal zeker niet uitblijven. 

Verzuimt U in ieder geval niet een intensief 
gebruik te maken van de adressen-coupons, sa
als . wij ze regelmatig afdrukken. U weet het 
toch? led~r adres, dat U aan het Algemeen 
Secretariaat inzendt, krijgt propaganda-mate
riàal thuisgestuurd. Tevens wordt dit adres aan 
Uw afdelingsbestuur doorgegeven, met het ver
soek het te bewerken. 

Weinigen declen reeds veel voor onze Partij, 
Laten velen nu eens weinig doen, maar toch 
minstens één nieuw lid werven. Het is zo'n klei-

ne moeite nu onze Partij alom in het ~niclclel
punt der belangstelling staat. 

Laten al onze leden er aan medewerken, dat 
de liberalen thuis komen in de V.V.D. en dat 
alle krachten der vrijheid gebundeld worden in 
onze partij. 

Gratis propaganda-materiaal 
Alle afdelingen die ploabelijk ledenwerf

acties willen organiseren kunnen bij het Afge
meen Secretariaat propaganda-materiaal aan
vragen. Gratis worden ter beschikking gesteld: 
de folder "Dit najaar staat in het teken van de 
Stembus" en het "Liberoal Manifest". De bra
ehure ,.Opgaande Lijnen" is tegen kostprijs ver
krijgbaar. De prijs hiervan is f 0.30 per stuk, 
bij afname van 100 stuks f 0.25 en bij afname 
van 1000 stuks f 0.20. 

Maak veelvuldig gebruik van de sluitzegels 
die voor de ledenwerfcampagne zijn vervaar
digd. Dit is een doeltreffende reclame, waarme
de men de naam der partij voortdurend onder 
de aandacht van buitenstaanders kan brengen. 
Ook deze sluitzegels kan men bij het Algemeen 
Secretariaat bestellen. De prijs hiervan be
draagt: f 1.50 per 1 00 stuks, f 7.25 per 500 
stuks en f 14.- per 1000 stuks. 

In Heiloo begint de victQrie~ · 
. In de gesChiedenisboekjes op onze Neder

kindse lagere scholen in. gebruik, kunnen wij 
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lezen, dat in Alkmaar eenmaal de victorie be
gonnen is. 

Wanneer men later de geschiedenis van 1955 
goot schrijven, zal men tot de ontdekking ko
men, dat de victorie weliswaar begonnen is in 
de kop van Noord-Holland, maar dit keer toch 
niet in Alkmaar, doch in het nabij gelegen 
Heiloo. 

Onder de actieve en enthousiaste leiding van 
de heer M. E. Daan, wist deze afdeling in zeer 
korte tijd haar ledental van 20 tot 50 op te voe
ren. Voor het jaar 1955 geldt dus "in Heiloo 
begon de victorie". Wij wensen deze afdeling 
van harte geluk ~net dit opmerkelijke resultaat. 
Laat Heiloo een voorbeeld zijn voor yele an
deren. 

De kampioen-aanbrenger 
over October 

In het nummer van de volgende week hopen 
wij U de kampioen ledenwener oYer October 
bekend te maken. Deze kampioen ontvangt dan 
weer een boekenbon van f 1 00.-. 

PLAAT VAN THORBECKE 
Van verschillende zijden bereikten het Alge

meen Secretariaat verzoeken om de mogelijk
heid onder het oog te zien de tekening van 
Thorbecke, zoals geplaatst in het nummer van 
3 September j.J. van ons weekblad, op kunst
drukpapier ter beschikking te stellen. 

Bij voldoende belangstelling zal het Alge
meen Secretariaat van deze voortreHelijke teke
ning overdrukken laten vervaardigen op het for
lftaat 20x25 cm., gedrukt op kunstdrukpapie~;. 

l)e prijs van deze, tekening komt dan op 50 ct 

per stuk. Bestellingen gaarne per omgaande aa~ 
het Algemeen Secretariaat, Koninginnegracht 
61, Den Haag. 

Werkt mee aan· de groei van de V. V.D. en .U 
heb.t kans op waardev·olle · boeken! 

, .Gefrankeerd met . JO cent P<~R~ 
zegel opsturen in gesloten enve
loppe naar: 
Algemeen Secretoriaat der V.V.D;, 
Koninginnegrocht 61, 

ADRESSEN-COUPONS 

t Uw noom en adres: Dit adres kan b e w e r k t wor

den voor het V.V.D. I 

I j lidmaatschap. 

I 
~ ---------------------------
~'!aam: _.... •• • • ..... •• • . .. •• .. • ••• • •• Naam: .............................. . 

I I 
I Adres: . • . • . . . .. • • • • • • • • • • • .. • • • • .. • • • Adres: ....••.•.•.••••...••..•..•.•••• 

. ' . 
Woonplaats: .......................... j Woonplaats: ......................... . 

---------------------------/ i 
'IJ aam: . . • . .. . . . • • • .. .. • • .. • • . • • . .. .. • Naam: .. ; ........................... . 

' 
.\dre~r: .............. ·········•·••· ·•· 

i Adres: .............................. . 
I 

te 's-Grovenhoge. 

LEDEN-COUPONS 

Uw naam en adreS: Afs lid wil zich aanmelden: 

NaaiiL .............................. . Naam: 

Adres: .............................. . Adres: 

Woonplaats: ......................... . Woonplaats: ......................... . 

Naam: Naam: 

Adres: Adres: 

w~__P~~~ ·.:._: ·.:._: ·.:.:::..:__' :_:_" :..:_. :..:_. :..:_. ~ _w~nplaat~ ·.:._: ·.:._: ·~. ~. :..:_. :..:_. :..:_. :.:_. _· Jl•w···o·o•n•pi•a•at•s•: •.. 
11
.
11 
....... • .•.• - .•.• ••· .•.•.••.• • .••• · ...... W•oo•n•pl•a•ats: •.• - .•.•.• · .•.• • ....... ·•• ••.•••••••• • •• ••.•• -~ ~' 

Naam: • • • • • . • . . . . • . • • • • . • • . • • • • • • • • • • Naam: ; .....•.....................••• 

1 . ' Adres. . • • • • .. . . . • • • • .. • • • .. . • • .. .. . • • AQ.res: ....•••.••••.••.••••.•..••••..• 

Woonplaats: . •. . • .... .... •• . ... .. . •. . . Woonplaats: ......................... . 

I 
"~' ........... • .. • .. • .. •" ....... ·I N"m' ........ • ........ • ............ . 

Adres: . . . . . . . . . • . .. • . . . . •• • • . . .. . . .. . l Adres: ......•.••••••.•.••...•••...... 

Woonplaats: . . . . . . . . . ... . •. . . . . . . •. . . . Woonplaats: ......................... . 
- - - - - - --- - - - - . - -· - - - - - - - - - - -

I 
I Naam: ~raam: .•. ~ ............ -.................. ~ 

Adres: ............................. .. Adres: 

Woonplaats: ... _...................... Woonplaats: ......................... . 

lnschrijvingsbewijs \/.V.D.-Waarborgfonds. 

Ik teken in voor een bedrag van f • . . . . . . . in eens/p. jaar /p. kwartaal 
• per postgiro op nr. 6'1880, t.n.v. Secretaris V.V.D., Koninginnegracht 61, 

's-Gravenhage. 
• per giromachtiging t.n.v. Secretaris V.V.D., Koninginnegracht 61, 

's-Gravenhage. 
• per bank op de rekening van het Hoofdbestuur der V.V,D-. bij de firma 

R. Mees & Zonen, Rotterdam. 
• per postwissel t.n.v. het Algemeen Secretariaat der V.V.D., Koninginne

gracht 61, 's-Gravenhage. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 
Handtekening, 



'· 

Namens het Hoofdbestuur der Partij bood de organisator-propagandist, de heer L. 
van Vlaardingen, aan het bestuur van de actieve afdeling Ede, een voorzittershamer 
aan. Door het enthousiaste werk van de Plaatselijke Voorbereidingscommissie voor 
de V.V.D.-dag, bestaande uit de heren G. W. Bos, Th. /. de Rijk en P. Koster, 
overschreed de afdeling Ede met ruim 470% haar minimum streefgetal. Op de foto 
van links naar rechts: Th. 1. de Rijk, Mevrouw M. G. Urbane-Stuurman, D. den 
Hartog, L. van Vlaardingen, de voorzitter der afdeling mr H. P. Jager, H. Hali e11 
N. v. d. Brandhof. 

AFDELINGSNIEUWS 

Mr H. van Riel sprak voor 
Amsterdamse studenten 

De meerderheid van de Amsterdamse 
gemeenteraad zorgt er op vrij systemati
sche w\ize voor. dat in verschillende fa
culteiten de leerstoelen door hoogleraren 
van onverdacht rode sympathie worden 
bezet. Onze partUgenoot de heer le Cave
lier heeft hiér. naar w\i ons menen te 
herinneren, herhaaldelijk op gewezen. 

i: Al. te veel succes schijnt deze benoe
mingspolitiek nochtans niet op te leve
ren. Steeds meer Amsterdamse studen
ten gaan zich tot het liberalisme aan
getrokken gevoelen en de Amsterdamse 
Liberale Studentenvereniging, geleid 
door een jong en dynamisch bestuur, 
verheugt zich in stljgende bloei. 

Zulks bleek op de avond van de 19de 
October 1955. toen in een zaal van het 
café De Kroon veel meer dan 100 libe
rale studenten aanwezig waren om de 
onder-voorzitter .der Part\i, die die avond 
spl:àk over ,.De geestelijke achtergronden 
va.;_ het liberalisme". te beluisteren. . . 

De h~r van Riel benaderde in zijn 
betoog de probleemstelling van de. we
tenschappelijke kant, wees daarbli op de 
specifieke moeil\ikheden, verbonden. aan 
de analyse van het begrip "geestelijke 
achtergrond" in een z.i. politiek gespro-

(vervolg van pag. 2) 

· En nu is, zoals de heer Wendelaar 
opmerkte, het ongelukkige, dat de vijf 
bestaande omroeporganisaties het ook 
bij het algemeen programma weer gro
tendeels voor het zeggen krijgen. 

Als buitenstaander zou men zo zeg-
. gen: zo ergens, dan had hier toch aan 
de vertegenwoordigers dier omroepor
ganisaties een aantal andere, represen
tatieve, doch onafhankelijke, vooral 
ook van de omroeporganisaties onaf
hanlj:elij~e, personen moeten. zijn . toege
voegd. Maar ook daarvan is weer geen 
sprake! 

De heer Wendelaar betreurde het .dan 
ook, dat de Tweede Kamer de motie
Burger had verwofpen en in het bijzon
der punt a daarvan, dat volkomen· te
r~t aand~ A)P .. belloeming in .ede 
Afgèmeen Programma Commissie van 
zes van de overheid en de· omroeporga
nisaties onafhankelijke· leden van zodanig 
cultureel niveau en geestelijke gezind
heid, d;;~:t zij ter zake van de beoorde
ling van het algemeen programma-van 
represenstatieve betekenis zijn voor het 
Nederlandse volk. . 

Vetorecht 
T ot slot verklaarde onze woord-

voerder, van het (bij het debat 
in de Tweede Kamer hier reeds uit
voeriger besproken) vetoreèht niets te 
moeten hebben. Wanneer een meerder
heid tot iets besluit, dan moet niet de 
minderheid (of zelfs één lid) de moge
lijkheid hebben, het meerderbeisbesluit 
van zijn kracht t:e beroven. 

Men bedenke daarbij, dat, naar de 
heer Wendelaar opmerkte, de leden te 
dien aanzien niet gelijk staan; wel for
meel, maar niet materieel. 

Het is nJ. hoogst onwaarschijnlijk, 
dat een li'beraal lid van dat recht ooit 

ken anthropocentrisch stelsel en schet
ste vervolgens de richting waarin het 
Nederlandse liberalisme de oplossing 
zoekt. 

Wat dieper ging de spreker nog in op 
de in de laatste tlid wel geuite socialisti
sche stelling, dat de liberale partij een 
confessionele groepering zou z~jn. 

Na de pauze ontstond een opgewekte 
gedachtenwisseling. Uit een aantal vra
gen bleek. dat vele der aanwezigen, 
voorr~ameHik studenten der z.g. 7de fa
culteit, zich reeds eigen gefundeerde 
denkbeelden over de stof hadden ge
vormd. 

Ook dat is een bemoedigend verschijn
sel. De liberale partii heeft behoefte aan 
zaakkundige medewerkers, juist ook op 
dit terrein. 

In het tUdschrift ,,Liberaal Réveil'' zal 
plaats voor de artikelen, die wij van hen 
verwachten, gevonden 1]{unnen worden. 

Drs H. A. Korthals 
spreekt te Soest 

Op Woensdag 2 November a.s. zal om 
8 uur 's avonds voor de afdeling Soest 
door drs Korthals een spreekbeurt wor
den gehouden in de "Nieuwe Witte" aan 
de Middelwi.ikstraat no. 2 (R\iksweg) 
hoek Molenstraat · 

Het onderwerp luidt: Politieke ont
wik'kelingen in binnen- en buitenland. 

gebrui·k zal maken; wij verzetten ons 
nu eenmaai niet spoedig tegen een pu
blicatie van een andersdenkende. Maar 
er zijn (zoals mr Wendelaar o.a. met 
een citaat uit een rede van het r.k. lid 
van de Tweede Kamer de heer Peters 
aantoonde) andersdenkenden, die maar 
al te geneigd zijn, de uiting van tegen
gestelde opvattingen te bemoeilijken . 

Maar wat is eigenlijk de practische 
betekenis van dat veto-recht? Zag onze 
woordvoerder het goed, dan blijft een 
omroeporganisatie, wier voorstel om 
een bepaalde uitzending in het alge
meen programma opgenomen te krijgen 
door een veto wordt getroffen, vrij, om 
die uitzending dan toch in haar eigen 
programma op te nemen. Zo is dit 
vetorecht dus niet anders dan van in
tern belang, tot vaststelling van ver
antwoordelijkheden. 

Mevrouw Fortanier-De Wit heeft 
een aardig staaltje gegeven van wat 
onlangs in dit opzicht is gebeurd. 

Voor de uitzending van een kerk
dienst in de Sint Pieter te Rome wil
den de N.C.R.V. en het I.K.O.R. geen 
verantwoordelijkheid dragen; voor een 
uitzending in de Sint Pieter te Genève 
- maar dat is een protestantse kerk 
·- wilde de K.R.O. geen verantwoorde
lijkheid dragen. 

Neen, zo moet het volgens ons, libe
ralen, nu juist niet. De heer Wende
laar zou er meer respect voor gehad 
hebben, wanneer van beide zijden een 
verdraagzamer standpunt was inge
nomen. 

Wij, liberalen, hebben respect voor 
elk waarachtig geloof en het kost onli 
geen moeite om in anderer geloofa
uiting de liefde tot de ene Vader te 
herkennen. 

In zijn boek: "Le sens in time de la 
tétral.ogie de Richard Wagner" heeft 
De Crisenoy het zo goed onder woor
den gebracht: .,Quiconque aspire, es-

V. Y.D.•OwclerwlltfoNM 
te Anth .. 

Eer& geMoogd aperiment 
De afdeling Arnhem, in samenweso

ldng met de afdelingen VeLp, Oo&ter
beek en Renkum, opende het najaars• 
seizoen met een onderwijsforum, waar
voor een buitengewoon grote belang
st-elling beStond. 

Aanleiding tot dit geslaagde experi
ment was de inleiding, d1e mevrouw H. 
Modderman-rubbius, lid van de Prov. 
Staten van Gelderland, in Februari van 
dU jaar te Arnhem hield. Enkele be
stuursleden waren toen van mening, dat 
het aan1beveling verdiende , in wijdere 
kring bekendheid. aan deze vraagstuk
ken te geven. 

In September werd een tweetal cir
culaires aan alle onderwijskrachten bij 
het openbaar en neutraal bijzonder on
derwijs gezonden, met een uitnodiging 
tot het bijwonen van de door de V.V.D. 
te organi,seren oriderwijsforum-avond. 
Vele onderwijskrachten gaven aan deze 
oproep gehoor en ook de opkomst der 
leden uit de organiserende afdelingen 
was zeer bevredigend. 

Het forum bestond uit: ons Eerste 
Kamerlid, mr W. C. Wendelaar, mevr. 
mr E. A. J. Scheltema-Conra.di, lid 
van de gemeenteraad van Haarlem, mr 
H. P. Jager, advocaat te Ede en de heer 
H. Hali, gemeenteraadslid te Ede. Me
juffrouw dra S. Boekhoff, gemeente
raadslid te Apeldoorn, w~~;s hela!!$ we
gens ziekte verhinderd. 

Het actieve lid van onze Rotterdamse 
• partijafdeling de heer A. W. Maas won 

deze week een boekenbon van f 10,
voe>r het lOGste nieuwe lid door hem aan
gebracht . . Wij mochten van de heer Maas 
reeds vele nieuwe leden ontvangen en 
wensen hem gaarne veel s~,~c·ces met 
zijn activiteiten voor onze partij. 

père et croit lui-même se réjouit vo• 
Iontiers de la foi et de l'espérance 
d'autrui". 

De heer Wendelaar vond het jammer, 
dat dit blijkbaar niet algemeen zo 
wordt ingezien, want voor hem staat 
het vast, dat alleen een dergelijke op
vatting aan alle verscheidenheid in ons 
volk volkomen recht zou doen weder
varen en tegelijk het gehele Neder
landse volk als één schitterende dia
mant zou doen flonkeren aan het tele
visiefirmament. 

Kerkdiensten 

E én kwestie heeft nog een bijzon
dere rol gespeeld bij dit debat, 

n.l. die omtrent de uitzendingen door 
'de kerken (het I.K.O.R.) 

Mevrouw Verwey-Jonker (Arb.) 
·· heeft daarover, tezamen met onze 

geestverwant mr Wendelaar en de 
christelijlc-historisc·he afgevaard1gde 
prof. De Zwaan, zelfs motie ingedi·end, 
welke - min of meer bij toeval - met 
een zeer kleine meerderheid werd ver
worpen. 

Die motie is afzonderlijk behandeld, 
nadat tevoren het wetsontwerp z. h. st. 
(communisten tegen) was aanvaard, 

Mr. REGOIJII' 

...... misverstand ..... , 

'•·----· ...... 

Er naast 
In "Paraat" van 20 Aug. maalf.te 

de heer mr M. Vrolij,k enkele nogal zure 
opmerkingen aan het adres van ons 
Eerste Kamerlid, prof. mr A. N. Mole
naar. 

In een beschouwing -getiteld: "In af.. 
wachÜng van 1956'' veroorlooft hij zich 
o.a. de volgende kwalificatie van prof. 
Molenaars deelname aan de discussies: 
"Want in zijn streven om zonder weg
lopen de fikse opposant uit te hangen, 
raakte hij nogal in zijn eigen eenzijdig• 
beden verstrikt". 

Getuigt zulk een ontboezeming al· 
niet van veel respect· voor de tegenstan~ 
der (eerste voorwaarde voor gezonde 
democratie!) zij is er bovendien aan 
alle kanten nog naast ook. 

Onze Tweede Kamerfractie heeft bij 
de discussies over de belastingvoorstel
len in Juli van dit jaar •s lands verga
derzaal niet verlaten om de fikse oppo• 
siti.e uit te hanffen, doclh uit protest 
tegen wat zij zag als achendtng van de 
grondregel van het constitutioneel-par. 
lementaire stelsel: dat de wetten tot 
stand komen in gemeen overleg tnssea 
regering en Staten Generaal, 

Aan dit "weglopen" op deZe wijze. te 
herinneren bij een bespreking van prof. 
MloJenaars beleid is dus op zichzelf al 
misleidend. Het is bovendien in feite 
onjuist, daar bij deze voorstelling van 
zaken liefst maar volkomen over het 
hoofd gezien wordt, dat er van "weg
lopen" op motieven als waardoor zich 
O!We Tweed·e Kamerfractie liet leiden,. 
in de Eerste Kamer geen sprake kon 
zijn, daar deze het recht van !!-mende
ment mist. 

Een klein beetje objectiviteit zou men 
toch· ook van socialistische voorlichting 
wel mogen verwachten. 

Ook terwille van de waardering van 
de parlementai~ arbeid, die voor de 
waardering van het parlementaire stel- : 
se! zelf van de grootste betekenis is. 

DeR. 

Ook wij ·zullen deze aangelegenheid· · 
afzonderlijk behandelen en komen daar. 
op dus de volgende week terug. 

Zondagswet Kewijzif{d 
De wijziging van de Zondagswet, 

waarbij aan enkele bezwaren, 
vooral in het Zuiden des lands daar
tegen gekoesterd, ten dele wordt tege
moet gekomen, is nu ook in de Eerste 
Kamer - z. h. st; met aantekening, dat 
de C.P.N.-fractie geacht wilde worden 
te hebben tegengestemd -,.. &lp1Vaard. : 

Ook onze Eerste Kamerfractie is dus 
met deze wijziging accoord gegaan en 
de heer Wendelaar kon zich (afgezien 
van een kleine discussie met mr Re
gout als gevolg van een miSverstand 
bij laatstgenoemde} beperken tot het 
toch nog even in herinnering brengen, 
dat van liberale zijde destijds, · bij de 
vaststelling van de nieuwe Zondags
wet, reeds dadelijk was gewaarschuwd, 
dat het hierbij niet kon blijven en dat 
deze wet aldus niet te handhaven zou 
zijn. 

Minister Beel had toen gezegd, dat 
hij voor een stipte handhaving zou 
zorg dragen, maar de heer Wendelaar 
mocht dan thans toch constateren, dat 
hem dat blijkbaar niet mogelijk was 
geweest en dat dus precies was uitge
komen hetgeen toen van liberale zijde 
was gezegd, 

Een tweede opmerking van spreker 
was, dat in •deze Kamer zo dikwijls de 
klacht was gehoord, dat er niet vol
doende werd rekening gehouden met 
"de randgebieden". Maar in dit geval, 
zo kon de heer Wendelaar vaststellen, 
is een "randgebied" dan toch prompt 
bediend! 

Voor het overige blijven de bezwaren 
van onze fracties tegen de Zondagswet 
onverlet; daarin brengt deze wijziging 
weinig verandering. A. 
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De komende aanslag 
op de pensioenen 

(Ingezonden) 
Artikel 60 van het ingediende ont

werp van de "Wet inza!{e algemene 
ouderdomsvoorziening" luidt als volgt: 

"1. Binnen twee jaar na inwerking
treding van artikel 7 kan een werk
gever, die een pensioen heeft toegezegd, 
bepalen dat het ouderdomspensioen in
gevolge deze wet geheel of ten dele in 
mindering wordt gebracht op het door 
hem in uitzicht gestelde of op het reeds 
toegekende pensioen. 

"2. Binnen twee jaar na inwerking
treding van artikel 7 kunnen in de sta
tuten en reglementen van een pensioen
fondiS, ook wanneer deze het tegendeel 
bepalen, bepalingen worden opgeno
men, krachtens welke ouderdomspen
sioen ingevolge deze wet geheel of ten 
dele in mindering wordt gebracht op 
de door het fonds in uitZicht gestelde 
of op de reeds toegekende uitkeringen." 

-Met verwondering, ja met ontzetting 
bijna, lezen de betrokkenen dit voorge
stelde artj,kel, dat als · de gewoonste 
zá.ak ter wereld woordbreuk bedoelt in 
te leiden tegenover · vrijwei weerloze 
slachtoffel'IS, de afgewerkten, die hun 
werl{kracht en levensjaren aan de over
heids- en particuliere dienst wijdden. 
Zij worden nu zonder noodzaak in on
bepaalde mate aan het fundament van 
hun bestaan, het pensioen, besnoeid. En 
nu zegge men niet, dat men vertrou
wen moet hebben in de rechtvaardig
heid der Regering. Die rechtvaardig
heid wordt opgeofferd als het een geval 
betreft, dat niet in de kraam te po.s 
komt. Zijn niet de huiseigenaren tien 
jaar lang belangrijk benadeeld en wordt 
dit niet van regering~szijde toegegeven 
en toch volgehouden! Er zijn meer voor
beelden b.v. de Crematiewet, om niet 
te spreken van de nog steeds op een 
gunstige gelegenheid Joerende "huurbe
lasting". 

door de Regering vastgesteld door de 
zo vlot toegestane, slechts weinig be
snoeide loonsverhoging, die door de 
Vakbeweging geëist werd. Het heette 
toch dat de wevklieden deze welvaart 
hadden bewerkstelligd en de van de 
geest van de Vakbeweging doortrokken 
Regering overwon in een week hare 
bezwaren. 

Dat andere groepen een 'wellicht gro
ter, althans smartelijker, aandeel heb
ben gehad en dat hun dus ook een voor 
hen zo hard nogige inkomstenverho
ging toekwam, legde niet zoveel ge
wicht in de schaal. Over het als grond
slag voor de wederopbouw dienende 
offer van de Hetfing-in-eens en van de 
gelijk geaarde VermogensaanwasbelaJS
ting wordt gezwegen. De rentetrekkers 
lijden echter nog steeds belangrijk 
daaronder. De huiseigenaren, die groten
deels ouden-van-dagen zijn, die om 
redenen van veiligheid hun bezit in 
vaste goederen belegden, - is over de 
verlopen tien jaren een bedrag van ca 
zeven milliard te kort gedaan, die dien
den- om de lonen, en dus de leventS
standaard, laag te houden en zo de uit
voer te bevord·eren. En allen droegen 
bij door het opbrengen van de zo zeer 
gestegen levensonderhoudskosten. Even
als de werklieden cecht toekomt op een 
aandeel in de gestegen welvaart, zoals 
door de vakbeweging naar voren ge
bracht en door de Regering erkend, 
hebben ook de bovengenoemde ver
drukte groepen hun re·cht daarop. 

Copie voor deze rubriek te 
zenden naar: 

Mejuffr. Joh. H. Springer, 
Alexanderstraat liS, Haarlem.. 

* * * 
Con9res 

Beschermin9 BevolkinCJ 

I n ·het kader van een grootscheepse 
landelijke wervingsactie van de 

Bescherming Bevolking (B.B.) werd 
op 21 September jl. te Arnhem in Mu
sis Sacrum een Jandelijk congres voor 
Dienst Sociale Verzorging (D.S.V.) 
gehouden. Een groot aantal - ruim 
1200 - belangstellenden was aanwe
zig, waaronder zeer veel vrouwen -
en terecht - deze tak van de B.B. is 
wel de voornaamste die de vrouwen 
ter hand kunnen nemen. 

D.S.V. houdt immers in: 
opvangcentra inrichten - kleding en 
voedsel verstrekken en met tact 
de slachtoffers op hun gemak stellen. 

De registratie berust gedeeltelijk bij 
secretariepersoneel - zo is het ge
gaan bij de watersnoodramp - zo zal 
het in grote trekken ook gaan bij een 
aanval in tijd van oorlog. 

We hoorden een lezing over de 
plaats en de taak van de Nederlandse 
vrouw in de burgerlijke weerbaarheid 
van mevrouw S. C. de Caserobroot
van der Feltz - voorzitster van de 
Provinciale Federatie voor Vrouwelij
ke Vrijwillige Hulpverlening in Zee
land. 
· Daarna een zeer boeiend referaat· 
van de heer J. Ferguson over het 
voorkomen van paniek bij rampen en 
tot slot mochten we luisteren naar 
een pakkend relaas van mevrouw R. 
van Zinnicq Bergman-Chadwick, die 
in uitstekend Nederlands een vijf-mi
nuten praatje (helaas te kort!) hield 
over haar werk als actief lid van de 
Britse Civil Defense in de . laatste 
oorlog. 
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Na alarm werd~n alle congressisten' 
met bussen naar verschillende op
vangcentra gebracht waar men een 
beker stamppot met een ijsco-lepeltje 
kon verorberen (moeizaam!). 

Toen we met de bussen terugreden, 
zagen we vele mopperende huisvrou
wen met lege pannen terugkeren. Men 
had de bevolking van Arnhem ge
vraagd een gratis warme maaltijd bij 
de opvangcentra te komen halen en 
de belangstelling hiervoor was - be
grijpelijk - zo groot, dat men velen 
-'- met lege magen - naar huis moest 
sturen. 

Wellicht was het verstandiger ge
weest, van te voren.zoveel bonnen uit 
te geven als" er porties ter bescbikking 
waren. 

Dit zou dan ook de enige aanmer
king mogen zijn - want óok de le
zing 's-middags over de taak van de 
geestelijkheid bij de D.S.V. gehouden 
door ds:_ P. J. Meerbrug was zeer het 
aanhoren waard. 

Ai met al zullèn velen - mannen 
zowel als vrouwèn - zich nog op 
moeten geven als werkend lid van de 
B.B. 

U weet allemaal dat er nog een te
kort is - Doe het nu - en laten zeker 
de Vrouwen in de V.V.D. hierin niet 
achterblijven. 

T.P.-Gdt. • 

Afdelin9 Gronin9en 
orCJaniseerde een 
CJeslaaCJde avond 

OP Dinsdag, 18 October j.l. hield 
de afdeling stad Groningen van de 

"Vrouwen in de V.V.D." haar eerste 
bijeenkomst in dit seizoen. 

Voor de pauze sprak mevrouw 
Doornbos-Oosting, gemeenteraadslid 
van Uithuizermeeden, over de begin
selen van de partij. Zij liet onder 
meer uitkomen, dat er op de 100 ka
merleden slechts zeven vrouwen zijn 
en dat het dus wel nodig is, dat de 
vrouwen wat meer belangstelling voor 
de politiekè problemen gaan tonen. 

Na de pauze hield mej. A. M. Dek
ker, werkzaam bij de K.L.M., een 
boeiende causerie over het verleden 
en heden van Turkije. 

Alles te samen genomen was het 
een zeer geslaagde avond, al was de 
opkomst uit de randgemeenten dan 
ook bevredigender dan uit de stad 
zelf. 

De Regering heeft vele jaren gele
den, toen zij de thans gepÈmsionneer
den nodig had, een contract met _hen 
gesloten en op grond van dit contract, 
waarin pensioensr.echt was toegekend, 
hebben zij hun dienst verricht. Zij heb
lten hun bijdrage voor het volle pen
sioen betaald en de Regering is· dus 
daaraan gebonden tegenover elk per
I'IOOnlij-k. Daar unnen zelfs vertegen
woordigers in ambtenarenzaken; die 
daartoe niet door de belanghebbenden 
gemachtigd zijn, bij welk overleg ook, 
niets veranderen. Men vraagt zich af 
of_ gerechtelijke instantie dit niet zou 
bevestigen. Dit is het standpunt in 
verband met het op de voorgrond staan
de recht. 

Om aan de, o.a. door de waardever
mindering van de munt ontstane, noden 
dezer groepen enigermate te gemoet te 
komen, zal de Ouderdomsvoorziening 
worden ingevoerd. ·De waardevermin
derbig is een direct gevolg van de door 
de Regering geleide loonsverhogirgen. 
De moeilijl{e gevolgen _. van de toene
mende duurte ondervinden de gepen
sionneerden in niet de geringste mate; 
zij. ~~JleA_;s:>ok __ .Jl·_~ .• ;::de __ onvermijdelijke 
huurverhogingCJl te· .dragen krijgen. Er 
is dus dririgendè reden"op hun pensioen 
niets tn mindering te brengen. 

Nu is het doet'van de volgens .het in 
de aanhef dezes · vermelde artil{el 60 
voorgenomen pensioensvermindering te 
voorkomen, dat hét bedrag van pen
sioen plus ouderdomsuitkering meer 
zou zijn dan het volle salaris of wel 
loon ten tijde van de pensionnering. 
Voor het zeldzame geval dat het maxi
mum pensioen 20 % minder dan het 
laatste salaris zou bedragen, zou zulks 
alleen voorkomen, wanneer het salaris 
minder dan 6940 gulden, indien het ge
huwden betreft en 4020 voor ongehuw
den. Deze beloningen zijn echter bijna 
steeds sinds de datum, waarop de be
trekking werd beëindigd, zodanig ge
stegen, d·at pensionnering op 65-jarige 
leeftijd geen hoger inkomen zal geven 
dan blijven doorwerken. Overigens is 
het juist de bedoeling van de Ouder
domsvoorziening om onafhankelijl{ van 
het inkomen aan mensen, ouder dan 65 
jaar, een extra inkomen te verschaffen. 

~----------------------------------~ 

Ten opzichte van de redenen, waar
om zulk een inbreuk op de rechten zou 
zijn te aanvaarden, is het ook al niet 
beter. Uitgegaan werd van het inzicht, 
dat ook de gepensionneerden, de rente
trekkers en de huiseigenaren een aan
deel behoren te genieten in de toege
nomen welvaart. Dat deze bestaat is Reden om gepensionneerden op an-

dere wijze te behandelen als de spaar
ders of de lijfrentetrekkers is er dus 

·niet; te meer omdat de gepensionneer
den onloochenbare rechten hebben. 

De gevolgen van de_ toepassing van 
artikel 60 zouden zijn een bevoorde
ling van de werkgever, zijn pensioen
fonds of de Staat ten koste van de ge
pensionneerden. Deze zijn dus geheel 
in strijd met de strekking van de 
Ouderdomsvoorziening en dientenge
volge behoort artikel 60 op de plaats, 
waar de huurbelasting is opgeborgen. 

Alle reden is er om re-eds voor de 
beraadslaging in de Kamer deze m·gu
menten te berde te brengen, waar het 
herhaaldelijk gebleken is, dat de Ka
merleden reeds voor de gedachtenwis
seling in het Parlement hun mening 
vastlegden en hun stem toezegden zon-
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der van de motiveringen vari andèrlin . 
volledig kénnis te nemen. Vurig wordt' 
gehoopt, dat de Kamer zich bij niet te 
ontkennen on!'echt niet zal neerleggen, 
ondanks dreigingen van de Regerings
zijde de gehele Ouderdomsvoorziening 
te laten vastlopen. 

Ir T. N. HELLEMANS. 

Het Algemeen Secretariaat van 
de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie is gevestigd Konin
ginnegracht 61 te 's-Gravenhage, 
telefoon 111768 en 114375. giro_ 
67880. 

Gelaste stalen bulaan van 
6-11 4 m.m. blank getrokken 

• 
Gelaste stalen vlampijp 

• 
Gas- en Waterlei.ng buis, 

zwart en 
gegalvaniseerd tot 4" 

N. V. R IJ N ST A AL 
v/h J. W. OONK & Co 
ARNHEM TEL 24941 



Ambon, Nieuw-Guinea en 
Zelfbeschikkingsrecht 

het 

Of er iets te bereiken LS, 
als men iets 

valt pas_ vast 
onderneemt 

te stellen 

(Ingezonden) 

Bij de jongste algemene beschouwingen in de Tweede Kamer is er door onze 
fractievoorzitter, tegen de zoetklinkende lofzangen van andere zijde, met recht 
op gewezen. dat cle zittende regering niet alleen beeft gefaald op bet stuk van 
.de woningnood en het onderwijzerstekort, maar ook bet buitenlandse beleid -
met twee stuurDeden aaa betzelfde roer nog wel - verre beneden de maat 
gebleven Is. 

Met name is dit bet geval op bet stuk der nog immer bangende kwesties m.b.t. 
Ambon en Westelijk Nieuw Guinea. Daarbij beeft bet de regering bij voort
during ontbroken aaa doortastendbeid en doorzettingvermogen. 

BIJ herhaling beeft de regering erkend (o.a. bij monde van dr Drees toen deze 
op 27 October 1958 sprak over de Overgangsovereeakomst), dat de, eveneens 
in strijd met de R.T.C.-overeenkomsten opgerichte, eenbeidsrepubliek handelde in 
s,trijd niet de door de U.N.O. gesanctioneerde Overgangsovereenkomst bij baar 
overweldiging van Oost-Indonesië en gebiedsdelen van de Zuid-Molukken. 

Nochtans heeft Nederland voor het 
fOl'um van de U.N.O. zich altoos de rol 
van beschuldigde laten welgevallen, in
stede van aldaar met het recht in de 
hand op te treden als aanklager van de
genen die de R.T.C. overeenkomsten met 
voeten traden en de U.N.O. organen die 
hun plicht verzaakten bij het ten uitvoer 
doen leggen van de onder hun auspiciën 
en supervisie tot stand gebrachte R.T.C.
overeenkomsten. 

Toen de voor Nederland zo <:mzalige 
United Nations Commission for Indone
sia (U.N.C.I.) er niet langer van buiten 
kon om de agressie tegen Ambon te rap
porteren aan de Veiligheidsraad. heeft 
onze regering er gedwee in ~erust, dat 
\l~t ~etreffende rapport onder de tafel 
1\\erc gewerkt. 

dat de U.N.O. zich moet gaan bemoeien 
met de overdracht door Nederland van 
zijn souvereiniteit over Nieuw Guinea 
aan een andere staat, welke dan oOk. 

Het omgekeerde is eerder waar. Het 
TJ.N.O.-fiat omvat ook het souvereml
teitsvoorbehoud over Nieuw Guinea. 
Voor dit gebied kan dus volgens U.N.O. 
recht (art. 73 U.N.O. charter) alleen 
maar gelden, dàt Nederland verplicht is 
de politieke, economische en sociale ont
wikkeling van dit gebied te b~vorderen. 
alsmede het zelfbestuur tot ontwikkeling 
te brengen totdat te rechtertijd de bevol
king krachtens haar zelfbeschikkings
recht haar eigen politieke status 'kan be
slissen. 

Met Ambon is de zaak anders ge
steld. De historie van de zelfbeschik
king der Molukken is l:ekend. De ge
rechtiedheid daartoe is uit den treure 
verdedigd en rechtens aangetoond. 
Rechtsbasis voor Ambon's zelfstandig
heid was, is en blijft het bekende arti
kel 2 van de overgangsovereenkomst. 

Bij herhaling heeft ook onze fractie
leider aan dit voorschrift geappelleerd. 
Het zelfbeschikkingsrecht der Indone
sische deelgebieden is door de sanctie 
der U.N.O. van het R.T.C. statuut er
kend en het was de plicht der U.N.O. 
om dit zelfbeschikkingsrecht te doen 
gelden en eerbiedigen. 

Gelijk bekend, is de U.N.O .. op dit 
punt schromelijk in gebreke gebleven. 
Dit verontschuldigt echter onZe rege
ring niet. Want zij is schuldig daar 
waar zij niet alle middelen in het werk 
gesteld heeft om de U.N.O.-machine 
voor Ambon in beweging te zetten. 

Dr Drees heeft onze fractievoorzitter 
onlangs voorgehouden, dat in de U.N.O. 
door Nederland voor Ambon niets te 
bereiken zou zijn. Of er iets te bereiken 
is, valt pa:s vast te stellen als men iets 
onderneemt. En ondernemen al wat mo
gelijk is, daaraan heeft het juist ont
broken. 

Wij komen derhalve tot tweeërlei 
conclusie. De U.N.O. moet zich onthou
den van iedere interventie welke is ge
richt op een overdracht van de Neder
landse Souvereiniteit over Nieuw Gui-

Afdelingssecretarissen 

opgelet 
U wordt dringend verzocht, de 

verhuizing van leden Daar een 
andere gemeente onmiddellijk op 
te geven aan het Algemeen Secre
tariaat der V.V.D., Kóninginne
gracht 61 te 'a-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het lid zijn <haar) 
contributie over het lopende jaar 
al dan niet heeft voldaan, het be
drag der contributie en of er ook 
gezinsleden zijn. 

Het Algemeen Secretariaat 
draagt zorg. dat de afdeling iD de 
plaats van vestiging hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Werkt er toe mede, dat Diet on
nodig leden voor onze Partij ver
loren gaan! 

Bij voorbaat onze dank. 

nea aan een andere mogendheid, Even 
sterk als deZe rechtsplicht tot onthou
ding is de internationaalrechtelijke 
plicht van de U.N.O. om zich met de 
Ambon-zaak juist wei in te laten. 

Zo is de (internationaal) rechtelty"ke 
ligging van deze zaak. Daarnaast staat 
de vraag van de politieke macht(en) -
tot het doen vervullen van voormelde 
plichten. 

Het zal onze partij tot deugd en eer 
zijn als zij getuigt van haar besef der 
voormelde rechtsplichten en van haar 
inzet daarvoor laat blijken in het pro
gram voor de komende verkiezingen. 

Niet vanuit de geest vari kolonialis
me of reactie, maar geleid door de er
kenning van het recht op zelfbeschik
king van de bevolkingen tegenover wel
ke wij verantwoordelijk zijn. Niet belust 
op eigen baat voor ons, doch indachtig 
aan het eigen ·recht van volken die re
kenen op ons. 

Mr dr C. BERKHOUWER. 

·-"'Er· is l:ïns·· ·aangekondigd, dat er weer 
Nederlands-Indonesische bespreking!;!n 
zullen komen en daarbU zou ook Nieuw 
Guinea ter spra'ke komen (hoe -.!n op 
welke basis?),, Velen zijn van mening,_ 
dat Nieuw Guinea gèen lt.N.O.-aangele
genheid kan zijn, omdat_ dit een aange~ 
legenbeid is van interne jurisdictie (art. 
2 lid 7 Charter), doch anderen zijn van 
oordeel, dat de U.N.O. niet onbevoegd is 
:r;P.b.t. de status van Nieuw Guinea, om-
4at de nieuwe1 rechtsorde in I~;~g~_!lesië 
~u zijn neergelegd in het internàtloo!i.al 
rechtel\jke R.T'.c.-statuut, dat door de 
U.N.O. is gesanctioneerd. 

Het lerare:qtekott in het brandpunt 
- . - l 

Het heeft o. i. daarom zin om na te. 
gaan hoe deze zaak reclftens gezien moet 
worden o.m. aan de hand van R.T.C.
statuut en U.N.O.-charter. Dusdoende 
stellen wij het volgende vast: 

Bi.i artikel 2 van het charter der Sou
Yereiniteitsoverdracht is de status quo 
van de residentie Nieuw-Guinea uit
drukkelijk gehandhaafd. Volgens ditzelf
de artikel binnen een jaar na <le souve
reiniteitsoverdracht te verrichten onder
handelingen, hebben, voorzover geschied 
(de \iskast!) tot niets geleid. 

Tot dusverre heeft de regering volgP.
houden: over Nieuw Guinea valt niet te 
praten. Artikel 2 heeft ten deze d 1s geen 
wexking meer. Men kan dus o.i. niet 
stellen, dat het door de U.N.O. aan het 
R.T.C.-statuut gegeven fiat meebrengt, 
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:Befangrijke voorstellen van commLss~e 
de Staatssecretaris van , 0~, K. 

(lnget~:onden) 

Op 2S Januari van dit jaar stelde de Staatssecretaris van 0., K. en W. een CODIIDÏS

sie in, die belast werd met .het opstellen van een advies •ver de mocelijkbeden om te 
voorzien in het dreicende tekort aan leraren bij bet V.B.M.O. 

B.eeds nu is het door de commissie uitgebrachte rappart 'ter kennisname aan de 
Tweede Kamer teegez•nden en boewel het alcemeen bekend mac worden veronder
steld, dat op het ocenblik al een vrij groot percelriage (cemiddeld zto/o) vaa dé 
lessen deor half of ceheel onbevoecde leerkraehten moet worder. · cegeven, blijkt 
bij aandachtige bescbouwhl&' van llet rapport, dat een nog veel ernstiger situatie valt 
te verwachten. 

Na de bevrijding vertoonde het aantal geboorten in •os bind een belangrijke stij
cinc en dit bad tot gevolc, dat de kleuterscholen omstreeks 1949--1951 de eerste moei-· 
lijkheden krecen met het plaatsen van de zo plltUeling groter wordende ,.jaarcanc" 
kinderen. 

Een tweetal jaren later bereikte de 
golf het Lager Onderwijs, wa:~.r mo
menteel de hogere klassen de ernstige 
problemen hebben te overwinnen. Na 
± 1950 echter zullen deze grote leer
lingenaantallen hun invloed krijgen op 
het voortgezette onderwijs, i.c. het 
V.H.M.O. 

Het gaat h1er niet om een geringe 
toename. Op een normale generatie van 
12-13-jarigen van ± 160.000 komen er 
ruim 60.000 (of 37 1h %!) bij, die allen 
voortgezet onderwijs moeten volgen. 

Voegt me!l daar nog bij, dat uit een 
onderzoek de oommissie is geblelren, 
dat er bovendien een sterke tendenz 
bestaat om meer leerlingen naar het 
V.M.T.O. te sturen, terwijl ook de so
ciale omstandigheden zodanig verbe
terd zijn, dat daardoor vele remmingen 
voor de ouders zijn komen te vervallen, 
dan is het duidelijk, dat al deze krach
ten een zeer ongunstige invloed uitoe
fenen op dè opheffing van het leearen
tekort. 

Zeer belangrijk zijn dan ook de ge
tallen, die de commissie in haar prog
nose noemt. In de jaren van 1955 tot 
1963 zal de totale V.H.M.O.-schoolbe
volking toenemen van 106.000 tot 
178.000 leerlingen. 

Het aantal leraren in de cursus 
1954-55 bedroeg 7.254 (waarvan 1279 
onbevoegden) . 

Gaat men daarbij de gemiddeld gege
ven lessenaantallen na, dan blijkt het 
huidige tekort ruim 900 bevoegde leraren 
te bedragen. 

Bovendien moeten jaarlijks een aan
tal leraren worden vervangen wegeWI 
vertrek of overlijden, welke vervanging 
men voor nu op 650 Ieraren stelt, maar 
die tegen 1961 oploopt tot 1200 leraren! 

Houdt men verder rekening met het 
aanbod dat door afstuderende acade
mici en M.O.-akte-studerenden moet 
worden verwacht, dan blijkt dat voor 
1962-1963 een tekort van ± 3600 be
voegde leraren valt te verwachten op 
_een totaal van b',;na 11.000 leraren. Dit 
betekent, dat een derde van de lessen 
in 1962-1963 niet door bevoegden zal 
kunnen vvorden gegeven. 

Niet slechts een analyse 
Overeenkomstig haar opdracht heeft 

de commissie niet alleen volstaan met 
het signaleren en analyseren van de 
kritieke situatie, maar ook een aantal 
belangrijke maatregelen voorgesteld, 
die ten. gunste kunnen vverken. 

De commissie stelt voor om hen, die 
op 1 October 1955 nog geen 25 jaar 
oud zijn en die· daarvoor geschikt ge
acht kunnen worden, alsnog renteloze 
voorschotten te verstrekken voor aca
demische studie of (indien zij nog niet 
bij het onderwi;js werkzaam zijn) voor 
het behalen van Middelbare akten. 

Voor ieder jaar, waarin dan later een 
onderwijsbetrekking van ten minste 20 

, lesuren wordt vervuld, kan dan 1/5 
van het voorschot worden kwijtge
scholden. 

in!{èsteld 
en .W. 

door 

·o·•Voor' de thans reeds bij het onder
wijs .werkzaam zijnde leerkrachten (uit
gezonderd v.h.m.o., kweekscholen en 
m.n.o,)- vraagt de commi88ie renteloze 
voorschotten, die bij het behalen V&D 

de middelbare acte worden omgezet in 
beurzen. 

De · leeftijdsgrens stel de commissie 
daarbij op 35 jaar (per 31 Oct. 1955). 

Ook verwacht de commissie gunstige 
resultaten door het stimuleren van de 
studie aan a.vondlycea, gezien het groot 
aantal abituriënten van dergelijke scho
len, dat een academische studie gaat 
volgen. 

Indien we in onze herinnering bet 
pleidooi van mevrouw Fortanier terug
roepen, dat zij vorig jaar voor uitbrei
ding van het ·aantal studiebeurzen in de 
Tweede Kamer heeft gehouden, dan be
hoeven we er niet aan te twijfelen, dat 
in de V.V.D. deze commissiale voor
stellen met warmte zullen worden ont
vangen. 

Er zijn echter een tweetal wensen, 
waarva:n het mij noodzakelijk lijkt, dat 
ze zo spoedig en volledig mogelijk ver
vuld zullen worden. 

Ten eerste de wens, dat deze voor
stellen niet geruime tijd in stilte be
waard blijven, maar dat er onverwijld 
maatregelen zullen worden getroffen 
om ze te verwezenlijken. 

Ten tweede zullen hopelijk de over
wegingen van financiële aard slechts 
een tertiaire rol spelen bij het vast
stellen van de te geven studie-facili
teiten. 

Zuinigheid zou hier met recht be
driegen. Het gaat hier om de leraren, 
die de toekomstige leidinggevende 
mannen en vrouwen moeten opleiden en 
v:oorbereiden op hun taak. 

Slechts een royaal gebaar zal een zo 
groot mogelijke zekerheid bieden, dat 
allen, die geschikt zijn om een derge
lijke verantwoordelijke functie bif het 
onderwijs te bekleden, ook inderdaad 
een redelijke kans krijgen om op de 
juiste plaats te komen. 

Het gaat om onze jeugd, dus het 
gaat om onze gehele toekomstige be
volking en haar welzijn. 

P.C. BOEVé. 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

•• 

PRINCIPIELE POLITIEK 
D e algemene beschouwingen over de Rijks~ 

begroting waren ditmaal van bijzondere 
betekenis. Het feit, dat deze begroting de laatste 
was, welke de Kamer in haar tegenwoordige sa~ 
menstelling te behandelen kreeg, gaf aan deze be~ 
sehouwingen het karakter van een finale beoorde~ 
ling van het regeringsbeleid in de teneinde lopen~ 
de vierjarige periode. Ditzelfde feit lokte als van~ 
zelf een gedachtenwisseling uit over een volgende 
kabinetsformatie. Het leidde tenslotte tot discus~ 
sie over de in ons land zo zwaar wegende vraag 
van de politieke partijvorming, met name over de 
grondslagen waarop deze dient te geschieden. 

Het jaarlijkse steekspel kwam door dit alles op 
lioog parlementair peil en dit is op zichzelf reeds 
van groot belang. Het parlementaire werk vindt 
over het algemeen onder ons volk niet die belang~ 
stelling en die waardering welke in een land waar 
de politieke democratie consequent is doorge~ 

voerd daarvoor behoort te bestaan. Teveel heerst 
iR brede bingen het gevoel. dat politiek een vrij 
trieste bezigheid is, waarbij het op zijn best _gaat 
om grote of kleine groepsbelangen. Te weinig 
leeft het besef, dat het in de politiek gaat om de 
toepassing van staatkundige blginselen, voor heel 
de samenleving van de grootste betekenis. 

Een parlementair debat op hoog niveau is het 
beste, zo niet het enige middel om een volk be~ 
wust te maken van hetgeen het in zijn democrati~ 
sche staatsbestel inderdaad bezit. 

* * * 
Dat de jongste algemene beschouwingen dit 

hoge peil bereikten, is ongetwijfeld mede 
te danken aan de omstandigheid dat recente ge~ 
beurtenissen veler aandacht weer. richtten op de 
principes, die de verschillen« politieke partijen 
tot gelding gebracht wilden zien. Twee van die 
gebeurtenissen voltrokken zich buiten het parle~ 
ment, doch niet zonder in het parlement levendige 
reacties te verwekken: het bisschoppelijk mande~ 

ment en het herderlijk schrijven der Hervormde 
Kerk. Twee andere lagen zuiver op het parlemen~ 
taire vlak, maar lieten niet na in brede kring daar~ 
buiten meer dan gewone indruk te maken: het 
moeizaam getob om tot een nieuwe Zondagswet . 
te komen en de weinig verkwikkende behandeling 
die de nieuwe begrafeniswet bij de meerderheid 
der Kamer vond. Bij alle tezamen en bij elk af~ 
zonderlijk werd het velen, die zich doorgaans 
weinig met politiek inlaten toch wel duidelijk, dat 
het in die zo vaak gesmade politiek inderdaad 
gaat om beginselvragen, heel de Nederlandse sa~ 
menieving rakende. 

* * * 
H iervan nu vond men in de algemen~ be~ 

schouwingen de duidelijke neerslag. Mede 
op grond daarvan mag verwacht worden, dat ook 
bij de komende verkiezingen meer dan in de jaren' 
na '45 tot dusverre het geval was de eigenlijke 
beginselvragen een rol zullen spelen. Van de 
wijze waarop dit zal geschieden hangt veel af. 
Wij bijv. verlangen geenszins naar eén herleving 
van de antithesestrijd, waarbij ons volk bótweg 
weer zou worden opgesplitst in christenen en 
paganisten of welke benamingen men daarvoor 
thans mocht bedenken. Mocht de verkiezings~ 
activiteit op eenzelfde niveau tot ontplooiing kef~ 
men als waarop men zich bij de jongste Kamer~ 
debatten vrijwel algemeen bewoog, dan achten 
wij het gevaar voor zulk een fatale splitsing niet 
groot. Immers men was het vrijwel over de gehele 
linie eens met wat de heer Romme stelde: men 
moet mèt elkaar willen spreken over deze grote 
beginselvragen, niet tègen elkaar. 

* * * 
Zou dit gelukken, dan ware bereikt wat toch 

eigenlijk als uitgangspunt voor alle poli~ 
tiek behoort te worden erkend en wat tevens het 
doel van iedere verkiezing behoort te wezen: het 

HET MIDDENSTANDSFORUM TE 

V.l.n.r. de heren F. D. Bastet Jr 
(Haags raadslid), C. van der Linden 
(Rotterdams raadslid), K. J. Nieukerke 
(Haags raadslid), F. L. van der Leeuw 
(voorzitter), J. G. H. Cornetissen (lid 
van de Twéede Kamer) en D. W. 
Dettmeijer, die het inleidende woord 
sprak. 

(Cliché "Het Vaderland") 

volk in zijn geheel bewust te maken van de be~ 
ginseten die in de staatkunde om verwezenlijking 
vragen. 

Dit is van te meerbelang, daar ook het econo~ 
mische en sociale leven niet buiten die beginse~ 
len omgaan. Geestelijke vrijheid bijv. is niet alleen 
een ideëel liberaal desideratum. Het hangt sa~ 

men met de sociale en economische politiek, die 
de liberaal gevoerd wil zien en waarvoor hij de 
geestelijke vrijheid als uitgangspunt en doel te~ 

vens ziet. Wordt het economische en sociale los~ 
gewerkt van het geestelijke en ideële, dan ver~ 
vlakt àlles. 

* * * 
Bij de Kamerdebatten is opnieuw gebleken, 

dat het liberalisme hier te vechten heeft 
op twee fronten. Het was aan onze fractieleider, 
Prof. Oud wel toevertrouwd, de liberale positie 
naar beide kanten te markeren. Naar "rechts", 
waar hij duidelijk maakte, dat de overheid als zo~ 
danig zich niet mag laten leiden door een bepaal~ 
de godsdienstige overtuiging. Naar socialistische 
kant waar hij schetste hoe de P.v.d.A. met haar 
kathol!eke, protestantse en humanistische werk~ 
groepen meer ,.federatie" dan partJj was gewor~ 
den, het zoekende in de breedte, terwijl de V.V. 
D. het als partij zoekt in de diepte. 

* * * 
N u het zich laat aanzien, dat ook in de ko~ 

mende verkiezingsstrijd de principiële vra~ 
gen weer meer op de voorgrond zullen treden, 
verdient het betoog, door Prof. Oud ook weer bij 
de algemene beschouwingen van dit jaar gehou~ 
den, de aandacht van onze geestverwanten, met 
name van allen, die actief aan de verkiezingsactie 
deelnemen. Het verdient ernstige bestudering, ook 
in samenhang met hetgeen door de woordvoer~ 
ders van de andere partijen hierover is gezegd. 

deR. 

's-GRAVENHAGE 
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OVERHEIDSSTICHTINGEN VOOR ONZE 
FRACTIE HET STRUIKELBLOK 

Bij de behandeling van het ontwerp inzake 
Eerste Kamer: De Kerken en de televisie 

orw- maal la . een en dezelfde week beeft onze fractie in de Tweede Kamer 
zich eenstemmig genoopt gevoeld, haar medewerking aan eerr wetsontwerp 
te onthouden. 

Dat geval deod zich voor bij het ontwerp "Wettelijke regeling inzake stich
tingen" en bij het ontwerp tot instelling van een productschap voor zuivel. Het 
laatstgenoemde zullen wij voor ons volgende overzicht moeten houden, daar wij 
ook van de Eerste Kamer nog iets in het vat hadden. 

Dat onze V.V.D.-fractie zich :verplicht zag, als gevolg van het niet opgeloste 
geschil omtrent de overheidsstichtingen haar stem tegen eerstgenoemde ontwerp 
uit te brengen, moet haarzelf gespeten hebben, want onze. geestverwant, mr 
V a n L e e u w e n, onze woordvoerder bij deze aangelegenheid, had nadrukke
lijk verklaard bet zeer gewenst te achten, dat deze Wet op de stichtingen tot 
stand zou komen vóór de herziening van het Burgerlijk Wetboek, waarin deze 
regeling later moet worden geïnsereerd. 

Het zal in het bijzonder de heer Van Leeuwen persoonlijk gespeten hebben, 
aangezien minister Donker juist aan enkele belangrijke bezwaren en suggesties 
van hem (en enkele andere woordvoerders) vrijwel geheel was tegemoet gekomen. 

De stichtingen hadden zich, naar 
men weet, tot nu toe geheel vrij kun
nen ontwikkelen. Dat is ongetwijfeld 
goed geweest, daar zich aldus een 
soort ongeschreven recht heeft ontwik
keld, dat, voor zover dit mogelijk en 
gewenst is, thans in geschreven recht 
kan worden omgezet. 

Die vrijheid van ontwikkeling heelt 
echter stellig óók geleid tot vrij veel 
onzekerheid - rechtsonzekerheid -
en hier en daar ook tot bepaalde mis
bruiken. 

Vrijwel algemeen achtte men dan 
ook wel belangrijke redenen aanwezig 
om thans tot een wettelijke regeling 
te komen. 

Mr Van Leeuwen stelde vast, dat de 
voorbehandeling van het ontwerp in 
de Vaste Commissie voor de Justitie 
tot gevolg had gehad, dat de bedoe
lingen van het ontwerp in menig op
zicht nader waren belicht en verdui
delijkt. De minister had, na deze voor
behandeling, ook een nota van wijzi
gingen ingediend, waarbij een aantal 
verbeteringen was aangebracht. 

De vraag was aanvankelijk wat nu 
eigenlijk de bedoeling was van het 
ontwerp: om het gebn.iik van de stich
tingavorm terug te dringen naar haar 
klassieke begrenzing van een rechts
persoon, in het leven geroepen ad pias 
eausas of voor een zuiver ideëel doel, 
dan wel of de moderne ontwikkeling 
zou worden gevolgd, waarbij de stich
ting is uitgegroeid tot een instrument, 
ook voor commerciële doeleinden ge
bruikt. 

In verband met de toelichting op het 
toen nog ongewijzigde ontwerp was bij 
velen de indruk gewekt, dat het wets
ontwerp er inderdaad toe strekte, het 
gebruik van de stichtingavorm terug 
te dringen tot eerstgenoemde doelein
den. 

Bij het overleg met de vaste com
missie had de minister - ook blijkens 
het daarover uîtgebrachte verslag -
te kennen gegeven, dat het toelaatbaar 
moet zijn, dat stichtingen zelf com
merciè1e handelingen verrichten en dat 
zij daarmede winst maken, . die over
eenkomstig de bepalingen van de sta
tuten aan de rechthebbenden ten goe
de komt. 

Anderzijds zou, zo meende de heer 
Van Leeuwen, terwille van de duide
lijkheid hier toch bij moeten worden 
gezegd, dat het niet de . bedoeling is 
stichtingen toe te laten, die krachtens 
haar statuten de winst ten goede zou
den doen komen aan oprichters en de 
machthebbers in· de stichting. 

De vraag was nu - en de heer 
Van Leeuwen beantwoordde die be
vestigend - of het niet gewenst was, 
deze nadere interpretatie duidelijker 
in de wet neer te leggen. · 

Bij de tekst van artikel 1, waarin 
de definitie van het begrip "stichtin
gen" was gegeven, mocht men terecht 
aan die duidelijkheid twijfelen. De me
morie van toelichting (waarnaar een 
rechter toch in de eerste plaats zou 
grijpen), klopte bovendien niet meer 
geheel met de nadere interpretatie. 

De tekst van artikel 1, zoal$ de mi-

Mr V A.N LEEUWEN 
...... onvoldoende toezegging ..... . 

nister die had voorgesteld, luidde: 
"Een stichting is een door een rechts
handeling in het leven geroepen rechts
persoon, welke beoogt met behulp van 
een daartoè bestemd vermogen een 
niet op winst gericht doel te verwezen
lijken. Een stichting kent geen leden". 

In deze definitie komt dus niet tot 
uiting, dat de stichting commerciële 
handelingen kan verrichten en daar
mede winst maken, en anderzijds komt 
er niet in ·tot uitdrukking, dat win
sten niet ten goede kunnen komen aan 
de kring van oprichters en machts
hebbers. 

Die tekst, zo meende onze geest
verwant (en hij kreeg, zoals wij dade
lijk zullen zien, gelijk), behoeft ver
duidelijking. Het ontwerp beoogt een 
einde te maken aan rechtsonderzeker
heid; Iaat dit dan ook inderdaad ge
schieden! 

Een tweede punt van bedenking be
trof het niet-hebben van leden. Mr 
Van Leeuwen was het er mee eens, 
dat een stichting in beginsel geen le
den behoeft te hebben en dat veelal 
de v e r e n i g i n g de aangewezen or
ganisatievorm zal zijn" voor het geza.;; 
menlijk nastreven van bepaalde doel-
einden. ~ 

Doch waarom die absolute beper
king? Zij leidt ertoe, dat gekozen 
wordt voor een autoritaire bestuurs
vorm. Zij leidt naar een coöptatie van 
het bestuur. Zij snijdt controle door 
een orgaan buiten de kring van het 
bestuur af. 

Hij achtte het onjuist, dat contri
buanten, die de bevoegdheid zouden 
hebtien tot benoeming (ontslag en 
schorsing) van bestuurders, als "le
den"· zouden worden aangemerkt, 
waardoor de stichtingavorm niet ge
oorloofd zou zijn (de controle op de 
stichtingen is in het wetsontwerp aan 
de rechterlijke macht opgedragen, maar 
het is - uiteraard - een repressieve 
controle; de oprichting zelve blijft vr:ij). 

Waarom, zo vroeg spreker, moet 

op dit gebied de democratie door een 
invloed van belanghebbenden, zo ge
heel en principieel worden afgesne
den? 

Nieuwe definitie 
Aan deze bezwaren en opmerkin-

gen (die ten dele ook door en
kele andere sprekers werden gemaakt), 
is de minister, die de juistheid daar
van tenslotte wel erkende, door een 
geheel nieuwe tekst, aangebracht bij 
een tweede nota van wijzigingen, te
gemoet gekomen. 

Die tekst, gesplitst nu in 3 alinea's, 
is thans geworden: 

1. Een stichting is een door een 
rechtshandeling in het leven geroepen 
rechtspersoon, welke geen leden kent 
en beoogt, met behulp van een daartoe 
bestemd vermogen een bepaald doel 
te verwezenlijken. 

2. Indien de statuten een of meer 
personen de bevoegdheid geven in de 
vervulling van ledige plaatsen in or
ganen van de stichting te voorzien, 
wordt zij niet uit dien hoofde aange
merkt· leden te kennen. 

3. Het doel van de stichting mag 
niet inhouden het doen van uitkerin
gen aan oprichters of aan hen die deel 
uitmaken van haar organen noch aan 
anderen, tenzij, wat deze laatsten be
treft, de uitkeringen een ideële of so
ciale strekking hebben. 

Aldus de nieuwe tekst, waarmede 
onze woordvoerder thans in belangrijke 
mate kon instemmen. 

Het is wellicht goed, hier nog aan 
toe te voegen, dat blijkens een in een 
later stadium van het debat door de 
minister nog gegeven toelichting hier
door n i et uitgesloten is, dat een re
delijk bestuurdersloon zou worden ge
geven of een secretaris een redelijke 
vergoeding van bureaukosten krijgt. 

Immers, ook dàn kan niet worden 
gezegd, dat het doel van de stichting is 
gericht op het doen van uitkeringen 
aan deze secretaris of bestuurder. 

Wanneer men .echter een andere fi
guur heeft, waarbij de inkomsten van 
de stichting geheel naar één bepaalde 
man zouden gaan, ook al besteedt deze 
zijn gehele dag aan de stichting, dan 
zal men, naar de minister meende, 
moeten zeggen, dat het doel van de 
stichting inderdaad is gericht op het 
doen van uitkeringen aan die bestuur
ders. Ook hier zal de rechter On wie 
c ·~ mr Van Leeuwen verklaarde ver
trouwen te hebben) intussen de juiste 
\veg hebben te vinden. 

Vermogenseis 
Een ander· punt, waarover wel ver-

schil van mening tussen de mi· 
nister en een deel van de Kamer is 
blijven bestaan, betrof de vormogens
eis, neergelegd in de woorden (men zie 
hierboven) : "met beitulp van een daar
toe bestemd vermogen". 

Mr N. van den Heuvel (K.V.P.) had 
daartegen ernstig bezwaar. Hij achtte 
deze eis volkomen formeel en daarom 
niet reëel. En toen de minister deze 
eis ook in de nieuwe tekst van arti!cel 
1 bleek te hebben gehandhaafd, diende 
hij een amendement in, om die eis ge
heel te laten vervallen. 

Minister Donker achtte die eis echter 
wèl reëel en de beer Van Leeuwen viel 
de minister daar tenslotte wel in bij. 
tn eerste aanleg had de heer .Van Leeu
wen nog wel enige aarzeling op dit 
punt getoond, maar bij de replieken 
schaarde hij zich op dit punt toch ach
ter de minister. 

De minister en ik - zo merkte hij 
op - ontmoeten elkaar hier in een ze
ker soort conservatisme. De stichting 
is nu eenmaal aangevangen als een 
lichaam, dat is opgericht door afzon
dering van een vermogen (volgens de 
nieuwe bepalingen hoeft dit "vermo
gen" nu niet meer direct op tafel te 
liggen, maar het kan bijv. ook bestaan 
uit - toekomstige - contributies) en 

stichtingen 

hij zag geen reden, om deze historische 
lijn te verbreken. 

Zoals bij de stemm.ing ove; 'dit 
amendement bleek, dachten enige an
dere leden van onze fractie daarover 
echter enigszins anders. 

Het amendement-Van den Heuvel 
werd tenslotte verworpen met 34 tegen 
31 stemmen, waarbij vóór het amende
ment stemden de K.V.P., de Staatk.
geref., de C.P.N., prof. OUd en enige 
andere leden van on~ fractie en een 
deel van de A.R. Onder de tegenstem
mers schaarde zich mr Van Leeuwen. 
die eveneens enige fractiegenoten ach
ter zich kreeg. 

De overheidsstichtingen 

T enslotte dan de kwestie van de 
overheids- of publiekrechtelijke 

stichtingen. 
Onder de overgangs- en slotbepalin

gen was opgenomen een artikel 29, 
waarvan de le alinea luidde: "De bepa
lingen van deze wet zijn ten ware zij 
bij de statuten van toepMsing zijn ver
klaard, niet van toepassing ten aanzien 
van stichtingen, die uitsluitend of mede 
zijn of worden opgericht door de Staal:, 
een provincie, een gemeente of een 
lichaam, als bedoeld in de wet ge
me'enschappelijke regelingen, dan wel 
die in~olge wetteltik voorschrift met 
een taak zijn of worden belast". 

De overheidsatichtingen werden dus 
buiten het ontwerp geplaat.at en da.t 
geldt zelfs voor stichtin~. waarbij 
bijvoorbeeld slechts één gemeente is 
mede•betrokken. 

Tegen dit uit de wet houden van de 
overheidsstichtingen rees aanvankelijk. 
a I gemeen bezwaar in de Kamer; 
ok bijvoorbeeld bij de woordvoerder der 
P.v.d.A.-fractie, mr Ten Hagen. 

Minister Donker begreep dus wel 
dat hij iets moest doen om deze storm
loop te bezweren en zo kwam bij de 
volgende dag met een offciële ver
klaring. 

Hij deelde mede, dat in een vroegere 
versie van dit wetsontwerp al eens ge
dacht was aan de mogelijkheid om 
daarin ook een, zij het globale, rege
ling te geven van de publiekrechtelijke· 
stichting. 

Het was echter niet mogelijk geble
ken, ee:rr· wetsontwerp in te dienen, 
waarin de civielrechtelijke stichting 
werd geregeld en tegelijkertijd een re
geling werd gegeven voor de ovemeids
stichting in publiekrechtelijke zin. Dat 
was niet mogelijk, omdat deze laatste 

MINISTER DONKER 
••.. officiële verklaring ..•• 

regeling z.i. nog niet rijp voor regeling 
was. 

Uit de kring van hen, die deze zaak 
van de bestuurlijke kant benaderen, 
was trouwens ook bezwaar gemaakt 
tegen een dergelijke abrupte en globale 
afsluiting van het evolutieproces van 
de overheidsstichting in bestuursrech
telijk opzicht. 

Niettemin - en dat was 's ministers 
verklaring - meende hij een bijdrage 
te kunnen leveren voor de oplossing 
van deze controverse. Hij kon n.l. me
dedelen dat de Regerin5 bereid is om 
een sta:atscommissie in te stellen, die 
tot taak heeft, een oplossing te zoeken 
voor het probleem van de publiekrech~ 
telijke stiChting. 

(Zie vervolg pag. 4> 



VRLJ11E1D EN DEMOCRATIE 

DE STRIJD DER KAMPIOENEN 
Breng de Liberalen thuis in de V.V.D. 

Bundel de krachten der vrijheid 
Een stroom aanmeldingen van nieuwe. 

_leden komt dagelijks bij het Algemeen 
Secretariaat binnen. Talloze afdelingen· 

· en individuele partijleden ·.strijden met 
elkaar een sportieve strijd, wie het groot
ste aantal nieuwe leden aanbrengt. 

Duizenden adressen van te bewerken 
adspirant-leden komen binnen. Met de re
gelmaat van een klok gaan grote zen
dingen propaganda-materiaal de deur uit. 
Laten de afdelingsbesturen vooral niet 

. verzuimen ~e -'-.d . sen van adspirant
leden die z' - . t Algemeen Secreta-

. ·.·""";.·.~ '~ 

riaat ontvangen, nog even te bewerken. 
Het is slechts een kleine moeite nieuw& 
leden voor de Partij te winnen. Nimmer 
stond de Partij zó in het middelpunt der 
belangstelling als juist nu. Een bewijs 
hiervoor vormt het aantal spontane aan
meldingen als lid en talloze aanvragen 
om nadere inlichtingen over de doelstel
lingen der V.V.D. die practisch dagelijks 
met tientallen tegelijk binnenkomen. 

Laten wij vooral niet verzuimen het 
ijzer te smeden nu het zo gloeiend heet 
is. 

De kampioenledenwerver over de maand November 
krijgt als beloning EEN TE LEV IS I ET 0 EST EL 

Parade der Kampioenen 
Vanzelfsprekend is het ondoenlijk al 

diegenen te vermelden die zich in de 
maand October bij onze ledenwerfactie 
op buitengewone wijze verdienstelijk 
hebben gemaakt. 

Een uitzondering willen wij maken 
voor de heer A. w. M. Maas te Rotter
dam, die in de maand October tien 
nieuwe leden wist aan te brengen. V eer
tien nieuwe leden werden aangebracht 
door de beer J. K. Lanting te Overveen, 
terwijl de heer C. v. d. Linden te Rotter
dam in de maand October vijftien nieu
we leden voor de partij wist te werven. 

De kampioen-ledenwerver over de 
maand October en dus de winnaar van 
de boekenbon ad f 100.- is de heer Sch. 
Overwater te Strijen, die in de afgelo
pen maand niet minder dan negentien 
nieuwe leden wist aan te brengen. Gaar
ne wensen wij de heer Overwater van 
harte succes met dit prachtig· resultaat. 
In de komende weken rekenen wij· stellig 
op de volle medewerlring van deze kam
pioen. 

Afdeling Striien 
wordt verlegen 

Naar aanleiding van het feit, dat wij 
enkele weken geleden in dit blad lof toe
zwaaiden aan onze Afdeling te Strijen, 
die met haar actieve secretaris, de heer 
Sch. Overwater in de voorste gelederen, 
ons had medegedeeld dat zij binnen wei
nig weken meer dan 100 leden zou heb
ben, ontvingen wij een schrijven, waarin 
de heer OverWater ons mededeelde, min 
of meer verlegen te zijn geworden met de 
lof die wij hem hadden toegezwaaid. Het 
spijt ons zeer, dat wij de heer Overwater 
opnieuw verlegen moeten maken. Dezer 
dagen ontvingen wij van hem bericht, dat 
het gestelde doel inderdaad was bereikt 
en dat de Afdeling Strijen thans meer 
dan 100 leden telt. 

Gaarne willen wij deze afdeling op de 
Zuidhollandse Eilanden ten voorbeeld 
stellen aan de gehele Partij. Hier wordt 
het bewijs geleverd, dat met vereende 
krachten belangrijke resultaten te ver
krijgen zijn. Naar onze mening is er voor 
Strijen geen enkele aanleiding verlegen 
te zijn. Integendeel! De Afdeling Strijen 
mag trots zijn op de geleverde prestaties. 

De November-kampioen 
ontvangt een televisietoestel 
Om de sportieve strijd tussen de kam

pioen-ledenwervers onzer Parlij nog 
spannender te maken, wordt voor degene 
die in de maand November de meeste 
nieuwe leden voor onze Partij aanbrengt, 
een televisietoestel als prijs beschikbaar 
gesteld. 

Wij . weten heus wel, dat onze ~:"artijle
den, die zich met zoveel enthousiasme ge
zet hebben aan de taak de Partij te ver
sterken, geen èxtra aansporing nodig heb
ben. Wij willen echter degene die zijn 
vrije avonden buiten de huiselijke kring 
doorbrengt om leden te winnen voor de 
V.V.D., belonen door hem of haar de ko
mende wintermaanden te laten genieten 
van de Nederlandse televisieprogramma's. 

Kampioenen aantreden! Wie krijgt als 
Sint Nicolaasverrassing een televisietoe
stel thuisbezorgd? 

Gratis propaganda-materiaal 
Alle afdelingen die plaatselijk leden

werfacties willen organiseren kunnen bij 
het Algemeen Secretariaat propaganda
materiaal aanvragen. Gratis worden ter 
beschikking gesteld: de folder "Dit na
jaar staat in het teken van de Stembus" 
en het "Liberaal Manifest". De .brochure 
"Opgaande Lijnen" is tegen kostprijs ver
krijgbaar. De prijs .hiervan is f 0.30 per 
stuk, bij afname van 100 stuks f 0.25 
en bij afname van 1000 stuks f 0.20. 

Maak veelvuldig gebruik van de sluit
zegels die voor de ledenwerfcampagne 
zijn vervaardigd. Dit Is een doeltreffende 
reclame, waarmede men de naam der 
partij voortdurend onder de aandacht 
van buitenstaanders kan brengen. Ook 
deze sluitzegels kan men bij het Alge
meen Secretariaat bestellen. De prijs 
hiervan bedraagt: f 1.50 per 100 stuks, 
f 7.25 per 500 stuks en f 14.- per 1000 
stuks. 

Plaat van Thorbecke 
Van verschillende zijden bereikten het 

Algemeen Secretariaat verzoeken om de 
mogelijkheid onder het oog te zien de 
tekening van Thorbecke, zoals geplaatst 
in het nummer van 3 September j.l. van 
ons weekblad, op kunstdrukpapier ter 
beschikking te stellen. 

Bij voldoende belangstelling zal het 
Algemeen Secretariaat van deze voor
treffelijke ~kening overdrukken laten 
vervaardigen op het formaat. 20 X 25 cm., 
gedrukt op kunstdrukpapier. 

Dè prijs van deze tekening komt dan 
op 50 ct per stuk. Bestelllilgen gaarne 
per omgaande aan het Algemeen Secre
tariaàt, KoninginDegracht f;l, Den Haag. 
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AFDELINGSNIEUWS 

Contactavond te Middelharnis 
Op 24 November a.s. zal door de Onder. 

centrale Goeree-Overflakkee te Middel
harnis een contactavond worden belegd 
waar Mr. H. van Riel, ondervoorzitter der 
Partij, lid van het College van Gedepu
teerde Staten van de Provincie Zuid-Hol
land, zal spreken over "Opgaande Lijnen". 

Na de pauze is er een gezellig samen
zijn. 

Vergadering Partiiraad 
Zaterdag 29 October j.l. kwam de Par

tijraad te Amsterdam in vergadering bij
een ter bespreking van het vraagstuk 
van de Ouderdomsvoorziening. 

Dit vraagstuk werd ingeleid door Mr. 
C. E. J. Maitland. De tweede inleider 
Prof. Mr. N. E. H. van EsveldJ was door 
bijzondere omstandigheden verhinderd . 

Een zeer uitvoerige discussie ontspon 
zich naar aanleiding van de inleiding van 
de heer Maitland. 

Biieenkomsten 
in Noord-Holland 

In overleg met· het dagelijks bestuur 
van. de Kamercentrale Den Helder, wer
den onder voorzitterschap van de orga. 
nisator-propagandist de heer L. van 
Vlaardingen, een vijftal bijeenkomsten 
met afdelingsbesturen gehouden nl. te 
Purmerend, Hoorn, Zaandam, Schagen en 
Alkmaar. 

In deze vergaderingen waren mede aan. 
wezig de heren P. Blaauboer, voorzitter 
en S. Breebaart, secretaris van de Ka
mercentrale Den Helder; er werden talrij. 
ke problemen van organisatorische aard 
besproken. Door deze bijeenkomsten 
wordt mede een nauwer contact gelegd 
tussen de verschillende afdelingsbesturen 
en het hoofdbestuur der Partij. 

Het ligt in het voornemen ook elders 
in het land deze bijeenkomsten te orga. 
niseren. 

Goed zo, Gorinchem 
Van de heer A. den Bakker, penning. 

meester van de Afdeling Gorinchem ont- , 
vingen wij bericht, dat op de giroreke
ning van het Algemeen Secretariaat was 
overgemaakt een bedrag als bijdrage in 
de kosten van de V.V.D.-dag op 17 Sep. 
tember j.l. 

Gaarna willen wij dit gebaar van de 
Afdeling Gorinchem aan andere partij
afdelingen ten voorbeeld stellen. Wie 
volgt? 

"Doe het nu! Zend adressen aan het Algemeen Secretariaat'' 
Gefrankeerd met 1 0 cent post
zegel opsturen in gesloten enve
loppe naar: 
Algemeen Secretoriaat der V.V.D., 
Koninginnegrocht 61, 
te 's-Grovenhoge. 
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• 
Raadsleden van gr~te -gemeenten 
bespraken begrotlngsvraagstukken 

Standpunt t.a.v. verkeer, woningbouw en bejaardenzorg 
De Vereniging van Staten- en Raads

leden van de V.V.D. heeft op Zaterdag, 
22 October jl. te Utrecht een vergade
ring gehouden voor de Gemeenteraads
leden van onze partij uit gemeenten 
met meer dan 75.000 inwoners, 

Op deze vergadering, welke werd 
voorgezeten do,or de heer D. W. ~ett
meijer, voorzitter van de Verentging 
van ·staten- en Raadsleden, waren aan
wezig de voorzitter van de V.V.D., prof. 
mr P. J. OUd, wethouders en gemeen
teraaid~leden uit Amsterdam, Rotter
dam, Den Haag, UtreCht, Apeldoorn, 
Arnhem, Dordreclht, Ha-arlem, Lee1J.
warden en Leiden, de bestuursleden 
van de Vereniging: Mevrouw Wilder
vanek de Blécourt-Bech uit Ommen 
en de heer Breebaart uit Middenme·er, 
aismede de heer K. H. Brandt, redac
teur van Provincie en Gemeente. 

het leven en de veiliglheid van mede
burgers, wier belan~n aan de verte
genwoordigende lichamen zijn toever
trouwd. 

Als consequenties van de sterke 
toeneming van het verkeer zag hij het 
besohiklbaar stellen van gelden voor 
goede wegen, fietspaden van voldoende 
breedte, vooral ook met bet oog op de 
bromfietsen, het aanleggen van par
keerlh.avens en parkeerinhammen en 
uitbreiding van het aantal verkeers
lichten. 

Ten aanzien van de bejaardenzorg 
wees spreker op een recent artikel in 
"Bouw" van de hand van de heer 
Schre~l, waarin deze tot de conclusie 
komt, dat, wil men iedere bejaarde een 
verantwoord onderdak bezorgen, de 
capaciteit, welke in 1950 bestond, fei-

telij,k zou moeten worden verviervou
digd, maar tevens dat het probleem 
van de huisvesting van bejaarden niet 
uitsluitend li~ bij de vraag, waar wij 
de bejaarden moeten onderbrengen, 
maar ook, wil men van een redelij,ke 
verzorging verzekerd zijn, hoe dit alles 
moet worden gefinancierd. 

Ten aanzien val'l de wonin~bouw 
dient er naar gestreefd te worden te 
komen tot zoveel mogelijk regionaal 

• gelij·k te stellen voorwaarden in de 
bouwverordeningen, met behoud van 
de afzonderlij'ke eisen, welke per plaats 
verschillend kunnen zijn, in vevband 
met bodemgesteldheid, e.d. 

Voorts zal het nuttig zijn, als er 
overleg plaats heeft, waardoor de 
eisen, welke de openbare nutsbedrij,ven 
moeten stellen, zo veel als maar enigs
zins mogelijk is gebundeld worden. 

Bij de verdere discussie waavbij tal 
van vraagstukken aan de orde kwa
men, werd in het bij·zonder aandacht 
besteed aan de financiële · verhouding 
tussen Rijk en Gemeenten, waarbij . ook 
prof. Oud zijn zienswij2le naar voren 
bracht, D. 

De heer Dettmeijer stelde vast, dat 
de bedoeling van de bijeenkomst was, 
zich gezamenlijk te bezinnen op het· 
geen door de V.V.D.-fracties bij de. be· 
grotingen naar voren gebracht kon 
worden. 

Middenstandsforumavonden 

Hij deelde mede, dat het in de bedoe
ling ligt van de Vereniging van Staten
en Raadsleden in Februari 1956 een 
conferentie te houden, speciaal gewijd 
aan sport- en cultuurvraa~stukken. 

Vier hoofdpunten stelde spreker bij 
de aanvang der besprekingen aan de 
orde, welke naar zijn mening van groot 
belang zijn te achten, nl. de verkeers
en parkeervraagstukken in de grote 
steden, de bejaardenzorg, de woning
bouw en de finaciële verhouding tussen 
.Rijk en Gemeenten. I 

Verkeersvraagstukken stelde hij dit 
keer primair, omdat het hier gaat om 

(vervolg van pag. 2-) 

Amendement· 
Jl an Rijckevorsel 

M r Van Leeuwen was wel erkente
lijk voor de toezegging van een 

.staatscommissie, maar ,•oldoende vond 
hij die toezegging toch niet. 

·Hoe lang zou het bijvoorbeeld duren, 
vÓor . deze staatscommissie met voor
stellen zou komen? Een zekere drang 
leek hem wel nodi-g en daarom leek 
hem het inmiddels ingeöiende amende
ment-Van Rijckevorsel (K.V.P.) zeer 
goed, dat trouwens door hemzelf, mr 
Verkerk (A.R.) en prof. Lemaire (ex
K.N.P.) was mede-ondertekend. 

Dit amendement wilde in de wet (ar
tikel 22) vastleggen, dat binnen vijf 
jaar een overlh.eidsstichting bij of 
krachtens de wet kon worden omgezet 
in "een rechtspersoon van eigen aard". 

Er is over de betekenis van dit amen. 
dement veel heen en weer gepraat. Mi· 
nister Donker hield vol, het niet te be· 
grijpen en. toen het enige malen nader 
was toegelicht achtte hij bet een vol
komen ondeugdelijk middel om het 
doel te bereiken, dat de heer Van 
Rijckevorsel. en zijn mede-onderteke
naren voor ogen hadden. 

De indiener zelf gaf dit als de kern 
van zijn bedoeling ·aan~ Wanneer het 
amendement, zoals het hier is geformu
leerd, wordt aanvaard, wordt daarmede 
door de wetgever bepaald, dat er bin
nen vijf· jaar na de inwerl<:ingtreding 
van de wet een beslissing moet worden 
gènomen ten aanzie~;t van de vraag, of 
er rechtspersonen van . eigen aard zul-

. len komen, waarin overheidsstichtingen 
dan zullen k11nnen worden omgezet. 
Daarenboven wordt het op overheids
stichtingen toepasselij,ke recht - en 
dat achtte hij het voornaamste - niet 
in het onzekere gelaten. . 

Tot overeenstemming kwam men 
niet, al deed de heer Van Leeuwen ook 
een dringend beroep op de minister om 
met het amendement~Van Rijckevovsel 
accoord te gaan. 

Op zichzelf zou het zo erg niet zijn, 
aldus onze woordvoerder, als het wets
ontwerp op de stichtingen nog een paar 
jaar bleef liggen, totdat de kwestie van 
de overheids.stichtingen is opgelost, 
maar het zou toch wel te betreuren 
zijn, omdat het zeer gewenst is, dat de 
Wet op de stichtingen tot stand komt 
vóórdat de herziening van het Burger
lijk Wetboek tot stand komt. 

Deze regeling, zo zei hij, moet later 
worden geïnsereerd in het BurgerliJk 
Wetboek. Wij vo·elen ons geen van allen 
volkomen zeker omtrent de volmaakt
heid van dit ontwerp, als het wet is 
geworden, en wij hebben dan de gele
genheid, bij de invoering van het nieu-

hefbben succes 
Geslaagde bijeenkomsten in Assen en Den Haag 
Reeds eerder is in ons blad gewezen 

op het initiatief van de Landelijke Mid
denstandscommissie der partij tot het 
houden van middenstandsforumavonden 
voor afdelingen, welke daarop prijsstel
len. 

De vorige week werden weer twee 
dergelijke bijeenkomsten gehouden, n.l . 
te Assen en te 's Gra.venha.ge. 

In de Drentse hoofdstad traden in 
"Bellevue" op de heren Alberts (Deven-

we B. W. eventueel de wijzigingen aan 
te brengen, die in de praktijk zouden 
zijn gebleken. 

De -.heer Van Leeuwen kon zich niet 
voorstellen, dat er een serieus bezwaar 
was tegen de overgangsbèl)alink,' zoal!i 
die in het amendement ·was voorge
steld. 

Het hielp echter niet; de minister 
bleef zich verzetten, maar wel kwam hij, 
toen de volgende dag de stemmingen zou
den worden gehouden, n o g weer met 
een verklaring, en wel dat de Regering 
de oplossing van het probleem der pu
blie'krechteHike stichtingen zelf ook zó · 

. urgent achtte, dat-z\i zich :voorstelde, om 
binnen een termlin ván ·vijf jaar tot een 
wettel\ike regelÎ!ig ·voor overheidsstich. 
tingen te komen. 

Mr v. RUckevorsel tr<;»k nu zijn amen
dement maar in. doch 'thans verplaatste 
het conflict zich volledig naar artikel29, 
waarin de bepaling omtrent het buiten 
de werking van deze wet laten •:an de 
overheidsstichtingen was opgenomen. 

Toen over dit artikel hoofdelijke stem· 
ming werd gevraagd, maakte minister 
Donker bekend. dat wannaar dit artikel 
mocht worden verworpen, de Regering 
de intrekking van het gehele wetsont
werp zou bevorderen. 

Dat was voor onze fractievoorzitter,
prof. 0 u d , daarop aanleiding een korte 
verklaring af te leggen. Hij was de mi
nister erkentelijk voor diens duidelijke 
mededeling, maar daar. in de eerste 
plaats in de vorm zoals het hier lag all~r
lei problemen zouden rijzen en in de 
tweede plaats geen volstrekte zekerhein 
bestond. dat het probleem der overheids. 
stichtingen inderdaad binnen bekwame 
t(jd zou zijn opgelost, zou zijn fractie on
danks de ministeriële verklaring tegen 
het artikel stemmen. 

Artikel 29 werd nu b\i zitten en O!J· 
staan aangenomen. Tegen bleken. met 
onze V.V.D.-fractie en mr Van Rijcke
vorsel <K.V.P.). ook mr Schmal (C.H.l 
en de C.P.N. 

Onze fractie 'kon haàr stem thans aan 
het ontwerp niet meer geven. Het werci 
aangenomen met 55 tegen 12 stemmen. 
Tegen stemden de V.V.D., de Staatl.cc.
geref., de C.P.N. en de heren mr Van 
RUckevorsel <K.V.P.), mr Schmal (C.H.l 
en mr Roosjen (A.R.). 

* * * 
Kerken en televisie 

Thans nog iets over de Eerste Ka-
mer. Zoals 'wU de vorige week 

reeds vermeldden, had me.vr. dr Ver
wey-Jonker (Arb.) bij de hehandeling 
van het ontwerp op het kijkgeld een mo
tie ingediend, 'welke was mede-onderte
kend door onze geestverwant mr Wen
delaar en prof. De Zwaan (C.H.). 

Deze motie had betrekking op een on
derwerp, dat, zoals men zich wellicht zal 

tel'), Cornelissen (Amsterdam), Janzen 
(Harlingen) en Zuiderna (Groningen), 
onder voorzitterschap van de heer F. L. 
van der Leeuw uit 's Gravenhage. Zij 
vonden een aandachtig gehoor en moch· 
ten vele vragen beantwoorden. 
Hoe zeer deze gedachtenwisseling over 
de meest uiteenlopende onderwerpen in· 
sloeg, bleek· wel aan het slot, toen een 
der bezoekèrs spontaan om spoedige her-
halip.g vroeg, · 

hecinneren. ook in de Tweede Kamer 
een rol had gespeeld, n.l. de uitzending 
door de kerken (het I.K.O.R.>. 

In artikel 13 van het door de minister 
ter kennis van de Kamers gebrachte 
voorgenomen Tèlevlsiebesluit zou wot· 
den bepaald: "Aan kerkgenootschappen 
kan onze minister op hun verzoek zend• 
tUd toewUzen voor het uitzenden van 
kerkdiensten". 

• Een motie, om daarvan "kerkelijke 
uitzendingen" te maken, was destijds in 
dt Tweede Kamer met 43 tegen 41 stem-

, men verworpen. Deze verwerping werd 
in uitgebreide kring zeer betreurd en 
mevrouw Verwey en haar mede-onder
tekenaren kwamen nu in de Eerste Ka· 
mer niet een vrUwel gelijkluidende 
motie. 

Daartegen kwam in deze Kamer nu 
niet alleen het ,,materiële" verzet van 
hen. die deze uitzendingen niet dat rui· 
mere karakter wilden geven, maar de 
heer Algra (A.R.) en ook minister Cals 
kwamen tevens met staatsrechtelijke be-
zwaren. 

De motie had niet alleen, zo zeiden 
z~j, in wezen het karakter van een 
amendement (en de Eerste Kamer heeft 
nu eenmaal geen amendementsrecht), 
maar het was staatsrechtelijk ook on
juist. in de Eerste Kamer te 'komen met 
iets. dat in de Tweede Kamer al was 
verworpen. 

Dr Verwey bleef niet achter in het 
stellen van contra-argumenten, maar 
tenslotte wilde zU de staatsrechtelijk
bezwaarden wel tegemoetkomen en 
kwam daarom met een gewijzigde motie, 
waartegen deze argumenten niet konden 
worden ingebracl:tt. 

Deze luidde thans: 
"De Kamer. gehoord de debatten, 

overwegende, dat de Kerken, binnen de 
technische en financiële mogelijkheden. 
vr(i moeten z\in, zelf te bepalen, op welke 
w\izf! z~j door middel van de televisie 
aan de klikers het Evangelie willen vel'· 
kondigen, verzoekt de Regering bij de 
vaststelling van het Televisiebesluit aan 
dit beginsel ten volle recht te doen we
dervaren." 

De heer Wendelaar verklaarde, de ge
grondheid van enkele bezwaren, welke 
tegen de aanvan1keliike tekst van de mo
tie waren ingebracht, niet te kunnen ont
kennen. Het verheugde hem daarom, dat 
de indienster bereid was gevonden deLe 
bezwaren weg te nemen door een gewij:. 
zigde tekst, welke de heer Wendelaar 
van harte steunde. 

Waarom hii deze motie steunde, zei de 
heer Wendelaar heel duidelijk: Hij, die 
de brieven van de Oecumenische Raad 
van Kerken in Nederland van 3 Maart 
1954 en van het I.K.O.R. van 26 Octobe~ 
1954 helft gelezen, moet ogenblikkelijk 
begrijpen. dat de protestantse kerken on· 
mogelijk genoegen kunnen nemen met 
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De Haagse bijeenkomst in de Marijke
zaal van hotel "Centraal" trok, ondanks 
het slechte weer, een bevredigende be
langstelling: el' waren ruim 80 bezoe
kers. 

Nadat de voorzitter der plaatselijke 
middenstandscommissie, de heer A. Del
fos, de bijeenkomst had geopend, sprak 
wethouder Dettmeijer een opwekkend 
woord, waarin hij betoogde, hoe nood-

. zakelijk het is, dat de middenstand po
litieke activiteit gaat tonen. De V.V.D. 
staat open voor alle groepen der bevol• 
king, maar zal zich in het bijzonder be· 
ijveren voor de middenstand, omdat de
ze nijvere groep der bevolking luist de 
beste ontwikkelingsmogelijkheden heeft 
onder liberaal bewind. De V.V.D. kan 
in de komende verkiezingsactie de 
spreuk van het Rotterdamse wapen 
,,Sterker door strijd" voeren en hoop' 
daarbij op een sterk middenstandscon• 
tingent. 

Daarna kwam het forum, bestaande 
uit ons Kamerlid Cornelissen, het Rot
terdamse raadslid Van der Linden en 
de Haagse raadsleden Nieuket'ke en 
Bastet, onder leiding van de heer v. d. 
Leeuw, in actie. 

Er lag reeds een. stapel schriftelijke 
vragen op tafel, welke tijdens de ver
gadering nog met mondelinge werden 
aangevuld. Zij waren van algemeen po
litieke, sociaal-economische en plaatse
lijke aard. De forumleden hebben zich 
er moedig doorheen gewerkt, al moes
ten zij zich beperken. 

Aan het einde van deze geanimeerde 
avond wekte de forumvó'orzitter de mid· 
denstanders op zich te scharen in de 
rijen van voorvechter van de V.V.D. en 
zich nu reeds voor te bereiden op een 
massaal bezoek van het Liberaal Mid· 
denstandscongres op 25 April 1956 te 
Amsterdam. Dit moet een tweede libe· 
rale manifestatie worden. 

Afdelingen der partij die belangstel
ling hebben voor het houden van r.-n 
Middenstandsfo.rumbijeenkomst, kunnen 
zich wenden tot de Landelijke Midden
staildscommissie. (Z.O. Buitensingel 
226 A, 's Gravenhage). 

eenregeling, welke de door haar te ver
zorgen uitzendingen beperkt tot kerk
diensten. 

Protestantse kerkdiensten zijn uitslui
tend acou!>tisch en dus z1..>er geschikt 
voor radiouitzending, maar n i e t voor 
televisie-uitzending, waar het erop. alm
komt, iets te zien. Daartoe is nu een
maal geen gelegenheid bij een protes
tantse preek. 

Vandaar, dat deze kerken uiteraard 
een ruimere omschrijving verlangen dan 
het woord "kerkdiensten". Onze woord
voerder meende, dat z~i daarbij de rede. 
lijkbeid volkomen aan haar zijde heb· 
ben. 

Minister Cals (gesteund door de K.V.P 
en de A.R.) verzette zich echter met 
hand en tand tegen de motie. Wanneer. 
een ruimere omschdiving dan "kerk
diensten" werd gegeven, zouden daar 
ook b(iv. hoorspelen onder ·kunnen val
len (inderdaad, zeiden de voorstanders 
van de motie. doch alleen onder voor
waarde. dat zulk een hoorspel gericht· 
zou zijn op de verkondiging van het 

. Evangelie) en dat mocht van de minis-
ter en de genoemde groepen niet, omdat 
zulks een doorbreking van het bestaande 
bestel zou zUn. Met andere woorden: 
men vreesde teveel concurrentie voor . de 
bestaande omroépverenigingen. 

Het was. naar minister Cals toegaf, het 
goede recht van de indienster en ande
ren. dat bestel te willen doorbrekeu, 
maar de minister achtte het onjuist, ,,in
cidenteel hU deze televisieregeling een 
dergel\ike doorbraak te willen forceren". 

Zèer to the point interrumpeerde de 
heer Wendelaar hier onder grote vro-
1\ikheid·: "Dit zou een goede doorbraak 
ûin!" 

Minister Cals grapte daarop terug: "Ik 
begrijp niet, welke andere doorbraak ie· 
geachte afgevaardigde de heer Wende
laar op het oog kan hebben, maar ik wil 
mU hierover wel nader informeren; mis
schien kan ik daarvoor wel bij een van 
z(in oudere partijgenoten in de Tweede 
Kamer terecht". 

Ondertussen: minister Cals verklaarde 
met zoveel woorden. dat wanneer de 
motie mocht worden aangenomen, men 
n i et van de Regering kon verwachten, 
dat z~i daaraan gevolg zou geven. 

Zou zU practisch dus toch geen gevol
gen hebben gehad, niettemin is het jam
mer. dat z\i door een toeval werd ver
worpen. 

Er ontbreken n.l. nogal enige leden 
van de P.v.d.A.-fractie en alleen daar
aan is het te w~iten, dat de K.V.P. en 
A.R. samen juist even een meerderheid 
vormden. De motie werd verworpen met 
22 tegen 20 stemmen. 

Voor stemden de P.v.d.A., de V.V.D., 
de C.H. en de C.P.N. Onze V.V.D.-leden 
waren alle vier aanwezig en stemden 
- als vermeid - voor. A. 
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De komende aanslag 
pensioenen. op de 

Een wederwoord ter verduidelijking door prof. Van Esveld 
(Ingezonden) 

1. Het geëmotioneerde, ingezonden artikel van ir. T. N. Hellemans vraagt om 
enige beschouwingen en correcties, waarvoor de redactie mij plaatsruimte moge 
afstaan. 

Schr. Iaat nl. na in te gaan op de ampele toelichting, welke de regering in de 
Memorie heeft gegeven, en toont voorts niet op de hoogte te zijn van de achter
grond der kwestie. Dit kan hem vanzelfsprekend niet worden verweten en doet 
aan de oprechtheid van zijn ontzetting niets af; wèl is het echter voor de lezers 
Yan ons weekblad nodig, dat zij volledig worden ingelicht en niet een eenzijdig 
standpunt verdedigd krijgen. , 

2. Over de redactie van het voorgestelde art. 60 is breedvoerig door vertegen
woordigers van werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid be
raadslaagd. Ook heeft de minister zich eroYer laten voorlichten door neutrale 
d~undigen. .. 

Tenslotte kon h\t steunen op het advies van de S.E.R., welke lnplaats van het 
aanpassingsartikel 60 een overgangstermijn van 5 jaar heeft genoemd. Aanlei
ding tot verontwaardiging is er dus allerminst, daar naar zo'n eerlijk mogelijke 
oplossing is gestreefd. · . 

Mocht deze verkeerd zijn uitgevallen, dan zullen onze afgevaardigden in het 
parlement daarop zeker moeten wijzen, maar ik hoop, dat zij dan niets van de 
toon en argumenten van ir Hellemans overnemen. 

3. Het ontwerp ener algemene ouder
domsverzekering beoogt degenen, die 
onder de verplichte verzekering val
len, tegen premiebetaling een ouder
domspensioen te verzekeren. Men heeft 
pas volledig "recht" op dat pensioen, 
als men alle daarvoor benodigde pre
miën betaald heeft. 

Degenen, die door hun leeftijd dat 
niet meer kunnen doen, zouden dus 
slechts aanspraak moeten verkrijgen 
op een evenredig verminderd pensioen. 
Om deze hardheid te vermijden, stelt 
de regering voor hun toch aanspraak 
op het volledige pensioen te verlenen. 
Dit betekent, dat degenen, op wie de
ze "overgangsbepalingen" van toepas
sing zijn, een geheel of gedeeltelijk 
g r a t i s pensioen zullen ontvangen. 

4. Wie zal dat betalen? De over-
,, beid, dat zijn alle belastingbetalers bij 

elkaar. Als men dus tegen de regering 
foetert va:rlwege haar vermeende kren
terigheid, dan critiseert men de zui
nigheid van onze overheid. Voorwaar 
een onliberaal geluid. Is het echter . zo, 
dat <le regering zuinig is ten koste van 
de "verdrukten'~, waarover schr. 'het 
heeft? · 

Het tegendeel is waar. De regering 
heeft met haar . art. 60 gepoogd de bi!.• 
ten der g ra t i s uitkeringen zo eer
lijk mogelijk te verdelen over degenen, 
die het meeste behoefte eraan zullen 
hebben. 

Het zou immers onlogisch zijn aan 

Vergadering Landelijke 
Middenstandscommissie 

van de V.V.O. 

gepensionneerden met een volwaardig 
pensioen bovendien nog de geheel of 
gedeeltelijk gratis uitkeringen krach
tens de overgangsbepalingen te schen
ken. "Daarvoor betalen we ons zuur
verdiende geld niet aan premiën en 
belastingen", zullen dan de werkenden 
opmerken. 

Aan de andere kant achtte de rege
ring het ook geen aanlokkelijk idee 
om degenen, die in het genot van pen
sioen of inkomsten uit andere hoofde 
zijn, geheel verstoken te doen blijven 
van het nieuwe ouderdomspensioen. 
Vandaar dat zij de gulden middenweg 
probeerde te kiezen door namelijk te 
bepalen, dat de mogelijkheid zal be
staan de bestaande of toegezegde pen
sioenen bij het nieuwe pensioen aan te 
passen. 

5 .. Is. dat diefstal, eenzijdige verbre
king van een pensioentoezegging of 
van een natuurlijke verbintenis? Wel
neen. Men krijgt toch immers onver
kort het nieuwe ouderdomspensioen 
erbij. Bovendien is het onjui13t om te. 
stellen, dat ·de pensioengerechtigde 
persé zelf voor eerstgenoemde pen
sioenen betaald zou hebben. 

Dat is slechts tén dele waar, daar 
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de ambtelijke pensioenen de laatste 
jaren aanzienlijk verhoogd zijn (zon
der dat voor deze suppletie premie is 
betaald), zulks om de muntontwaar
ding gedeeltelijk op te heffen. 

Het valt niet in te zien waarom 
toekomstige gepensionneerde ambtena
ren · tweemaal zouden moeten profite
ren van gratis toeslagen, t.w. dus de 
suppletie op hun burgerlijke pensioe
nen, alsmede het nieuwe nationale bo
dempensioen. Wat de werknemers uit 
het particuliere bedrijfsleven betreft, 
ook voor hun pensioenen is doorgaans 
meebetaald (het deel van het pensioen, 
waarvoor de werknemers met eigen 
premiën hebben bijgedragen, zal ze
ker niet voor aanpassing in aanmer
king komen). 

Het is niet helemaal onbegrijpelijk, 
dat de werkgevers, voorzover die het 
oude p~nsioen hebben betaald, niet ge
heel onverschillig staan tegenover de 
lasten van het cumulerende nieuwe 
pensioen, welke zij (door loonsverho
ging) ook zullen hebben te dragen. 

Zij zullen bovendien er weinig voor 
gevoelen mee te werken aan de vor
ming van een totaal ouderdomspen
sioen, dat uitgaat boven 60 à 70% van 
het laatst genoten salaris. Aanpassing 
in deze gevallen ligt dus voor de hand 
en slechts daarvoor is art., 60 bedoeld. 

Hoewel er uiteraard nog meerdere 
aspecten aan het aanpassingsvraagstuk 
zijn, meen ik met het bovenstaande te 
kunnen volstaan. De practijk zal uit
maken, of en .. in hoeverre krachtens 
art. 60 lopende of toegezegde pensioe
nen te veel worden ingekort. Dit zal 
dan een "défaut de la qualité" zijn en 
niet anders, . .dt;lar art. 60 van een vol
komen juist beginsel uitgaat. 
Rotterdam, 29 October 1955. 

N. E. H. van Esveld. 

Reproting 1956 besproken 
In een dezer dagen onder leiding van 

de heer D. W. Dettmeijer te 's ·Graven
·hage gehouden vergadering van de Lan
delijke Middenstandscommissie van .:te 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
werd een uitvoerige bespreking gewijd 
aan de verschillende hoofdstukken van 
de Rijksbegroting voor 1956, waarbij de 
middenstand betrokken is. 

STAALBOUW 

Bi.i de begroting van Eeconomische 
Zaken werden onder meer het prijs- en 
kartelbeleid, de credietvoorzieningen en 
de ontwikkeling der publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie besproken. 

In het kader van de begroting van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid werd 
o.a. aandacht gewijd aan het emigratie
beleid, de bevordering der arbeidspro
ductiviteit, het winkelwerktijdenbesluit 
en de toenemende druk der sociale las
ten. 
Wederopbouw en Volkshuisvesting gaf 

aanleiding tot opmerkingen over de be
vordering van· de particuliere bouwacti
viteit, de vestigingsmogelijkheid van 
middenstandsbedrijven in de nieuwbouw 
(waarbij in het bijzonder op de moeilijK· 
heden bij ambachtsvestigingen werd ge
wezen), de schadeloosstelling van on
dernemers gevestigd aan opgebroken en 
afgesloten openbare ·wegen en de huur
bescherming voor bedrijfspanden. 

Ook bij de begrotingen van Onder
wijs en Justitie werden kanttekeningen 
gemaakt. 

De gemaakte opmerkingen zijn inmid
dels ter kennis van de Tweede Kamer-
fractie gebracht. · · 

Er werd een subcommissie, bestaande 
uit de heren Cornelissen, Van der Lin
den en Van der Leeuw, benoemd o_m de 
herziening van de middenstandspara
graaf van het Werkprogram der partij 
voor te bereiden. 

RÖRINK &v·/D.BROEK 
~~--~ENSCHEDE. ______ __ 

Bakker N.V. 
MACHINEFABRIEK 

en 

STAALGIETERIJ 

RIDDERKERK 

• 

BETONPAAL 
FUNDERINGEN 
"SYSTEEM DE WAAL" 

Ruim 40 jaar .,rvarlng · 10, 111, 20, 
20, 30, 35. 40. 50. 60, 70. 80 ton. 

Voor versterking en nieuwbouw. 

Ook IN fabrieken · kerken • 
scholen huizen. 
Door het gehele land. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N.V .,· 

A'dam, Tel. 81810, Gen. Vetîerstr. 68 
R'DAM, TeL 86219, Thorledewee 6 

Copic voor deze rubriek .. 
*enden naar: 

Me;uffr. Joh. H. S'pringfl', 
Alexanderttraa• 16, HC14rlem. 

*·* * 
Commissie-studiedag 
van de Nederlandse 

Huishoudraad 
{.~--- . '·. 

Ü p 24 October wo~~y.., 'ÎVlf een 
commissie-studiedag ' :(,~u de 

Nederlandse Huishoudraad biJ;'\welke 
in Den Haag in Pulchri Studio werd 
gehouden. . 

Sinds enkele maanden is de Orga
nisatie Vrouwen in de V.V.D. tot de 
Ned. Huishoudraad toegetreden. 

Haar vertegenwoordigsters zijn me
vrouw C. Steroler-Tjaden te Bentveld 
en mevrouw S. A. Th. Goudswaarfl
Knipscheer te Leiden. 

De hoofdschotel van die dag; waar
voor meer bestuursleden waren uitge. 
nodigd, was een voortreffelijke caus~
rie van professor mr W. C. L. van der 
Grinten over de plaats van de con:m
ment in de huidige economische sa
menleving en in het bijzonder de po
sitie van de vrouw als consument. 

Prof. v. d. Grinten bleek e~n grnot 
voorstander van vrijheid van con
sumptie en vrijheid van productie en 
zag de gevaren voor de consument 
v.n.l. in het gebrek aan zelfstandige 
oordeelsvorming. -· 

De consument moet voorgelicht 
worden en bewustgemaakt van wat 
en voor welke prijs hij koopt. 

Een tweede gevaar ligt in een mo
gelUke samenspanning van fabrikant 
en distribuant (kartel-vorming enz.). 

Een vert.egenwoordiging van de 
consumentenbelangen zou als advies
instantie goede diensten kunnen be- . 
wUzen; 

Er bleek echter ook in de daarop
volgeilde discussie, dat men 't over 
de wijze van consumentenvertegen
woordiging nog lang niet eens was. 

Over het vraagstug werd nog door
gesproken na de koffiepauze, toen de 
Hoofdbestuursleden met de leden van 
de Raad van Beheer samenkwamen, 
terwUI de commissies de iezing van 
prof. v. d. Grinten nader bestudeer
den. 

HierbU kwam ook de subsidiëring 
ter sprake, waarbij een vertegenwoor. 
diger van het departement van Eco
nomische Za1ken ,aanwezig was. 

Het zal zeker voor de. Huishoud
raa~l moeilijk zUn, veel meer dan tot 
nu toe van de samenstellende verent
;;;ingen te krtïgen, daar de doelstellin
gen zo uiteenlopen en er altijd zoveel 
voor het eigen werk nodig is. 

0. i. zou voor het onderzoek van 
waren en het aanbevelen daarvan en. 
het onderzoek naar de technische mé
rites samengewerkt kunnen worden 
met de Ned. Ver. van Huisvrouwen 
en haar instituut en de Consumenten• 
bond. waarb\i dan ook een onderzoek 
naar de distribuantenmarges zou kun
nen plaatsvinden. 

Een vertegenwoordiging \'an de 
consument kim zU in haar huidige 
samenstelling o. i. niet zijn en wij zUn 
het met prof. v. d. Grinten eens. dat 
de consument als zodanig geen ver
antwoordenikheid moet krijgèn in het 
bedrijfsleven. 

Een adviesinstantie. zo nodig strijd
organisatie, kan echte•· nodig wor· 
den. vooral als de P.B.O. zich verder 
ontwikkelt. WU zien daarbij consu
menten zich liever individueel aan
eensluiten dan via ·hun organi"la
ties. daar dan licht andere zaken 
gaan meespelen dan het directe con-
sumentenbelang, E. Sch.-C. 

\.._ _) 

Inlichtingen betreffende het lidmaat

schap d"r Volkspartij voor Vrijh<•id en 

Democratie zijn te verkrijgen bij de 

piaatselijke afdelingen en bij het Alge

meen Secretariaat: Koninginnegracht 61, 

's-Grave.nhage (telefoon 111 768). 
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V er keren de agrarische monumenten 
• 
lll ? gevaar. 

Strijd tegen 'de ontsiering van ons 

verdient aller steun 

landschap 

Bet ia opmerkelijk ea tegelijkertijd verheugend, dat in de laatste jaren de belang
ltelling voor onze monumenten sterk groeiende is. Waarom dat opmerkelijk is? 

waoneer men tot vervelens toe boort spreken over de massa-mens en de massa
Jeugd, over oppervlakkigheid, gebrek aan belangstelling voor culturele zaken en 
over-belanrstelling voor betaalde en niet-betaalde sport, moderne muziek, enz. enz. 
dan is het toch opmerkelijk tf' noemen, als men van de andere kant meer en meer 
boort over het behoud van cuUuurmonumenten. 

Sinds enige jaren ben ik geabonneerd op een z.g. knipsel-dienst en ontvang uit alle 
delen del lands dagelijks kranten- en tijdschriftknipsels betreffende de activiteiten op 
het terrein van de heemschut in de uitgebreide zin des woords. 

Nu is mij opgevallen, dat vooral in de laatste tijd allerwege in Nederland een 
opbloei valt te constateren van de belangstelling voor het behoud van natuur- en 
landschapsschoon en bijzondere cultuurmonumenten. Bovendien blijkt in talloze plaat

sen met alle mogelijke middelen gestreefd te worden naar verdiepinr van die belang. 
stelling. 

Men sticht er verenigingen, organiseert tentoonstellingen en excursies, lezingen, ster
tochten, enz. enz. 

Ook de jeugd tracht men warm te maken voor wat het verleden ons aan culturele 
monumenten nog liet. Ik herhaal:. dit alles is opmerkelijk in een tijd, die door zovelen 
gekenschetst wordt als de eeuw van de techniek, het amusement en de sport. 

Maar het is ook verheugend, dat deze 
belangstelling groeiende is. 

Een Vlaams dichter schreef eens over 
onze tijdgenoten, dat zij wél een t o e
k o m st, maar géén v er 1 e d en hebben, 
Hij bedoelde, wat ook Ortega y Gasset 
meende, toen hij in zijn 0 p s t a n d d er 
h o r den neerschreef, dat zovelen zich 
voelen als Peter Schlehmil, die zijn scha
duw had verloren. 

Ik geloof, dat we het een verheugend 
verschijnsel mogen noemen, als opnieuw 
weer vele :q1ensen aandacht gaan krijgen, 
voor wat in het verleden werd gewrocht. 
Daarmee bevestigt men, dat de mens niet 
alleen in het heden leeft· en niet alleen 
het oog op de toekomst moet houden. 
Prof. dr Heere uit Tilburg drukte het eens 
aldus uit: 

.,Iedere generatie is een schakel in een 
grote. keten. Wij erven van on~e voor. 
ouders: wij bewaren en vermeerderen; 
wij geven door aan ons nageslacht. Het 
is wel heel nodig ergens thuis te zijn, 
een vaderland te hebben, geworteld te 
zijn in een voedingsbodem. Wij staan 
toch altijd op de schouders van wie 
vóór ons waren en dat is goed. Want 
in hoe weinig kunnen we zelfstandig 
iets presteren! Hoe ver reikt onze tijd 
en ons vermogen? Hoe zou beschaving 
kunnen groeien als we steeds van vo
ren af aan begonnen": 

Werk van vele 
naamlozen 

Verheugend is het ook om deze reden: 
Belangstelling voor de waarden in het 
verleden is het begin van een proces, dat 
tot bewondering en waardering brengt 
voor de arbeid van zo vele naamlozen en 
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ongekenden. Want het waren niet alleen 
de grote kunstenaars, die schoonheid na
lieten; duizenden stille en harde werkers 
als ambachtslieden maakten mooie din
gen en duizenden anderen wisten hun 
werk te waarderen en voor het nage
slacht te bewaren. 

Bewondering verdienen de scheppers 
en zij, die door hun opdrachten en hun 
belangstelling het mogelijk maakten, dat 
er mooie dingen konden ontstaan. Laten 
we het duidelijk zien: Wanneer er be
langstelling ontstaat voor .betáálde sport,. 
komt zij er. Als in onze tijd de songs be
langstelling gaan genieten, dan verschij
nen ze als van de lopende band. 

Belangstelling voor wat mooi en schoon 
is, is de voedingsbodem voor het schone. 

In het boek: "De glorie van het am
bacht" vertelt de schrijver J. B. Th. Spaan 
van een smid, die zijn ambacht, dat hij 
als weinigen beheerste, verwaarloosde en 
zich ging toeleggen op het verkopen van 
fietsen, naaimachines, stofzuigers, blik
ken benzine, enz. Toen iemand de man 
dat euvel duidde en zei: "Wat zou jij met 
je stalen knuisten, met je goed ontwik
kelde hersenen, met je ontembare ener
gie, met je eenv:oudige maar zuivere be
grip voor schoonheid niet kunnen sme
den, echt smeden", antwoordde de smid: 
"Mijnheer, u is gek. Van die smederij 
kan ik met mijn gezin niet leven. De 
mensen krijgen wat ze vragen". 

De auteur van dit zeer lezenswaardige 
boek vertelt dan verder, hoe de belang
stellende in de smeedkunst de smid toch 
aan het smeden wist te krijgen en boe de
ze laatste, door die belangstelling àange
moedigd, een gevierd smeedkunstenaar 
werd. 

D;iarom herhaal ik: het is een verheu
gend verschijnsel als er in onze tijd van 
fabriekswerk en massa-productie belang
stelling groeiende is voor wat scheppen
de voorouders ons lieten. Alleen die be
langstelling zal het mogelijk maken, dat 
naast alle mll.ssa-producten ·weer dingen 

·kunnen worden gemaakt, die ontspruiten 
aan de schoonheldsdrang van hun ma
kers. 

En hoe staat .het nu met de zorg voor 
de monumenten? 

Men weet het: er is een toenemende 
belangstelling, maar dat alleen is · niet 
voldoende. 

Het onderhoud en het herstel vergen 
millioenen. 

Bovendien zijn er omstandigheden, die 
waarschijnlijk een nog veel ernstiger ge
vaar vormen voor de ons nog resteren
de monumenten: het tekort aan mate
riaal en arbeidskrachten, de dringende 
noodzaak alles in te zetten voor de wo
ningbouw en de eisen, die verband hou
den met de snelle ontwikkeling van het 
verkeer, de industrie, etc. 

Wat de financiering betreft: er zijn 
vele voorbeelden van een bewonderens
waardige bereidheid om belangrijke mo
numenten in stand te houden. Men den
ke aan de St. Laurenskerk te Rotterdam 
en de Oude Kerk te Delft. 

Wat de eisen van het verkeer betreft: 
we hebben gezien, hoe een moge

lijke aanslag op het grachtenschoon van 

Amsterdam en Delft, terwille van een 
steeds moeilijker verkeerssituatie, kon , 
worden voorkomen door het verzet, dat 
allerwege tot uiting kwam bij het verne
men van de plannen en de voorstellen. 

Minder gunstige toestanden 
in kleinere plaatsen 

In het algemeen kan worden gezegd, 
dat in de grote en middelgrote steden 
ten aanzien van het behoud van monu
menten wordt gedaan wat mogelijk is in 
de gegeven omstandigheden. In vele 
kleinere plaatsen is de situatie minder 
gunstig. 

Ten plattelande is zij het ongunstigst, 
al kan anderzijds worden vermeld, dat er 
in sommige kleine gemeenten bij de bur
gerij een offervaardigheid bestaat, die de 
grootste bewondering afdwingt. 

On:a,_;gs hield de Koninklijke Ned. 
Oudheldkundige Bond zijn algemene ver
gadering in Leeuwarden. Daar is o.m. 
gesproken over de toekomst voor de plat
telandse monumenten. Deze ziet er, naar 
het oordeel van prof. dr E. H. ter Kuile, 
wel zeer somber uit. 

Terwijl een behoorlijke inventarisatie 
ontbreekt, sneuvelen bij reeksen oude 
stallen, schuren, bruggetjes en andere 
eenvoudige landelijke bouwwerken, wel
ker charme de mens van heden soms zo 
kan ontroeren. 

Het feit, dat dit utiliteitswerken zijn, 
maakt, dat ze prompt verdwijnen, als ze 
geen dienst meer doen. Een schaapskooi 
zonder schapen wordt nu eenmaal niet 
onderhouden. Hoewel men blij moet zijn, 
dat het Openluchtmuseum te Arnhem 
steeds meer landelijke bouwwerken om
vat, kan men er toch geen vrede mee 
hebben, dat dit de enige wijze van con
servering van oude boerenhuizen en der
gelijke zou zijn. 

Over de zorgelijke toestand van ver
scheidene kastelen heeft men onlangs In 
de pers uitvoerig kunnen lezen. Het zelf
de geldt ten aanzien van de molens, 
waarvan er telkens weer sneuvelen en 
wier verdwijning wellicht verhaast zou 
zijn als niet àe vereniging "De Hollandse 
Molen" bij voortduring op de bres had 
gestaan en nog staat. 

Intussen kan men niet blind zijn voor 
de moeilijkheden, die zich ten aanzien 
van het behoud van de agrarische monu
menten voordoen; 

Men kan nu eenmaal niet van de eige
naars van op instorten staande schuren 
en stallen vergen, dat zij deze opkalefa
teren, omdat verdwijning er van aan het 
landschap zijn bekoorlijke charme ont
neemt. 

De boeren kunnen van die charme niet 
bestaan. De ontwikkeling op landbouw
gebied vraagt andere oplossingen. Ook 
kan niet ieder wankel en ondoelmatig 
bruggetje gehandhaafd blijven, nu overal 
het verkeer grotere eisen aan wegen en 
bruggen gaat stellen. En zo is het met 
vele bouwwerken; zij zijn ondoelmatig 
geworden en moeten worden vervangen. 

Maar dat neemt niet weg, dat er in 
vele gevallen iets beters voor in de plaats 
kan worden gezet. In het jubileumnum
mer van het Instituut Stad en Landschap 
van Zuid-Holland kan men voorbeelden 
vinden van een vernieuwing, die ten goe
de kwam aan het landschapsschoon. 

Naar mijn overtuiging moet de oplos
sing van het probleem in deze richting 
worden gezocht: een niet aflatende acti
viteit van allen, die op de bres staan voor 
het behoud van ons landschapsschoon zal 
bij steeds meer landgenoten de belang
stelling wekken, welke de enige voe
dingsbodem is voor het beoogde doel. 

Zij zal gepaard moeten gaan met een 
steeds sterker wordend streven naar 
toenemend contact tussen de ter zake 
deskundige architecten en de overheid 
en de instellingen en organisaties ten 
plattelande. 

Een dergelijke samenwerking, ge
steund bovendien door de belangstelling 
van de plattelandsbevolking, zal voeren 
tot een verantwoorde strijd voor wat be
houden kán worden in de gegeven om
standigheden. 

Zij zal verder leiden tot de strijd tegen 
de ontsiering Yan ons landschap door 
Onjuiste bebouwing (en vérbouwlng!), af
zichtelijke reclame (langs de wegen en 
op schuren, huizen, schuttingen, enz.) 
en onherstelbaar verlies aan schoonheid 
door nieuwbouw (men denke o.a. aan 
wat te Rheden in de omgeving van het 
kasteel Biljoen kan geschieden!) 

V.M. 

AFDEI_JING HEIT_JOO 
De heer M. E. Daan, voorzitter van ~e afdeling Heiloo opent de ledenvergade
ring dezer afdeling met de nieuwe voorzittershamer, hem zojuist door de 
organi~tor-propagan~t de heer L. van Vlaardingen namens bet Hoofdbestuur 
aangeboden. De afdellag Heiloo verwierf deze hamer, omdat het bestuur onder 
de energie{te leiding van de heer M. E. Daan, kans had gezien haar minimum 
streefgetal voor de V.V.D.-dag met niet minder dan 400% te ovei'IIChrijdea. 

Op de foto van links naar rechts: K. de Vries Czn., Ir. T. G. Tomson, Mevr. 
C. de Jager-Grinwis, L. van Vlaardingen, M. E. Daan, W. Tortike, R. D. de 
Jager en H. Mulder. 



WIL TON-FIJENOORD 
ROTTERDAM SCHIEDAM 

Scheepsbouw 
Machinebouw 

Reparatie 

Drijvende dokken· van 4500 

tot 46000 · ton hetvermogen 

W. F. - Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

TUINARCHITECTUUR - BOOMKWEKERIJEN 

GIJSB. VURENS Ontwerpen 
Aanleggen 
Onderhouden Ringvaartweg 98 - Rotterdam (0.) • Tel. 221U 

AUTO- • 
MOTO~ 

TRACTO~ 

INDUSTRIE
BANDEN 

BLOM 
WiHem Buytewechstraat ó3-ó5 

ROTTERDAM. tel. 61116 ( 4 lijnen) 

DEN HAAG, Scheldepl. '7, tel. '7'70088 

. • Ook orig. Amerikaanse TUBELESS (binnenbandloze) banden in rayon
en NYLON uitvoering. 

JAN SCHUT 
INTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

• Verhuizingen en transporten onder volle garantie 
• Verpakkingen voor zeetransporten naar alle werelddelen 
• Ruime. droge bergplaatsen voor inboedels 

Let op het j u i s t e adres! 

INSULINDESTRAAT 260-291 (hoek Bergweg) 
Rotterdam~C. Telefoon 46021 

van zee•en 

binnenschepen 

n.v. 

"V u Ie a n" ()I i ë n en V è tt e·n . . 
VOOR SCHEEPVAART EN INDUSTRIE 

"KAM 0'' 
Technisf'he Handel~vennootschap 

OOSTERKADE 45, ROTTERDAM (C.) 
TELEFOON 22173-23577 

Machinefabriek en scheepswerj 
van 

P. SMIT Jr. N.V. 

ROTTERDAM 
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Abraham van Stolk & Zoonen N.V. 

Houthandel 
Schaverij - Zagerij 

Varen • Dennen · Oreron PIDe · Plkh-PIDe • Belpaln 

Rotterdam, Tel et. 35400 - Postbus 11 00 

N.V. MACHINEFABRIEK 
v.h. H. J. KOOPMAN-

Dordrecht Tel. K 1850 - 5041 en 5042 

SCHEEPSBOUW • MACIDNEFABRIEK - KETELMAKERIJ 
NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

INBOUW EN REVISIE VAN MOTOREN 

N. V. A. Prins Th. zoons Aanneming Maatschappij 

SLIEDRECHT 

Telefoon 8 

lf Baf!eer- en Havenwerken 

~.V. Staaldraadkabel· en Herculestouwfabriek 

voorheen 

}. C. DEI\ H44N 

I' GORINCHEM I 

,N.V. BETONDAK 
fabrieken Arkel - kantoor Gorinchem 
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BEITSEN MET 

Albatros ~Uflerfostaattaoneken N. V. 
Maliebaan 81 Telefoon 26951 Utrecht 

De brochure "BEITSEN EN' FOSF A TEREN" wordt U 
op aanvraag gratis en franco toegezonden. 
U vindt daarin een duidelijke uiteenzetting van het beits· . 
en fosfateersysteem - een systeem dat dermate eenvoudig 
is en zulke uitstekende resultaten oplevert, dat de toe· 
passing ervan zonder twijfel kan worden beschouwd als de 
meest verantwoorde oplossing voor het probleem van de 
oppervlakte-behandeling van ijzer en staal. 

/ Indien U na lezing van de brochure het plaatsen van een 
beitsinstallatie in Uw bedrijf in overweging wilt nemen, 
zullen onze deskundigen U daarbij gaarne adviseren. 

Kalverstraat 
Amsterdam 

opgencnt 
1887 

Baslet 
Menen - Scharen - Ger9 

Detail- en Groothandel 

Spuistraat 
Den Haag 

BE G.R 4. FEN IS 

Lijnbaan, 
Rotterdam 

TRANSPORT 
OREMATIJD 

W •. J. INNE~EE & ZN. N.V. 
DEN RAAG, 

Denneweg 11, 
TeL 115940 

HAARLEM, 
Oranjekade 1, 

Tel. 10441 

DELFT, LEIDEN, 
Vlamingstr. 48, Hogewoerd 82, 

TeL 28808 Tel. 30505, 
- b.g.g. 23490. 
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ELECTRO TECHNISCHE FABRIEK 
Fa. P. van RIKXOORT & Zonen 

KINDERDIJK - TEL. 318-01859 

DYNAMO'~ ELEC.1 ROM01 ORE!v 
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Verven. 
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SUPERCOPS WEEFSPOELSPECIALISTEN li 
In Uw weefspoelen sinds 1870 

OMBOUW VAN GETOUWEN 

Fa. Wed. J. Hijhuis C.V. 
OLDENZAALSESTRAAT 84-86 

ENSCHEDE 

BLYDENSTEIN & Co. N.V. 
ENSCHEDE 

SPINNERIJ, WEVERI.J, BLEKEKLJ & VERVERil 
Fabrikanten van Katoenen & Rayon manufacturen 

D.P. Gelderman&Zonen N.V. 
OLDENZAAL 

fabrikanten Yan 

ruwe-, geverfde-. gebleekte- en bedrukte· 
katoenen•, rayon- en rayonvezel manufacturen 

L .. E. Hofkes & Co. N.V. 
VERVERIJ 

WIERDEN (0) 

Friesch-Groningsche Hypotheekbank N. V. 
Nederlandscha Hypotheekbank N. V. 
RoHerdamsche Hypotheekbank N.V. 
Algem. Friese he Hypotheekbank N. V. 

Amsterdam - 's-Gravenhage - Groningen - Rotterdam 

De Directie: 

GELDEN BESCHIKBAAR 
voor eerste hypotheek 

BILLIJKE VOORWAARDEN 

Mr M. J. BOS 
Mr F. C. KLEYN 

Mr J. Wli.KENS 
Mr A. F. VAN MANEN 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTU YOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

HET VRIJHEIDSBEGRIP VAN 
LISERAL'EN EN ANDEREN 

8 ij de komende verkiezingsstrijd zullen de 
principiële vragen weer meer op de voor~ 

g.rond treden dan in lang het geval was, zo luidde 
de conclusie waartoe wij de vorige week op grond 
van de algemene ·beschouwingen óver de Rijks~ 
begroting kwamen. De lezer zal zich herinneren 
dat wij ons daarover ve~blijdden, omdat in tijden, 
waarin eéonomische en sociale problemen zóveel 
aandacht vragen als in de onze, het gevaar groot 
is, dat de geestelijke problemen in hun enorme 
betekenis, ook voor de Staatkunde, geheel op de 
achtergrond geraken. 

* * * 
Û ok het vraagstuk van de vrijheid komt daar~ 

bij in het geding en het is geen wonder dat 
juist hieraan een groot deel van de discussies was 
gewijd. Wanneer wij daar nu enkele kanttekenin~ 
gen bij willen maken, bedenke de lezer, dat hier 
ongeveer hetzelfde geldt wat de heren Romme en 
Oud van elkanders betoog zeiden: het ·is in de 
enkele regels die ons ter beschikking staan niet 
mogelijk het vraagstuk zo alzijdig te bezien als 
nodig ware. Het heeft trouwens op zichzelf al zin, 
zich van de verschillende standpunten ernstig 
lekenschap te geven. 

* * * 
p rof. Oud - om met hem te beginnen -

ging hiervan uit: De liberaal van thans 
erkent, dat de godsdienstige overtuiging van de 
individu haar invloed heeft op zijn politieke stand~ 
punt. Maar wie nu (heden ten dage) liberaal is 

..r:al daarbij aanvaarden, dat alle geestesstromin~ 
· gen binnen de grenzen, door de openbare orde 
'gesteld, vrijheid van beweging moet worden ver~ 
· zekerd. Wie daartoe niet bereid is behoort in de 
·. liberale partij niet thuis. 

Na dan enkele opmerkingen gemaakt te heb~ 
oen over het moeilijke probleem van de verhou~ 
ding tussen gezag en vrijheid, stelde prof. Oud 
dat de V.V.D. de vrijheid alleen te verzekeren 
acht in een samenleving die van de hoge waarde 
van het evangelie is doordrongen. Of de maatstaf 
van het evangelie cutminerend in het gebod der 
naastenliefde, wordt aanvaard als een ordinantie 
Gods op grond van christelijke openbaring of op 
~en andere grond, laat de V.V.D. over aan het 
individuële geweten. 

De innerlijke gebondenheid is dus ook voor ons 
primair, maar zal. juist doordat zij innerlijk is, voor 
de een tot andere consequenties leiden dan voor 
de ander, gelijk ook zij, die zich volstrekt onder~ 
worpen gevoelen aan de christelijke openbaring, 
dikwijls zeer verschillende consequenties trekken. 
Dat de vraag, hoe men de consequenties van zijn 
eigen gebondenheid heeft te verstaan, behoort te 
worden overgelaten aan het individuele inzicht, 

is tegelijkertijd voor ons een eis van verdraag
.zaamheid, welke eis wij op zijn beurt weer zien 
als een uitvloeisel van het gebod der naasten~ 
liefde. Daar wij bovendien van oordeel zijn dat 
het geen' mens ooit kan gegeven zijn, de gehele 
waarheid te grijpen, menen wij dat niemand het· 
recht heeft, zijn opvatting van de waarheid voor 
anderen verbindend te verklaren. 

* * * 
H iermede is in grote trekken de liberale posi~ 

tie naar ,.rechts" afgebakend. Prof. Oud 
·kon in dit opzicht volstaan met te verwijzen naar 
hetgeen Pater Stokman bij het crematiedebat 
heeft gezegd. Deze stelde toen nl.,. dat de ware 
vrijheid · is gebonden aan de door God geopen~ 
bàarde en door de kerk verkondigde normen van 
goed en kwaad en dat de Overhèid aan die nor~ 
men gebonden is. 

Daarmede echter stelde, gelijk de heer Oud 
terecht opmerkte, Pater. Stokman de normen van 
zijn KerkgenÓotschap als algemene norm voor het 
Overheidsgedrag. Deze voegde daaraan toen toe: 
,.Echter mag de Overheid een kwaad toelaten 
om groter kwaad te voorkomen of hoger goed te 
bereiken"; Tot dat hogere goed rekende hij dan 
de eerbiediging der geestelijke vrijheid. 

Die geestelijke vrijheid - aldus mr Oud -
mag de Overheid naar r.k. opvatting dus eerbie
digen, maac zij behoeft het naar diezelfde opvat~ 
ting niet te doen. En haar bevoegdheid om het te 
doen wordt volgens de rede van'de heer Stokman 
dan nog weer beperkt, omdat zij rekening zal 
moeten houden met ·de christelijke zeden en de 
godsdienstige opvattingen van de grote meerder
heid van ons volk. 

* * * 
Hiermede is - prof. Oud stelde dit nadruk-

kelijk vast - het begrip geestelijke vrij~ 
beid volstrekt gerelativeerd, want dan wordt de 
godsdienstige opva~ting van de meerderheid van 
het volk mede bepálend voor de geestelijke vrij
heid der minderheid. Op dit punt staan liberalisme 
en katholicisme lijnrecht tegenover elkaar. Prof. 
Oud voegde hieràan toe: Hier gaat de heer Stok
man echter ook lijnrecht in tegen het beginsel der 
grondwet en dat der Conventie van Rome, want 
wij lezen in de grondwet: Ieder ,belijdt, en in de 
conventie van Rome: Een ieder heeft recht. En 
er wordt geen onderscheid gemaakt naar gelang 
van de opvattingen van de meerderheid det he~ 
volking. 

* * * 
} n deze laatste regels wordt het de lezer wel 

duidelijk,· dat het hier niet maar gaat om 
theoretische beschouwingen over een abstract 
vrijheidsbegrip, doch om zeer bepaalde opvattin~ 

, gen die voor het gehele leven van onze tijd van 
uitermate groot belang zijn. De strijd om de gees~ 
telijke vrijheid is altijd weer actueel en daarmede 
is de strijd van het liberalisme voor de liberaal 
denkende en voelende mens heilige plicht en roe ... 
ping! 

De strijd voor het liberalisme . • • . 

Ja, want indien êén ding uit heel' dit Kamer .. 
debat quidelijk geworden is, dan wel dit: de 
V.V.D. is de enige partij die bij de hedendaagse 
politieke constellatie ten volle voor de geestelijke 
vrijheid staat en strijdt. 

Voor de protestants-christelijke partijen moge 
het probleem van de geestelijke vrijhrid uiteraard 
anders liggen dan voor de rooms-katholieke 
(reeds omdat het protestantisme het gezag der 
kerk andèrs fundeert en waardeert dan Rome het • 
doet) wij kunnen op dit punt voor heden volstaan 
met weer te geven hetgeen onze partijleider hier~ 
omtrent nog opmerkte naar aanleiding van het .. 
geen de heer Bruins Slot bij de crematiewet had 
gezegd. 

Deze immers stelde toen: het kan de Overheid· 
niet onverschillig laten, of het volk Gods wet aan~ 
vaardt of verwerpt. 

Dat - aldus mr Oud - kan ik mij voorstel~ 
len voor een Overheidspersoon in privé, maar dat 
geeft geen recht als Overheid anderen te gaan 
dwingen. Want ik stel opnieuw de vraag: wat 
houdt Gods wet in? Waaraan ontleent de Over
heid het recht haar opvatting van Gods wet voor 
het volk verbindend te verklaren ? Ik stel als libe
raal beginsel voorop, dat ieder de vrijheid heeft 
volgens zijn eigen geestelijke overtuiging te leven 
en te handelen. En dan kom ik op de vraag: op 
welke gronden mag die vrijheid worden beperkt? 

Dat kan alleen op grond van overwegingen van 
openbare orde, wat naar het wezen der zaak he~ 
tekent: de algemene normen der beschaving. 

Natuurlijk is er verschil van mening mogelijk 
over de vraag wat al dan niet in strijd met de 
aldus opgevatte openbare orde is, maar hierbij 
mag de maatstaf nooit die van een bepaalde ge .. 
loofsovertuiging zijn. 

Hier ligt voor de liberaal het principiële ver~ . 
schil met de r.k. stelling van de heer Stokman en 
de a.r. van cie heer Bruins Slot. 

Het was deze conclusie die bij de replieken de 
heer Romme aanleiding gaf tot een vraag aan mr 
Oud, die wij in een volgend artikel, nader onder 
ogen willen zien, en waarvan wij nu alleen maar 
erkennen willen, dat het 'een zeer belangrijke 
vraag was. 

Deze vraag nl: hoe is het bij deze stand van 
zaken mogelijk te beweren, dat in de V.V.D. 
plaats is voor mensen van allerlei godsdienstige 
confessies, de Rooms-Katholieke niet uitgezon .. 
derd 1 DeR. 

------ -: ~--- ___ _,_ ~ ... __ ~--=-=----~ ~- - --=-~ -::--:_~"'-·- ___ _.__ - ------ . --=~- _-,_~==:--=--~:=·_ 

·~ Breng de liberalen THUIS in de V. V.D., bundel de krachten der vrijheid _-: 
~--=-~ ~~ .. ---=..: ~~ ~-- -_::::---=~~~--- -____ -;_..-:;.-=:;~::--- -,. ~-=-.._~ --~-=---::: = -: ~--:.-_:--:·-: _ __:._- - --~~~~-~~- --- --- ___ -



*lftiljCUUI4UFIIkl /ltt•en 

WRIJVINGEN TUSSEN TWEEDE KAMER 
EN- MINISTERS 

Slechts "smalle basis" voor het ontwerp tot instelling van een 
Zuivel Consumentencommissie teruggenomen Conflict over 

productschap voor 
Gezondheidswet 

Algera tn botsing met gehele Kamer over· zeeliedenopgerost Minister 
oorlogsslachtoffers 

aanvaard 
Motie-Koersen c.s. met· algemene stemmen 

Friese taal tn de Friese rechtszaal 
Op de ,,amalle basis" van JLV.P. en P.v.d.A. heeft de Tweede :Kamer hei w._ 

ontwerp aanvaard to~ insielling van eeD productschap voor Zuivel (40 tegen 25 

•temmen). 
Dat de rest van de Kamer tegenstemde, was voornamelijk gelegen In het feit, dat 

tus~n de bedrijfsgenoten geen overeenstemming was bereikt en de Sociaal-Econo
JDisehe Baad (in meerderheid) afwijzend had geadviseerd. 

·Ook voor onze V.V.D.-fractie was, blijkens het betoog van de heer Den Harto g, 
dit de eerste overweging om aan dit ontwerp haar stem te onthouden. 

De andere o~erwegingen waren gelegen in de bestuurs-samensteUing, de geprojec
teerde consumentencommissie (maar dit artikel heeft minister De Bruyn kort voor 
de stemming teruggenomen, omdat het zeker zou zijn verworpen) en de kwestie van 
de kwaüteitBcontróle. 

Het standpunt van de heer Den Hartog 
was, dat, zolang de betrokken bedrijfsge
noten, om welke reden dan ook, een af
wijzende houding ten aanzien van de in
stelling van een productschap aannemen, 
het zeker niet op de weg van de over
heid kan liggen, die bedrijfsgenoten in 
het gareel te dwingen. Hij achtte dat zo
wel onjuist als - van de praktische kant 
beschouwd - onverstandig, 
· Het geechil bij belanghebbenden liep 

over de kwestie van de paritaire samen
steJHng van het bestuur. De werknemen 
ates die pariteit. de werkgevers warea 
er in dit geval tegen. 

Nu kan de minister worden toegege
Ten, dat de Wet op de P.:S.O. die pari
teit in het algemeen voorschrijft. Maar 
ook Dadrukkelijk: in het algemeen, want 
:r.ij boudt tevens (iD artikel 7~) de moge
lijkheid in om daarvan "in bijzondere om
Btandigheden" af te wijken. En de beer 
~· Harto&- achtte die bijzondere om
atandighedeli gelegen in hét féit, dat er 
,.een overeenstemming was bereikt. 

De heer De Ruiter (c.H.}, die er pre
des zo over dacht, en onze geestverwant 
wilde dan ook een poging doen om dit 
wetsontwerp (iil het bijzonder dan het 
artikel omtrent de bestuurssamenstel
ling) zo om te buigen, dat men ook in 
de kring van de werkgevers in het zui
velbedrijf met meer tevredenheid dit 
wetsontwerp zou kunnen aanvaarden. 

Men ziet het immers wel zo, dat, wan
neer er iets van de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie (waarvoor men in land
bouwkringen volgens de getuigenis van 
de heer Den Hartog nog maar heel wei
nig warm loopt) wil terechtkomen, zij zal 
moeien steunen op de sympathie der be
trokkenen en er bij hen bereidheid zal 
moeten zijn om mede-verantwoordelijk
heid te dragen. 

Nu noemde men als dwingende reden 
voor de indiening van dit ontwerp, dat 
het productschap thans wettelijk zou op
leggen, dat het bedrijfschap voor Zuiv~l 
(oude stijl) straks zou moeten verdWIJ
nen. 

Maar onder deze oiiUitandigheden acht
te de heer Den Hartog dan maar beter 
(voorlopig) te opteren voor een Rijka
bureau met de nodige bevoegdheden, dat 
dan uiteraard zeker de apparatuur van 
het be4rijf~~ehap zou kunnen gebruiken. 

Amendementen 

0 m op àe poging, om 't wetsontwerp 
enigszins .,om te buigen", terug te 

komen: De paritaire eamenstelling, vrel
ke de minisiters De Bruyn en Mansholt 
ln hun ontwerp voorstelden, was: 9-9. 

Afge:r.ien van de hierin dUII tócb opge
nomen pariteit, was de beer Den Hartag 
van mening, dat in dit bestuur van' 18 de 
Tertegenwoordiging ...an de werkelijke 
producenten (met 6) hierin bepaald on
voldoende was. 

Die eigenlijke producenten in de sec
tor, waar het hier om ging, achtte onze 
woordvoerder alleen de veehouders en 
hun werknemers. Nu zou men die eigen
lijke producenten meer zetels kuunen 
verschaffen, maar men kou het totale 
aantal zetels ook verkleinen en die van 
de veehouders gelijk laten. 

Met een amendement in deze geest 
kwam nu de heer De Rulter (C.H.), welk 

amendement was mede-ondertekend door 
de heer Den Hartog. Dit amendement 
stelde een totaal aantal bestuursleden 
van 15 voor, in de verhouding 9-6. 

Toen de minister het bestreed, trok de 
heer De Ruiter het echter in. 

Gelukkig deed de heer Den Harlog dit 
zelf niet met een door hem ingediend 
amendement, dat door de heer De Ruiter 
wu mede-ondertekend. 

Natuurlijk kan men, afhanketfjk van 
de omstandigheden, om de Kamer tijd te 
beaparen, wel eens een amendement In
trekken waarvan men kan weten, dat 
het toch geen meerderheid haalt. 

In het algemeen echter geloven wif, 
dat wanneer het een eerleuze zaak be
treft en men zelf overtuigd is van de 
redelijkheid van :r.ijn -.ooratel, men het 
moet handhaven, ook al ia verwerping 
vrijwel zeker. 

In ieder geval: de heer Den Harlog 
· deed dat o.i. terecht met ·:r.ijn amende
ment betreffende de kwaliteitscontrole. 

Dit amendement was ingediend op arti
kel ~ van het ontwer]l. Bij dat artikel 
werd in de eerste plaats een opsomming 
gegeven van welke onderwerpen aan het 
productschap de regeling of nadere rege
ling zou worden overgelaten. 

In de tweede alinea van dit artikel 
werd echter bepaald, dat als zodanige 
aangelegenheden n i e t zouden worden 
aangemerkt: a: de vestiging, uitbreiding 
en stillegging van ondernemingen; b. de 
in- en uitvoer. 

DEN HA.RTOG 
...... hield vol.. .... 

Het -ndement-Dell Hartag wiJde -
onder die wtzonderlagen ook :alen opge
aomen: "c. de eehthelds-, Bamenstelllnp
- Jnraliteitaaangelegenheden betreffen
de melk. en daaruit verkregen produc.
ten". 

Wat ia namelijk het gn~? Wij hebben, 
zoals de heer Den Hartog terecht vut
stelde, in OJU!I land de kwaliteitscontrole 
:lien opkomen op buis van volkomen 
vrijwilligheid en wij hebben daarvan een 
verheugénde ontwikkeling gezien. 

Daak zij een voortreffelijk samenspel 
tussen overheid en bedrijfsleven is op dit 
gebied een organisatie opgebouwd, die de 
jaren door tot~algemene tevredenheid en 
met zeer gunstig resultaat is werkzaam 
geweest. Er bestond nu z.i. niet de min
ste aanleiding om hier te gaan ingrijpen 
en in datgene, wat goed werkt, verande
ringen te gaan aanbrengen. 

En zeker kon het niet op de weg lig
gen, de mogelijkheid te openen, dat bet 

DEZE BURGER 
heeft vorige week het zijne geschreven over de sc:hietdienderjournalist. Hij 
heeft, naar gij U misschien herinneren kunt, als zijn mening te ~ennen ge
geven, dat hij het voor het recht en de vrijheid van deze journalist, om te 
schrijven wat hij geschreven heeft, heeft opgenomen. 

Hij .bI ij ft het recht op vrije meningsuiting van iedere journalist, zo lang 
en zo ver en (desnoods) zo diep mogelijk, opeisen, zelfs als, met name 
deze zelfde schietdienderman dingen schrijft die deze .burger heel wat 
.bedenkelijker vindt, dingen, waartegen zijn gehele wezen in opstand komt, 
dingen zoals wat diezelfde heer onlangs schreef omtrent zijn eigen en 
dezen .burgers goede vaderland, dingen, zoals: "het is maar goed dat dit 
land ieder jaar drie meter zakt". ' 

Dàt schreef deze journalist en dàt vindt deze burger heel wat bedenke
lijker dan die ganse dienderalfaire. 

Want wie het .,maar goed" vindt dat zijn vaderland ieder jaar drie 
millimeter zakt, die bedoelt te zeggen, al doet hij dit kwasi-schertsender
wijs, dat hij het ,,maar goed" vindt dat op den duur zijn vaderland onder 
de zeespiegel verdwijnt en dat hij het .,maar goed" vindt dat zijn land 
wordt weggevaagd. 

Ik houd niet van braJiende vaderlandsliefde, maar ik houd wel van mijn 
vaderland en ik vind het onduldbaar daf iemand, die het zelfde vaderland 
heelt als ilc, het "maar goed" zou vinden als dit vaderland van de aarde 
verdween. 

Ik houd wel van grapjes, zelfs als zij wat ver gaan en ik boud van ironie 
zelfs als die aan de grens van het onbetamelijke ligr. 

Maar ik houd niet van .,grapjes", die te ver gaan en evenmin van 
ironie die de grens van het betamelijke verre overschrijdt. 

En iJ: vind, dat de nog zo bekwame schrijver (dat juist de bekwame 
schrijver) van een zeer veel gelezen hoekje (juist van een zeer veel gelezen 
hoekje) zijn verantwoordelijkheid niet duidelijk genoeg ziet. 
It vind ooi-, dat dit drie-millimeter-grapje even onverantwoordelijk als on

behoorlijk is. 
Een welbewuste beniing van de eenvoudigste oirbaarheidsgevoelens 

van alle Nederlanders en dus ooi- van die van 
DEZE BURGER 

productschap in dezen een taak zou kun
nen gaan vervullen. I n d i e n er al op 
het onderhavige terrein reorganisatie of 
aanvulling nodig mocht blijken, dan ligt 
hier naar de mening van onze geestver
want een taak öf voor het landbouw
schap, of voor een in te stellen bedrijf
schap voor zuivel (nieuwe stijl). 

De heer Den Hartog had de uiteenzet
tingen van minister Mansholt op dit punt 
in de nota naar aanleiding van het ver
slag taal van het orakel van Delph! ge
noemd. 

We kunnen dat begrijpen, en_ moeten 
erkennen, dat 's ministers mondelinge 
antwoord in de Kamer oJU!I, zelfs bij na
lezing in de Handelingen, al even weinig 
zekerheid heeft geboden. Eensdeels had: 
de minister zelf ook zeer veel waarde
ring voor hetgeen op dit gebled door de 
organen van het particuliere initiatief 
wu verricht en was hij ook TaD mening, 
dat zij vooralsnog nuttig werk konden 
blijven verrichten. 

Anderzijds wu de miniliter bepaald· 
van mening, dat die kwaUteltacontrole 
bepaaldelijk tot de taken TaD bet pro
ductsc:hap diende te behoreD. 

,,Zolang er geen wijziging in de om
standigheden komt" zullen •• bestaande 
otgaaen b- werk wel k ... - blijv
verrlchten, zo wu de tendenz van het 
ministeriële antwoord. Het la hieruit hl 
leder geval wel duidelijk, jat llua voo~ 
bestaan in deze Torm TQlkomen in de 
lucht komt te hangen en cle beer Dea 
Hartag deed 'er dWI goecl aaa, sija amea
dement te handhaven. 

Helaas had de minister door zijn halve 
toezeggingen de aanhang voor het amen
dement-Den Hartag toch dudanig weten 
"weg te zuigen", dat men in de C.H.
kring de heer De Ruiter ulfll Uet alleen 
staan en ook jkvr. Wttewaall van Stoet
wegen zelfs stemde tegen dit amende
ment dat :r.ij zelve had aede-ondert&o 
kend! 

Zo werd het amendement-Den Hartag 
teDIIlotte verworpen met 150 tegen 13 
stemmen. Met de V. V.D. stemden vóór· 
het afuendement de beer De Rulter (C. 
H.), ir. ·van Meel (K.V.P.), de twee ex
K.N.P.-ers, de Staatk.geref. lr. Van Dis 
(ds Zandt was niet aanwezig) en de twee 
aanwe:r.ige leden van de C.P.N.-fractie. 

De cons~smentencommissie 

E indelijk was daar dan nog de kwes
tie van de coJU!Iumentencommissie. 

In artikel 5 van bet ontwerp was opge
nomen, dat ook een "consumentencom
missie" zou worden ingesteld, welke aan 
het bestuur van bet bedrijfachap adviea 
zou hebben uit te brengen over nader 
aan te wijzen aangelegenheden, welke de 
voorziening Tan de coDIIUIIlent met melk 
en melkproducten raken. 

De heer Den Hartog verklaarde, zulk 
een commissie Tolkomeli "erbodig te 
achten en zij zou bet werk Tan het pro
ductschap nog maar belemmeren. Hij-. 
was ln het geheel niet baq, dat het con
sumentenbelang in bet gedrang zou ko
men. Daarover - bet ia In •e praktijk 
gebleken - waakt de eTerlleid op aeer 
nauwlettende wijze. 

Men kan, zo meende hij, ftiHI' zeggen, 
dat het voedsaelvoorzieninpbeleld, aoa• 
dat na 1945 is gevoerd, in sterke mate 
een coMumentenbeschermend karakter 
heeft gedragen. 

Onze geestverwant verklaarde nadruk
kelijk, daar tot DU toe ceen bezwaar 
tegen te hebben gehad, -)lij had er 
wel bezwaar tegen, indien men het doet 
voorkomen, alsof de e0111111ment is of 
drèigt te worden het willoos slachtoffer 
van de producenten. Op bet gebled van 
de voedselvoonieniDg ia dat hl leder ge
val bepaald niet zo. 

Die coMumenten-advieeeommlssie had 
Toeralsnog alleen sympathie bij de woord
voerder van de K.V.P.-fractie, lr. Vonde-
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DE STRIJD DER KAMPIOENEN 
Breng de Liberalen thuis in de V.V. D. 

Bundel de krachten der vrijheid 

Ook u moet er bij zijn I 
Natuurlijk, ook U moet er bij 

zijn. U wilt toch niet, dat juist Uw 
naam op onze erelijst ontbreekt? 
'Een steeels groeiende stroom van 
nieuwe leden wordt aangebracht. 
Was Uw opgave daar al bij? Zo 
niet, dan is het nu de hoogste tijd, 
êlit verzuim te herstellen. 

Uw partij heeft U nodig. 
Ja, juist U! Omdat die buurman, 

die vriend of die kennis door U nog 
·steeds niet is aangebracht als lid. 
· Een enorme stroom propaganda
materiaal wordt door het Alg. 
Secretariaat iedére dag verzonden. 
Zorgt u er voor I dat deze stroom 
nog groter wordt. Gebruikt de 
adressencoupons. leder adres dat 

U ons inzendt wordt met propagan
da-geschriften bewerkt. 

Maak de V.V.D. sterk! 
Uw partij heeft U nodig. 
Juist ur 
Wanneer U de kampioen-leden

werver over de maand November 
bent, ontvangt U als beloning een 
televisietoestel! 

Daarom: aan de slag! 

Première Film 
VVD-dag 

Op de contact-avond te Middel
harnis, welke gehouden zal worden 
op 24 Nov. a.s. en waar Mr. H. van 
Riel zal spreken over: "Opgaande 
Lijnen", wordt tevens voor de eer
ste maal de V.V.D.-dag-film ge
draaid. 

Wie wordt de kampioenledenwerver in de maand 
November? Er staat een TE LEVISifTOESTEL 

als beloning klaar! 

' 
AFDELINGSNIE UWS 

Ons Kamerlid drs Korthals 
vond te Soest een 

· aandachtig gehoor 
Voor de afdeling Soest-Soesterberg 

.Prak drs n: A. Korthals Woensdag 2 No~ 
vember j.L -voor- ·een· zeer aandachtiig ·ge
hoor over 1tet onderwerp Politieke Ont• 
wikkelingen in binnen_ en buitenland. 

In · zijn uitvoerig betoog wees de ·spr. 
er o.m. op, dat de V.V.D., die jaienlimg 

geijverd heeft voor belastingverlaging en 
grotere vrijheid voor het bedrijfsleven, 
allerminst een partij is,. die zich uitslui
tend bezighoudt met economisch!'! en n. 
nanciële politiek, doch dat zij · aiJ.ereeist 
strijdt voor het behoud ·van de geeste
lijke waarden van. ons. volk en in het bij
zonder voor het behoud van de geeste
lijke vrijheid. 

In~ dit verband ~wordt. gewezen; op.>.-de
horrding van-de partij tegenover het Bis•· 
scho,pi>elijk Mandeinent en de behande
ling vàn de Zondagsrust en dè ·crematiè-' 
wet. Als oppositiepartij heeft de . V. V.D. 
steeds .opbo1,1wènde critiek gegeven en 

Mr dr R. H. baron · 
De. V os van Steenwijk 

••• zeventigjarige ••• 
In September 1951 drongen de eerste 

gevolgen van de gestadige vooruitgang 
van onze partij ook tot onze Eerste-Ka
merfractie door. 

En die gevolgen waren verheugend, in 
dubbel opzicht: zij brachten een uitbrei
ding van onze V.V.D.-ftactie van 3 op 4 

daarbij de anderen de spiegel van het ge
weten voorgehouden. 

Na de pauze beantwoordde drs Kort
hals de schriftelijk gestelde vragen. 

De aanwezigen - er was een goede op
komst - kunnen op een zeer geslaagde 
bijeenkomst terugzien. 

Geslaagde forumavond van 
de afdelingen Hardenberg 

en Gramsbergen 
De afdelingen Hardenberg en Grams

bergen hebben een uitstekende beurt ge
maakt met het beleggen van een alge
meen forum op Donderdag 3 November 
i~ Hotel Lageher te Hardenberg. 

De forumleden waren: mr J. W. W. Y. 
de Jong, advocaat en raadslid te Almelo; 
ir J. Nysingh, rentmeester der Domeinen
in Zwolle; ir L. G. Oldenbanning, dir. 
van een Landbouwk. Laboratorium te 
Arnhem; mr dr H. K. de Langen, seer.· 
K.v.K. voor Drente te Meppel en mr H. 
Meulenbelt, accountant en advocaat te 
Almelo. 

U N'OVJ!:IIID:R UCJI- •aa. a 

zetels en op die nieuwe zetel kwam de 
niet zo lang daarvoor afgetreden Com
missaris der Koningin in de provincie 
Drenthe, mr dr R. H. baron de Vos van 
Steenwijk. 

Een parlementair debuut, dat toch ook 
niet helemaal e c h t een debuut was, 
want hij kende de dessous van het parle
mentaire leven wellicht beter dan menig 
reeds zittend Kamerlid. Elf jaar immers 
(van 1920 tot 1931) was de heer De Vos 
griffier van de Tweede Kamer geweest, 
na een tweejarig voorafgaand commies
griffierschap. 

Dertien jaar had hij, in zijn jonge tijd, 
dus gewerkt in de ,keuken" van het par
lementaire bedrijf en het Binnenhof 
vormde voor de heer De Vos van Steen
wijk- dus zeker geen onbekend terrein, al 
moest hij dan nu aan de andere zijde zijn 
dan in de jaren twintig. 

Sedert zijn intrede in de Eerste Kamer 
hebben onze lezers bovenstaande portret
foto in de "Parlementaire Flitsen" al me
nigmaal zien afgebeeld. Maar deze keer 
heeft haar plaatsing een zeer bijzondere 
betekenis. · 

Op 8 November 1885 werd de·heer De 
Vos van Steenwijk geboren; Dinsdag j.l. 
was hij dus zeventig jaar. Bij de vele ge
lukwensen, welke hij die dag ongetwij
feld van talrijke zijden mocht ontvangen 
voegen wij thans gaarne ook die van ~ 
redactie van ons weekblad. 

Niets zal ons liever zijn, dan nog héél 
veel malen een scherpzinnig betoog van 
onze geestverwant in het licht van onze 
schijnwerper te kunnen plaatsen. A. 

· De voorzitter van de Gramsberger af
deling stelde op een vlotte manier de le
den voor aan het publiek en nodigde uit 
tot het afvuren van vragen. Daaraan 
bleek geen gebrek en de vragen die ge. 
steld werden waren van groot en alge
meen belang. 

De meeste vragen betroffen de land
bouwpolitiek. 

De voorzitter van de afdeling Harden
berg, de heer Waterink, wees er in zijn 
slotwoord op, dat opnieuw was gebleken, 
hoe belangrijk voor iedere burger de poli
tiek is. Deel dit aan anderen mee, laat 
hen ook die belangstelling krijgen; wek' 
hen op tot lid worden, tot activiteit en 
draag de beginselen van de partij uit, 
opdat haar invloed op het landsbeleid' 
toeneme! 

Verder werden de forumleden terecht' 
ten zeerste bedankt voor de voortrefte..;' 
lijke wijze, waarop zij zich van hun taü; 
hadden gekweten. 

Wij hopen, dat deze en dergelijke bij
eenkomsten een goede invloed zullen heb
ben op de aanstaande verkiezingen! 

"Doe bet nu! Zend adressen aan bet Algememt Secretariaat" 
Gefrankeerd met .. 1 0 Cfll'!t .. post~:: 
zegel opsturen in gesloten envè- · 
loppe naar: 
Algemeen Secretariaat der V .V .0,. 
Koninginnegrocht 61, 
te 's-Gravenhoge. 

ADRESSEN-COUPONS LEDEN-COUPONS 
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(vervolg van pag. 2) 

ling en kennelijk ook bij de heer Welter. 
Alle andere woordvoerders waren of di
recte tegenstanders, of zij wensten in 
ieder geval deze commissie niet inciden
teel te zien ingevoerd zonder eerst advies 
daarover te hebben ontvangen van de 
S.E.R. 

En toen - tot verontwaardiging van 
minister De Bruyn - ook de heer Van 
der Ploeg namens de K.V.P.-fractie 
kwam verklaren, dat Q.eze tegen het be
treffende artikel zou stemmen, volgde 
minister De Bruyn naar het advies van 
ir. Vondeling en pam hij artikel 5 terug, 
om over deze gedachte eerst advies van 
de S.E.R. te vragen. 

Eventueel zou de ministèr dan later 
met een wijzigingsentwerp komen, om 
deze adviescommissie toch alsnog mogé-
lijk te maken. · 

Bij de eindstemming verkreeg het ont
werp toen tenslotte als vermeld, een 
meerderheid (40 tegen 25 stemmen). Voor 

' stemden dé K.V.P. en de P.v.d.A. Tegen 
stemden dus de A.R., de C.H., de V.V.D., 
de ex-K.N.P.-ers, de Staatk.-geref. en de 
C.P.N. · 

Het hiermede samenhangende ontwerp 
tot opheffing van het hoofdbedrijfschap 
·voor Zuivel, Margarine, Vetten en Oliën 
en. het bedrijfschap voor Zuivel, werd 
hierna z.h.s. aanvaard. 

Gezondheidswet 

Zoals wU in ons blad van 2 April in 
deze rubriek uitvoerig hebben be

schreven, vroeg minister Suurhoff Maart 
van dit jaar schorsing van de verdere 
behandeling van het ontwerp voor een 
nieuwe Gezondheidswet, in verband met 
de aanvaarding ·van een amendement
Mol (K.V.P.>. medeondertekend door ds 
Fokkema (A.R.), onze geestverwant de 
heer Zegering Hadders en de heer Van 
de Wetering <C.H.). 

Minister Suurhoff had dit amendement 
met klem ontraden en medegedeeld, dat, 
wanneer het toch zou worden aangeno
men, hti schorsing. van de verdere be· 
handeling zou vragen en zich nader zou 
moeten beraden. 

De Kamer zwichtte daarvoor dit maal 
nochtans niet en zo werd het aangeno
men met alleen de stemmen ·van de 
Pv.d.A. en de C.P.N. tegen (47 tegen 26). 

Wat beoogde nu dit amendement? Het 
verzette zich tegen een overwegend amb
telUke samenstelling van de Centrale 
Raad voor de Vol'ksgezondheid (en van 
de Provinciale Raden v. d. Volksgezond· 
heid), en wenste een paritaire samen·· 
stelling, 

Daar die Centrale Raad volgens het 
ontwerp echter uit 35 leden (de voorzit
ter inbegrepen> zou bestaan, moesten de 
voorstellers. om hun doel te bere~ken, 
wel in hun amendement· voorschrl}vèn, 
dat "te n min st e" de helft van de 
Raad zou bestaan uit vertegenwoordiger:; 
der particuliere verenigingel). en organi
saties. Min of meer onbedoeld dus, zou 
ook dit geen zuivere pariteit zijn, . 

Minister Suurhoff heeft er nu dit op 
gevonden. dat de voorzitter geen stem 
zal uitbrengen, zodat de overbl\ivende 34 
leden nu inderdàad paritair zouden kun· 
nen worden same.ngesteld. 

Daarover werd riu met de Kamercom
misSie overeenstemming berei·kt. De 
moeilijkheid was formeel alleen nog, dat 
het amendement' eenmaal was aangeno· 
men. 

De overgrote meerderheid van de Ka
mer <ook prof. Oud verdedigde deze me
thode) was echter bereid, het artikel nu 
te verwerpen, waardoor de weg voor de 
minister werd vr\jgemaakt, om bij nota 
van wijzigingen één nieuwe tekst in te 
dienen. waardoor nu de genoemde cen
trale raad (en de provinciale raad) in
derdaad zuiver partitair zullen zijn sa
mengesteld. De Kamer heeft aldus der
halve haar bedoeling volledig bereikt. 

Tevens is minister Suurhoff nog tege· 
moet gekomen aan {}e .'andere. destljds in• 
gediende amendementen, zodat o.a. in de 
adviezen dier .. raden . ook. .gemotiveerd. 
melding zal worden gemaakt van de 
eventuele afwli'kende gevoelens van de 
minderheid (eveneens een amendement
Mol) en alle drie de Kruisverenigingen 
zitting zullen krijgen in dé provinciale 
raden (amendement-Van de Wetering). 

Aldus tot tevredenheid van de Kamer 
~ewijzigd en aang~vuld, werd het ont~ 
werp Gezondheidswet riu z.h:s. aanvaárd. 
met de aantekening, dat alleen de C.P.N
fractie geacht wilde worden te hebben 
tegengestemd. 

Zeelieden-oorlogsslachtoffers 
D ~ Tweede Kamer beleefde verleden 

week ook nog het drama van de 
zeelieden-oorlogsslachtoffers. 

Drama voor zover het die slachtoffe;·~ 
betreft. maar drama óók door de houding 
van minister Algera. , 

Deze minister is zeker geen onbekwa. 
me en in het algemeen ook geen onsym
pa·chieke figuur. In bepaalde situaties 
wreekt zich bii hem echter de combina
tie van een zekere anti-revolutionaire 

' 

"st\ilheid" en een Friese "koppigheid"' 
<waarmede wij geeni!zins willen zeggen, 
dat à 11 e anti-revolutionairen "stijl" en 
alle Friezen beslist "koppig'' zijn). 

Trouwe lezers van deze rubriek zullen 
- zich herinneren, dat onze geestverwant, 

de heer Ritmeester, al meer als 'krachtig 
pleiter In de Kamer is opgetreden voor 
het goede recht van de zeelieden-oorlogs
slachtoffers. wier rechten door engharti· 
ge interpretaties worden beknot. 

Een nieuwe gelegenheid daartoe deed 
zich nu voor bii de behandeling van het 
ontwerp tot wijziging van de Wet bui· 
tengewoon pensioen zeelieden-oorloge• 
slachtoffers, waarbli enige verbeteringen 
werden aangebracht. 

O.a. zuilen nu ook alle schepen. welke 
vóór 1 Juli 1942 verloren gingen, even
eens als zeevaartuig in de zin van deze 
wet worden beschouwd en tevens wordt 
de pensioengrondslag verhoogd. 

En van deze gelegenheid heeft de4lecr 
Ritmeester in een bewogen en met een 
verbluffende documentatie gestaafd be. 
toog gebruik gemaakt om opnieuw uit
een te zetten, wat de ernstige bezwaren 
tegen de gevolgde praktijk zijn. 

MINISTER ALGERA 
...... mopperde ...... 

Die bezwaren waren ten dele ook reeds 
in het voorlopig verslag naar voren ge
bracht. maar de minister had die be
zwaren in ziin memorie van antwoord 
weggewuifd met algemeenheden als: "Er 
is geen grond om aan te nemen ...... "; 
"de veronderstelling...... wordt onjuist 
bevonden"; .,van een essentieel versehil 
is geen sprake"; "feiten, die op een on
gel\ikheid in rechtspositie en behande
ling tussen beide categorieën oorlogs
slachtoffers zouden wUzen, z!jn de on
dergetekenden niet bekend". 

De heer Ritmeester noemde dat stel
lingen,. waarvan het bewUs niet ·alleen 
niet geleverd is, maar ook niet te leve· 
ren valt. Ronduit gezegd begreep hij 
niets van dit alles. 

Is de minister dan zo'n vreemdeling in 
Jeruzalem? Hii noemde dat wonderl~ik 
èn ontstellend. Weet de minister nu wer
'kel\ik niets van de grote<grieven, die te
gen de uitvoering van deze wet bestaan? 
Dan was de heer Ritmeester bereid te 
trachten. de minister dit duidelijk te ma. 
ken. 

Causaal verband •••• 

A Hereerst was daar dan de kwestie 
van het causaal verband. Artikel 

3 van de bestaande wet kent recht op 
buitengewoon pensioen toe terzake vàn 
vermindering van arbeidsgeschiktheid 
ten gevolge van: 

a. verwonding of verminking in dienst 
van het zeevaartuig of zeevissersvaar
tuig door oorzaken, met de oorlog ver
band houdende; 

• b. ziekten of gebreken, welke geheel 
of gedeeltelijk het gevolg zijn van ver
richtingen of vermoeienissen, aan de 
dienst aan boord van het zeev&.artuig of 
zeevissersvaartuig tijdens de ·oorlog ver
bonden.. of van. de behandeling, onder
vonden tUdens gevangenschap door de 
vijand, of van bljzondere omstandigheden 
of toestanden. wel'ke zich bij de dienst 
aan boord van het zeevaartuig of zee
vissersvaartuig tiidens de oorlog hebben 
voorgedaan. dan wel tot uiting zijn ge· 

,komen onder over.wegende invloed van 
die verrichtingen. vermoeiènissen, be
handeling,· btizondere ómstandigheden of 
toestanden. voorzover die ziekten of ge
breken niet door eigen opzettelijk toe
doen zUp ontstaan of verergerd. 

Nu pon!!erde de minister de stelling, 
dat de verz'etswet tot voorbeeld had ge
strekt en dat alleen was afgeweken, voor 
zover het specifieke 'karakter van de 
scheepvaart' dit noodzakel\jk maakte. 

Die beide wetten - zo stelt de he
windsman - omschrijven gelijkelijk de 
voorwaarden, waarop zal worden uitge
keerd; in beide wetten: wordt causaal 
verband geëist met de oorlogsomstanqig
heden. 

Dit nu noemde de heer Ritmeester ten 
enenmale onjuist. De wet, welke verzet:;. 
pensioen toekent. eist verband met het 
verzet. d.w.z. door daad of houding deel· 
genomen hebben aan het verzet. Dat 
verzet, zo betoogde de heer Ritmeester 
(die daar wel iets van weten kan!), ge
schiedde vrijwillig, persoonlijk of in ver
band. Daarom werd bii de beoordeling 
ook nagegaan, of men diensten aan het 
verzet had bewezen, en zo ja, welke. 

Maar nu de koopvaardij. Daar wordt 
gesproken van dienst aan boord van het 
schip en deze dienst werd opgelegd door 
het Vaarplichtbesluit De dienst werd 
verplicht, 

De minister-president van het oorlogs
kabinet in Londen. · prof. Gerbrandy, 
heeft daaraan hoofdstuk VI van zijn 
boek: "Enige hoofdpunten van het Re· 
geringsbeleid in Londen", gewijd, waar
uit de heer Ritmeester citaten haalde, 
evenals uit een radiorede van 8 Juni 
1942 van de toenmalige minister van 
Scheepvaart die o. m. zei: "de gel
den moeten allereerst dienen voor het 
bouwen van schepen en ook voor het hel· 
pen en beschermen van de straks over
blijvende geheel of gedeeltelijke hulpelo
zen, directe of indirecte slachtoffers van 
de vaardwang, ·de bescherming van Uw 
arbeid en Uw bestaan, zomede dat van 
Uw gezin". 

De heer Ritmeester herinnerde er daar 
bij aan, dat op de in Mei 1940 buiten Ne· 
derland .vertoevende koopvaardijschepen 
en vissersvaartuigen ruim 20.000 man
schappen dienden en dat van deze be· 
manningen er ongeveer 3000 het leven 
hebben verloren als gevolg van vijande
lijke acties. 

Hieronder bevonden zich 1954 zeelieden 
van Nederlandse nationaliteit; de overi· 
gen wal'f!n Aziaten en andere vreemde-
lingen. -

Het hier geciteerde zo zei onze woord
voerder, spreekt duidelijke taal; het is 
eenvoudig niet mis te verstaan. En arti
kel 3 van de wet is hiermede volkomen 
in overeenstemming. 

Maar het ongeluk is, dat men hier aan 
"juristerij" doet; dat men allerlei juridi· 
sche spitsvondigheden zoekt om aan de 
slachtoffers te onthouden, waarop zij 
recht hebben. Men holt de wet uit en dat 
dient een einde te nemen. 

Er is geen sprake van, dat artikel 3 
causaal verband vraagt met directe oor
logshandelingen. Artikel 3a gewaagt van 
"oorzaken, met de oorlog verband hou
dende" en artikel 3b, waar het over ziek
ten of gebreken gaat, gewaagt van ,.ge
heel of gedeeltelijk het gevolg van ver
richtingen of vermoeienissen, aan de 
dienst aan boord . . . . t ij d e n s de o or-
1 o g verbonden". 

T ij den s de oorlog; iets geheel anders 
dan een causaal verband met de oorlog. 
Wat in de M.v.A. was geschreven, noem
de de heer Ritmeester dan ook een fa· 
bel. . . . en geen mooie! 

H~,ef~ men et wel enig idee van, onder 
welke druk deze zeelieden, die ieder 
ogenblik van de dag en de nacht gevaar 
liepen met hun schip op een mijn te lo• 
pen, te worden getorpedeerd of gebom• 
bardeerd, hebben geleefd? , 

RTTMEESTER 
..... . documenteerde verbluffend ...... 

Geleefd bovendien in volkomen onze
kerheid over het lot van huisgenoten en 
familie in het bezette gebied? Onder deze 
druk van vermeende en werkelijke geva
ren (hoeveel schepen zijn niet herhaalde· 
lijk door vliegtuigen gebombardeerd), 
zijn hart- en andere kwalen ontstaan en 
talrijke :Ziekten. 

Gehele reeksen van de meest dramati
sche gevallen liet de heer Ritmeester 
(met naam en toenaam) de revue passe
ren om aan te tonen in welke sprekend
droevige en dramatische gevallen noch
tans aanvragen om pensioen werden af
gewezen. 

En het scheve in deze situatie was bo
vendien, dat men met die enghartige <en 
onjuiste) interpretatie plotseling, in 1951 
was begonnen, want wederom aan de 
hand van talrijke voorbeelden uit de 
praktijk toonde onze geestverwant aan, 
dat men in 1949 en 1950 w e 1 juiste be· 
slissingen had genomen. 

Men had toen w e 1 steeds oog voor al· 
Ierlei bijzonderheden en deze regelingen 
waren - de heer Ritmeester hechtte er
aan, dit met grote erkentelijkheid te ver
klaren - te danken aan de instructie van 
de toenmalige minister, mr Spitzen. Hij 
wist niet, of die regeling nog bestaat, 
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maar zeker is, dat zij niet meer wordt 
toegepast. 

Nu heeft het hoofd van de afdeling 
Scheepvaart beslist, dat er causaal ver• 
band moet zijn met de oorlog. 

Buitenf{ewone Pensioenraad 

Wij hebben, helaas, geen ruimte meer. 
verder min of meer uitvoerig dit be

wogen pleidooi voor zieke of invalide 
zeelieden, die in de oorlogsjaren het va• 
derland én de geallieerde zaak onschat
bare diensten hebben bewezen, weer te 
geven. 

Wij moeten dus ook voorbij gaan aan 
de wijze van vaststelling der "percenta• 
ges van ongeschiktheid, waarvan de heer 
Ritmeester ook schrijnende gevallen van 
rechtsongelijkheid naar voren bracht. 

Wij moeten ons thans bepalen tot de 
vermelding, dat zijn verlangens zich ten• 
slotte hierop toespitsten, dat de zaak van 
de zeelieden-oorlogsslachtoffers zou over
gaan naar dat lichaam, da~ - terecht. 
blijkens de ervaringen - het vértrouwen 
bleek te hebben van de gehele Kamer: de 
Buitengewone Pensioenraad en - voor 
beroep - de Centrale Raad van Beroep. 

A mendement-Koersen 
De heer Ritmeester kon dan ook 

reeds aankondigen, dat de heer 
Koersen (K.V.P.) een amendement in 
deze geest zou indienen, mede-onder
tekend door hem en ir Posthumus 
(Arb.). 

Maar hoewel ook 's ministers directe 
geestverwant, de heer Stapelkamp, en 
de c.h.-afgevaardigde mr Beemink de 
minister "met een zoet lijntje" zover 
trachtten te krijgen, minister Algera 
was onvermurwbaar. 

Hij bleef, ondanks lang heen en weer 
gepraat: het amendement afwijzen. Ty
perend daarbij was, dat hij een gege
ven ogenblik uitriep: "Er bestaat nog 
zoiets als zelfrespect van het Depar
tement", daarmede toch wel sterk dE! 
indruk vestigend, dat hij dit uitslui
tend zag als een prestige-kwestie en 
dat hij, zich vastbijtend in een bepaal
de visie, waarin hij de ge he 1 e Ka
mer tegenover zich vond, op dat ogen
blik het belang of het ogenschijnlijk 
belang van zijn Departement of een 
bepaalde afdeling van dat Departe
ment stelde boven de zaak, waar het 
om ging. 

Helaas stond de minister in zoverre 
strategisch sterk, dat de ·meeste Ka· 
merleden het ontwerp zelf niet in ge
vaar wilden brengen of min of meer 
langdurig uitstel aandurfden. 

Motie-Koersen c.s. 

A nderzijds wilde de Kamer - te~ 
recht - toch ook niet loslaten 

hetgeen zij als de juiste oplossing zag. 
De heer Koersen trok zijn amende
ment nu in, maar diende een motie in, 
mede-ondertekend niet alleen door de 
heer Ritmeester, maar door vertegen
woordigers van a ll e andere Kamer
fracties (ook dus de A.R, en de C.H.), 
waarin de Kamer als haar verlangen 
uitspreekt, dat bij uitvoering van de 
-Wet zeelieden-oorlogsslachtoffers de 
Buitengewone Pensioenraad en de Cen
trale Raad van Beroep zullen worden 
ingeschakeld. 111 

Nog mopperde de minister tegen, dfe 
zich vooral tegen de heer Ritmeester 
richtte, wiens betoog wantrouwen in zijn 
beleid zou tot uiting hebben gebracht. In 
ieder geval vyllde de minister er voorals
nog van uitgaan, dat zijn Departement 
toch n i et geheel zou worden uitgescha
keld! 

Nog even willen wij hierbij vermelden, 
dat de heer Ritmeester ministeriële ver
wiJten jegens het bestuur van het Prin
seli Margrietfonds (dat zo voortreffelijk 
werk voor de zeelieden verricht), dat het 
onjuiste gegevens zou hebben verstrekt, 
met nadruk van de hand wees en aan
bood, de minister de bewijzen van de 
juistheid over te leggen. 

Het was toch wel minister Algera's 
eigen schuld, dat deze motie zonder hoof
delijke stemming en zonder de aanteke
ning van enige tegenstem werd aangeno
men. Een aldus aanvaarde glasheldere 
motie naast zich neer te leggen, zal zelfs 
minister Algera toch wel niet aandurven! 

* * * 
Timslotte zij nog vermeld, dat de Ka-

mer het ontwerp van minister Don
ker, houdende regelen betreffende het 
gebruik van de .Friese taal, in het bijzon
der in het rechtsverkeer", waarbij de eed 
in het Fries en, onder bepaalde waarbor
gen, ook de Friese taal in de Friese 
rechtszaal, worden toegelaten, z.ll..s. en 
met algemene stemmen aanvaard. 

Destijds, bij de behandeling 'van het 
ontwerp op het onderwijs in het Fries, 
heeft mevrouw Fortanier-de Wit het 
standpunt van onze fractie uitvoerig ver
tolkt. Op grond ongetwijfeld van de toen 
uiteengezette visie terzake, heeft onze 
fractie ook aan dit ontwerp haar stem 
niet willen onthouden. A. 



VBIJHEJD EN DEMOCRATIE 

"HET BEGIN VAN EEN BEGIN" 
Naar een Atlantische Gemeenschap 

Uitgave van de Atlantische Commissie 
door P. Brynen van Houtèn 

De Atlantische Commisise is geboren uit de samenwerking tussen de Vereni
ging voor Internationale Rechtsorde (V.I.B.O.) en de NederlandSe Baad der 
Europese Beweging, die beide de gedachte van een Atlantische Gemeenschap 
uitdragen. 

In de inleiding, stelt de Atlantische Commissie, dat de N.A.V.O. in haar opzet 
niet uitsluitend een militaire organisatie is, doch dat het tot haar doelstellingen 
boort, de samenwerking tussen de Atlantische landen op zo breed mogelijk 
terrein te bevorderen, 

In het eerste hoofdstuk "Democratie en Nationalisme hand in hand als 
krachten der vooruitgang", wordt de nadruk gelegd op de behoefte van de mens 
aan vrijheid, vrede en welvaart. 

De schrijver vertelt over de democratie sinds de Griekse tijd; hij haalt woorden 
aan van bekende men6en over de democratie (o.a. die van LincoiQ) en wijst er 
op hoe de dictaturen het woord democratie misbruiken. 

Hij vermeldt de vredesbewegingen door alle tijden heen en in volgende hoofd
stukken het verwordend nationalisme en opkomend federalisme, Het is William 
Peon die al een soort Europese federatie op het gebied der Buitenlandse Zaken 
had voorgesteld met als voorbeeld de Republiek der Verenigde Nederlanden. 

Een Pool Czartoryski, minister van B. 
Z. bij Czaar Alexander, streefde naar een 
volkenbond en hechtte waarde aan het 
zelfbeschikkingsrecht der volkeren. 

Het federalisme werd een doelbewuste 
overtuiging o.a. bij de federale grondwet 
van Canada 1867. waar deze een voor
beeld is geweest van het overbruggen 
van verschillen in ras en godsdienst. 

"De eerste wereldoorlog was een ge
volg van de wedijver der Europese na
tionalisten en van de afwezigheid van 
enigerlei federale oplossing van deze on
derlinge spanningen". (H. G. Wells). 

Ook "Versailles" verwierp het schade
Hik nationalisme niet. De Volkenbond 
kon de vrede niet handhaven. Als plaats
vervangend Secretaris-Generaal (1919-
1923) van de Volkenpond zag Jean Mon
net, dat de oplossing van het Europese 
vraagstuk in bovenationale samenwe:r
king gezocht moest ~orden. 

Coudenhove Kalergi begon in '23 te 
werken voor' een Verènigd Europa. 

Briand's plan voor een Unie tussen de 
Europese leden van de Vol<kenbond, te 
beginnen op economisch gebied, misluk
te mede door de dood van Stresemann 
en de economische Crisis van 1929. 

De ziekte van het nationalisme voerde 
tot de tweede wereldoorlog. 

De Engelse · marine-oficier Kenworthy 
voorzag de moeiHikheden. In 1927 publi
ceerde h\i ,.Will Civilisation Crash?". Hij 
stelde toen al een economische N.A.V.O. 
voor, waarvan Amerika en Groot-Brit
tannië de kern zouden vormen, doch 
waarbij hij ook rekende op Nederland, 
Zwitserland en de Scandinavische Sta
ten. 

De Amerikaanse journalist Streit ver
langde in 1938 in "Union Now'' een fe
deratie van de 15 landen, die toen reeds 
meer dan een eeuw met elkaar in vrede 
leefden. Generaal Smuts sprak in _octo
ber '43 tot de Britse parlementsleden. Hij 
zocht het evenwicht in de wereld in een 
samengaan van het Verenigd Koninkrijk 
met de Europese democratieën, opde.t 
deze combinatie zich daarna met de V.S. 
verbinden kon. 

De Verenigde Naties Zijn een vooruit
gang b\i de Vo~kenbond, doordat groter~? 
aandacht aan sociale en economische 
problemen wordt geschonken en niet 
ieder lid het recht van Veto bezit. De 
angst echter voor een wereldoorlog de
den verdragen ontstaan o.a. "Het ver
drag van Brussel" in 1948. 

Door de koude agressie van de com
munisten werd het . Noord-Atlantis.che 
verdrag getekend in 1949. De· bedÓeling 
was al in vredestijd een gemeenschap• 

DE POLITIEKE DOOR.BRAAK kan men van 
2 kanten bekijken • • . • 

Maar de KERKEI.-IJKE DOORBRAAK 

KAN MEN óóK VAN 2 KANTEN B~KIJKEN! 
Maar door uiterst eenzijdige voorlichting zijn zeer velen niet in 
de gelegenheid om kennis te nemen van de bezwaren van hen, die 
in deze kerkelijke .,doorbraak" een dodelijk gevaar zien voor 
werkelijk-vrijzinnig Christendom. 

Wilt U kennis nemen van deze bezwaren vraag dan gratis inlichtingen bij 
de adm. van "Zwingli" (adres: ds H. van Lunzen te Odoorn • Dr.) 
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pelijke verdediging op te bouwen <arti
kel 2). 

In 1948 kwam ook bijeen het eerste 
Congres van Europa in dE' Ridderzaal. 
Door Churchill's redevoeringen geïnspi
reerd ontstonden er particuliere organi
saties voor Europese samenwerking. 

Ten slotte ontstond een bovennatio
naal gezagsorgaan n.l. de Europese Ge· 
meenschap voor Kolen en Staal onder 
leiding van Monnet. Maar Frankrijk 
deed de Europese Defensie Gemeenschap 
mislukken. 

Daarna kwam de Westeuropese Unie, 
die niet veel van de N.A.V.O. verschilt, 
als het ware een kleiner bondgenoot
schap binnen een groter bondgenoot
schap is. EU de E.D.G. zou een kern met 
sterk bovennationale tendenzen binnen 
het Atlantisch bondgenootschap zijn gP.
bracht. 

De Europese en de Atlantische ont· 
wikkeling zijn parallel lopende ver
schijnselen. De N.A.V.O. handhaafde de 
vrede door z\in strijdkrachten. Doch 
Pearson de Canadese minister van B. Z. 
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schreef al, "dat de N.A.V.O. zich nimmer 
zal kunnen ontwikkelen als zuiver mili· 
taire alliantie". Ook Koningin Julianá 
sprak tot het Amerikaanse congres in 
'52: "dat men zich ook moest rich~en 
op het economisch, sociaal en cultureel 
welz\in". 

In Par\is bevindt zich een permanen
te, niet militaire organisatie, waarvan cle 
secretaris-generaal is Lord Ismay. Ook 
particuliere Atlantische organisaties be· 
staan er; zo in Nederland "de Atlanti
sche Commissie". Deze organiseerde een 
conferentie Maart '53 in de Ridderzaal 
te Den Haag. 

In Kopenhagen Sept. '53 werd een re. 
solutie aanvaard, waarin de wenselij•k· 
heid werd uitgesproken, dat de strevin
gen naar Atlantische samenwerking en 
Europese integratie ook in de toekomst 
hand in hand mogen gaan. 

In 1954 werd het statuut van de A.V.A 
(Atl. Verdrags Associatie) aangenomen. 
Uit Nederland is in deze particuliere or
ganisatie de Atl. Commissie toegelaten. 
Het doel is voorlichting te verstrekken 
over de N.A.V.O. en de solidariteit tus
sen de volkeren te bevorderen, enz. 

Mogen vooral de excerpten uit dit 
boekje velen ertoe brengen het te be
stellen bij de Nederlandse Raad der 
Europese Beweging, Alexanderstraat 2, 
Den Haag, giro 525600. De pr\js is f 1.-. 

* * * 
0 p economisch gebied is de moe1te 

waard een documentatie over Euro• 
pa, .,De Europese Gemeenschnppel\ike 
Markt". De prijs is f 0.50. De schrijver 
dr J. Wemelsfelder. Ook te bestellen 
bij de Ned. Raad der Europese Bewe
ging. Giro 525600. 

Den Haag, P. WALMA v. d. MOLEN
MEINDERSMA. 
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Politiek 
. 

nteuws uit de lwofdstad 

HET JAARLIJKSE PANORAMA OP HET 
DAADKRACHTIGE AMSTERDAM 

V ~orlopig verslag begroting 
Veel nieuwe zaken worden er In bet Voorlopig Verslag van de Gemeenteraad 

op de begroting voor 1956 niet aan de orde gesteld en het gros der 
ellollerwerpen la - belaas - overbekend. · 

Bet llija enclerwerpen, waarover men van jaar tot jaar vragen stelt, waarover 
111811 voornemens ten beste geeft Va.n de iijde van het college en waarover men 
yoor bet verdere eigenlijk niet veel meer hoort. . 

Bijvoorbeeld, ook nu weer, de vraag of B. en W. niet met het Rijk tot een 
repling kunnen komen (financiële bijstand) voor de Universiteit van Amsterdam, 
die een nationale functie heeft (het grootst aantal ingeschreven studenten), doch 
waarvan de kosten door de stad worden gedragen, En men weet, de stad moet 
tiaar elk jaar meer miDioenen bijleggen. 

Onlangs la er ook ia de raad (bij herhaling) naar gevraagd, toen de restauratie 
- uitbreldinpplannen aan de orde waren en toen heeft de wethouder gezegd, 
dat de zaak van de financiering van de Universiteit van Amsterdam aan bet 
RIJk was voorgelegd en dat de minister niet onwelwillend stond tegenover een 
regeling, die natuurlijk neerkomt op het nemen van een rijksaandeel in het verlies. 

De mededeling van wethouder De Roos en dit Voorlopig Versla&' hebben elkaar 
weliswaar gekruist, niettemln de zaak van de financiering van de Universiteit 
la er een die sinds jaren jaarlijks in dit Verslag terugkeert. Ditmaal voor het · 
laatst!? ! 

· Kunnen wij aan de hand van dit V sr
slag nog iets nieuws zeggen over de 
stand van de woningbouw in Amster
dam'? 

.,Sommige leden", en men begrijpt wel 
in welke politieke hoek zij schuilen, 
gaan daar met een voorzichtige teleur
stelling wat gemakkelijk overheen, doch 
"andere leden" zijn begrijpelijkerwijs zo 
diep teleurgesteld, dat zij hun misnoe
gen wat scherper geformuleerd op B. en 
W. richten. Er is voor . die scherpe te
leurstelling, zoals wij in deze kolommen 
zo dikwijls hebben betoogd, ook wel aan
leiding, 

Er wgrdt ons altijd meer yOQrgespie
geld dan er ooit wordt bereikt en dit 
~aar, waarin men verwacht dat slechts 
2500 woningen gereed zullen komen, 
lj)lijft men wel heel ver beneden elke 
belofte. · · 

H et lijkt niet ondienstig een heldere 
. passage uit dit Verslag hier eens 

iD. haar geheel te laten volgen. Het. be
treft die, waar een aantal leden wijzen 
op de weer belangrijk gestegen uitgaven 
en waarin hun opvatting als volgt gefor-
muleerd staat. ' . . 
· "Ook nu wordt de dekking in hoofd

zaak gefinancierd door een hogere bij
drage te ramen van het Rijk uit het Ge
meentefonds. Deze leden vroegen zich 
af of niet kan worden bevorderd, dát 
het percentage van deze bijdrage van 
het Rijk vroeger bekend wordt gemaakt, 
()pdat men bij bet samenstellen der be
groting met dit percentage rekening ·zal 
kunnen houden. Het is verheugend, dat 
~en dekking is gevonden voor hogere 
uitgaven, zij het dan in de hoop dat het 
Rijk meer zal bijdragen, maar deze leden 
vroegen zich af of de gemeente Amster
dam zich niet vastlegt op een steeds ho
ger niveau, door de vaste lasten steeds 
verder op· te voeren. In minder welva
rende tijd zal het moeilijk zijn hiervan 
afstand te doen". 

"In dit verband is door B. en W. in 
de nota ten geleide van de begroting te
recht opgemerkt, dat aan de rand van 
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de stad nieuwe tuinsteden verrijzen in 
totaal van een omvang en met een in
wonertal van een stad van middelbare 
grootte. 

De uitgaven voor onderhoud van dien
sten gaan nu pas merkbaàr op de be
groting drukken, terwijl het inwonertal 
van Amsterdam niet overeenkomstig toe
neemt. Men kan vaststellen, dat de in
woners van Amsterdam zich over een 
groter gebied verspreiden. 

Dit brengt met zich mede, dat in de 
naaste toekomst grotere bedragen op de 
begroting zullen moeten worden uitge
trokken. Hoe denken B. en W: deze ho
gere uitgaven op te vangen? Want aan- .. 
genomen kan worden, dat de Rijksbij
dragen niet steeds zullen blijven stijgen .. 

Een hogere bijdrage per hoofd van de. 
bevolking zal dus nodig zijn terwijl de · 
zgn. doelbijdragen zullen moe'ten worden 
uitgebreid". 

.,In dit verband wordt in het bijzonder 
gedacht aan de Universiteit en nog en
kele andere instellingen, die voor on3 
gehele land yan belang zijn. 

Deze leden meenden, dat de tijd ge- ' 
komen is, ·dat het Rijk een belangrijk · 
bedrag meebetaalt in de kosten van de 
Universiteit. Het verkrijgen van mldde
len door het weder instellen van een 
eigen belastinggebied is een illusie. 

Wel is het gewenst, dat de gemeenten 
een grotere zeggenschap krijgen in het 
vaststellen van de hoogte der Rijksbij-
4ragen en dat hierbij met de bijzondere 
positie van de grote steden, in het bij
zonder van Amsterdam, wordt rekening 
gehouden. Wanneer Amsterdam een 
eigen beleid wil voeren, ·zal een grotere 
zekerheid op financieel gebied noodza
kelijk zijn". 

r n ons weekblad hebben wij onlangs 
zonder enig commentaar de post uit 

de begroting vermeld van de onkosten 
van de auto's van B. en W. en de raads
leden. Officieel heet deze post "Kosten 
terzake van de Raad, Burgemeester en 
Wethouders en Commissievergaderin
gen". Nu leest men in dit Verslag het 
volgende commentaar: 

"Naar de mening van enige leden is 
de titel van dit volgnummer onjuist. Het 
grootste deel van de uitgaven, nml. 
f 95.000, heeft betrekking op automobie
len voor B. en W. De raad heeft geen 
automobielen ·ter b~hikking, Zelfs bij 
late sluiting der AYOndzitting en bij re
gen kloppen raadsleden dikwijls tever
geefs aan om een auto ter beschikking 
tekrîjgen .. · 

Volgnummer 54 zou moeten luiden: 
"Kosten van automobièlen van Burge
meester en Wethouders, eventueel thuis
brengen van Raadsleden en Commissie
vergaderingen". Beter ware het de kos
ten van de auto'svoor B. en.W. onder 
een afzonderlijke post te brengen. Zijn 
B. en W. bereid deze wijziging in de be
groting voor 1957 aan te brengen?" 

V oor de verandering nu eens een 
passage uit het. Verslag over de 

Kunst, een veelzeggend passage die ·als 
vo~t luidt: ' 

"Vele leden herinnerden er aan dat 
B. en W, bij de behandeling van d~ be
groting voor 1955 hebben medegedeeld, 
dat de Amsterdamse Kunstraad nage
noeg gereed was met zijn onderzoek naar 
de meest aanbevelenswaardige wijze, 
waarop d.e kunst hulp kan worden ge
boden. 

1956 · heeft .. veel refreinzang 
Op grond van die mededeling mocht 

worden verwacht, dat de zienswijze van 
de Kunstraad de Raad spoedig zou be
reiken en de Raad de gelegenheid zou 
worden verschaft een oordeel over deze 
zaken uit te spreken. Zulks is nog al
tijd niet geschied, hetgeen betreurens
waardig is, omdat zowel uit hoofde van 
de toenemende bemoeienis van de over
heid - ook de stedel~jke overheid -met 
de financiële aangelegenheden van de 
kunst, als uit hoofde van de noodzake
lijkheid de kunst een gezondere finan· 
ciële basis te verschaffen dan die, welko:! 
voortvloeit uit de toevalligheid van een 
jaarlijks opnieuw vast te stellen subsi
die, het uitwerken van en vaststellen 
van een nieuw systeem van financiële 
bemoeiing dringend gewenst is". 

Wij laten nog enkele vragen volgen, 
kenmerkend voor de vlotte gang van 
zaken in Amsterdam: 

.,Kunnen B. en W. mededelen of het 
onderzoek naar de fundering van het 
Stedelijk Museum reeds beëindigd is en, 
zo ja, welke resultaten dit heeft opgele
verd?" 

"Kunnen B. en W. reeds mededelingen 
doen omtrent de bevindingen van de 
ambtelijke commissie welke door hen is 
ingesteld om een on'derzoek in te stel
len naar de overschrijding van het kre
diet, verleend ten behoeve van de bouw 
van f!en nieuwe vleugel van het Stede
lijk Museum? Er moge aan worden her
innerd, dat deze commissie meer dan 
eèn jaar geleden is ingesteld". 

"Verleden .jaar is medege'*eld, dat .op 
korte termijn huisvesting voor het 'Po· 
neelmuseum zou worden gezocht. Wat 
zijn de resultaten van de pogingen ge
weest?" 
j_ ,,Het zelfde geldt voor· het Atnsterdaml
~istorisch Museum. Is ilan dit vraagstuk 
al iets gedaan?" 

·:. T enslotte maken wij dan nog een 
.' varia uit dit Verslag in telegram
st""!: 
··~oor de repróductieafdeling 

0V~ hèt ' 
ljitedelijk Museum is zowel voor inkom
sten als uitgaven f 1.- geraamd op de 
begroting voor 1156, Het blijkt, dat deze 

afdeling in 1954 een winst heeft gemaakt 
van f 54.398,28. Hoe zit dat? (Dit is ove
rigens een schijn winst, omdat op de zeer. 
hoge kosten van inrichting van deze af• .' 
deling niet is afgeschreven - red.). 

De gemeentelijke Dienst van de Stads
schouwburg vergt steed!f meer geld. Na
delig saldo nu geraamd op f 377.481. Ver
kapte subsidie (door te lage huur) aan 
de gezelschappen? Gaarne de zaken dut
delijk gescheiden houden! 

Gaarne meer inlichtingen over de 
Commissie Industriële Vormgeving, die 
voor f 10.000 op· de begroting staat. 

Uitgaven voor tentoonstellingen in 
Stedelijk Museum belangrijk gestegen, 
inkomsten echter niet dienovereenkom
stig. Hoe zit dat? 

Bemoeit Schoonheidscommissie zich 
met reclame aan en om Stedelijk Mu
seum? Mag daar wel een wakend oog 
aan schenken! · 

Bij beheer gemeentebedrijven blijft 
veel bij het oude, is er v\!el verstarring, 
menen vele leden. Enige merkbare is: 
stijging van lasten en opbrengsten, de 
laatste in mindere mate dan· de eerste. 
Hoe zit dat? 

Hoe staat het met de bouw van indus
triehallen. Zijn de gebouwde industrie
hallen een succes geweest? Hoe groot Is 
de vraag daarnaar? Gaarne antwoord. 

Nadelig slot van Gemeentelijk Ver
voerbedrijf aanzienlijk groter. Hoe te 
verklaren? 

Bij de behandeling van de vorige be· 
groting hebben B. en W. toegezegd te 
zullen overwegen, of lijn 3 van de Van 
Ba~?rlestraat over Vondelbrug moet wor
den doorgetrokken naar Const. Huygens
straat. Ontlasting van Leidse bosje. Wat 
is resultaat van die overweging geweest? 
. Hoe . Staat het · mèt vêrdèrè vèrV'al\ginjfi 
van trammaterieel? 

En tot slot als klap op een vuurpijl, 
die maar niet af wil gaan: "Hoe staat 
het met de beheersvorm van Schiphol?" 
<Peze vraag uit het Voorlópig Verslag 
zal vermoedelijk in ·1956 terugkeren ea 
dan haar tienjarig bestaan of tienjarige 
herhaling - hoe noemt men zoiets! -
bereiken). 

PROf.WITfEVEEN OVER DE 
OVERHEIDSUITGAVEN 

· Interet~t.~nte beschouwing in Eeonomisch-Statittitche 
Berichten 
(Ingezonden) 

In Economisch-Statistische Berichten 
van 19 Oct. jJ. .staat een artikel van 
prof. Witteveen, dat voor ons van bij
zonder belang is, niet alleen vanwege 
het grote wetenschappelijk vertrouwen 
dat prof. Witteveen in Nederland geniet, 
maar tevens omdat wij toch een geeste
lijke band met hem voelen. Dit artikel, 
hoewel niet gemakkelijk voor niet-eco
nomen, verdient toch zeker de aandacht 
van al diegenen, die zich willen verdie
pen in de materie der overheidsuitga
ven. Prof. Witteveen herinnert aan de 
uitspraak van de minister van Financiën 
bij de begroting 1955 n.l. .,dat ·grote 
terughoudendheid in de initiatieven ge
boden is" en concludeert na ruim een 
jaar: .,Men moet zich dan ook bijna af
vragen of de regering geleidelijk de be
heersing over het uitgaven-niveau ge
heel verloren heeft". Dàarna betoogt hij 
dat alles zich concentreert om de bin
nenlandse uitgaven en toont aan dat 
een juiste conjunctuurpolitiek, mede in 
verband met een inflatie, eist, dat de 
binnenlandse uitgaven omlaag gaan. Dit 
zal leiden tot: 

a. beperking van de huidige over-em
ployment (6,5 % vrouwen, 14 o/o 
mannen) die een hogere arbeidspro
ductiviteit en inperking van infla
toire krachten zal veroorzaken; 

b. een gunstig betalingsbalanseffect, 

Doet de regering dit niet dan zal zij de 
reeds jaren gevoerde averechtse con
junctuurpolitiek voltooien en daarvan 
ook alle consequenties moeten aanvaar- · 
den, t.w. het volkomen meegaan niet 
alleen met internationale inflatie, maar 

ook met een eventuele depre11ie (waar
in schr. voorlopig nog niet gelooft). 

De schrijver geeft tot slot drie oplos
singen voor dit probleem: 
1. beperking van Staatsuitgaven; hier

bij sluit hij aan bij Drees jr en geert 
zelf cijfers die de geïnteresseerde 
lezer zullen doen rillen (ambtenaren 
10.000 te veel sinds Juni 1955); 

2. opvoering van het percentage wo
ningbouwsubsidie (nu 1/3) in de 
bouwsector en het verschuiven van 
grote bouwwerken naar een depres
sietijd; 

3. belastingmaatregelen; in het begin . 
van zijn artikel heeft schr. reeds be
toogd dat de laatste belastingver
laging niet verantwoord was; nu 
bepleit hij opheffing van de moge- .. 
lijkbeid tot vervroegde afschrijving .. 
die tot nu toe een investeringssti
mulans is. 

In de verklaring van de minister van 
Finaneiën van twee weken geleden vin
den we de neerslag van . de derde oplos
sing. 

Tot zover deze sumiere samenvatting. ·. 
Ik kan ieder aanraden kennia te nemen 
van dit artikel als zodanig, als wel van 
de vele feiten en cijfers waarvoor nog 
zovelen blind schijnen te zijn. De V.V. 
D. voelt het als haar sociale plicht op 
deze feiten te wijzen al wordt dit door 
onze politieke tegenstanders graag uit• 
gelegd a1J1 ,.het politieke munt slaan uit 
onvermijdelijke situaties". Wij zijn een 
zo _deskundig man als prof. Witteveen 
dan ook zeer dankbaar voor zijn helder, 
zuiver wetenschappelijk betoog. 

I. SCHUYFF, A'dam. 
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN D.EMOCRATIE 

HET VRIJHEIDSBEGRIP VAN 
LIBERALEN EN ANDEREN 

De discussies bij de algemene politieke beschou
wingen draaiden, voorzover zij de grond

slagen der politieke partijformatie raakten, om de 
vraag: is er voor mensen van allerlei godsdienstige 
confessies, de Rooms-Katholieke niet uitgezonderd, 
plaats in de V.V.D.? Dat eenzelfde vraag gesteld 
kon worden - en ook gesteld is - ten aanzien van 
de P.v.d.A., ligt voor de hand, waar deze partij zich 
voortdurend op haar "doorbraak" -karakter beroept 
en zich als de enig ware doorbraakpartij voorstelt. 

* * * 

Dat het antwoord op deze vraag negatief is, 
wanneer het komt van de zijde der K.V.P. 

of der Antirevolutionnaire partij, is begrijpelijk. Zij 
toch stellen zich principieel op het standpunt: de 
rooms-katholiek hoort thuis in de K.V.P., de belij
dende protestant in de A.R. partij of in de C.H.U. 

Minder begrijpelijk is, dat ook van socialistische 
zijde een negatief antwoord kwam en wel bij monde 
van de heer Burger. Ook als men erkent, dat de 
socialistische fractieleider zich met zijn partij op het 
punt van de geestelijke vrijheid in een moeilijke 
positie gewe4'kt had bij de behandeling van het 
crematievraàgstuk, kan men enige - verwondering 
over het gewrongene van zijn betoog moeilijk onder
drukken. Zo bijv. waar hij de vraag stelde, of er bij 
de liberalen ook de vrijheid bestaat om de opvatting 
te hebben, dat er maar één wijze is om zalig te wor
den, een niet liberale wijze? En waar hij, om te be
wijzen dat noch de V.V.D., noch de P.v.d.A. het 
monopolie terzake van geestelijke vrijheid hebben, 
verwees naar een punt uit het A.R. beginselprogram, 
luidende: "alle burgers, onverschillig welke hun be
lijdenis aangaande de eeuwige dingen zij, te behan
delen op voet van gelijkheid". Daar toch kwam nu 
juist bij de crematie-regeling niet veel van terecht! 

Dat voorts de heer Burger zich beriep op een uit
spraak van de heer Bruins Slot, waarin deze zegt als 
grootste gevaar van de doorbraak te vrezen, dat Ne
derland weer geheel in de macht der vrijzinnigheid 
zou komen (in de macht, hoort U! voegde mr 
Burger er nog aan toe!) bewijst te meer, welke won
derlijke wegen de socialistische leider moest bewan
delen, om de liberale vrijzinnigheid te wraken. De 
heer Bruins Slot zal het door hem bedoelde gevaar 
vermoedelijk méér bij de P.v.d.A.-doorbraaktactiek, 
dan bij het beleid van de V.V.D. aanwezig achten! 

* * * 

A 1 even weinig steekhoudend was mr Burgers 
redenering, dat bij het liberalisme van de 

heer Oud het accent steeds sterker valt op een 
bepaalde levensbeschouwing. Om dit te "bewijzen" 
voerde hij aan, dat dan gesproken wordt van vrij
zinnig kiezerscorps, de vrijzinnige middenstander, de 
vrijzinnige partij, zoals de A.R. over de Gereformeer
de kiezer en Romme over het Katholieke kiezersvolk 
spreekt. 

Zou men in socialistische kring nooit over het 
socialistische kiezerscorps, de socialistische midden
stander en de socialistische partij spreken? En zou 
daarmee dan niet en bij de liberalen wel op een 
paalde levensbeschouwing gedoeld worden? Of 
zouden de liberalen, als zij over "hun" kiezerscorps 
enz. spreken, daarmede niet eenvoudig kunnen en 
mogen bedoelen de groep kiezers, die op zuiver 
staatk11ndige gronden hun stem -aan de candidaten 
der V.V.D. geven? 

* * * 
Dat hier inderdaad niet het levensbeschouwe

lijke element de voornaamste rol speelt, weet 
de heer Burger trouwens even goed als ieder ander. 
Hij bewees dat ten allen overvloede, door te verwij-

zen naar een zinsnede uit het V.V.D.-manifest vau 
17 Sept. j.l., waaruit juist blijkt, dat men in de 
V.V.D. "gelooft in een liberalisme, dat voor alles is 
een geesteshouding". En geesteshouding is nu een
maal iets anders dan levensbeschouwing! 

* * * 
Volgen~ mr Burger is het zo: eerst wanneer de -

Katholiek of orthodox-Protestant niet langer 
staande houdt, dat zijn levensinzicht, en geen ander, 
de weg der zaligheid is, dan kan hij liberaal zijn. 
Maar dan is het werkelijke probleem der vrijheid al 
geofferd op het altaar der liberale vrijzinnigheid. 

Daartegenover verheerlijkt de heer Burger zijn 
eigen partij, door te beweren, dat "wij onzerzijds 
niet slechts vrijheid opeisen voor de politiek vrij-· 
zinnige, maar ook vrijheid voor de orthodox-protes
tant en ook vrijheid voor de katholiek. Niet de vrij
heid om liberaal te zijn, maar de vrijheid om katho
liek of protestant te zijn in volle omvang''. 

Dit zegt· de leider van de partij, die bij de cre
matiewet de vrijheid van de voorstanders van cre
matie breidelde. En hij zegt dat tot een partij, die 
reeds 100 jaar geleden de katholieken hier te lande 
de vrijheid schonk om m volle omvang katholiek 
te zijn! 

* * * 

I n de V. V.D. - aldus mr Burger - domi-
" neert het levensbeschouwelijke element en 

't is daardoor, dat die partij niet wezenlijk openstaat 
voor aanhangers van andere levensbeschouwingen." 
Hij adstrueert dit door er op te wijzen, dat een po
ging, van de zijde der V.V.D.-jongeren ondernomen, 
om ook in de V.V.D. werkverbanden op levensbe
schouwelijke grondslag mogelijk te maken, door de 
heer Oud zelfs rigoureus afgewezen is." 

Wij volstaan met hieromtrent op te merken, dat 
het een niets met het ander te maken heeft, om ons 
dan te bepalen tot wat het belangrijkste is, zoals wij 
dat in de vraag in de aanhef van dit artikel formu
leerden: is er voor mensen van allerlei godsdienstige 
confessies, de rooms-katholieken niet uitgezonderd, 
plaats in de V.V.D.? 

* * * 
Dat onze partij in haar beginselprogram deze 

vraag met een positief "ja" beantwoordt, is 
bekend. Erkennende dat er voor de individuele 

r 
VERNIEUWDE RUBRIEK 

Na de noodgedwongen beperkingen der eerste 
na-oorlogse jaren zijn de dagbladen geleidelijk 
weer groter geworden. 

In het bijzonder aan het werk van de Kamers 
wordt daardoor steeds uitvoeriger aandacht gewijd. 
Enige grote dagbladen zijn zelfs alweer tot de 
voor-oorlogse methode van splitsing van verslag 
en (critisch) overzicht teruggekeerd. 

Op grond van deze overwegingen heeft de re
dactie besloten, een proef te nemen met het laten 
vervallen van de tot nu toe gegeven uitvoerige 
d o c u m ent a i r e weekoverzichten van het par
lementaire werk. 

Onze parlementaire redacteur krijgt daardoor 
thans ruimte voor korte commentaren in luch
tiger trant, waarin hij licht zal werpen op een 
enkel kernpunt en op de resultaten van de telken
male gehouden debatten over de voornaamste 
zaken. 

Anderzijds hoopt hij dan tevens de gelegenheid 
te vinden, in zijn nieuwe ,,Flitsen van het Binnen
hof'' waar nodig ook de "sfeer" der parlementaire 
vergaderingen voor de lezers te doen leven of 
bepaalde figuren uit de Kamer of van achter de 
Regeringstafel te belichten. 

REDACTIE V. EN D. 

~ 

mens een nauw verband bestaat tussen levensbe- ' 
schouwing en staatkundig beginsel, meent zij tevens, 
dat gelijk inzicht aangaande staatkundig beginsel 
bestaanbaar is, ondanks verschil van mening om
trent de diepste levensgrond. 

De vraag is slechts of iemand integraal katholiek 
of integraal orthodox-protestant kan zijn en in de 
V.V.D. met anderen kan samenwerken op de grond
slag van een gemeenschappelijk staatkundig beginsel. 

Deze vraag nu kan slechts beantwoord worden 
door de integrale katholiek of de integrale orthodox
protestant; die deze samenwerking overweegt. "Het 
antwoord op de vraag, hoe de geestelijke overtui
ging, waaruit het staatkundig beginsel voortkomt, 
behoort te worden verstaan (laat de V.V.D.) aan 
het individuele geweten over", zegt ons beginselpro
gramma dan ook terecht. 

Wat hieromtrent in ons beginselprogramma staat 
is dan ook iets gans anders dan wat de heer Burger 
er over geliefde te zeggen toen hij smalend sprak van 
het scepticisme van: ieder moet op zijn wijze zalig 
worden (waartegen de heer Burger braaf en dapper 
"neen" zegt!). 

* * * 

N u- gaat het hier niet om wat men bijv. wel 
"liberale" katholieken noemt in de zin van 

katholieken, die het met hun godsdienst niet zo 
nauw nemen. Vandaar dat wij spreken van integrale 
katholieken (c.q. integrale orthodox-protestanten). 

Vooropstellende, dat de zaken hier voor orthodox
protestanten anders liggen dan voor rooms-katholie
ken, bepalen wij ons nu tot de laatsten. 

Wij vragen dan eerst: wat is een integraal katho
liek, een katholiek, zoals mr Burger het noemde in 
volle omvang? 

Deze vraag is in ons verband al dadelijk niet in 
een enkele formulering te beantwoorden, daar de 
rooms-katholieke kerk als geheel geen eensluidend 
antwoord geeft op de vraag, welke politieke partijen 
voor de katholiek geoorloofd zijn. In Engeland 
maakt deze kerk evenmin bezwaar tegen de conser
vatieve als tegen de liberale of de socialistische partij, 
ofschoon de pauselijke stoel zowel de Engelse staats-· 
kerk als het liberalisme en het socialisme bij her
haling veroordeeld heeft. 

* * * 

E rasmus - om een voorbeeld uit een ver ver
leden te nemen - moge door ons . vereerd 

worden als prediker van verdraagzaamheid en voor- · 
stander van geestelijke vrijheid, hij koos toen het 
ei op aankwam in de strijd tegen Luther vóór Rome .. 

Wij vleien ons met de veronderstelling, dat een 
man als Erasmus, in onze tijd levende, liberaal zou 
zijn, zonder ook maar iets van zijn geloof prijs te 
geven, dat het rooms-katholieke was. 

Met dit voorbeeld nu wensen wij te volstaan, niet 
omdat wij het onderwerp dat ons hier bezighoudt, . 
niet gaarne nog uitputtender wilden behandelen, 
maar juist omdat het nu eenmaal zo is: de V.V.D. 
laat het aan het individuele geweten over uit te 
maken hoe men zijn s-taatkundig beginsel verbinden 
wil met zijn geestelijke overtuiging. Zij poogt geen 
mensen tot zich te trekken, die de liberale partij 
kiezen, omdat zij maar lauwe katholieken of lauwe 
protestanten zijn. Ook die mogen tot haar komen, 
zo goed als buitenkerkelijken en humanisten en wie 
zich in eigen geweten goed katholiek en goed pro
testant voelen, mits zij zich met het staatkundig 
beginsel der V.V.D. verenigen, op grond van hun 
overtuiging, dat vr;jheid, verantwoordelijkheid en 
sociale gerechtigheid de fundamenten behoren te zijn 
van een op christelijke grondslag berustende samen· 
leving als de Nederlandse (art. van ons Be~insel
program). DE R. 
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mende groei een verheugend kenmerk 
van de liberale Jongerenorganisatie 

De Jon«ereaorraal&atle voor Vrijheid - Demoeratie 1lad dit jaar Grenlngea tot 
eongresstad ceJwsell. Meer dul 200 jongeren kwamen op U eD 13 Noveodler in ciMe 
stad bijeen. 

dat uitbreiding van de leerplicht van 14 
tot 18 jaar noodzakelijk i.s, mits hierbij 
het part-time onderwijs als een aan deze 
leerplicht voldoende vorm van onderwijs 
wordt beschouwd; De jaarlijkse algemene vergaderingen worden afwisselend in het Noorden en in het 

Westen van het land georganiseerd. Dit jaar was het de Noordelijke stad van ons land. 
Vola-I jaar In de Z.idelijkste aldeliac vaa de JOVD, 111. Eind1loveJL 

dat het beheer van de openbare onder
wijsinstellingen voor een belangrijk deel 
mede in handen dient te worden gelegd 
van de voorstanders van dit openbaar on
derwijs; 

Bet congres werd ceopend door de Ykle-voerzltter vau de JOVD, dr E. Nordlohne, 
daar ck H. J. Boethef in West-Iwilë verblijft. 

Nadat dr Nordlohne de verschillende activiteiten van de JOVD naar voren had ge
haaltl. sprak de vice-voorzitter ea woord nn hulde, aan allen die in het parlement 
de liberale vrij]leid met soveel talent hebben verdedigd. 

dat de lichamelijke opvoeding als be
langrijke factor in het geheel van de op
voeding, bij alle takken van onderwijl! 
sterk dient te worden gestimuleerd; 

"Met professor Oud hebben enige 
hoofdbestuursleden en twee andere leden 
in het afgelopen jaar meermalen contact 
gehad," aldus dr Nordlohne. "U begrijpt 
wel, dat is het gevolg van het feit, dat 
het congres het verleden jaar goed vond, 
dat een delegatie van de JOVD zou gaan 
praten met een delegatie van de liberale 
partij. Dat gesprek is inderdaad op gang 
gekomen. 

Er zijn tot dusver twee bijeenkomsten 
geweest en ik geloof, dat> ik zeggen mag, 
dat het twee vruchtbare bijeenkomsten 
waren". 

De heel" Nordlohne merkte op, dat er 
over dit gesprek nog al wat misverstand 
was buiten en in onze kring. "Er zijn· er 
die denken, dat er onderhandeld wordt, 
en er zijn er, die denken, dat er grote 
meningsverschillen bestaan tussen de libe
rale jongeren en de liberale partij. 

Laat ik U gerust mogen stellen. Een 
gesprek voeren is heel wat anders dan 
onderhandelingen voeren. Hierbij komt 
loven en bieden te pas om een inzet. Maar 
bij het voeren van een gesprek gaat het 
erom, een ander deelgenoot te maken van 
eigen inzicht en opvatting. 

Dat er een gesprek gevoerd k o n wor
den bewees al dat er een behoorlijke ge
meenschappelijke basis wu. Die gemeen_ 
schappelijke grondslag is het liberalisme. 
Op de:re grondslag zijn zowel de JOVD 
als de VVD opgetrokken. 

De JOVD is daarom echter nog niet ge
lijk aan de liberale partij. De partij voert 
practische politiek. Ik garandeer U ech
ter, dat wij er nooit maar één seconde 
aan gedacht hebben, om de JOVD de weg 
van de practische politiek te laten op
gaan. Politiek bedrijven is voor de partij, 
daar blijven wij van af. 

Dat het hoofdbestuur het indertijd no
dig oordeelde, om met de partij te gaan 
praten, vond zijn oorzaak in het feit, dat 
wij vurig wensten, dat het liberalisme in 
Nederland zou glanzen en stralen. Wij 
hebben suggesties gedaan om het libera
lisme begrijpelijk te maken voor bredere 
kringen van ons volk. Wij hebben er op 
gewezen dat het wenselijk is, dat· er ge
bruik wordt gemaakt van de moderne 
Jniddelen van publiciteit. 

Wij hebben o.a al deze dingen, t.w. het 
propagandistische en het tactische effect, 
de organisatorische en de staatkundige 
kant belicht en besproken. Tot onze grote 
blijdschap is een grote mate van overeen_ 
~mming in denken en willen bij onze 
«esprekpartners gebleken. ED U zult wel 
gemerkt hebben, dat het liberalisme thans 
méér véérkracht heeft, méér van zich 
laat spreken, méér doet". 

De heer Nordlohne besloot zijn rede als 
volgt: ,,De liberale gedachte moge !Soms, 
hier en daar, ia de neergang zijn, maar 
telkens leeft zij weer op. En dat ia be
grijpelijk, want het liberalisme is de leer 
van de mens, die streeft Raar een samen
leving onder de aorm van de menswaar
àigheià. Het liberalisme is de ideologie 
van de principiële gelijkheid van alle 
mensen voor de wet en het recht". 

Hierna werd een aanvang gemaakt met 
cle hoisboudelijke vergadéring. 

Het nieuwe hoofdbestuur werd als volgt 
samengesteld: dr H. J. Roethof, voorzitte~; 
H. H. Jacobse, vice-voorz.; L. D. Ooster-
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veld en 0. Tammens, secretarissen; N. 
Booy, G. Dorsman, F. A. Hoogendijk, C. 
A. Hoorweg, mej. J. de Jonge, R. Lan
ting, mej. H. Naarding, mej. B. Y. d. 
Ploeg, L. Stapel en J. G. Uljee. 

dat grote aandacht dient te worden be
steed aan de culturele en maatschappelij
ke vorming van de leerlingen, zowel bij 
het lager als bij het voortgezet onderwijs; 

Een belangrijk punt op de agenda was 
de resolutie inzake het onderwijs. De re_ 
solutie werd met algemene stemmen aan
genomen en behelst: 

dat de gehuwde vrouw bij liet onder· 
wijs dezelfde rechten dient te krijgen lila 
gelden voor haar mannelijke collega; 

dat alle openbaar en gesubsidieerd on
derwijs kot!teloos dient te zijn; 

dat de toegang tot het hoger onderwijs 
voor studenten uit alle lager, van de be
volking mogelijk moet zijn; dat hiertoe 
de financiële barrières dienen te worden 
opgeheven door afschaffing van de eolle-

Flitsen van Het Binnenhof (1) 

Minister Van de Kieft, de lustige zeventige"" • Onberispeliik 
in de pantalon - Van de Universiteit naar de Volkshogeschool • 
Speelse neigingen - Ministerieel optimisme. 

M inister Van de Kieft is een lustige 
zeventiger. Zie de:re slanke figuur, 

gestoken in een (liefst licht) grijs c:oa
tuum, met altijd onberispelijke vouwen in 
de pantalon, met vederlichte tred en op
gewekt gezicht de Kamer binnentreden. 

Een roos in het knoopsgat er bij, en 
Excellentie Van de Kieft 210u kunnen 
doen denken aan een gelukkige ·bruid&o 
gom, die zijn stralende bruid tegemoet 
treedt. 

Men kan bewondering hebben voor 
de:re vitaliteit, zoals men kan genieten 
van de geestige boutaden, de snedige op
merkingen en de snaakse grappen van 
deze opperbeheerder van de schatkist. 

MINISTER VAN DE KIE FT 
•... geestige boutoden .... 

Wie luistert niet liever naar een geestig 
woord dan naar een kurk-droog betoog? 
Het is trouwens opvallend: financiële 
onderwerpen behoren nu bepaald niet tot 
de lichte kost, maar zij brengen niet al
leen de hupse Van de Kieft achter de re
geringstafel, maar op de katheder in de 
Kamer ook een oubollige figuur als de 
anti-rev. Chr. van den Heuvel - navol
ger van Heemskerks "jolig Christendom" 
-en de originele V.V.D.-er mr Van Leeu
wen, die, ogenschijnHjk huiselijk babbe
lend, op geheel eigen wijze uiterst scherp
zinnige en altijd deskundige opmerkingen 
weet te plaatsen. 

Van de wat steile, maar op ongeloof
lijk heldere en knappe wijze una

lang in de Kamer docerende pn~fesaor 
Liefünck naar de luchtig en lustig om 
zijn materie heea dartelende O?d-senator 

DEZE BURGER 
vindt het allemaal maar nror in de wereld met de :staatslieden bij de polilielr. 

Jn één wee.k gebeuren er genoeg dingen, die onze gTOOIOYders hun 
gehele mensenleven lang hadden bezig gehouden. 

In Indonesië heelt papa Soe.kamo zich op de höm geslagen en gezegd 
dat hif even groot is als Adoll Hitier is geweest. die zes millioen mede
mensen in zijn gasovelll! heelt vermoord, omdat zij van ander ras waren 
dan hij. Dit laatste zei ome er niet bij, maar dat zeg i r, mèt de aanteke
nimg dat 't maar raar is dat iemand z.ich .met zó iemand, en dan nog .met 
trots, vergelijkt. 

In Brazilië hebben ze "'"''' staatsgreep 1:1itgevoerd, om eeD staatsgreep 
te Voorkomen ea izl Argentinië zijn - bJoedelOGS, o bJ4:>edeloos - hoge 
heren afgezet ea andere heren aangezet. 

De heer Nasaer koopt wapens van achter het ij.ze.rea gatdijn e11 de he« 
Franco wil hem graag nog méér wapens Yerkopen, alles iJJ naam dei' 
democratie. . 

In Genève is de glimlach, wam 1:1 en ür en wij allemaal no11 echt zo 
helemaal in geloofden, op de gezichten bestorven tot :niet eens meer een 
diplomatielee grimas. · 

Plotseling hebhen de Verenigde Staten geen bezwaar meer legen toe
lating van vier landen tot de Verenigde Naties, een lidmaatschap waar
tegen zij zich jarenlang met hand en tand, en vanzelf op zeer principiële 
gronden, hebben verzet. 

En zo gaat u maar d66r. Geen mens die er iets van snapt, al geschiedt 
dit alles "in naam der democratie" en in gepatenteerd democratische landen. 

Geel m ij dan ons maar. 
De revolutie van de heer van Lissa Nesse! tegen de heer Welter en 

Lemaire is de enige politielee schok, die ik, deze gehele week, heb onder
gaan. Geen spetje bloed is eraan te pas gekomen; en wie de heer 
Schouten zal opvolgen als heer der kleine, luide heirscharen is een zaak 
die mij wel driftig bezig, maar toch niet uit de slaap houdt. 

De glimlachjes her en der in dit goede vaderland verstarren n ie t en 
bI ij ven een dagelijkse, oprechte vreugde voor 

DEZE BURGER. 
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gegeiden en toekenning van voldoende 
studietoelagen aan degenen, die aan ob_ 
jectieve selectienormen voldoen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
De congresrede werd uitgesproken door 

dr Kranenburg, uit Wierdingen. In deze 
rede zette hij uiteen hoe moeilijk het ia 
in de huidige tijd een aanpassing te vin
den aan de problemen die ons. worden 
voorgezet. 

"Wij lopen zo gauw achter de feiten 
aan .. , aldus de spreker. 

De liberalen hebben de krachten ontke
tend die de maatschappij de snelle ont
wikkeling heeft gegeven. Maar zullen wij 
in staat zijn dezt: :trachten in de hand te 
houden? 

Volgens à... Kranenburg zal dit moei
lijk gaan en staatsinmenging achtte hij 
hierbij onvermijdbaar. Hij hoopte dat de 
liberalen tot een herwaardering van de 
feiten zouden komen. 

Hierna werd een congres gesloten dat 
in alle opzichten een succes is geweest. 

FERRY HOOGENPI.JK 

Van de Kieft, was een hele overgang. 
Een collega op de perstribune drukte 

het eens aldus uit, dat we vap. de Uni
versiteit waren verzeild naar de Volks
hogeschool. Hij wilde - daar zijn we ze
ker van - daafmede beslist niets kwaads 
zeggen van de Volkshogeschool, ma:ar 
men begrijpt zijn bedoeling, die de over
gang inderdaad aardig weergaf. 

Als lid van de Eerste Kamer liet d., 
heer Van de Kieft zich soms zo gaa.n, dat 
men wel eens aan een conferencier moest 
denken. 

Toen hij bij zijn eerste optreden in de 
'!'weede Kamer daar ook als minister in 
dreigde te vervallen, gaf - men z.al het 
zich· herinneren - prof. Oud hem een 
vriendschappelijke e.n welgemeende waar
eehmring. 

Die zei: ,,De redevoering "ftiD de minia
ter was zeer onderhoudend u doorspekt 
met talrijke grapjes. Ik kan dat op zich
zelf best waarderen, maar lk geloof 
toeh, dat de minister op moet passen, dat 
het grapje niet de plaats van het argu
ment gaat innemen". 

Het deed de heer Oud denken aan de 
·debatten over de begroting van 1919, 
waarbij mr S. de Vries Czn als minister 
Van Financiën voor het eerst -n de be
crotingsdebatten deelnam. Ook die W&ll 

erg grappig, maar als minister van Fi
nanciën niet bepaald een succes! 

Sedertdien hebben we· het gevoel dat 
de heer Van de Kieft voortdurend zijn 
best doet, zijn speelse neiginca wat in 
te tomen, maar het resultaat la toeh altijd 
nog dusdanig, dat, zodra Zijne Excellentie 
aan het woord komt, de "gewone man op 
de tribune" stellig de prettll"fl ~~ensatie 
ondergaat van het 'WOOruitzlcbt op eea 
"gezellig uurtje". . . . 

Een man me~ :~:ulk een speel8e geest 
is onvermijdelijk ook een optimis

tisch man. Daarbij komt, dat het de laat
.te maal was, dat de heer V&D de Kiert 
als üd Tan dit Kabinet bij de algemene 
financiële beschouwingen zijn beleid had 
te verdedigen. Alleen 'n kniesoor zal het 
een politicus kwalijk nemen, als deze, met 
de verkiezingen in zicht, geneigd is, de 
situatie tegen het einde van zijn ministe
riële ambtsperiode letwat rftl~ voor te 
a tellen. 

Zo hoorden we dan van de ministers
tafel, di!Lt er geen betallngsbalalls-moel
Jfjkheden ·zijn, dat de positie van 0118 

JlrijspeU gmuttl~ is, dat er hl ons lalld 
geen ..erdrevea eredietex)l&..te is, o
schuldpoaitie aanmerkelijk la verbeterd. 
de begroting voor 1956, voor wat de Ge
wone Dienst betreft. ongeveer sluit, dat 
"onder de huidige omstandigheden van 
eeD te boge of zelfs veel te :nrare beJa&o 
üngdruk niet mag worden gesproken" en 

_ dat tenslotte, bet geheel overziende, de 
situatie in ons land economisch en :Unan
cieel vrij stabiel Is. A. 
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Ledenwerfactie: 

Op volle kracht vooruit 
Breng de Liberalen thuis in de V.V.D. 

Bundel de krachten der vrijheid 
Het -ntal afdelingen, dat thans bezig 

is op krachtige wijze de ledenwerfactie 
van het Hoofdbestuur te steunen, wordt 
steeds groter. 

Wij zijn tevreden, mft.ll,r nog lang niet 
voldaan. Pas dan, waoneer alle afdelin
gen, geen enkele uitgezonderd, zich heb
ben ingezet om van onze ledenwerfcam
pagne een nog groter succes te maken, 
kunnen wij voldaan zijn. 

Nog nooit was het aantal spontane aan
vragen OBl. iulichtingen over het lidmaat
schap der Partij zo groot als thans het 
geval is. Nog llOOit stond onze Partij zo 
in het middelpunt der publieke belang
stelling. De mogelijkheden voor het win
Heil van nieuwe leden zijn thans groter 
dan ooit. Daarom-is het de taak van alle 
afdellngsbesiuren om thans de haadell 
uit de mouwen te steken en aan de slag 
te gaan. 

U weet het, gratis propagandamate
rlaal kan bij het Algemeen Secretariaat 
worden aangevraagd. 

Gratis propaganda-materiaal 

Alle afdelingen die plaatselijk leden
werfacties willen organiseren kunnen bij 

het Algemeen Secretariaat propaganda
materiaal aanvragen. Gratis worden ter 
beschikking gesteld; de folder "Dit na.
.jaar staat in het teken van de Stembus" 
en het ,.Liberaal Manifest". De brochure 
. ,Opgaande Lijnen" is tegen kostprijs ver
krijgbaar. De prijs hiervan is f 0.30 per 
stuk, bij afname van 100 stuks f 0.25 en 
bij afname van 1000 stuks f 0.20. 

Maak veelvuldig gebruik van de sluit-
zegels die voor de ledenwerfcampagne 

zijn vervaardigd. Dit is een doeltreffende 
reclame, waarmede men de naam cier 
partij voortdurend onder de aandacht 
van buiteilstaanders kan brengen. Ook 
deze sluitzegels kan men bij het Alge
meen Secretariaat bestellen. De prijs 
hiervan bedraagt: f 1.50 per 100 stuks, 
f '7.25 per 500 stuks en f u.- per 1000 
stuks. 

Wie wordt 

in de 

maand November 

winnaar 

van het 

TELEVISIETOESTEL? 
\. J 

Boekenbonnen 

Door de heer Y. J. de Jong te Slie
drecht werd weer een 100ste lld aange
bracht en wel de heer A. Vis te 's-Herto
l'enbosch. Beide heren ontvangen een 
boekenbon ad f 10.-• 

Ook de heer J. van Driel te Maasdam 
bracht een 100ste lld aan en wel de 
heer Joh. Dam te Maasdam. De boeken
bonnell zijn inmiddels - deze prijswin
aaars verzoJtdeD. 

Leden van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de 
Y.Y.D. in Utrecht vergaderdeft 

De Vereniging voor Staten- en Raads~ 
leden van de V.V.D. heeft te Utrecht een 
vergadering gehouden voor de Gemeente
raadsleden van onze partij uit de in de 
provincie Utrecht gelegen gemeenten. 

Op deze vergadering, welke werd voor
gezeten door de heer ir :J. D. M. Bardet, 
waren vrijwel al · onze Raadsleden uit 
geaoemde provincie aanwezig, alsmede 
de heer K. H. Brandt, redacteur van 
.,Provincie en Gemeente". 

De heer Baniet wees er in zijn ope
ningsrede op, dat de bedoeling van deze 
bijeenkomst was, om gezamenlijk te be
spreken hetgeen door de V.V .D.-fracties 
bij de begrotingen naar voren gébracht 
kan worden. 

Spr. stelde als hoofdpunten aan de 
orde: de verkeersproblemen, de woning
bouw, de bejaardenzorg en de financiële 
verhouding tussen Rijk en Gemeenten. 

Het is van groot belang, dat aan het 
verkeersvraagstuk in elke gemeente vol
ledige aandacht wordt geschonken, om
dat het hierbij gaat om de veiligheid en 
het leven van de mens, op het moment, 
dat deze zich op openbaar terrein be
vindt. 

De bejaardenzorg is eveneens belang
rijk. Spr. gaf hierbij in het algemeen de 
voorkeur aan het door de gemeente sti
muleren van particuliere initiatieven. 

Woningbouw dient met vereende 
kracht bevorderd te worden, waarbij de 
bouw van huizen dient te prevaleren bo
ven de bouw van grote kantoorgebouwen, 
raadhuizen, politiebureaux, enz. 

Op deze uitvoerige inleiding volgde 
een geanimeerde bespreking, waarbij ook 
verscheidene andere onderwerpen dan 
de door de voorzitter genoemde aan de 
orde kwamen, o.a. het verlenen van sub
sidie aan kruisverenigingen, het hand
haven van het bereikte verzorgingspeil, 
het beleid bij industrievestiging, het op 
snelle en efficiënte wijze opheffen van de 
woningnood. 

Besloten werd in het begin van 1956 
wederom bijeen te komen. 

Vergadering verkiezingsraad 
De verkiezingsraad van onze Partij is 

Zaterdag 12 November j.l. te Amsterdam 
bijeen gekomen. 

Op 26 November a.s. zal dit college op
nieuw in de hoofdstad vergaderen. 
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Het Algemeen Secretariaat van 
de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie is gevestigd Konin· 
ginnegracht 61 te 's-Gravenhage, 
telefoon 111768 en 114375, giro 
67880. . 

Commissie voor 
Culturele Zaken vergaderde 

Subsidiepolltiek o.m. besprokeil 

Onder voorzitterschap van de heer D. 
W. Dettmeijer vergaderde dezer dagen te 
's-Gravenhage de Commissie voor Cul
turele Zaken van onze Partij. 

Voornaamste punt van behandeling 
was het ontwerp-Monumentenwet. 

Voorts kwam aan de orde de vraag. 
welke normen ten aanzien van de sub
sidie-politiek dienen te gelden. 

Het verlenen van steun aan amateurs
verenigingen werd van groot belang ge
acht, met name met het oog op vrije 
tijdsbesteding. 

Besloten werd mr H. :J. Zeevalking, al
gemeen secretaris van de N.A. T.U., uit te 
nodigen als lid tot de Commissie toe te 
treden. De heer Zeevalking heeft deze 
uitnodiging inmiddels aanvaard. 

De commissie is thans als volgt samea
gesteld: 

D. W. Dettmeijer te 's-Gravenhage, 
voorzitter. 
· R. Th. :J. Ie Cavelier te Amsterdam. 

Dr C. F. Diesch te Zwolle. 
J. M. · F. A. van Dijk te Amersfoort. 
G. H. 's-Gravesande te Bilthoven. 
Mej. M. Hardeman te 's-Gravenhage. 
:J. :J. Bornstra :Jr., te Wassenaar. 
Mr N. :J. C. M. Kappeyne van de Cop.. 
pello te Loenen a/d Vecht. 
:J. :J. van Mechelen te Amsterdam. 
Mr H. van Riel te 's-Gravenhage. 
P. A. Scheen te 's-Gravenhage. 
Mevr. J. F. Behouwenaar-Franssen te 

Rotterdam. 
Mevr. I. Simons-Rosenheimer te 

's-Gravenhage. 
Mevr. mr E. Veder-Smit te Huis ter 

Heide. 
Mr G. C. van der Willigen te Lekker

kerk. 
Mr L. :J. F. Wijsenbeek te 's-Graven

hage. 
Mr H. J. Zeevalking te Utrecht. 
Mej. mr M. M. F. van Everdingen te 

Den Haag, secretaresse. 

"Doe het nu! Zend adressen aan het Algemeen Secretariaat" 
Gefrankeerd met 1 0 cent post
zegel opsturen in gesloten enve
loppe naar: 
Algemeen Secretariaat der V.VD., 
Koninginnegracht 61, 

ADRESSEN-COUPONS 

Uw naam en adres: Dit adres kan b e w e r kt wor

den voor het V.V.D. 

I idmaatschap . 

te 's-Gravenhage. 

LEDEN-COUPONS 

Uw naam en adres: Als lid wil zich aanmelden: 
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WoonplaatS: • . • • ••• •• •••••••• •• •• •• • • . Woonplaats: ... :. . • •• •• •• •• • . • . • • • • •• • Woonplaats: ...••••.•.••••••.••••••••• Woonplaat1: •.••••••••••••••••••••••.. 
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Naam: Naam: 

Adres: Adres: 
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Naam: Naam: 
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Woonplaats: . . . • • • • • • • • •••• •• •• • • •• • • • Woonplaats: .••••••••••••••••••••••••• 

Naam: Naam: 
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Woonplaats: ......................... . Woonplaats: . . . . . . . . • . . . . • • . . • . . . . • .. . x: 
lnschrijvingsbewijs V.V.D.-Waarborgfonds. 
Ik teken in voor een bedrag van f ........ in eens/p. jaar/p. kwartaal 
• per postgiro op nr. 67880, t.n.v. Secretaris V.V .D., Koninginnegracht 61, 

's-Gravenhage. 
• per giromachtiging t.n.v. Secretaris V.V .D., KoninginDegracht 61, 

's-Gravenhage. 
• per bank op de rekening van het Hoofdbestuur der V.V.D., bij de firma 

R. Mees & Zonen, Rotterdam. 
• per postwissel t.n.v. het Algemeen Secretariaat der V.V.D., Koninginne-

gracht 61, 's-Gravenhage. 
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Adres: 

Woonplaats: 
Handtekening, 



Flitsen van Het Binnenhof' (11) 

De Kamer gaf tegenstroom • De motie van dr Luc:as • Barhertie 
wilde zic:h beslist gehangen voelen· Mr Van Leeuwen noemt man 
en paard • Effic:ienc:y-apparaat voor de Kamer? • Beraad over 
mogeliike c:oniunc:tuur-omslag. 

D e optimistische minister stuitte 
echter op een heel wat minder 

optimistische Kamer. De minister had 
dan toch maar gemeend, nà de indie
ning van ztin millioenennota plotseling 
twee maatregelen te moeten nemen (be
perking der vervroegde afschrijvingen 
en versnelde betaling der vennootschaps
belasting) om de nadelige zijden van de 
hausse en de overspannen arbe;idsmarkt 
te temporiseren. 

Maatregelen echter, die eenzijdig wa
ren gericht op het particuliere bedrijfs

. leven. 
· Wat stelde de Kamer nu tegenover het 

ministeriële optimisme? Het was een in
drukwekkende Uist, waaruit wij hier een 
paar grepen doen. 

Het staatsapparaat met zijn reeds 
meer dan 100.000 man aan burgerlijk 
rijkspersoneel groeit nog gestadig en 
niemand gelooft. dat het niet lijdt aan 
ernstige verstarring en in efficiency. 

Het uitgavenpeil is nog steeds, vrijwel 
over de gehele linie, stijgende en heeft 

. een ongekende hoogte bereikt. 
De defensie drukt als een loden last 

en wanneer de Nato-bondgenoot Ame
rika ons in de steek laat. zijn de naasf;l 
de gewone lopende kosten voor defensie 
honderden millioenen eisende noodzake-
1\ike vernieuwingen en vervangingen van 
het verouderde materieel voor ons volk 
van 10 millioen mensen niet meer te dra
gen. En bli een omslag van de conjunc
tuur zullen de grotendeels vastliggende 
staatsuitgaven het Nederlandse volk als 
een molensteen om de hals blijken te 
hangen. 

* * * 
E

n zo kwam dr Lucas. te zamen met 
onze geestverwant mr Van Leeu

wen. de anti-rev. Chr. Van den Heuvel, 
de c.h.-er Van de Wetering en de ex
K.N.P.-er Welter. met een motie, waarin 
werd uitgesproken. dat, gelet op de door 
de Regering genomen maatregelen tct 
afremming van de investeringen l.n !let 
particuliere beddifsleven, ook in de ovec
heidssector investeringa-beperking niet 
achterwege mocht blijven. 

MR VAN LEEUWEN 
.... voor .de vuist weg .... 

Minister Van de Kieft deed echter 
- dramatisch. De motie was een 

slag in de lucht, overbodig en "eigenlijk 
onvriendeHitk tegenover een Regering, 
die dat in haar geheel niet verdient". 

Maar zii was door de financiële spe
cialisten van vijf fracties ondertekend en 
dat betekende dus. dat zij wel zou wor
den aanvaard. ..Het pleit is beslist en 
Barbertje moet hangen", zo riep de ·mi
nister pathetisch uit. Waarop de heer 
Van Leeuwen terecht interrumpeerde: 
"Barbertje wordt juist geholpen!" 

Wilde minister Van de Kieft nu ~o 
graag de rol van verdrukte onschuld 
spelen, alias als de gehangen Barbertje 
fungeren? Dan heeft hii zijn zin gekre
gen. want de motie werd met 47 tegen 
23 stemmen aanvaard (alleen P.v.d.A. 
en C.P.N. tegen). 

De minister had de twee getroffËm 
maatregelen in de particuliere sector 
"meer een waarschuwingsschot voor de 

. boeg" genoemd. Welnu, wij vragen ons 
af: was een waarschuwingsschot van de 
Kamer voor de boeg van de overheids
sector nu zo vreemd? 

Over de andere suggestie van de heer 
Lucas zal het Kabinet zich beraden en 
het zal de Kamer dan bescheid geven. 

Mr Van Leeuwen toonde zich op dit 
punt vooralsnog niet zo erg enthousiast. 
Hij vreesde o.a., dat, wanneer de Kamer 
van zulk een apparaat gebruik zou gaan 
maken, de Regering op haar beurt dan 
óók de behoefte aan zulk een eigen ap
paraat zou krijgen, met het gevolg, dat 
er dan dus twee zouden komen. Om te 
beginnen dus: het tegendeel van bezui
niging. 

Ook dáár zit wat in. maar ondertussen 
lijkt het ons toch goed, dat dit probleem 
eens ernstig wordt bekeken. door Rege
ring en Kamer. Want een probleem ligt 
hier toch wel. 

Als de Kamer op bezuiniging en effi
ciency aandringt, zegt de Regering: Gij 
praat daar wel over. maar noem dan 
eens op, waar bezuinigd kan worden en 
waar niet efficiënt genoeg wordt ge
werkt. 

De Kamer antwoordt dan· weer: dat 
kunnen wii. althans op enigszins bete
kenende schaal. niet doen, want daar 
hebben wii het aparaat niet voor. 

.. * * 
Û nze collega van de N.R.Crt. be-

pleitte in dit verband een parle
mentaire enquête. Het is een interessar.
tè gedachte, die tegelijk zou kunnen 
worden bekeken. Maar ook hier kan 
men voorlopig wel een paar vraagtekens 
plaatsen. En dat zou dan in ieder geval 
geen permanent orgaan kunnen zijn, 
doch slechts een eenmalig onderzoek. 

Maar de vicieuze cirlkel zal hier toch 
ééns moeten worden doorbroken! 

Op de laatste dag kwam er - min of 
meer terloops - nog een belangwek
kende mededeling van de ministerstafel, 
n.l. dat .. in de boezem der Regering voor
besprekingen worden gevoerd over en 
men zich voorbereidt op een mogelijke 
conjunctuur-omslag". 

Dat lijkt ons heel nuttig, al zal de 
wiize, waarop die omslag er mogelijk 
komt. toch altlid wel weer een verras-
sing z\in! A. 

Tevens opperde de heer Lucas de ge
dachte. dat het wellicht nuttig zou zijn, 
aan de Kamer een apparaat van deskun
digen te verbinden, om de Kamer te hel.

. pen bli haar doelmatigheidscontróle, 
W8.arvan thans niets terecht kan komen; 
haar controle dus op de efficiency der 
uitgaven. 

HET SPANDE IN DE RAAD 
VAN BERGEN 

Dat gaf heel wat pourparlers. Het 
bracht zelfs minister Van de Kieft uit 
zi.in humeur. Wat wil Q.e Kamer eigen
lljk, zo vroeg hij: de Zuiderzeewerken 
stopzetten. of de bouw van de Velser
tunnel of die van de Tweede Hoge
school? 

Dat was nu ècht een beetje demago
gisch van de minister. Of er niet andere 
zaken ziin, die w e 1 best kunnen worden 
uitgesteld of afgeremd ! 

Varf beide soorten gaf onze geestver
want mr Van Leeuwen een aantal voor· 
beelden. Van de subsidies op de huren 
sprak h\i nu maar niet. 

Hij noemde thans andere gevallen. Ge
subsidieerd wordt de radiodistributie, 
doordat de tarieven de kosten niet dek
ken. Waarom geen economisch gerecht-
vaardigd tarief? · · 

Gesubsidieerd wordt de televisie. Het 
komt neer op ·f 100 pèr toestel per jaar. 
Waarom geen commerciële televisie? 

Moet. wat de . melk betreft, worden 
verdoezeld. dat deze nu eenmaal duur
eter wordt, indien. de ingecalculeerde 
lonen stijgen?. . 

Emigranten krijgen hun passage 'm 
•ndere kosten .. cadeau. . Last. voor . de 
schatkist: .f 32 millioen. 

En later, 'bi,i de verdediging van 1e 
door hem mede-ondertekende motie
l •.ICas, vroeg hij zich af, of het, na de 
u-.nvaarding daarvan, ook niet wense
Hik zou z\in, de investering, we~ke in de 
Kameruitbreiding wordt gestoken <voor
lopig) niet te doen doorgaan. 

Men zou er ook over kunnen naden
ken (zo merkte hti flintjes op), of het 
investeren in de vorm van uitbreidin& 
van het aantal Departementen nuttig is. 

Dat was. als we het goed hebben aan
cevoeld, een kleine en elegante steek on
der water naar dr Lucas zelf, wiens frac
tievoorzitter prof. Romme dagelijks pro
paganda maakt voor een apart P.B.O.
Departement bii de volgende Kabinets
formatie. 

Neen; ZUne Excellentie kan van de 
heer Van Leeuwen in ieder geval niet 
zeggen, dat hij geen mogelijkheden voor 
bezuinigingen en investeringsbeperkin
gen heeft genoemd. En dat was dan nog 
maar zo voor de vuist weg. 

Waarom de V. V.D.-
de zaal 

In Bergen (N.H.) brengt nog altijd de 
strijd voor het behoud van "Bello" of 
liever voor een goede railverbinding de 
gemoederen en ook de Raad in beweging. 

Een grote minderheid in de Raad, 
maar zeker een belangrijke meerderheid 
van de bevolking is n.l. van mening, dat 
een tram beter in de behoeften van deze 
seizoenbadplaats voorziet dan bussen ooit 
kunnen doen, terwijl de smalle Eeuwige 
Laan, die zelfs in deze mooie zomer het 
gewone verkeer gemakkelijk kon ver
werken, zeker onvoldoende zal zijn, als 
daarover bovendien . een in het seizoen 
zeer drukke busdienst onderhouden moet 
worden. Daarom zou dus de prachtige 
Eeuwige Laan ten offer moeten vallen 
of een kostbare nieuwe weg aangelegd 
moeten worden, waaraan slechts gedu
rende ± 6 weken per jaar behoefte be
staat, maar die het hele· jaar door een 
aantasting van het· natuurschool oplevert. 

In de Raadsvergadering van 29 Sept. 
j.l. staakten de· stemmen (6~) over een 
voorstel van de V.V.D.-fractieleider, E. J. 
van Rees Vellinga, ·om, nu wegaanleg ten 
behoeve van het busverkeer op korte ter
mijn niet kan plaats vinden, daar het uit
breidingsplan eerst gewijzigd dient te 
worden, alsnog de Berger Tramweg Mij 
i.o. gelegenheid te geven haar plannen 
uit te werken, daar daaruit geen enkele 
vertraging in de wegenplannen voort
vloeit. 

Vóór stemden, behalve de beide V.V.D.
ers, de 3 P.v.d.A.-raadsleden plus de 
P.v.d.A.-wethouder, tegen de 4 R.K. 
raadsleden, het Chr. raadslid en de heer 
Broersma, oud-communist, die nu zitting 
heeft voor "Gemeentebelangen". Eén 
R.K. raadslid was overleden en de op
volger nog niet beëdigd. 

In de mening, dat in de volgende ver
gadering dus herstemming zou plaats 
vinden, richtten de V.V.D.- ert P.v.d.A.
fracties zich met een schrijven tot Ged. 
Staten, teneinde hun interventie te ver
zoeken, opdat de rails niet inmiddels op
gebroken zouden worden en voorts tot de 

en P.v.d.A.-f'ractie 
verlieten 

.... 
Commissaris der Koningin om diens aan
dacht te vestigen op de naar hun mening 
partijdige houding van de Burgemees
ter, dr W. Huygens. 

Deze stelde zich echter op het stand
punt, dat het voorstel op grond van art. 
58, 2e lid van de Gemeentewet als ver
worpen moest worden beschouwd, daar 
de stemmen gestaakt hadden in een vol
tallige vergadering. Dit werd in de ver
gadering van 28 Oct. j.l. op juridische 
gronden besh·eden door het V.V.D,-raads
lid, mevr. mr E.P. Broekman-Vriesman, 
echter zonder succes. Een motie om op
nieuw over het voorstel te stemmen liet 
de voorzitter niet toe, als strijdig met de 
wet. 

Vervolgens vroeg .dè heer Broersma 
het woord voor het afleggen van een ver
klaring namens de meerderheid. Hierin 
werd de V.V.D."fractie. er . van beschul
digd, niet de belangen van Bergen te 
behartigen, ,maar dat is ook. niet de be
doeling", mevr. Broekman werd met 
Mata Hari vergeleken, de beide fracties 
werd het plegen van obs-tructie verweten, 
enz., enz. 

De voorzitter liet al deze beledigingen 
toe zonder de heer Broersma tot de orde 
te roepen en probeerde na de verklaring 
onmiddellijk tot het volgende agendapunt 
over te gaan. 

Een V.V.D.-voorstel tot schorsing van 
de vergadering werd verworpen. Toen de 
heer Van Rees Yellinga vervolgens het 
woord vroeg over deze "verklar-ing", wei
gerde de voorzitter dit ook. 

Me.vr. Broekman, ·van oordeel dat hier
mee de maat vol was, verliet hierop de 
vergadering, gevolgd door haar fractie
genoot en de 3 P.v.d.A.-leden. 

Toen één hunner nog opmerkte, dat bij 
de rondvraag het woord hierover toch 
niet geweigerd kÓn worden, antwoordde 
de voorzitter: "Dan schaffen we de rond-
vraag aft" · · · · · · · · · · · 

Over demOOl'atie gesproken .... _ 

Copic voOf' den rubmJr te 
zenden naaf': 

Me;ufff'. Joh. H. Springer, 
Alexande,..tf'C14& 14, HCI4f'lem. 

* * * 
Nieuws over de kadercursus 

in Utrecht 
1 n de· provincie U-trecht is weer de 

vrouwenkadercursus gestart. Het 
aantal deelneemsters is aanmerkelijk 
groter dan vorig jaar, n.l. 33 en wel 
als volgt over de provincie verdeeld: 
· Amersfoort 1, Baarn 1, Bilthoven 4, 

Driebergen 5, Soest 2, Utrecht 7, 
Vechtstreek 2, Zeist 10 en last but 
not least Vught 1! Deze laatste deel
neemster hoopt op de curus inspiratie 
op te doen voor haar eigen Centrale. 

De cursus wordt gehouden te 
Utrecht op acht Dinsdagmiddagen, om 
de drie weken. De deelneemsters zul
len zoveel mogelijk zelf over de ver
schillende onderwerpen korte inlei
dingen houden, waarna een deskun
dige de stof dan kan samenvatten en 
de discussie leiden. 

Onder meer zal gesproken worden 
over de troonrede en millioenennota, 
het radiowezen, ouderdomsvoorzie
ning, gemeentelijke en provinciale ao
litiek, wat heeft de V.V.D. in de af
gelopen periode bereikt en wat niet. 

Het eerste onderwerp is reeds op 25 

October behandeld, op 15 November 
vÖlgde de tweede middag, gewijd aan 
het radio-vraagstuk onder leiding van 

, de heer H. Machielsen te Hilversum. 
Het is de bedoeling, dat de deel

neemsters kennis opdoen van actuele 
vraagstukken en gewapend met deze 
kennis haar steentje bijdragen tot het 
bereiken van een goede verkiezings
uitslag. 

E.V.-S. 

Weer een vrouw in de Raad 
Er is weer een nieuw vrouwelijk 

gemeenteraadslid bijgekomen: 
mevr. G. H. Keyser-Hat•dick te 
Amersfoort. Proficiat! 

Stof voor samenkómsten 

Verschenen zijn en verkrijgbaar 
bij de Centrale-vertegenwoor

digsters: 
1e. jaarverslag zomer 1954-1955. 

Men komt hierdoor op de hoogte 
van de gang van zaken in onze 
organisatie en ook van de contac
ten die wij landelijk hebben met 
anderen. Dit kan aanleiding zijn 
ook de provinciale en plaatselijke 
contacten eens nader te bezien, en 
wat er verder in de eigen omge
ving al of niet gebeurt. 

2e. een opgave van onderwerpen die 
aanbevolen worden voor vrouwen
bijeimkonisten; met vermelding 
van enig_ documentatiemateriaal. 

J. H.S. , _______________ J 

Vergadering 
.. Werkcomité V. V.D.-Dag 

J.l. Vrijdagavond kwam onder voorzit
terschap van de heer D. W. Dettmeijer 
het werkcomité ter voorbereiding van de 
V.V.D.-dag op 17 September j.l., bijeen. 

In deze .vergadering werd uitvoerig ge
sproken over de verschillende aspecten, 
organisatorisch zowel als uit oogpunt van 
propaganda van de V.V.D.-dag. Boven
dien werd door de deelnemers aan de 
smalfilm-wedstrijd op deze dag gehouden, 
het resultaat van hun werken vertoond. 

Over het algemeen kan worden gezegd, 
dat de door de wedstrijddeelnemers op 
de 17e Sept. opgenomen films uitstekend 
zijn geslaagd. Het ligt ·in het voornemen 
om van de verschillende films één V.V.D.
dag film samen te stellen. 
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Flitsen van Het Binnenhof (111) 

Vaag getheoretiseer bii Maatschappellik Werk· Subsidiebeleid 
en verzuiling • Mooie taak der maatschappeliike werksters • De 
voorlichtings-olievlek • Gerepatrieerden. Indische Nederlanders 
en de Ambonezen in Nederland • Voorzichtig met onze trouwste 
vrienden! 

Geen begroting, welke tot zo zwaar 
en tegelijk vaag getheoretiseer 

aanleiding geeft als die van Maatschap
pelijk Werk. Voegen wij daaraan toe, dat 
subsidiebeleid en de ,zuilen" hier een be
langrijke rol spelen,. dan weet de lezer 
wel zo ongeveer, wat er te koop is. 

Ons ligt zulk getheoretiseer niet zo erg 
en dat geldt óók voor onze geestverwant, 
de heer Ritmeester, die dit onderwerp in 
de Kamer behandelt. Maar het echte, 
warm-menselijke maatschappelijk werk, 
ligt hem, als sterk sociaal voelend man, 
terecht juist zeer na aan het hart. 

Vandaar zijn zorg over het gebrek aan 
maatschappelijke werksters en zijn be
langstelling voor haar opleiding, welke 
geheel onder dit Departement zou moe
ten komen en niet mag worden verwaar
loosd of te zeer bekort. 

Men weet het: de heer Ritmeester heeft 
van den beginne af op het standpunt ge
staan, dat, nu dit Departement er een-
maal was, men kan erkennen, dat er ge
noeg werk voor is, maar dan moeten ook 
alle taken, welke andere Departementen 
op dit gebied verrichten, naar het nieu
we Departement overgaan. 

Wie de ambtelijke verhoudingen kent, 
weet, dat zoiets echter niet gemakkelijk 
gaat. Daar komt heel wat touwtrekkerij 
aan te pas en het is - zoals de heer Rit
meester vaststelde - na drie jaar respijt 
voor het doorstaan der kinderziekten 
van een jong Departement, toch wel te 

betreuren, dat ook de organieke indeling 
van het Departement nog niet is vol
tooid. 

••• B epaald bezwaar had de heer Rit-
meester - en de heren Fokkema 

(A.R.) en prof. Lemaire (ex-K.N.P.) spra
ken in ongeveer gelijke geest - tegen 
de nieuwe afdeling Perszaken, waarvoor 
f 17.500 was uitgetrokken ten behoeve 
van een voorlichtingsambtenaar (in de 
rang van administrateur) en een admini
stratieve kracht. 

Het ligt in het voornemen van minis
ter· Van Thiel, dit Voorlichtingsbureau 
op zijn Departement zo bescheiden moge
lijk te houden. De nieuwe hoofdambte
naar zal rechtstreeks ressorteren onder 
de secretaris-generaal en van een eigen
lijke aparte afdeling kan niet worden ge
sproken, zo verzekerde de bewindsman. 

Maar de heer Ritmeester vreesde, dat 
wij hier wel weer zouden krijgen te ma
ken met een olievlek, die zich meer en 
meer zou uitbreiden. Een verwachting, 
welke, gezien de ervaring met andere 
dergelijke pers- en voorlichtingsdiensten 
(zij tellen tezamen reeds ruim 300 man), 
nog zo vreemd niet is ! 

De heer Ritmeester, niet overtuigd door 
de ministeriële verdediging, vroeg stem
ming over de desbetreffende post der be
groting. 

Met 60 tegen 12 stemmen gaf de Ka
mer er haar zegen aan. Tegen: de V.V.D., 

DE POLITIEKE DOORBRAAK kan men van 
% kanten bekijken • • • • 

Maar de KERKEl,IJKE DOORBRAAK 
KAN MEN óóK VAN 2 KANTEN BEKIJKEN! 
Maar door uiterst eenzijdige voorlichting zijn zeer velen niet in 
de gelegenheid om kennis te nemen van de bezwaren van hen, die 
in deze kerkelijke "doorbraak" een dodelijk gevaar zien voor 
werkelijk-vrijzinnig Christendom. 

Wilt U kennis nemen van deze bezwaren vraag dan gratis inlichtingen bij 
de adm. van "Zwingli" (adres: ds H. van Lunzen te Odoorn - Dr.) 
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0 

0 
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RITMEESTER 
.... geen getheoretiseer . ... 

de Staatk.-geref. en de C.P.N. Ook de 
heer Van Sleen (Arb.) stemde tegen, 
maar dat was, naar hij verklaarde, bij 
vergissing. 

De heer Ritmeester had echter meer 
succes dan uit deze cijfers zou kunnen 
blijken. 

De voorzitter van de A.R.-fractie, dr. 
Schouten, legde vóór de stemming n.l. de 
verklaring af, dat hij we 1 bezwaren had 
tegen de organisatie en de omvang van 
de voorlichting, maar dat hij thans niet 
incidenteel wilde tegenstemmen. En on
geveer gelijkluidende verklaringen wer
den afgelegd door mej. dr De Vink (K. 
V.P.), mevr. Heroma-Meilink (Arb.) en 
de heer Van de Wetering (C.H.). 

Ondertussen, juist gezien de bezwaren 
van velen tegen de organisatie en de om
vang der voorlichtingsdiensten, was d i t 
nu een prachtige gelegenheid geweèst 
om tègen iets te stemmen, dat weer geld 
zou kosten. Ook hier heeft de V.V.D. 
weer een bezuinigingsmogelijkheid aan
gewezen, maar de Kamermeerderheid 
heeft deze mogelijkheid niet willen grij
pen. 

Ook weer iets om te onthouden ! 
• • • 

Verder liep het debat, als vorige ja-
ren, nog over drie problemen, wel

ke alle een gevolg zijn van de vroegere 
souvereiniteitsoverdracht: de gerepatri
eerden (waarbij het vooral ging om de 
controle op de z.g. contractpensions), de 
Indische Nederlanders in Indonesië 
(waarbij de heer Ritmeester de betreu
renswaardige incidenten en wrijvingen 
in Surabaja uitvoerig behandelde) en doe 
Ambonezen in Nederland. 

Wat de Iaatsten betreft bevestigde mr 
Van Thie!, dat zij volkomen worden vrij
gelaten in de beslissing over hun al dan 
niet repatriëring. "Z o ge n a a m d e re
patriëring" zei prof. Gerbrandy, want zij 
gaan naar voor hen "vijandig land". 

Minister Van Thiel liet de kwestie van 
de status der Ambonezen in het midden. 
Hij k o n dat ook doen, want hij draagt 
nu eenmaal als minister van Maatschap
pelijk Werk persoonlijk alleen de verant
woordelijkheid voor het verzorgingsbe
Ieid. 

Maar het is, naar het ons voorkomt, 
goed, dat hij nog eens gewaàrschuwd is, 
hier uitermate voorzichtig te zijn. En ook 
in die malle kwestie van de geëiste spijt
dan wel loyaliteitsverklaring is nog altijd 
geen officiële zekerheid verkregen. 

Nederland zij voorzichtig met lot en 
leven van wat eens zijn trouwste aan
hangers waren in het voormalige Neder
lands-Indië ! A. 
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VBUBEID EN DEMOOBATIE 

Het platteland en de cultuur 

Tentoonstellingsanto's zouden 
bruikbaar hulpmiddel 

wellicht 
• • 

ZIJD 

een 

Een probleem, dat nadere bezinning vraagt 
De gemeente Den Haag heeft een nieuwigheid: sinds enige tijd beschikt men er 

u.I. over een tentoonstellings.-auto, prima uitgevoerd en aantrekkelijk verzorgd. 
Men schijnt er zeer mee in zijn schik te zijn. Vertelde de wethouder niet, dat bij 

zijn weten, Den Haag de primeur ervan heeft in Europa T Alleen Amerika wa& 01111 

voor, maar dat is dan ook het land van de onbegrensde mogelijkheden. 
Of de behoefte aan een dergelijke auto bestond '!' Kennelijk wel, want anders zou 

men tot aanschaffing stellig niet hebben besloten. Toch doet het hele geval de nuch
tere beschouwer wat vreemd aan. 

Den Haar bezit talrijke musea, verscheidene kunsthandels en winkelS, waar :kunst
voorwerpen, etc. bezichtigd kunnen worden; de stad heeft bovendien diverse gelegen-

• heden, waar broeden en zusters in de kunst elkaars werk bezichtigen en bespreken 
en het publiek op tentoonstellingen van harte welkom is. 

Er zijn vele middelbare scholen, waar de opgroeiende jeugd in kennis gebracht 
wordt met oude en nieuwe kunst. · 

Het aantal lezingen, dat ieder jaar wordt gehouden, i~~o omvangrijk en iedere-Dage
naar, met een beetje belangstelling voor de kunst kan er te kust en te keur gaan. 
Bovendien zorgen een uitgebreid net van tramwegen, een dito net van autobussen 
ervoor, dat men van elk deel der stad uit in korte tijd en met geringe kOBten, elk 
museum en elk gebouw, waar van kunst genoten kan worden, kan bereiken. En nu 
dan de tentoonstellings-auto er nog bij; die de kunst bij de mensen op het plein of in 
de wijk brengt, wat wil men nog meer T 

Wat zijn de bewoners van de grote ste
den in dit opzicht toch bevoorrecht 
boven die van het platteland! Honderd
duizenden plattelanders moeten het doen 
zonder een museum, zonder lezingen over 
kunst, zonder tentoonstellingen van oude 
en nieuwe kunst, zonder kunsthandels. 
En als ze dergelijke instellingen zouden 
wTllen bezoeken, moeten ze een behoor
lijk eind reizen, waarbij nog komt dat 
musea en dergelijke in de avonduren ge
sloten plegen te zijn. 

Nee, met al ons gepraat over cultuur
spreiding zijn we nog maar weini·g opge
schoten. 

Dat men in een stad als Den Haag met 
de kunst de mensen gaat opzoeken, zou 
er op kunnen wijzen, dat de interesse 
voor de kunst bij vele Hagenaars minder 
groot is dan men zou verwachten. Als 
de burger niet tot de kunst komt, komt 
de kunst tot de burger. 

We zullen aan het einde van het eerste 
jaar wel vernemen, of ook dat middel 
aan zijn doel heeft beantwoord. Intussen 
kunnen we ons mogelijk nu reeds bezig
houden met de vraag, of het zin zou heb
ben met de kunst "de boer" op te gaan. 

Het lijkt mij werkelijk niet zo'n slecht 
idee om in die richting wat te gaan doen. 
Temeer niet, omdat het voor de platte
landers allerminst gemakkelijk is de 
kunst in de kunstcentra te gaan bezoe
ken. 

BelanCJstellinCJ voor de kunst 
Ik heb wel eens de opmerking horen 

maken, dat de belangstelling voor de 
kunst gewekt moet worden. De meeste 
mensen komen er niet zo maar toe musea 
te gaan bezoeken. Ze moeten van de vo
ren worden "opgewarmd" .. 

ter begreep, of althans zulks voorgaf te 
doen. 

Een ander formuleerde het zo: de plat
telandsbevolking staat dichter bij de na
tuur en heeft geen behoefte aan de af
beelding daarvan in schilderstuk, ets of 
aquarel. 

Een redenerinCJ die niet 
helemaal opCJaat 

De natuur, zo redeneert men, is altijd 
mooier dan welke uitbeelding ervan. 
Deze redenering gaat niet helemaal op. 
Jarenlange ervaring ten plattelande heeft 
me bewezen, dat vele plattelanders de 
schoonheid van hun landschap eerst leer
den, toen ze haar zagen uitgebeeld ! 

"Nou je het op een plaatje ziet, merk 
je pas hoe mooi het hier is", was een 
uitroep, die ik herhaalde malen hoorde 
tijdens lezingen met lichtbeelden voor de 
plattelandsbevolking. Nu is een foto of 

AFDELINGSNIEUWS 

Mr W. Sc:huitemaker 
sprak in Amersfoort 

De afdeling Amersfoort heeft de cam
pagne voor de verkiezingen in 1956 in
gezet met een voordracht door de voor
zitter van de Centrale Utrecht, mr Schui
temaker. 

een lichtbeeldplaatje inderdaad niet te 
vergelijken met een goed geschilderd 
landschap, dat meer geeft dan de afge
beelde werkelijkheid. 

Maar, als de plattelanders ontvankelijk 
zijn voor foto's en projectiebeelden, dan 
zullen ze het niet minder zijn voor de 
schilderkunst, die in veel rijkere mate de 
schoonheid van het landschap kan bena
deren. 

Daarom geloof ik, dat het van het 
grootste belang zou zijn, als meer dan tot 
nu het geval is, aan de plattelandsbevol
king wat kon worden getoond van de 
rijkdom aan landschapsschilderijen, die 
onze musea bezitten. 

Ik geef toe, dat de moderne kunst en 
zeker de abstracte kunst, niet dadelijk 
door de plattelandsbevolking gewaar
deerd wordt. Overigens: daar zijn ook 
genoeg stedelingen, die daarmee moeite 
hebben. 

Onderzocht zou kunnen worden, of het 
mogelijk is voor het platteland enige ten
toonstellingsanto's in te richten, die van 
dorp tot dorp zouden kunnen rijden. 

Ik kan niet beoordelen, of dit van 
Rijkswege zou moeten of kunnen ge
schieden. Misschien is het iets voor de 
provinciale overheid of zou het plan 
streeksgewijze bekeken kunnen worden. 

Hoe het ook zij: de gedachte, in Den 
Haag verwezenlijkt, moet m.i. ook voor 
realisatie vatbaar zijn ten aanzien van 
het platteland, dat, en daarmee zal wel 
iedereen het met mij eens zijn, op gebied 
van tentoonstelling niet al te rijk bedeeld 
is. En dan, wat -zou zo'n rijdende tentoon
stelling nut van zich kunnen afwerpen, 
indien men ook de scholen - bijv. de 
hoogste klassen van de lagere scholen, 
het v.g.l.o., de ulo-, landbouwscholen, enz. 
- ervan liet profiteren! 

VAN MOURIK 

1. Opening door de voorzitter van de 
Ondercentrale, de heer K. J. Kaptein. 

2. Mr H. van Riel, ondervoorzitter van 
de Partij en lid van het College van 
Ged. Staten van de provincie Zuid
Holland, spreekt over "Opgaande Lij
nen". (Gelegenheid tot het stellen van 
vragen.) 

3. Pauze. 
4. Optreden van de vijf kleine amateurs 

van Dirksland. 
5. Film van de V.V.D.-Dag op 17 Septem

ber j.l. met toelichting. 
6. Het Duo dames Verbrugge-Vis met 

liedjes op de gitaar. 
7. Bal na. 

Provinciale biieenkomsten v• 

de VerenÎCJÎnCJ van Staten-· en 

Raadsleden van de V.V.D. 

Op 25 October l.L kwam de in de 
provincie Groningen wonende raads
leden onzer partij in de hoofdstad van 
dit gewest bijeen. De voorzitter der ver
gadering, de heer mr H. s. Siebers, 
wees er in zijn openingswoord op, dat 
deze vergadering voornamelijk ten doel 
had aangelegenheden inzake het ont
werp-gemeentebegroting 1956 te bespre
ken. 

De heer K. H. Brandt, redacteur van 
van het maandblad der vereniging, 
hield een inleiding over de huidige fi
nanciële verhouding rijk-gemeenten, 
besprak de betreffende omzendbrieven 
van de minister van Binnenlandse Za
ken van 28 Maart en 3 October U. en 
wees er op, dat in verscheidene gemeen
ten de tendenz aanwezig is, dat de uit
gaven sneller stijgen dan de voornaam
ste bronnen van inkomsten. 

Op <leze inleiding volgde een uitvoe
rige discussie, waarbij ook andere 
onderwerpen dan de ïmanciën der ge
meenten, aan de orde kwamen, o.a. de 
woningbouw. de gasvoorziening, de ta
rieven van gas en electriciteit, het ver
lenen van subsidie voor kerkbouw, de 
raadscommissies van bijstand en voor
bereiding en het voorstel der commis
sie-Oud tot invoering van een wOQn
plaatsbelasting. 

Besloten werd de volgende vergade
ring op 11 Januari a.s. (19 uur precies) 
te Groningen te houden. 

• • • 
De Gelderse raadsleden onzer partij 

vergaderden op 29 October 1.1. te Am
hem, onder voorzitterschap van de heer 
M. Visser bestuurslid van de vereni
ging. Ook deze vergadering werd o.a. 
bijgewoond door de heer K. H. Brandt, 
redacteur van Provincie en Gemeente. 

De voorzitter leidde de besprekingen 
over het ontwerp-gemeentebegroting 
1956 in en gaf daarbij de voornaamste 
onderwerpen aan, welke in discussie 
waren geweest op de op 22 October l.L 
gehouden bijeenkomst van V.V.D.
raadsleden van de grote gemeenten. 

Bij de daarÓp volgende besprekingen 
kwamen behalve de financiële relatie
rijk-gemeenten, de woningbouw en de 
verkeersproblemen, ook ter tafel de 
bouw van tehuizen voor bejaarden, de 
zuivering van afvalwater (dat door een 
dér leden als een provinciale taak werd 
beschouwd), het politie-tekort, de eis 
van G.S. tot invoering van een rioolbe
lasting, openbare en (of onderhandse 
aanbesteding van werken der gemeente, 
de winsten der gemeentelijke bedrijven, 
de vaak te snelle vervanging van oude 
scholen door nieuwe en de werkwijze 
van raadscommissies. 

De voorzitter en de heer Brandt be
antwoordden verscheidene gestelde vra
gen. Heel dikwijls wordt de gedachte gehul

digd, dat de plattelandsbevolking weinig 
om de kunst geeft, omdat ze er zo weinig 
van heeft gehoord en zo weinig van weet. 

In de ledenvergadering die hieraan 
voorafging, bedankte de voorzitter drs L. 
Leopold, de heer w. van Gent voor alles 
wat hij in vele jaren voor de V.V.D. ge
daan heeft. De heer Van Gent moest de 
vorige maand om gezondheidsredenen be
danken als gemeenteraadslid. In zijn 
plaats komt mevr. dra G. H. Keyser
Hardick. Publicaties, toegevoegd Lijst van 

Documentatie en 
Algemeen 

aan de 
het Wie zo redeneren, gaan van de gedach

te uit, dat gevoel voor de kunst, voor het 
schone in belangrijke mate gebaseerd is 
op kunstkénnis. 't Is waarschijnlijk ook 
om die reden, dat men in bepaalde krin
gen beginnen wil met kunstgeschiedenis 
en eerst dan met het laten aanschouwen 
van kunstvoorwerpen. 

Als dit werkelijk zo is, dan komt het 
platteland ook op dit terrein weer ver 
achteraan. In de plattelandsscholen, om 
slechts die als voorbeeld te nemen, wordt 
weinig aan kunstgeschiedenis gedaan. Er 
zijn heel wat dorpsscholen, die zelfs elk 
gevoel voor schoonheid bij de leerlingen 
doden door hun onoo'glijke bouw en in
richting. 

Gaarne wil ik er onmiddellijk aan toe
voegen, dat dit gelukkig in de-laatste ja
ren aan het veranderen is en dat er te
genwoordig in vele dorpen prima scholen 
zijn, die wat uitvoering en inrichting be
treft, de toets van de vergelijking met 
stadsscholen best kunnen doorstaan. 

En ik wil dit nog completeren met 
de opmerking, dat de nieuwe dorpshuizen 
in verschillende plattelan<lsgemeenten in 
niet mindere mate ertoe bijdragen om al
thans iets in de richting van de ontwik
keling van het gevoel voor het schone te 
doen. 

Is het echter wel waar, dat de platte
landsbevolking - in het algemeen ge
nomen weinig om de kunst geeft? Iemand 
heeft eens opgemerkt, dat de plattelands
beschaving meer materieel gericht is. 

Kunst kost maar geld en levert geen 
baten op. Er zit misschien enige waar
heid in deze redenering, doch er staat 
tegenover, dat men de eeuwèn door op 
het platteland heel veel geld heeft wil
len besteden aan bijv. gouden sieraden 
en tamelijk kostbare meubels, die helaas 
in de laatste jaren naar de stad verhuis
den, waar men de schoonheid ervan be-

In zijn antwoord verklaarde de heer 
Van Gent, dat hij met een gerust hart 
zijn plaats afstond aan zijn opvolgster, 
omdat zij blijk gegeven heeft zeer be
kwaam en veelzijdig te zijn en door haar 
w rkkracht ongetwijfeld in korte tijd ge
heel op de hoogte van alles wat de ge
meenteraad betreft. 

Na een korte pauze kreeg de heer 
Schultemaker het woord. Spr. behandelde 
achtereenvolgens "Enkele actuele Pro
blemen", zoals: loonvorming, gelijkge
rechtigheid van man en vrouw, bezits
vorming en belastingheffingen en het be
leid ter bestrijding van de woningnood. 

De heer Schultemaker begon met er op 
te wijzen, dat de verkiezingspropaganda 
vooral op principiële grondslagen gevoerd 
zal worden. In de opgesomde onderwer
pen vinden we veel stof voor discussie 
met personen, die nog niet geheel over
tuigd zijn van de goede bedoelingen van 
het liberalisme. 

Na afloop van de voordracht was er 
gelegenheid vragen te stellen, waarvan 
druk gebruik werd gemaakt. 

Het was een zeer geslaagde en uiterst 
leerzame avond. 

De discussie was bijzonder geanimeerd, 
zodat het reeds laat was toen de voor
zitter met een geestige speech de heer 
Schultemaker bedankte voor de zeer ge
varieerde en onderhoudende voordracht. 

Contact-avond te Middelharnis 
Voor de te houden contactavond op 

Donderdag, 24 November a.s., in de zaal 
van hotel Meijer te Middelharnis heeft 
het bestuur van de Ondercentrale Goeree 
en Overflakkee een zeer aantrekkelijk 
programma samengesteld, dat er als 
volgt uitziet: 

Bibliotheek van 
Secretariaat 

Advies in zake het voorontwerp van wet 
op het Cadeaustelsel. Uitg. Sociaal
Economische Raad. 

Adres van "Helpt Elkander", Vereniging 
van ouders en vrienden van geestelijk 
en lichamelijk misdeelden aan de Raad 
van Ministers. 

3e Algemeen Verslag over de Werkzaam
heden der Gemeenschap. Uitg. Europe
se Gemeenschap voor Kolen en Staal, 
Hoge Autoriteit. 

Voor het Centralen Convent van Woens
dag 25 Mei 1955. Uitg. Anti-Revolution
naire Partij. 

De Doortrekking van het Wilhelmina
kanaal en de Welvaart van Brabant. 
Door: Hans Gruyters en Paul Kuypers. 

Documentatieblad, jrg. 9 (1955) no. 4. 
Uitg. Min. van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. 

European Culture and the Council of 
Europe. Uitg. Council of Europe, Direc
torate of Information. 

Het Had Anders Gekund! Memoires van 
W. C. Sickesz. 

Het Huurvraagstuk. Uitg. Prof. Mr. B. 
M. Teldersstichting. 

Een nieuw aspect, overdruk uit de Inter
nationale Spectator, jrg. 8, nr. ~- Door 

·Mr. C. H. Telders. 
Jaarboek van de Vrije Universiteit te 

Amsterdam 1954/1955. 
Jaarverslag 1954 van Horecaf. 
Jaarverslag 1954 van de Volksbond tegen 

Drankmisbruik. 
Monopolie: Beletsel of stimulans voor de 

economische vooruitgang?~ Door Prof. 
Dr. P. Hennipman. 

Memorandum van de Prof. Mr. B. M. 
Teldersstichting inzake het gewijzigd 
ontwerp van wet houdende bepalingen 
met betrekking tot de verbranding, de 
balseming en de schouwing van lijken. 

Monumentenwet: Rapport van de Com
missie-Mastboom. Uitg. Centrum voor 
Staatk. Vorming. 

Politische Rundschau, 34e jrg., Aug./ 
Sept. nummer 1955. 

Het Portefeuille-spel der Vrijzinnigen. 
Door J. E. W. Duys. 

Propagandaboek van de Vrijzinnige Con
centratie 1913. 

Successiewet: Rapport v. d. Commissie
Nouwen. Uitg. Centrum voor Staatkun
dige Vorming 

Television,· a World of survey, Supple
ment 1955. Uitg. Unesco Centrum Ne
derland-Amsterdam. 

Tien Jaar Republik Indonesia. Uitg. 
Hoge Commissariaat van de Republik 
Indonesia. 

Voedingsonderzoek bij zwangere vrou
wen, I, n en nr. Uitg. Mathematisch 
Centrum, Statistische afdeling - Am
sterdam. 

De Wegwijzer, tijdschrift voor de studie 
van het alcoholvraagstuk, 46e jrg., af
levering 3. 

WetterJjke voorschriften betreffende de 
Eed-Wenselijkheid van Herziening. 
Uitg. Centrum voor Staatkundige Vor
ming. 

Het Ziekenfonds - Orgaan v. d. Centrale 
Bond van Onderling beheerde Zieken
fondsen, 29e jrg., 'afl. no. 5, 7, 8, 9, 10. 

Eén week Elseviers Weekblad 1954, 10e 
jrg., no. 5L 
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N. V. Scheepswerven " PI ET HE IN" 
v.h. Fa. W. SCHRAM & ZONEN 

Werven te Bolnes en Papendrecht 

NIEUWBOUW EN REPARATIES 

Verboawen van Sleepschepen tot Motorboten 
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geschikt voor het zwaarste materiaal 
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geheel overdekt 

Telephones: 
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ROTTERDAM 

Rotan Meubelen 
Lectuurbakken 
Theewagens 
Dienmanden 

St Nicolaas 
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BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 

VERSIERINGEN VOOR RECEPTIES 

BRUIDSBOUQUETTEN ENZ. ENZ. 
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Noordmolenstraat 7 
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J H KELLER Rotterdam.O. 
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Onderdelen, scheepsschroeven, zoetwaterkoelen, eDII. 

Levering en montage van mechanische installatie. YOOr eh 
zuivering van afvalwater. 

Briefadres: Rotterdam-0. 
Telegram-adres: Keimotor Rotterdam 
Telefoon: Rotterdam .....................•• U298t 

Na 17 uur; Onderdirecteur 112981 
Portier U2982 

Yan zee- en 

binnenschepen 

WERF DE NOORD n.•. 
ALBLASSERDAM 

. 

lNTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

• Verhuizingen en transporten onder volle garantie 
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DE 
RADIO 
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KORTE HOOGSTRAAT 16 
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DE. WAAL'S INDUSTRIE N.V., 
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Pieter Schoen & Zoon N.V.- Scheepsverven- Rotterdam 

TANKRITE VERFSYSTEEM 
voor de protectie van de binnenkant van tcanlc1o 

NUCOL SCHEEPSHUIDVERVEN 

WILTON-FIJENOORD 
ROTTERDAM 

Scheep•bouw 
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SCHIEDAM 

Reparatie 

DriJvende dokken van 4500 

tot 46000 ton hetvermogen 

W. F.- Bofors geschut 
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SNIKKERS' HANDEL MIJ. N.V. 
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HINGHAM & CO. 
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. 

A. VAN HOBOKEN & Co. 
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TE 

WATERHUIZEN 
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BOUW VAN KUSTSCHEPEN TOT 1300 TON 
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* 

Fabrikanten Yan: 
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* 
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JABO 
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VRIJHEID IN 
.DEMOCRATIE 

Zaterdag 26 November 1955 - No. I'N 

Besprekingen tussen 
Belgische en Neder

landse liberalen 
<Zie pag. 4' 
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DE MENS ALS VRIJHEID 
Gouverner c'est choisir 

Mendès France 

Jn "Vrijheid en Democratie" van 22 October 1955, pag. 
4 lezen wij: "De heer Oud herinnerde aan de woorden 

van Mendès France: gouverner c'est choisir. De keuze is (bij 
het Kabinet) op dit punt (van te kiezen tussen socialisti
sche, collectivistische en een niet-socialistisdte · oplossing 
van het woningnoodprobleem) achterwege 'gebleven en 
daardoor het regeren". 

Wij wilden in dit artikeltje niet ingaan op de woning
nood, noch op de controverse socialisme en niet-socialisme, 
doch een mens-visie tonen, welke grondslag kan zijn, ja 
reeds lang was voor de lezers van dit blad. Bedoeld mens
beeld is te vatten in de titel van dit stukje: D e mens a I s 
v r ij h e i d. Men behoeft geen christen, noch een gelovige 
te zijn, om deze anthropologie te onderschrijven. Hoewel 
zelf vrijzinnig-christen, citeer ik, zelfs met voorliefde en 
met dankbaarheid op dit moment en in dit blad, een 
atheïst: J e a n - P a u 1 Sa r t r e, die het niet onder stoe
len of banken steekt - integendeel het van de daken, 
-van de toneelplank en van het witte doek af getuigt - dat 
hij "óngodist" is. Welnu, deze "ongelovige" wordt niet 
moede in theater en in de bioscoop te prediken, dat de 
mens moet kiezen, een keuze moet doen, stelling· moet ne
men en ook niet anders kàn dan stelling nemen. Een direc
trice zei eens tegen een aankomend verpleegstertje: "Er 
gaat altijd invloed van u uit, hetzij ten goede, hetzij -ten 
kwade". Evemo is het in de werkelijkheid ten aamien van 
het kiezen: men m o et nu eenmaal kiezen, men kan ftiet 
anders. Zelfs niet-kiezen is een keus doen. 

Verschillend zal de fundering en zal de motivering zijn 
van de keuze. Een rooms-katholiek verantwoordt zijn poli
tieke keuze op andere wijze dan een reformatorisch chris
ten, deze anders dan een humanist. Doch ,,het bestaan (van 
de mens) is a I tij d een keu z e tussen mogelij~eden, 
of zoals het in Heideggerse terminologie heet: t u s s e n 
w ij z e n v a n e x i s t e r e n (manieren van bestaan); al
dus lees ik in dr R. BeerJing's "Het Existentialisme", 
's-Gravenhage, 1947, 16. 

,,Ik moet altijd beslissen. Ik moet beslissen of God wil 
dat ketters verbrand zullen worden of geduld; ik moet 
beslissen, of God het kapitalisme dan wel het socialisme 
wil ...... zelfs over de goddelijkheid van de stem van God 
moet ik beslissen, de mens is altijd vrijheid;' zo lees ik 
bij prof. dr G. C. van Niftrik, "De boodschap vanSartre", 
Nijkerk, 1953, 91. En om een actueel punt te noemen: ik 
m o e t, of God bestaat dan wel niet bestaat, b e s l i s s e n 
of ik vóór of tégen crematie ben, of ik een regering wil, 
die het orthodoxe deel van ons volk vóórtrekt dan wel 
gelijkstelt' met het andere, vrijzinnige en humanistische 
volksdeel. 

Homo-centrisch 
~ 

Ons leven wordt hoe langer hoe meer mens-middelpun-
tig. Tot in de theologie dringt de anthropologie 
dVI'ingend op. Het is daar soms of men in plaats van g o cl
geleerdheid enkel me n s-leer ontmoet. Het geo-centrisch, 
aardmiddelpuntig denken heeft reeds lang afgedaan. Een 

, opvatting waarbij het heelal. werd voorgesteld als een drie
étagebouw (S. v. d. Woude): hemel • aarde • hel, heeft af
gedaan. Ook het centraal-stellen van de bóven- of ónder· 
verdieping van deze bouw is voorbij: de moderne mens 
rekent (en grotendeels terecht) met hemel noch met heL 
Maar gelijk gezegd: de aarde àls. aarde heeft ook haar aan
trekkingskracht verloren. Zij is w"oonplaats van en voor d lt 
m e n s. Déze staat ià het middelpunt dèr gedachten van 
politicus en dichter, van priester en phy~s, \'aft dromer 
en denker. 

Deze allen denken en leven ook niet meer c o s m o-cen
trisch. Het tnnderne levensbesef is a-k o s m i s c h. De op 
11 November herdachte S·ö ren Kierkegaar d, die als 
de (negentiende eeuwse) vader van het hedendaagse exis
tentialisme wordt genoemd en geroemd -

deze Deen voelt zich gewoonweg n i e t t h u i s in deze 
kosmos en in dit leven (Van Niftrik, 34). 

Nu is echter · d i t hét merkwaardige en moed gevende, 
dat, hoewel een theo-, geo-, helio- of kosmos-centrisch den
ken en leven heden ten dage uit de mode is -

de mens zichzelf niet verloor. Integendeel 
(terug-)vond. 

Een merkwaardigerwijze terugvond als k i e ze r. 
Het grote gebod voor atheïst èn theïst en voor allen, die · 

zich hiertussen bevinden, aamgegeven luidt: 

Gij zult een keuze doen. 

Wij mogen in een tweede artikeltje dan aangeven, hoe 
wij de vrijheid, dat wij d e m e n s a l s v r ij h e i d kiezen. 

Rotterdam JOH. P. v •• MULLEM 

P. v.d. A. WIL . STAATSBOUWBEDRI.JF · 

~Ol<M\J\..\'E~ 
'\100~ 

"ToE-z•<'f;.;.,é.~-q~~ 

Met deze machine is 't allemaal zo gepiept 

~ - ~ - ~ -- .... - ~ ,_ .,._ ---~-- :.;.._--...:=.... -~ - -:::-=~~--...-7- -~ - - - -- - . - ~~~"::-_::- "'"""":_. 

~ Breng de liberalen THUIS in de V. V. 0., bundel de krachten der vrijheid --~ 
- - - ---~~----- -- - .,.,__ ---~---- -- -- ~~ -

---::-,:;._ __ .,. __ ~- -- -- -_ -~-7 - - ____ -:.;...--~---- -----=-~- > -=- ~-= ~- - -- - - -~ .. - -



VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Het vraagstuk der pensioenen 
het hi-andpunt • 

lll 

Enige reacties op het betoog van prof. van Esveld 

(Ingezonden) 

Juist toen ik de redactie wilde verzoeken haar standpunt Inzake de onderdoms
verzekering eens kenbaar te willen maken, klaar en helder eventueel van voo~lich
tlng te dienen, kwa.Dl mij het artikel van prof. Van Esveld onder ogen, als react~e op 
een geëmotioneerd schrijven van Ir T. N. Hellemans. 

Wij kimnen prot. VRA Bsveld daarvoo.- dankbaa.- zijn, althans voor de toelichting, 
.die "hij 'geeft omtrènt "bedoelingen en aChtergrond" van het ontwe.-p Lc. Ir Helle-
• mans bevindt zich ovèrigens in zijn verontwaardiging in goed gezelschap. Aanpassing 
van de pensioenen volgens de Pensioenwet 1922 bij de toekomstige ouderdomsver-. 
llèkering ·noemt het ARKA-congres-1955 te Nijmegen confiscatie. 

Een jurist noemt het art. 60 van het wetsontwe.-p 4009 zuivere g e Ie g a 11 s e el" d e 
rechtsverkrachting (lid 1 en 2) en hoont de redactie van lid 2 (De Wachtel", 
No. 11-'55). 

Een rekensommetje over ande.-maós ellende wordt dat alles elders genoemd. De 
Partijraad van de K.V.P. nada in haar programma op: tegengegaan moet worden 
aantasting van bestaande pensioenuitkeringen en van aanspraken op grond van reeds 
verrichte arbeid. Doel hiervan: verbetering van het Regeringsvoorstel voor de ouder
domsvoorziening, ten voordele_ van de ambtenaren. De pensioenaanspraken van de 
weduwen van militairen worden wat verruimd. en die van enkele groepen van slacht
offers van de oórlog verhoogd van ! 1.500.- tot ! 2.500.-, verluidt het heden. 

Wijst bovenstaande reeds op felle cri
tiek op het ontwerp en op de wetenschap 
van enige grove tékortkomi!l-gen in de 
pensioenbedragen, bij rustige bestudering 
van talrijke publicaties komt men steeds 
meer onder de indruk van de ernst van 
de critiek op het onderhavige ontwerp en 
atoot ik mij aan het luchthartig betoog 
van prof. Van Esveld, speciaal vervat in 
punt 5. Meent hij waarlijk in zijn weder
woord volledig in te lichten? 

Zo tnerkt de actuaris dr J. van Hoorn 
op; afgaande op het overeenkomstige in 
verschillende geruchten: "Aldus zou men 
al dadelijk stuiten op strijdigheid" (zie 
toéliehtfng &l"t. 60). "Want aan het be
drijfsleven zelf wordt overgelaten, in hoe
verre van de wettelijke bevoegdhèid ge
bruik zal worden gemaakt (inz. aà.npiUI
Bing). 

. . Zou- het. !lan .·niet ,!toogst bevreemdend 
zijn, indien - zoals dè geruchten luiden 
- voor de ambtenaren gedacht zou wor
den aan een principiële korting van een 
groter of kleiner dèel. van de wettelijke 
uitkering op het ambtenarenpensioen, 
terwijl in tegendeel het advies van de 
Stichting v. d. Arbeid principieel aan 
s a m e n I o o p van nieuwe met bestaan
d~ uitkeringen denkt en àlleen van kilr
ting spreekt wanneer de samenloop zou 
voeren tot een te hoog pensioen in ver
houding tot het laatstgenoten salaris." 
Ook hierbij denke men er ~. dat de 
.maatstaf niet behoort te zijn het laatste 
Inkomen, maar de koopkracht van 
het laatste inltomen. 

thans het oordeel dezer personen zich te 
vormen. Toch zijn er stemmen verno
men, die aan deze mogelijkheid van der
gelijke advlezen willen voorbijgaan. 

Het moet echter onverantwoord heten 
een regeling van een dergelijke finan
ciële omvang en met zoveel zijdelingse 
repercussies in te voeren, voordat mèn 
een helder beeld heeft verkregen van 
hetgeen men begint. Dit klemt nog. te 
meer, omdat de bezwaren en gevaren, die 
de genoemde deskundigen zien, waar
sehuwen tegen de aantasting van het 
uiteindelijke belang juist van die groep 
personèn, voor wie de regeling is be
doeld. 

Tevoren wordt opgemerkt, dat de be
schouwingen van prof. dr C. Campagne, 
voorzitter van de Verzekeringskamer, ge
publiceerd in het Verzekeringsarchief 
va.n Juli j.i. en. in Eeon. Staat. Berichten 
van 27 Juli en 10 ,Aug. 1955, in zeer bij
zondere mate zijn opgevallen. In Iaatst
genoemd nummer komt prof. Campagne 
met een oplossing, die de uiteindelijke · 
bedoeling van de algemene ouderdolDil
voorziening (n.l. het aan iedereen garan
deren van een tninimum-uitkering) intact 
Iaat, maar tegelijkertijd alle ongewenste 
en onbedoelde schadelijke nevenwerkin
gen onmogelijk maakt. Amendering van 
het wetsontwerp wordt daarom ten slotte 
door de C.H.R.A. gevraagd, gericht op 
een algemeen systeem van risicoverzeke-
ring. 

Zo wordt in bet reeds opgenoemde Or
gaan van 9 Juli j.l. vermeld, hoe een le
raar H.B.S. op een eerste klasse stand
plaats met een volledige werkkring, ge
pensionneerd op 1 Januari 1952, een ge
middelde pensioengrondslag had van 
I 7.748.-, en een tnaximum-pensioen van 
I 5.506.-. 

Zijn collega, kreeg onder gelijke om
standigheden op 1 Jan. '55: ! 6.500.- bij 
een pensioengrondslag van I 10.250.-. 
Een collega, die op 1 Jan. 1958 zal wor
den gepensionneerd zal bij een grondslag 
van ! 12.096.- een pensioen van ! '7.231.
ontvangen. Bij dezelfde arbeid en dezelf
de levensomstandigheden f 1.000.- en 
1 1.700.- verschil! 

De eerste leraar ontvangt 65,85 % van 
zijn laatste salaris en 45,52 % van het 
Iaatst-vastgestelde salaris. Laatstgenoem
de leraar 59,78 % van zijn eindsalaris. 
Tegemoetkoming voor ziektekosten en 
vacantietoesl&g ontvangen alleen de ge
pensionneerden niet. Mogelijk zal de laat
ste pensioengrondslag en dus ook het 
pensioen nog wat stijgen en menigeen zal 
bij het huidige of nog wat te verhogen 
salaris nog iets kunnen sparen voor de 
oude dag. · 

Prof. Van Esveld echter ziet niet in, 
waarom leraar-U nà de "aanzienlijke" 
verhoging, nog eens 1 1.300.- ruitn zou 
ontvangen. Immers hij betaalde er geert 
premie voor en zou nu wéér geen premie 
daarvoor betaien. 

Tegen een dergelijk 8'emis aan inzicht 
zou ik wHlen aanvoeren, op grond vàn 
ervaring: Iaat prof. Van Esveld eens 
trachten één jaar momenteel te leven van 
I 6.500.- om van het laagste pensioen 
maar te zwijgen en zijn fiscale lasten 

. hierop om.-ekenen .. Zijn ontstelten~s zal 
. ' groot zijn. E'n hij kàn dlt;t veilig _doen met 

zijn grot~ rest in rese.-ve. 

Dubbele~ verhoging 
werantwoorcl 

En is die dubbele verhoging . vera~t
woord, waar bezuiniging dringt?. 

Naar mijn oordeel onvoorwaardelijk, al 
kost dat geld. Armbtenaren konden zich 
in de na-oorlogsjaren geen bijve-rdiensten 
verschaffen. Hun salarisverhogingeft 
kwamen steeds achteraan en hielden 
verre van gelijke tred met de tnuntont
waarding. Zij konden niet sparen en had-

Een aanvechtbare 

!8 NOVEMBER ~ - PAG. t 

Het artikel over de komende 
pensioenregeling van de hand 
van ir. T. N. Hellemans, opge~ 
nomen in ons weekblad van 29 
October en het antwoord hier~ 
op door prof. Van Es veld ge~ 
publiceerd in ons blad van 5 
November j.l. heeft in brede 
kring van onze lezers de aan~ 
dacht getrokken. 

Gezien de belangrijkheid van 
het onderwerp menen wij er 
goed aan te doen onze kolom~ 
men voor deze zaak open te 
stellen, teneinde te vernemen 
wat er onder de vele belang~ 
stellenden ten aanzien van deze 
materie leeft. Red. 

\.. ./ 
· den vaak nog schulden door OOI"logsnood

zaak. 
Milliarden werden aldus bespaard -

o.m. ook ten koste van huiseigenaren -
ten bate van de arbeidsvrede en de op
bouw van land èn bedrijfsleven. Ambte
naren hadden het toekijken bij de hoog
conjunctuur, maar de toegewijde bard
werkende ouderen hielpen talloze jonge
ren aan een nieuw gedenivelleerd be
etaan, ook hoogleraren. Reeds jarenlang 
hebben de toenemende Staatsuitgaven de 
aandacht kunnen trekken, maar een volk 
heeft de Regering, die het verdient. 

Zo acht ik het een dure ereplicht van · 
liberalen en democratie om op de kortst 
tnogelijke termijn de vóór 1959 gepension
neerde ambtenaren een pensioen, te ver
schaffen, dat gebaseerd is op het dan 
geldende salaris, of wel het huidige sa
laris, mits herberekening plaats heeft 
op basis van het laatst vastgestelde 
salaris. 

Op welke wijze dit het best geschiedt, 
zal zeker beoordeeld worden aan de hand 
van het wetsontwe.-p i.c. en de eindvoor
atellen van de commissie-Van Poelje. 
Daarbij zal aandacht kunnen worden ge
geven aan de vraag, In hoeverre amen
dering van het ontwerp-ouderdomszorg 
gewenst is, in de geest van· prof. Cam
pagne'IÎ artikel in de Econ. Stat. Berich
ten _van 10 Augustus_. 

Dit ia de zware verantwoordelijkheid 
van de Kamerleden; want met Argus
ogen zien een paar honderdduizend g~ 
pensionneerden ·in grote bewogenheid uit 
naar daden. En steeds luider gaan in 
deze kringen de stemmen op om een 
opstand der weerlozen. 

Tot het laatste heeft prof. Van Eliveld 
een belangrijke bijdrage gelèverd. Want 
de bezuiniging, die daarna kan volgen, 
regardeert "het ·beleid" van Volksverte-. 
genwoordiging en Regering en kan hier 

· buiten beschouwing blijven. 
Ir D. BLOEMSMA, 

· Oud-hoofdingenieur In Rijkldienst. 

beschouwingswijze 
Letterlijk staat in het bekende advies 

van voornoemde Stichting: "naartnate 
een pensioenregeling echter op zichzelf 
minder volkomen moet worden geacht, is 
er aanleiding in mindere mate of in het 
geheel niet met het wettelijke ouderdoms
pensioen rekening te houden." Voorts is 
het voldoende bekend, dat men daarbij 
ook gedacht beeft aan de gevallen, waar
In een pensioenregeling niet voorziet in 
de gevolgen van algetnene stijgingen van 
)let loon- en prijspeil <loonronden). 

Beperk ik mij tot de reeds-gepension
neerd.en uit Overheidsdienst. Moet hun 
pensioenregeling op zichzelf minder vol
konten worden geacht? OJn de woorden 
van de Stichting voornoemd te gebrui
ken. De ambtelijke pensioenen zijn de 
laatste jaren aanzienlijk verhoogd, zon
der dat voor deze suppletie premie · is 
betaald, zegt prof. Van Esveld; zulks om 
muntontwaarding gedeeltelijk op te hef
fen. Wat is hiervan waar? En ook van 
de volgende alinea. 

Memorie van Toelichting spreekt een andere taal 

Adtteruil'cJCIIICJ en welstanel 
Telkenmale zal dit toch een achteruit

. aanc in welstand betekenen. .Derhalve 
mag tnen het pensioen nooit vergelijke• 
met bet laatstgenoten tractement, maar 
met de bezoldiging, die men g e h ad 
zo u h ebbe n, indien ·de betrokken per
BOon op het beschouwde ogeftbtik gepen
sionneerd werd" (Redactie Orgaan Cen
trale Hogere Ambtenaren). 

In ditzelfde Orgaan van 1 Oct. j.l. komt 
het aJschrift ·voor van bet adres, gericht 
aan de leden van de Staten Generaal, 
door de C.H.R.A. 

Onder punt 12 en 13 wordt gezegd: de 
opmer_king, dat· er geen enkele reden zou 
bestaan om de l'6eds gepensionneerden de 
bodemuitkering volledig boven .het amb
telijk pensioen te geven, indi'en , men Ia
ter-gepensionneerden zou .korten, is te 
weerleggen door het feit, dat eerder toe
gekende pensioenen zijn vastgesteld in 
een tijd van lager salarispeil, dus op la
ger pensioengronden. Wèl blijft de op
merking in stand, wanneer men de kor
ting zou willen toepassen niet op de . 
pensioenen zelf, maar op de toeslag daar
-op. 

De overtuiging (13), dat in de ontwor
pen regeling . verborgen moeilijkheden 
liggen van vèr nikende aard waardoo.
medewerking van speciale deskundigen 
entontbeerlijk is, wint slechts langzaam 
-wieL Doordat bet ontwerp nog lilechts 210 
kort geleden la ingediend, begint eent 

Onwolcloencle ·~ewensbasis 
Omtrent het tweemaal profiteren van 

gratis toeslagen is boven reeds heel wat 
gezegd. En met de "aanzienlijke" stijging 
van de pensioenen zal vooral bedoeld 
zijn: de opheffing van de beruchte stop 
van I 4.800.-, sedert 1 Januari 1954. 

Een klein · aànta.l gepensionnèerden 
heeft hiervan thans, evenals ik, het ge
not. Maar het feit, dat ook deze ·mensen 
nog een totaal onvoldoende levensbasis 
hebben, houdt op zichzelf een aanklacht 
in tegen de bestaande toestanden en 
maakt het woord· ,.aanzienlijk" tot een 
aanfluiting voor hen en heeft ook ge
maakt, dat de slechte voorlichting in de 
beginne algemeen het effect sorteerde, 
dat men reeds lang ging rekenen op het 
basispensioen boven het bestaande, ver
kregen pensioen. Want daardoor zou er 
eindelijk een kans zijn op lîchtelijke op
heffing van het verborgen pauperisme 
onder !ie gepensionneerden. 

Ook van "de reeds aanzienlijk-verhoog
den". Een nauwkeurige boekhouding mij
ner inkomsten en uitgaven, getoetst aan 
de bekende publicatie van het C.B. voor 
Statistiek over de best~ing van het in
komen van hogere ambtenaren in 1951, 
heeft mij afdoende bewezen, dat juist die 
goede I 1.300.- van het bodempensioen 
nodig zijn om nog net even in zijn stand 
te kunnen drijven. 

Van luxe is dan nog geen sprake. "Toe
slagen" op de penaioenen kunnen dat ver- · 
borgen pauperisme niet wegwerken, 
maar daarvOOI" achijnt nog weinig begrip. 

(Ingezonden) 

Het wederwoord van Prof van. Esveld 
in ons weekblad van 5 Novetnber beoog
de enige eoneetles te geven op het be-1 

toog van ir T. N. Hellemans in het num
mer van de week daarvoor. Het z:ij mij 
toegestaan op het ·wederwoord weer 
commentaar te leveren. 

1. Prof. Van Esveld atelt, dat "de 
overheid, dat ziin alle belastingbetalen 
bij elkaar" de pensioenen gaat betalen 
van hen, die deze geheel of gedeeltelijk 
gratis zullen ontvangen. ~ 

Dit lijkt mij toch bepaaldelijk een aan
vechtbare beschouwingswijze. 

Om te beginnen spreekt de regering \n 
de Mem. van Toel.. waar prof. v. Esveld 
zelf naar verwlist, al een andere taal. In 
alle toonaarden poogt men daar juist te 
bewijzen. dat het b\i dit wetsontwerp nu 
net niet otn belastingheffing gaat of een 
staatspensioen. 

Trouwens, grondslag van het hele ont.. 
werp is de omslaggedachte: de werken
den staan een deel (pllllk) van hun loon 
( = aanspraak op de te verdelen con
sumptjekoek) af ten behoeve van de ge
pensionneerden. Er wordt geen kapitaal 
gevormd. Rekeninghoudende met de 
leeftijdsopbouw v~n de bevolkfngspyra
mide kan bt!ciiferd worden, hoe groot dit 
deel (premie"'> moet zijn. 
· Wanneer men dan tot de conclusie 
kotnt: plm. 'l "' dan Dlaakt. het voor de 
werkers van thans - gepensionneerden 
in spe - niets uit. dat de nu geind~re~ 
mies over hen. die nu ouder dan 65 jaar 
ztln. verdeeld worden. 

Straks krijgen ztl hun volle deel. 

Hoo~tens zou men •kunnen stellen, dat 
men met lagere premiepercentages zou 
kunneiL beginnen en die gedurende de 
aanloopperiadé (50 jaar!) geleidelijk aan 
zou kunnen opvoeren tot de vollt> 7 % 
als men diegenen, die geen of slechts een 
deel van die eerste 50 jaar omslagpremie 
-betaalden ·dienovereenkomstig pensioen 
zou uitbetalen. 

Aan zo'n gang van zaken zouden twee 
nadelen verbonden ziin eft wel een psy
chologisch en een practisch. 

Psychologisch is het gevaarlijk, omdat 
men dan misschien t_e licht zou denken 
over de last. die wij op ons nemen. (Het · 
premie-percentage ZOIJ hJ. het begin vrö
wel nihil ztin>. NatuurlUk zljn er tus
senvormen denkbaar. maar veel beter 
kan men van stonde af aan de betekenis 
van de voorziening volledig doen door-
dringen. J 

Practisch zou men in zo'n geval nog 
vele (tientallen?) jaren met noodwetten 
ouderdomsvoorziening door moeten suk
kelen. waarvoor dan. inderdaad de be
lastingbetalers de benodigde bedragP-n 
zouden moeten opbrengen. 

2. Prof. van Esveld schreef verder: 
"Als men dus tegen de -regering foetert 
'vanwege haar vermeende krenterigheid,. 
-dan eritiseert men de zuinigheid van onze 
overheid. Voorwaar een onliberaal ge
luid." 

Dit lökt mij toch onjuist gesteld. Ift
derdaad verlangen de liberalen een zui
nige overheid. maar dan zuinigheid r,p 
de juiste wijze. Wü menen bljvoorbeelti, 

(Vervolg op pag. ii) 
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HET BOTERT NIET ERG MET DE P.B.O .. 
De wet zal op de helling moeten worden gezet, teneinde haar te zuiveren 

' . 
van de smetten, welke haar uit een oogpflnt van. democratie 

en ware bedrijfsgemeenschap aankleven 
Het pat niet voo:rwpoedlg met de publiekrechtelijke bedrijf!lorga.nleatle. Dat Is voor 

lecler, die daarbij enigermate betrokken is, wel duideJ.ük. 
Nieuwe bedrij:fllöcbamen oti' gro~ van de Wet op dè Bedrijfs-organisatie komen 

lilechts moeizaam en l:n traag tempo tot stand, nadat gewoonlijk een strijd achter de 
IM!he~ daaraan is voorafgegaaa. Nu eens om de structuur dan weer om de be
-gdheden en bijna steeds om de verdeling der bestuurszetels van het schap. 

Niet alleen de betrokken ergmsatles 'VUl ondememen en werknemen, maar -
wonderlijk PllOel' I - ook de Organtaatleeomm...". van de Soolaat-Beonomlscbe 
Baad _.. aetlef - 4e voorheedepveehten deel. DU de ,aldus onflltaRe ool'log

~ weinig bevorderlijk is - het scheppen van -,goede sfeer voor -
werldnc en wedenijds begrip, ia wel duidelijk. 

DeM JDeèR elementabe voorwaal'de voor een goede bedrijfsorgaalsatle is eigenlijk 
nog nergellll vervuld, ook niet. In de bedrijfstakken, wu.r reeds scbappen werkzaam 
aijn, 1ftlllt ...... Jaeent JDeelttal eok - eniNJitMglija lt-•lal'. 

Men zou geneigd zijn dit allea all on
vermijdelijke kinderziekten te beschou
wen, welke vanzelf weer overgaan, ware 

, het niet, d~t de ware achtergrond van al 
deze verontrustende verschijnselen toch 
een andere is. 

Het wordt immers steeds duidelijker, 
dat zich voor, maar overw!lgend achter 
de schermen, een verbeten strijd om de 
macht afspeelt tussen ondernemers en 
arbeiders, in elk dezer groepen onder
ling, soms ook ten opzichte van de Cen
trale overheid en haar beleid. 

Dat is heel begrijpelijk, want elke 
groep zoekt naar bepaalde voordelen in 
de P.B.O. ten koste van anderen. De ar
beiders streven naar toenemende mede
zeggenschap op economisch terrein; de 
socialisten onder hen zien deze als een 
stlip in de richting van socialisatie, 

In ondernemerskringen leefde aanvan
kelijk de hoop, dat de publiekrechtelijke 
samenwerking de klassenstrijd zou uit
bannen en de arbeidsvrede zou bevorde
ren, 'dat bij' de ~rbeiders,aok betèr begrip 
voor, bepaalde economische motieven zou 
ontstaan. 

satie dient te worden voorkomen, dat op 
dit belangrijke punt moeillijkheden zou
den ontstaan." 

Tussen het een en het ander bestaat 
een nauw verband. Immers, bij het tot 
standbrengen van de Wet op de Bedrijfs
organisatie werd vrij algemeen veronder
steld, dat voorshands juist in de sociale 
sfeer een taak voor-de schappen zou zijn 
weggelegd, omdat dit terrein door de 
voorafgaande toepassing van collectieve 
arbeidsovereenkomsten al bouwrijp was 
gemaakt. 

Het blijkt echter, dat in de meeste de
zer bedrijfstakken zowel werkgevers- als 
werknemersorganisaties de. bestaande 
toestand prefereren boven . een • . regeling 
bij verordel;ling .. waar Jn deze bedrijf!J~-· . 
ta~~en c:t.\l .. , o~de1\P,-~,Ill~rs.~.!Peest9J krachtig 
genoeg ~e!lrgä.~i~~ec;~rd ZÏJQ, OJ:Il ot;~,k de jl~o
nomische taken in vrij vi!J,"bànéi a.àh te 
kunnen, ontbreeld de beh'oefte a11.n ee11 
publi!lkrechtelijk orgaan ... 

In ·mineur 
Het gedeelte van de. Memorie van Toe

lichting betreffende de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie is :....: hoe kan het 
anders - in mineur gestemd. Het blijkt 

r 1_, ,. ·' ' ':,·-··' :;n' "'' ;•,{ '•'! ~· ·:,, · 

reeds uit de omstandigheid, dat minister 
De Bruijn zich tot de S.E.R. heeft &'8-
wend met het verzoek hem middelen -
de hand te doen om de weerstand IR de 
industriële sector te overwinnen. 

Trouwens ook het opleggen van eea 
Productschap Zuivel, dat onlangs bij de 
wet (onder tegenstemmen van de V. V.D.
fractie met A.R. en C.H.) ~hiedde, 111 
in feite een bewijs van onmacht om de 
varelate sfeer van samenwerking te 
IICheppen, 

Het Voorlopig Verslag inzake hoofcl
stuk X biedt met betrekking· tot de P. 
B.O. evenmin een optimistisch geluid. 

Er bestaat - aldus sommige leden -
geea v.erscllil van mening over het feit, 
dat de ontwikkeling van de P.B.O. over 
het algemeen onstellend is. Bij het n., 
gaan van de oorzaken van dit verschijn
sel stuit men op een geboortefout, n.L 
dat de benoeming van de bestuursleden 
van de bedrijfslichamen in feite aan de 
invloed van de bedrijfsgenoten onttrok
ken is, waardoor de P.B.O. een min of 
meer autoritair systeem wordt. 

Theoretisch kan men stellen, dat de be
noeming van de bestuursleden geschiedt 
door de representatieve vrije organisaties 
en dat haar leden daarop dus een zekere 
invloed kunnen uitoefenen, In de prak
tijk komt daarvan weinig terecht en wordt 
de afstand tussen de bestuurders van het 
bedrijfslichaam en de be!'lrijfsgenoten 
groter dan in de vrije sector het geval is. 

Er wordt reeds openlijk gesproken 
ovE!r. ee~:~: Qevrin!i y~p.. manager~. e11 het is 
duÜleiijk dat. ;~:plang deze toestand 
vo~rtbesiaat, _ d~ P.B.O. n09it een levend 
organisme, waarin de bediijfsgenoten 
beláng zullen stellen, kan :worden. 

Het is dan ook noodzakelijk, dat de 
weL~r,Qrdt herzien ~,dier, voege, dat de 
be111,oeming van ,bestuursleden geschiedt 
door midden van vrije, rechtstreekse ver
kiezingen, waaraan alle bedrijfsgenoten 
kun,ne11. dee]Aemen, Dit -systeem is door 
de, V.V:.D • .J:ractie ,bij de behandeling van 

·:·•>' .• 

de wet indertijd voorgesteld, doch werd 
door de Kamer afgewezen. 

Een tweede belangrijke factor is, dM 
met name in de industriêle sector de 
vrije ondernemersorganisaties over het 
alremeen sterk genoeg zijn om alle eco. 
DOmlsche taken te kunnen verrichten, 
terwijl iR het sociale vlak de regeling 
ftll lonen en andere arbeidsvoorwaarden 
op ·bevredigende wtJze door middel van 
eollectleve arbeld8oVereeilkomsten ce
achiedt. Er bestaat dus bier geen drin-o 
gende behoefte aan nieuwe organen. 

Acht de minister het juist, dat de or
ganisatiecommissie van de S.E.R. bij de 
voorbereiding van instellingsbesluiteJt 
eeri daadwerkelijk aandeel neemt ·in het 
publiekrechtelijk organiseren van de be
drijfstakken! 

Een voorbeeld hiervan levert het 
Hoofdbedrijfschap Ambachten, waarvoor 
door de invloed van genoemde commis
sie een project is ontstaan, dat eigenlijk 
niemand bevredigt en dan ook grote 
weerstanden heeft opgeroepen. 

Wil de P.B.O. de geringe populariteit, 
wel!ke zij in de bedrijfstakken. waar be
drijfslichamen bestaan, heeft, niet geheel 
verliezen, dan moet worden gewaakt te· 
gen een overdreven opvoering van de 
begrotingen en de heffingen. De indruk 
bestaat, dat in verschillende gevallen een 
veel te royale huishouding wordt opge
zet, waardoor te weinig middelen be
schikbaar komen voor het vervullen vatL 
de eigenlijke taken." 

Men ziet dus wel, dat het met' de pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie aller
minst voor de wind gaat en wij menen 
met , de vorenaangehaalde "sommige 
leden", dat het noodzakelijk is de wet 
op de "helling te zetten, teneinde haar ie 
zuiveren van de smetten, welke haar uit ' , 
een oogpunt van democratie en ware bè
drijfsgemeenschap aankleven. 

F; L, v. d. LEEUW.'-

In de agrarische sector verwachtte men 
een verdere consolidatie van wat uit 
eigen initiatief reeds was opgebouwd en 
de middenstand als zwakste keten in de 
schakel beoogde een versterking van 
financiële kracht en invloed, welke door 
middel van vrijwilligheid niet bèreikbaar 
bleek. 

Algemeen gesteld kan men zeggen, dat 
de groepsbelangen nog sterk domineren 
én het ,.halen wat er te halen valt" nog 
voorrang heeft boven het bevorderen van 
het algemeen welzijn. 

Onze Vlaams-Belg~sche vrienden op bezoek 

Daarbij komt, dat de centrale overheid 
ten aanzien van. lonen en arbeidsvoor
waarden enerzijds en prijzen en bedrijfa
regelingen anderzijds een beleid voert, 
waarbij zij het heft in handen houdt, ter
wijl men indertijd gehoopt had, dat de 
zorg voor deze onderwerpe,n geleidelijk 
aan de publiekrechtelijke organen zou 
worden overgedragen. 

TeleurstelliRil 
Het is begrijpelijk, dat er· teleurstelling 

ia ontstaan over de machteloosheid, waar
toe. de bedrijfsorganen ten aanzien van 
wat men aanvankelijk als de belangrijk
ste taken beschouwde, gedoemd zijn, Men 
kan zich ook indenken, dat men in on
dernemerskringen weinig toeschietelijk 
is, Z9láng de arbeidersvakcentralen met 
betrekking tot de hoofdzaken ia de so
oiale sector (lonen en arbeidsvoorwaar
den) haar vrijheid wensen voor te beo 
houden. 

Heel duidelijk is dit gezegd in de Me
morie van ToeUchtiDC" tot 'de begroting 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

Minister Suurhof heeft zich daarin 
enkele opmerkin~JtU · veroorloofd over de 
trage ontwikkeling van de publiekrechte
lijke bedrijfsorganisaties, waarbij hij ener
Zijds de ondernemers (met name in de 
industriële sector) verwijt, dat zij te wei
nig bereidheid tot medewerking tonen, 
maar anderzijds de toepassing van de zg. 
,.schildercla.usule" wijs beleid acht en 
daaraan toevoegt (blz. 20 M.v.T.): 

"Ook de ondergetekende meent, dat de 
overgang van het onderhandelen over de 
lonen en arbeidsvoorwaarden en het 
neerleggen van de resultaten van. die on
derhandelingen in een collectieve 8.1'

beidsovereenkomst naar een vaststelling 
van een en ander 'in een loonverordening 
van een bedrijfschap een belangrijke stap 
is, die slechts na nauwgezette overweging 
moet worden gedaan. Juist terwille van 
een goede óntplooUng van de gedachte 
... doe pabllekreobteiijke beclrijfsoqraDI 

Positie, perspectieven en activ~teiten van het liberalisme 

I noornationaal contact is nodig en 
nuttig, óók van li!beralen onder

ling. Maar wanneer dat een contact 
geldt met de Vla.a.tn&-Belgische libera
len die ons door de gemeensChappelijke 
t~ en door culturele en historische 
banden zo nauw zijn verwant, zijn die 
woorden ,.nodig en nuttig" we héél erg 
onvoldoende om de grote waarde van 
contact tot uitdrukking. te brengen. 

In Juni van het vorige jaar hebben 
onze Belgische geestverwanten een Ne
derlandse delegatie in Antwerpen ont
vangen. Zaterdag en Zondag jJ. zijn 
onze vrienden van het Liberaal VIaama 
Verbond nu onze gutJen geweest kl 
Den Haag en het mag gezegd worden: 
het was opnieuw een Vlaams-Neder
landse verbroedering, die de harten 
verwarmde en de geest verrijkte. 

Dr A. ::M'aerten&, ondervoorzitter V84 
het Liberaal ·Vla.amlr V1tl'bond en beo
stuurder van het bekende liberale dag
blad .,Het Laatste Nieuws", senator De 
Stob'beleir, de jeugdige en welspre
kende voloksvertegenwoordiger V84 
Antwerpen, de heer F. Grootja.ns, de 
ondel'voorzitister van de Liberale Vrou
wen, mevrouw Dorilrens, de a.lgemeen 
secretaris van het Liberaal Vlaa.INI 
Verbond, de heer P. Lenain. de direc
teur bij het Belgische ministerie van 
Volksgemndheid, d'e heer Em. Janssens, 
het lid van de Antwerpse gemeenteraad, 
de heer D. Raeylm&kers, de advocaat 
C. Heemuin en nog enkele andere 
Vlaams-Belgische delegatieleden - het 
waren vrijwel allen oude vrienden, die 
we tiha.ns in Den Haag terugzagen en 
die we op onze wijze hebben ont-
vangen. 

• • • 
V oor wat de Zaterdag betreft ge

schiedde dat aan een maaltijd eG 
Yervolgens later op de avond in een ge- · 
zellige samenkomst. En des Zondags op 
bijeenkomsten • aaa de koffie~ 

WETHOUDER DETTMEIJD 
...... gastheer ... ,_ 

in "De Nieuwe Veenmolen .. , een echte, 
oud-Hollandse molen, waardig pendant 
van het drijvende hotel op de Antwerpse 
Schelde, waar onze Vlaamse vrienden 
ons het vorige jaar hadden onthaald. 

Toen, in Antwerpen, was de gedaclb
tenwisseling gewijd aan de Benelux, de 
culturele betrekkingen en de Europese 
instellingen; dat waren onderwerpen 
van algemene aard, waaraan ook Jl88IL' 
buiten (in de liberale pers) vriJ uitvoe
rige verslagen werden gewijd. 

Dit maal was het anders, maar voor 
bet M!beralis:me, voor de liberale actie, 
zeker niet minder nuttig. Het ondel\o 
werp vormden: de positie en àe pers
pectieven ven het liberalisme in Belgil 
·• Ja Nederlaad. waa.rbU 'VIOOl"al ~ 

aan de hand va.n redevoeringen en 
voordrachten van de heren dr Maer
tens en Grootjans van Belgische en 
van on7le vice-vool"2litter, mr H. van 
Riel van Nederlandse zijde, de prop&
gandamiddelen in beschouwing werden 
genomen. 

Vragen van - om in defensietermen 
te spreken - tactiek en .,politieke 
krijgswetenschap", die men, krachtens 
haar aard, nu eenmaal niet aan de 
grote klok pleegt te hangen. 

Laat ons volstaan met te verzeke
ren, dát deze uitwisseling van erv&
ringen ·en gedachten zowel voor de 
Belgische als voor de Nederlandse de
Iegatieleden (de Iaatsten bestonden uit 
enige hoofdbestuursleden, de leiding 

·van het secretariaat en een aantal 
8JI8Ciale genodigden, die bij het pro~a-

. gandawet'!k betrokken zijn) zo verfna
eend en leerzaam bleek te zijn, dat op 
voorstel van de heer Dettmeijer in be
ginsel werd besloten, deze conta.ct-bij· 
eenkomsten voort te zetten en wel af• 
wisselend in België en Nederland. 

* * 

D ergelij:ke bijeenkomsten en b.~spre
. kingen brengeil ook het blJk~~ 

stige, maar zeker niet onbelangt'\lke 
voordeel met zich dat wanneer een.
maa.I ihet Benel~-parlement zal zijn 
tot stand gekomen en niet alleen ·na. 
tionale, maar ook internationale frac
tieVorming naar de partijen zal plaats 
'rinden, de grondslag voor het liberale 
contact reeds is gelegd. 

Wat we nog meer willen zeggen? 
Slechts dit: dat de heer Dettmeijer 
zien weer een even charmante en gees
tige als - waar het nodig was - za.
kelijke vergaderingsleider toonde, aan 
wiens arbeid en die van de secretaresse 
der V.V.D., mej. mr Va.n Everdin~n, 
het organisa.torisc'he welslagen van deze 
Belgisch-Nederlandse liberale samen.. 
JllOmst in belangrijke mate is te danken. 

A.. 



VRIJHEID EN DEMOOBATIE 

·Besprekingen tussen Belgische . 
en Nederlandse liberalen 

In het afgelopen weekeinde hebben in 
Den Haag besprekingen -plaats gehad 
tussen Belgische en Nederlandse libera

. Jen. 

De Belgische afvaardiging, bestaande 
uit leden van het Liberaal Vlaams Ver
bond, stond onder leiding van de heer 
A. Maertens, ondervoorzitter ·van het 
Liberaal Vlaams Verbond; de Nederland
se afvaardiging, bestaande uit leden van 
de Volkspartij voor Vrijheid en Demo 
cratie, stond onder leiding van de heer 

.. D. W. Dettmeijer, honorair algemeen se
cretaris van de V.V.D. en wethouder van 
Openbare Werken van 's-Gravenhage. 

Doel -van de bijeenkomst was van ge
dachten te wisselen over de positie _en de 

. perspectieven van het liberalisme in 
· België en Nederland. 

Van de Belgische afvaardiging maak
ten o.m., behalve de heer M:aertens deel 

. uit: mevrouw. Dorikens, ondervoorzitster 
van de Liberale Vrouwen, lid van het 
bestuur der Liberale Partij en bestuurslid 
van het Liberaal Vlaams Verbond eri de 

· heren F. Grootjans, volksvertegenwoordi- . 
ger voor Antwerpen, G. de Stobbeleir, se
nator voor Aalst-Geraardsbergen, Em. 
Janssens, directeur bij het ministerie van 
Volksgezondheid, privé-secretaris van de 
minister van Openbare Werken, P. Le-

. nain, algemeen secretaris van het Lib.e
raal Vlaams Verbond, C. van Beneden, 
lid van het bestuur van het Liberaal 

·Vlaams Verbond en D. Raeymaekers, lid 
van de Antwerpse gemeenteraad. 

Van de Nederlandse afvaardigbig 
maakten o.m., behalve· de heer Dett
meijer, deel uit:. mevrouw mr E. A. J. 
Scheltema-Conradi, lid van het Dage
lijks Bestuur van de V.V.D., voorzitster 

. van de "Vrouwen in de V. V.D.", mevrouw 
· S. A. Th. Goudswaard~:Knipsch(ler, lid 
van het Hoofdbestuur van de V.V.D., mej. 

· H. Harderrian, lid van de gemeenteraad 
.. van 's-Gravenhage, mej. mr M. M. F . 
. van Everdingen, · sec_retaresse van cJe 
. V.V.D., de heren S. J. van den Bergh, 
. penningmeester van· de V.V.D., A. W. 
· Abspoel, plv. voorzitter van de Redactie
. c~mmissie van "Vrijheid en Democratie", 
·mr Th. Bakker, vice-voorzitter van de af
. deling 's-Graven'hage van de v.v.D:, drs 
W. J. Bijleveld, voorzitter van de Sociaal
Economische Studiekring van de afdeling 
's-Gravènhage van de v,v.D., mej. mr J. 

-L. M. Toxopeus Pott, lid van het Hoofd
·bestuur van de V.V.D. en gemeenteraads
lid van Delfzijl, T. J. Twijristra, lid van 
het Dagelijks Bestuur van. de V.V.D., ir 

·A. Voet, lid van het Hoofdbestuur vàn ·de 
V.V.D. en lid van de gemee~teraad van 
Groningen, mr H. van Riel, ondervoorzit

. ter van de V.V.D. en lid van het College 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-HQil
land, ir A. J. Engel, lid van het Hoofd
bestuur van· de V.V.D., J. c. Manssen, 
secretaris van de afdeling 's-Gravenhage 
van de V. V.D., mr D. J. van- Gilse mr 
C .. M. Seret, penningmeester van d~ af
'deling 's-Gravenhage van de V. V.D. en de 
heer L. van Vlaarditi.gim orgánisàtor~prO
pagandist Vàn .de V. V.D. 
· Van Belgische zijde werden bela~e}Joo 
aftde redevoeringen gehouden door .. 

heren Maertens en Grootjans, terwijl van 
.Nederlandse zijde mr ~. van Riel een 
boeiende inleiding hield over "J .. iberale 
Propaganda". Op alle inleidingen volgde 
een uitvoerige bespreking. 

Besloten werd deze contact-bijeenkom
sten voort te zetten, afwisselend in België 
en Nederland. 
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Flitsen van Het Binnenhof (I) 

Defensie: moeiliik en gecompliceerd· De burgerman. die geen
kasteelheer kan worden • Het duel Korthals-Staf in 1953 • De 
knelpunten in het viif-divisiënplan • Luit .-kol. Fens. van de K. V .P •• 
dacht er 6ók zo over. 

Het is met de defensie een moeilijk 
en gecompliceerd geval. 

Wanneer een "gewone burgerman" op 
een· gegeven ogenblik een volledig inge
richt kasteel zou. aangeboden krijgen, 
maar daarbij een behoorlijke kans zou 
lopen, in de naaste toekomst alle ondér
houd en vernieuwingen van het inte
rieur en alle verdere kosten, aan zulk een 
bewoning verbonden, zelf te moeten op
brengen, zou hij - misschien met een te
leurgestelde blik op een verloren illussie 
-- toch voor de functie van kasteelheer 
moeten bedanken. 

Iedere vergelijking gaat altijd 'n beetje 
mank. To.ch durven we zeggen: zo ligt 
de zaak ongeveer met onze defensie. 

Men zal zich weilicht nog herinneren, 
hoe bij het debat in December 1953 over 

Foto boven: 

-Bijeenkomst met het LiL. Vl. Verbond. 
Rechts op de voorgrond Mevrouw Dori
kens, lid van de Antwerpse gemeente
raad. 

Hieronder: 
Bijeenkomst · met het Liberaal Vlaam~ 
.Verbond. Van links naar rechts: T. f. 
Twijnstra, A.- Maertens, ·Mevrouw Mr. E. 
A. f. Scheltema-Conradi, D: W. Dett
meijer, F. Grootjans, G. de Stobbeleir. 

de begroting van Oorlog tussen de w~rd
voerdèr van onze Kamerfractie, drs Kort
hals, en minister Staf een nogal ernstige 
wrijving ontstond over het plotseling op
gedoken nieuwe plan om van de ontwor
pen 3 divisies op 5 divisies (één parate 
en vier mobilisabele) over te schakelen. 

Deze wrijving ontstond trouwens niet 
alleen met de V.V.D.-fractie, maar ook 
o.a. tussen de minister en de woordvoer
der van de K.V.P.-fractiél de heer Fens 
Ouit.-kol. b.d.). 

Tot zijn eenvoudigste proporties terug
gebracht kwam het toen hier op neer, 
dat de Kamer zei: Beter drie goede divi
sies, waarin wij dus vertrouwen kunnen 
hebben, dan vijf slechte of minder goe
de, waaraan van allerlei ontbreekt en 
waaraan· wij allerlei andere noodzakelijk
heden dan nog moeten offeren. 

En alhoewel nadien wel enige apais&
ring in de verhouding tussen Kamer en 
minister is · ingetreden (bij de defensie 
zijn zo grote landsbelangen betrokken en · 
er spelen hier zozeer ook de internatio
nale verhoudingen in de N.A.V.O. mee, 
dat verantwoordelijke Kamerleden als de 
heren Korthals en Fens zich . wel twee 
maal bedenken, alvorens het in deze ge
voelige materie tot een parlementair con
flict te laten komen), actueel b 1 even 
toch voortdurend de ook en vooral door 
de heer Korthals gestelde twijfelpunten. 

Die kern- of twijfelpunten waren: 

1 Hoe kunnen we een dergelijk 
. · groot apparaat, ingericht en opge

zet met de steun van de Verenigde 
Staten en Canada, personeel in stand 
houden en het sterk slijtbare en s·nel ver
ouderde kostbare materieel op den duur 
vervangèn, ook zonder voortgezette bond
genootschappelijke steun? 

2 In hoeverre zal . de ontwikkeling 
van de atomische oorlog tot de 
met name door de heer Korthals 

verwachte ingrijpende wijzigingen in de 
organisatie van onze krijgsmacht en die 
van onze bondgenoten moeten leiden? 

3 Hebben d~ luchtmacht en de 
luchtverdediging door de moderne 
oorlog niet een geheel andere en 

hogere waarde gekregen en zal deze ont
wikkeling zich niet nog rJteeds verder 
voortzetten? A. 

(Zie verder: 
"Van het Binnenhof" II) 

De Landelijke Middenslandscommissie 
in vergadering bijeen. 
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Belangrijke onderwijsproblemen die in het 
vergeetboek dreigen te raken· 

Niet alleen het lerarentekort ·en het gebrek 
aan Sf?hoolruimte spelen 'n dominerende ro! 

Het onderwijs in Nederland verkeert in el'll8tig gevaar. Er Is een groot tekort aan 
onderwijzers en leraren. Er zijn gemeenten, waar men na herbaalde oproepingen 
&"een enkele soUicltant heeft. 

critiek. lk vr~g begrenzing van het 
veel te grote veld der afvraagbare 

_ aardrijkskunde-kennis. Het leek wel, 
of ik met deze vraag het hele toela-Er zijn SICholen, waar men de zaken alleen op gang kan ·honden, dank zij de mede

werking van gehuwde onderwijzer~n en A'epensionneerde leerkrachten. Er is een 
schrijnend tekort aan schoolruimte. In sommige plaa-n zit men met volgepropte 
schoollokalen. Men hoort van 50 tot 60 leerlingen in lokalen, die slechts berekend , 
zijn voor hoogsten 48 kinderen. 

- tingsexamen wilde afschaffen! Geluk
kig is het na verloop van jaren toch 
zover gekomen en heeft men 'eindelijk 
tooh al de voorstellen van destijds _ 
overgenomen, maar dat dit jaren heeft 
gekost is het beste bewijs, dat men ~n 
onzent zo moellijk d u r f t en kán kiezen. 

De toestand Is JU. en daar wanhopig. 
Maar er Is de laatste tijd over dit alleiJl al herhaaldelijk geschreven en gesproken. 

Zo veel zelfs, dat aan andere belangrijke onderwijsproblemen, de nodige aandacht 
wordt onthouden. En dat is een nieuw gevaar. 

Nu er binnenkort in de belde Kamers en in de gemeenteraden weer gesproken zal 

worden over onderwijszaken bij de behandeling van de begrotingen, kan het zijn nut 
hebben, die wat op de achtergrond rakende- problemen naar voren te IJChuiven. 

Ontwikkeling vraagt 
tijd en duur 

Daar is om te beginnen het probleem 
van de overbelasting van het onderwijs. 
In de laatste jaren is er een tendens 
om veel · dingen over te äragen aan de 
hoede van de school, dat wil zeggen: 
van de onderwijskrachtEm. Het kan niet 
ontkend worden, dat veel van deze za
ken ieder op zielwelf van belang zijn 
en zelfs. wel grote betekenis hebben 
voor de vorming van de jonge mens èn 
voor de samenleving. 

Maar er zijn grenzen. De school 'tan 
zich niet met alles inlaten en kan niet 
tegelijkertijd haar eigen taak vervullen 
en die van het gezin. Bovendien: wat 
gewenst is, is nog niet altijd noodza
kelijk. 

Onlangs }leeft dr Drees in een arti
kel in een orgaan van zijn partij uitvc•erig 
geschreven. over de taak van de rege
ring in _het huidige tijdsgewricht; Hij 
haalde daarbij de woorden aan van 
Mendès France: "Regeren is een keuze 
doen". Aa~ de hand van talrijke voor
beelden verduidelijkte de minister-pre
sident de betekenis van dit gezegde. 

· Hij herhaalde toen ook zijn in de Ka
mer gemaakte opmerking, d!!.t bij de 
algemene beschouwingen dikwijls ge
klaagd wordt over het te hoge peil der 
Rijksuitgaven, maar dat tegelijkertijd 
bij de behandeling der afzonderlijke be
grotingen steeds weer wordt aange
drongen op maatregelen, die financiële 
offers vergen. 

Ik laat het gaarne aan de politici 
·over deze opmerkingen van dr Drees 

: ·nader te bespreken. Ik haalde re sleehts 
-aan, omdat ze in zekere mate passen 
"in mijn betoog ten aanzien van. de hui
dige ~tuatie van ons onderwijs. Im
.mers: enerzijds wordt g~.klaagd over 
.de teleurstellende resultaten. van on
derwijs en opvoeding, anderzijds wordt 

·.de. taak van~ ie: Qnderwij~;~:lct~i~oc!ht~P. o~ 
alle. mogelijke m;mieren . veriWaard, 

· .waardoor de gretls van het uiterste 
kunnen bederikelijk dreigt··te worden 

) 

overschreden. 
_Wanneer -in onze tijd: "Regeren ~ 

kiezen, telkens weer een kel:lZe doen" • 
-dan kan men ten aanzien van de school 
·zeggen: "Onderwijzen en opv~en iS 
:telkens een keuze doen." 
Probleem van de keuze 

het kunstgevoel ~r bezoeken aan mu
sea en tentoonstellingen, ze zijn van 
onbetwistbaar nut voor de vorming van 
de jeugd. Maar dat geldt ook voor de 
activiteiten, dlie gericht zijn op het. na
der brengen van de jeugd tot onze in
dustrie, op het leren gel;>ruiken van de 
vrije tijd, op het leren zien van de 

Al jaren heb ik me verzet tegen de 
kennisuitbreiding in ruimtelijke zin, 
wanneer zij niet de ontwikkeling in de 
tijd toelaat. Ik bedoel dit te zegg-en: In 
de loop der jaren heeft men enerzijds 
fel en voortdurend geklaà.gd over de 
overlading in het onderwijs en d'e ver
afgoding van de parate kennis, dooh 

sdhoonheid der natuur en van ons anderzijds langs andere wegen deze 
landschap, enz. enz. overlading op alle mogelijke manieren 

Maar een leek kan begiiJperl, dat al ·· ip.. de hand. gewerkt en de parate ken-
deze onderwerpen tij(l. Vergen. En _djla.r) p.~ Y:~fl;!leerp~r"" , ... .; , 
nu ligt de. ÇQte 'nl.~ijiiMt(l. · · ' ·• ___ ·· · : • -'~:_;~ tk kán h~t ~g altijd niet begrijpen, 

De schooi komt tijd tekort! _:(lilt zelfs tiék-ié:,in,e _ OrtderWijs:rrtensen, 
Het lijkt dikWijls, · of degenen, die . · diè · zien bezighouden met het vraag-

telkens weer: .. een nieuw b!!roei. qp hel;.? ~Uk .van..~e ·rila~a.~jeugd, en de beang
on~:rwïjs dóin, 2'llch ni~ bewUÎti.~~~· •IJ~de: . t~e:~van·:·het ·legel' der 

:van: het fei~ dat :eèn Ulir nog:Sltijtl .60 '':c~tuu;olozen. • .niet -kiJnnen inzien, dat 
:minuten teit en·. met verl~d kan :'dit; ·alles voortdurènd in de hand .wordt 
worden tot 7.0... __ ._, __ ._· __ -___ · ··· ~- ge'werlrt.iJÓO~ èèli.' kennisuitbreiding, 

__ Elke Scl\oot .. ~ft-.~-;~~~spr~:-·;.,~~•>;;g~ifekt''-<:wo~dt· <ioo~.,:vè~i-
~gràm, .dàt zo -'èl'ligszins mogeiijk moèt ~iig:~an tijd en duur. 
,worden a.fgèwerkt en het gaat niet op, Ontwikkeling vraagt tijd en duur. 
,al geschiedt het helaas meer en meer, Elke werkelijke en functionele kennis-
de schooltaak . af te wentelen op het ·vermeerdering vereist tijd vari bezin-
gezin, nl. door uitbreiding van het ning. De tijd kunnen we niet uitbrei-
huiswerk. Want ook dat is een U:iter- den. Als we werkelijk het kind willen 
·mate moeilijk vraagstUk geworden! -ontwikkelen, dan zullen we het de tijd 

Het is o; zo begrijpelijk, dat vooruit- ·voor bezinking en bezinning moeten 
·strevende onderwijzers en leraren zo- verschaffen. Hier ligt nu m.i. het grote 
·veel mogelijk tegemoet Wlllen komen ·gevaar, dat ons onderwijs in dèze tijd 
aan de verlangens van de samenleving be<lre~gt: We halen te veel overhoop, 
en dan maar. in de schooluren allerlei we · stouwen te veel in het ogenblik, 
·zaken aan_ de orde stellen, die van we verwaarlozen te veel de onmisbare 
buiten af zo belangrijk worden geacht. 
Maar wanneer dat .streven tot gevolg 
heeft, dat de leerlingen, omdat nu een
maal het programma afgewerkt m o e t 

'worden, thuis meer schoolwerk moeten 
maken, wordt de zaak ·er zeker niet 
beter op. 

We kunnen zo_ mogelijk 
I. " ,,scurappen _ 

De oplossing ,lig{ hiër- in liet doen 

van een keuze. 
Of het een of het ander, wanneer 

beide zaken niet tegelijkertijd kunnen. 
En nu is dit typisdh voor ons Neder
lands onderwijs: we kunnen ten onzent 
zo moeilijk "schrlq)pen". 

zelfs voorstellen om tot versobering 
over te gaan, ondervinden onmiduellijk 
ernstige critiek en leiden tof eBenlange 
vertoningen in bijeenkomsten en dag-

voorwaarde voor elke vorming, nl. de 
tijd vàn bèzinning en bezinking. 

Meer en meer klinkt van de kant 
van de school de roep om r u st. Men 
gaat inzien, dát het misloopt; al!!! we nog 

-:langer voortgaan op de ingeslagen weg. 

Géen rust meer 

.De jeugd, _. en i\et name -~e in de 
grote .stëdén, cis jl.l j.O ,ve:r, éfa.t. ~ ,rUst 
niet meer verdrà.àgt. Let hiàar eenà op, 
.P.ol'lveel kinderen· op. -hun stoel zittea te 
,wippen en te draaien, hoe hun benen 
_geen _ ogenblik rusten •. 

Het rhythme heeft .ze volkomen in 
zijn macht. ·De moderne muziek, met 
haar. felle rhythme i is zo in net leven 
van de jongeren van thans ingedron
gen, dat het voor de meesten !;liet meer 
mogelijk is r~tig te luisteren. 

De schOOl komt steeds meer voor het en weekbladen. 

: Mediteren · komt er helemaai niet 
i:neer aan te pas. Beweging, beweging 
.en nog eens beweging bepaalt hun le
. ven. · Het stils-taande projectiebeeld 
.Vindt geen belangstelling meer, de 

problèetn van de keuze te staan. ]k wil Zo herinner ik me, dàt ik in 1945 iR 
ln dit verband enkele voorbeelden Den Haag V<?G~"stelde om het program-
geven. ma voor het toelatin~xamen dras-

Het nut van verkeersonderwijs iS tisch te herzien. lk bepleitte toen af· 
Uitermate gróot. Niemand Z8il dit. ont- aohaffing va.n grote vormsommen, in-
)tennen. S<$oolsparen .lleeft ook een gewikkelde· vra.a.gstukjes en invoering 
grote betekenis. En wie de kinderen in de plaats daarvan van testsomme
leert hoe naar de radio moet·· worden tjes. Men wi>lde er toen niet van wettm. 
geluisterd, doet al evenzeer een goed Ik stelde -mor om bij het examen ge-
werk. schiedenis de -periode--tot-1500 te laten 

· ~ootz-Wemmeri. · ontwikkelin~ ' van. . . verv:aJJ.en. .Dat voorstel wekte. h:et>tïje 

~~ehoCilwàndplateri schijnen te hebben 
. afgedaan en het leesboek met het door
lopende en tot bezinning leidende ver
haal, wordt niet meer gevra8.gd. 
· Cineac en bioscoop, beeldromaa en 

spannende boeken, allemaal zaken, die 
. beweging veroorzaken, zijn geHefd. En 
wanneer er thans ia de grote steden 
bezorgdheid heerst over de pretjes, Qie 
de jeugd zich veroorlooft en die de 
ouderen afkeuren, dan zullen we allen 
moeten bedenken, dat de bewegings-

. dra.D.g hier de .Jelangrijkste rol speelt. 
Ik geloof ni~ d&t de betreffende jeugd 

op slechte dingen uit ia. Het. komt mij 
voor, dat ze bewéging zoekt, ópwinding. 
En dan rijst bij mij de vraag, of wij 
volwassenen, daaraan niet schuldig 
staan. Wat hebben we in school en In 
gezin gedaan om de rust te handhaven. 
die tot bezinning leiden kanT 

VAN MOURIK. 

Copic vocw deze n&brick .. 
zenden nGGr: 

Me;uffr. Joh. H. Springft', 
Alexander•traat liJ, Hurlem. 

* * * 
V rouwengroep 

Utrecht 
Mevrouw dr. A. J. P. Wibaut-van 

Gastel, altijd gaarne bereid wanneer 
men een beroep op haar als spreek
ster doet, heeft te Utrecht op 8 No
vember gesproken over het afstem
men van het Saarstatuut. In de be
trekelijk korte haar toegemeten tijd 
heeft zij een meesterlijk beeld gege
ven van de geschiederii!!J en de achter
gronden van het Saarprobleem. 

Drie oorzaken voor de afstemming 
van het Statuut kwamen daarbij wel 
het meest naar voren: de fouten ge
maàktt door het politiek zwakke 
Frankrijk, de van Duitse zijde aange
wakkerde sentimenten en vooral de 
onevenwichtigheid van het Duitse 
volk, die ook aan de dag treedt in 
hun angst voor Rusland. 

Na de verwerping van de ~.D.G. 
door het Franse parlement is door de 
daarna opgerichte Westeuropese Unie 
een vernieuwd Saarstatuut opgesteld, 
waaraan bij monde van de Duitse 
bondskanselier Adenauer de West
duitse regering haar goedkeuring had 
gehecht. 

Van de inhoud van dit statuut had
den de meeste kiezers in de Saar geen 
duidelijke voorstelling zodat politieke 
agitatoren gemakkelijk spel hadden 
om de zaak zo voor te stellen, dat er 
gekozen moest worden 9f de Saar 
Frans of Duits zou worden, hetgeen 
een volkomen foutieve voorstelling 18. 
Mail trad op dit ogenblik de Baarbe
volking niet voor de super nationale 
keuze mogen stellen. 

Dat dit toch is gebeurd acht me
vrouw Wibaut een fout, tengevolge 
waarvan aan de Europese gedachte 
ten onrechte grote afbreuk is gedaan. 
De gehele buitenlandse politiek ver
keert thans in een zodanig overgangs
stadium, dat voorspellingen over de 
toekomst onmogelijk zijn te doen . 

Uitermate nodig achtte mevrouw 
Wibaut het, dat het Duitse volk mo
rele steun krijgt om het uit zijn on
zekerheid en onevenwichtigheid op te 
heffen,- opdat het niet opnieuw een 
gevaar voor West-Europa wordt. 

Voor haar bijzonder belangwekken
de beschouwingen, geïllustreerd met 
recente · ervaringen in Duitsland, 
oogstte mevrouw Wibaut bij haar ge
hoor grote belangstelling. 

In de pauze was een verloting ge
organiseerd om de kas van de vrou
wengroep te sterken. E.V.-G. 

~----~---------



WIJBEID D DDIOORA.'l'lll 

Bet vraagstuk der pensioenen de genoemde heffingen aanzienlijk g.e
troffen. 

Een wederwoord van I~:. Hellemans 
Artikel 60 zal niet aanvaard mogen worden 

Het zuurverdiende geld is dus grote
lljks reeds opgebracht door de verdrukte 
groepén, w.o. de gepensionneerden. De 
zuinigheid van de Staat mag niet gaan 
ten koste van de rechtvaardigheid: spaar
ders en lijfrentetrekkers zouden toch 
van de korting op hun inkomen zijn vrij
gesteld. Aan de gepensionneerden zou 
dan wel op een zeer nadelige wijze privi
lege op het stuk van belastingen worden 
verleend! 

(!ngezoaden) 

Het bezadigde wederwoord ter verdui
delijking van prof. Van Esveld in ons 
weekblad van 5 November ;j.l. noopt mij 
de welwillendheid van de redactie in te 
roepen om op enige punten nader in te 
gaan. · 

Wel had ik er de voorkeur aan ge
geven, dat door eea meer ingewijde dan 
on<Iergetekende deze velen na aan 't hart 
liggende aangelegenl;letd ware aangesne
den. Slechts enkele berichten vernemend 
heb ik, uit vreèa dat e.e.a. afgedaan .Ou 
wqrdèn zondèr dát · áan enige bélangrijke 
"argumenten de gewenste aandacht zou 
zijn besteed mijn stem laten horen. Dat 
uitvoerige onderhandelingen gaande wa-

. ren werd door mij wel vermoed, maar 

. misschien heeft de mening van een bui
tenstaander, die niet onder de indruk is 
van de besprekingen, ook wel zijn nut. 

Zoals de Regering de Ouderdomsvoor
ziening wil bewerkstelligen zal het pen
sioen verminderd worden, iets waartegen 
de getroffenen natuurlijk in opstand ko
men. Het pensioen wordt onaantastbaar 

· beschouwd en wordt dit anders, dan voe
len de gepimsionneerden figuurlijk de 
gx:ond onder zich wegzakken. Waar blijft 
de rechtszekerheid; waar blijft de rechts
staat ! En zal men in de toekomstige toe-

<Vervolg van pag. 2) 

dat zuinigheid betracht moet worden, 
door het overheidsapparaat beperkt te 
houden. het aantal ambtenaren binn~n 
redelijke grenzen te brengen, maar dat 
het ontoelaatbaar is zuinigheid na te stre
ven door de overheidsdienaren lager te 

. honoreren. Inkpmensaftrek. z~ls de 
noodwet ouderdomsvoorziening kent is 
wel zuinig, maar niet liberaal! 

3. Het grootste bezwaar tegen het be
toog van prof. van Esveld betreft echter 
het feit op zich zelf, dat bij de bepaling 
verdedigt, dat de mogelijkheid zal be
staan de bestaan4e of- toegezegde pen.
sioenen. bii het nieuwe pensioen aan te 
passen (het beruchte art. 60). 

De pensioengerechtigden van nu en 
straks hebben destiids met hun werk
gevers verbintenissen aangegaan gezien 
het hun· toegezegde directe è n het toe
gezegde u i t ge s t e 1 d e loon of te wel 
pensioen. So~migen kozen werkgever!!, 
die wat hoger loon direct betaalden maar 
minder goede pensioenregelingen had
den. anderen kozen juist andersom, 

Als men nu. met terugwerkende 
kracht. de werkgevers <en of dit nu de 
overheid is dan wel particulieren doet 
niet ter zake), die het in goede pensioell-' 
regelingen gezocht hadden, gaat toestaan 
'n deel van de kapitalen, die zij gevormd 
(moesten) hebben overeenkomstig de 
aangegane verplichtingen, weer.terug te 
nemen, dan is dat. dunkt mij, vanuit li
beraal· oogpunt gezien, ontoelaatbaar. 

ZO'n handelwUze ondermijnt het ver
antwoordelijkheidsbesef (degenen, die 
zich minder offers voor hun oudedags
voorziêning getroostten krijgen achteraf 
gelijk!). terwi1l het een volkomen over
bodig ingrijpen in bestaande verhoudin
gen is. 

.Een rechtsgrond, om sommige werk
gevers met terugwerkende kracht te ont
slaap van äangegane verplichtingen, 
waarvoor de kosten jaren her betaald 
(moeten) zi.1n is mijns inzien moeilijk 
aan te geven. In ettelijke gevallen heeft 
de werknemer een pensioenpolis in han
den gekregen. Gaat men die terugeisen? 

Men versta mii goed': dat de wet de 
mogelijkheid opent wijziging in pensioen
regelingen te brengen ten aanzien van de 
toekomstige premiebetalingen en daar
mee samenhangende . pensioënaanspra
ken: accoord! - Maar dat deel van de 
pensioènáänspraken; waarvoor · de pre
mie's door - werkgevèrs eh of · werk
nemers allang betaald :(moeten) zijn, 
lnOet 0 n V e r k 0 r t gehandhaafd Wór· 
~L . - . . 

:Het ·zij toegegeven·, · dat zich dan. en
kele uitzonderingsgevallen kunnen voór
doen. · waar bil. het totaal pénsioen uit
gaat boven 60 à 70 % van het laatst ge
n~~en salaris.· Dat ziin dan diegenen, die 
bij de keus van hun werkgever en hun 
arbeidsvoorwaarden bUzonder veel aan· 
dacht aan hun pensioenvoorzieningen 
hebben besteed. 

Kunnen liberalen er ook maar één 
traan om laten. dat lieden met zulk een 
verantwoordeliikheidsbesef er , nu ook 
eens heel goed mee af zijn? 

En tot troost van hen, die dit niet met 
droge ogen aan kunnen zien: er wordt 
geen enkele precedent geschapen en deze 
categorie boffers sterft vanzelf uit! 

k H. l. VAN RAALTE 

zeggingen vertrouwen klHlnen hebben '! 
Zal men dan nog geloven in de duur
zaamheid en de algemeenheid van de be
loofde Ouderdomsvoorziening ? 

Waarom moet aan die nieuwe spreuk: 
"Ouderdomspensioen voor iedereen" het 
bestaande recht op onbesnoeid pensioen 
worden opgeofferd ? Verdient het niet de 
voorkeur om déze regeling het opschrift 
te geven: ,.Gelijke ouderdomsuitkering 
voor iedereen, behalve de gepensionneer
den". 

De ouderdomsvoorziening heeft tot 
doel de leden der maatschappij, die te 
oud zijn geworden om nog loon te ver
dienen, toch in staat te stellen in hun 
levensonderhoud te voorzien. De uitke
ring is nog noodzakelijker geworden door 
de verliezen en de zware lasten · die de 
laatste jaren drukten op hen, w.o. ook 
de gepensionneerden. . 

De toeslagen op de pensioenen bleven 
ver achter bij de stijging van de kosten 
van levensonderhoud voor de Nederland
se gepensionneerden~ voor degenen, die 
Indisch pensioen genoten was dit nog 
veel erger. E.e.a. was het gevolg van de 
waardevermindering van de munt, waar
van echter de Staat voordeel geniet: Ook 
de gepensionneerden moèsten de hoge 
prijzen betalen, de extra hoge belastingen 
en vooral de Heffing-in-eens en de Ver
_mogensaanwasbelasting. 

Het pensioen is namelijk een basis-i~
komen, dat door spaarzaamheld en vlijt 
zoveel mogelijk vermeerderd dient te 
worden. Deze vermeerdering ·werd _door 

Men zal niet kunnen ontkomen aan de 
erkentenis dat, voor het geval het plan 
der Regering doorgaat terwijl ook maar 
een aantal der gepeaèionneerden ongene
gen is de onaantastbaarheid van het pen
sioen op te geven tegenover de nieuw
toegezegde ouderdomsuitkering, een een
zijdige verbreking van hun aanstellinga
contract plaats heeft. 

Ook heeft de gepensionneerde ambte
naar wel deugdelijk voor zijn pensioen 
betaald en wel door de geregelde kortin
gen op zijn salaris en voor het overige 
doordat de toezegging van pensioen ook 
als een deel van zijn verdieBd loon moet 
beschouwd worden. 

Het bezwaar, dat werkgevers het in
komen na pensionnering bij uitbetaling 
van de volle ouderdomsuitkering te hoog 
zouden vinden, kan ten gevolge hebben, 
dat zij voor nieuw-aangaworvenen een 
ander tarief voor het uit te keren pen
sioen zullen instellén. Zij zullen door de 
volle ouderdomsuitkering toch geen scha
de ondervinden - de gepensionneerden 
wordt de achtervitgang van hun reëel in-

. komeJ1 gedeeltelijk . vergoed. . 
Artik_el 60, d!tt inbreuk maakt op het 

·belangrijk recht van onaantastbaarheid 
van het· toegekende pénsióen; zal dus 
niet. aanvaard mogen . wo:tderi .. 

Ir. T. N'. · Hellemans 

Flitsen. van Het Binnenhof (11) 

KenterinCJ in de oHic.iële inzic.htén • Korthals' visie nOCJ zo CJek 
nie.t! • _Generaal Calmeiier "rCJde voor, -pik:ante.Jioot • Uever 
kleiner, maar perfec.t. dan sc.hiinbaar gr6ter,, clóc.h onvoldoende 
uitgerust • EenstemmiCJ viermansc.hap • Geen nota! • Minister Staf 
liet iets te raden in het politieke vlak. 

Thans is het zover, dat de ernstige 
vragen, die de heer Korthals heeft 

opgeworpen, volledig actueel zijn gewor
den en in het centrum der belangstelling 
zijn gesteld. 

Een wederom puntsgewijze samenvat
ting kan aldus luiden: 

1 Het opperbevel der N.A.V.O. is nu 
inderdaad reeds voorlopig tot de 
conclusie gekomen, dat de atomi-

sche oorlog tot verandering in .de defen
sie-organisatie der vrije landen zal moe
ten leiden. Het accent zal moeten worden 
verlegd naar grotere beweeglijkheid en 
grotere paraatheid, zodat de gedachten 
uitgaan naar twee parate divisies voor 
Nederland. 

2 De enorm toegenomen betekenis 
van luchtmacht en luchtverdedi
ging heeft minister Staf bij het 

jongste defensiedebat met zoveel woor
den erkend. 

3 De minister heeft óók erkend, dat 
er grote personeelsmoeilijkheden 
zijn met betrekking tot de samen-

stelling van het kader (al hoopt hij nog 
steeds, deze opgelost te krijgen) en dat 
er volslagen onzekerheid bestaat over de 
verdere hulpverlening door Amerika en 
dat het in 1956 optredende nieuwe Kabi
net voor ernstige beslissingen in deze zal 
kunnen komen te staan. 

Minister Staf is dan ook thans naar de 
Verenigde . Staten gegaan, om concrete 
toezeggingen voor de N.A.V.O.-bondge
noten ook voor na 1957 te vragen. 

. * •• 

D e heer Korthals zou met rede_n ge
zegd k11nnen hebben: ik kreeg met 

mijn betogen en waarschuwingen der 
laatste járen dus al aardig gelijk. 

Hij zei het echter bescheidener en ele• 
ganter en stelde, bij alle blijvende be~ 
zorgdheid zijner fractie over de gehele 
gang van zaken, vast, dat het hem genoe
gen deed, dat "de minister, en hij over 
verschillende onderwerpen in dezelfde 
richting zijn gaan denken". 

Hij kwam echter óók met een vooral 
voor de minister nogal pikant citaat. Een 
citaat uit een artikel van een zeer des

. kundige uit het kamp van de .ministerc 
generaal Calmeijer (waarschijnlijk toe-· 
kom·sug Kamerlid voor de C.H.-Unie en 
zelfs al genoemd als opvolger ván minis
ter Staf op Oorlog en Marine), die, na de 
vraag te hebben gesteld, of we misschien 
niet een andere kant op moeten, ia d'8 

l 
"Christelijk-historische Nederlander" van 
2 September wel heel erg striemend 
schreef: 

"Wij willen hier slechts de hoop uit
spreken, dat Regering en Volksvertegen
woordiging een weg zullen vinden, die 
verhindert, dat het "Je Maintiendrài" op 
vaandels en uniformen weder, als in 
1940, tot een holle leuze wordt". 

"Niet woorden vä.;r;_ mij, Mij~heer de 
Voorzitter, maar ·woorden van generaal 
Calmeijer,'' zo voegde onze geestverwant 
Korthals daaraan eenvoudig toe. 

En nogmaals verklaarde de heer Kort
hals: De opvatting van mijn fractiegeno
ten en mij is, 'dat men liever" een kleiner 
leger heeft, dat perfect is, dan een 
schijnbaar groot leger, dat onvoldoende is 
uitgerust. 

Belangwekkend is daarbij, dat met deze 
stelling geheel correspondeerde hetgeen 
de heren Fens (K.V.P.), Vermeer <Arb.) 
en Welter (K.N.P.) opmerkten. 

De heer Fens nam het weder op voor 
drie divisies, waarvan op den duur twee 
paraat en één mobilisabel. De heer Ver
meer conformeerde zich geheel aan de 
stelling van de heer Korthals en de ex
K.N.P.-er Welter zei: "Qui trop embrasse, 
mal étreint". 

• • • 
Tot slot nog de nota-kwestie. 

De minister gaat (is) naar de Ver. 
Staten en we zijn richtlijnen van de N.A. 

DR~ KORTHM.S 
_ •• N-o+a •• __ 

.r 
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PROMOTIE 
Hr A. Spruit, vroeger verbonden aan 

het Algemeen Secretariaat en thans o.m. 
bestuurslid van de afdeling Amsterdam 
onzer partij, is Vrijdag ;j.l. ie Groningen 
gepromoveerd tot doctor in de rechtsge
leerdheid. Onderwerp zijner dissertatie 
was "Stakingsrecht in het kader van de 
Arbeidsovereenkomst". 

Een zeer groot aantal familieleden, 
vrienden en geestverwanten was naar de 
aula van de Groninger Hogeschool ge
komen om van deze promotie getuige te 
zijn. 

De promotor, prof. • J. N. Beekhuis, 
begon met zijn blijdschap uit te spreken 
over het feit, dat de promovendus on
danks zijn drukke bezigheden de lust had · 
gevoeld tot deze wetenschappelijke ar
beid en de geestkracht bad opgebracht 
om die tot een zo goed eindè te brengen. 

Zoals gebruikelijk opende de hoogle
raar de discussies door enkele critische 
opmerkingen te maken en bezwaren aan 
te voeren tegen enkele onderdelen van 
mr Spruits boek. Na. hem mengden zich 
nog enkele andere hooggeleerden in het 
wetenschappelijk twistgesprek, o.a. prof. 
's Jacob en prof. Esveld. 

:Mr Spruit, die zijn opponenten breed
voerig beantwoordde, toonde zich in zija 
replieken wel zeer doorkneed in de ma
terie en wist ook zijn overige toehoorders 
te boeien· door zijn vaak geestige en 
steeds met veel verve voorgedragen ver

. dediging van zijn proefschrift. 
. Wij mogen ook hier de jonge doctor 

gelukwensen met zijn welverdiende pro
motie! 

MINISTER ST AF 
...... Neen .... _ 

V.O. wachtend. Welnu: wat was dus meer 
voor de hand liggend, dan dat de heer 
Korthals de minister vroeg of hij dan niet 
zo snel mogelijk daarna met een nota in 
de Kamer kon komen, opdat de toekom
stige ontwikkeling hier zou kunnen wor
den besproken. 

Maar minister Staf zei: Neen, dat kan 
niet .. Of eigenlijk zei hij het zo eenvoudig 
niet. Wat hij w è 1 zei, was heel wat ge
compliceerder en zou ons tot menige 
speculatie kunnen verleiden. 

Aan die verleiding zullen we, althans 
voor het ogenblik, weerstand bieden. 
leder trekke voorlopig dus maar zijn 
+lgen conclusie uit 's ministers politieke 
orakeltaal. 

Nadat hij enige algemene opmerkingen 
over de gedachte ener nota had gemaakt 
-de heer Vermeer hem interrumpeerde 
~et: "Kunt u niet uw eigen, voorlopig in-: 
Zicht daarover geven, Excellentie?", ant
Woordde minister Staf: 

"Als ik bijvoorbeeld in Maart of April 
mijn voorlopig inzichtc zou geven, dan zou 
dit toch de opvatting . van het Kabinet 
moeten zijn. De geachte afgevaardigden 
zullen toch wel van mij willen aanvaar
den, dat het voor mij een uitermate moei
lijke pósitie zou zijn, te moeten trachten 
mijn persoonlijk inzicht in het Kabinet 
aanvaard te krijgen. Dan sta ik nog maar 
liever vrij, dan dat er een compromis zou 
moeten worden bereikt, waarmee de Ka
binetsformateur, die in de zomer van 
1956 zal optl"eden, rekening zou moeten 
houden." 

Diplomatiek antwoord, waaruit van 
alles te peuren zou zijn. 

Een mooi raadseltje voor een regen-
aehtige Zondag.! A. 
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Ledenwerfactie: redacteur van "Provincie en Gemeente". 

Wie ·wil nu nog achterblijven? 
Raadsleden uit de 
provincie Utrecht 

vergaderden 

De heer Bardet wees er in zijn ope
ningsrede op, dat de bedoeling van deze 
bijeE\nkomst was, om gezamenlijk te be
spreken hetgeen door de V.V.D.-fracties 
bij de begrotingen naar voren gebracht 
kan worden. 

Breng de Liberalen thuis in de V.V.D. 
De Vereniging van Staten- en Raads

leden van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie heeft te Utreoht een ver
gadering gehouden voor de Gemeente
raadsleden van de V.V.D. uit de in de 
provincie Utrecht gelegen gemeenten. 

Spr. stelde als hoofdpunten aan de 
orde: de verkeersproblemen, de woning
bouw, de bejaardenzorg en de finan
ciële verhouding tussen RiJk en Ge
meenten. Bundel de krachten der vrijheid 

Wie zou nu nog wiHen achterblijven in 

- leclenwerfactie, nu blijkt, dat in W

,lolle aideOngen en door vele individuele 

ledea der Partij .se bard en intensief 

-rdt gewerkt om bet ledental der Partij 

te vergroten. 

Wij zijn dankbaar, doch lang nog niet 

voldaan. Een laatst en dringend beroep 

willen wij nog doen op die afdelingen 

welke .achterbleven. Laten de afdelings

besturen toch vooral goed hun verant

woordelijkheld tegenover de Partij besef

fen en bun beste krachten inspannen om 
de v.v.n. sterk te maken. Hoe groter het 

ledental, zoveel sterker de Partij. Laten 

alle leden de handen ineen slaan, opdat 

wij zo sterk toegerust mogelijk de verkie

:dngscampagne voor 1956 kunnen ingaan. 

Laten wij met elkaar de v.v.n. voeren 

uaar een grootse overwinning in 1956. 

Bravo Harclerwiik! 

In de ledenvergadering van de afdeling 
Harderwijk, welke Dinsdag 15 Nov. j.l. 
werd gehouden, traden · 8 nieuwe leden 
als lid van deze afdeling toe. 

Deze pas opgerichte afdeling, die thans 
ruim 60 leden telt, vertoont onder de lei
ding van mr H. C. Vos als voorzitter, een 
grote activiteit, . die vertrouwen geeft 

V~~~~*;c· 

Voorbeeld ter nàvolging 

Door de afdeling Zeist wordt thans een 
rrootscheepse actie tot werving van nieu-

we leden ontketend. Niet minder dan 
10.000 exemplaren van de krant "Actie" 
zullen In de gemeente Zeist buis aan buis 
worden verspreid. De resultaten van deze ' 
actie zuilen zeker niet uitblijven. Zeist 
veel succes! 

Op deze vergadering, welke werd 
voorgezeten door_ de heer ir J. D. M. 
Bardet, waren vrijwel aJ de V.V.D.
Raadsleden uit genoemde provincie aan
wezig, alsmede de heer K. H. Brandt, 

Door de organisator-propagandist der Partij, cie heer L. van Ylaardingen, werd op 
16 November j.l. aan het bestuur van de Ondercentrale Zaanstreek een voorzitters

hamer aàngeboden voor de activiteiten door dit bestuur betoond in verband ~et 
de organisatie van~ de V.V.D .. -dag op 17 September j.I. Op de foto van links naar 

rechts: L. Schoemaker, Drs A. Bakker, Voorzitter van de Ondercentrale, L. van 
Vlaardingen en A.~ de Vries. 

Het is van groot belang, dat aan het 
verkeersvraagstuk in elke gemeente 
volledige aanda.dht wordt geschonken, 
omdat het hierbij gaat om de veiligheid 
en het leven van de mens, op het mo
ment, dat deze zich op openbaar terrein 
bevindt. 

De bejaardenzorg is eveneens belang
rijk. Spr. gaf hierbij in het algemeen de 
voorkeur aan liet door de gemeente sti
muleren van particuliere initiatieven. 

WoningbOuw dient mèt ~ vereende 
kracht bevorderd te worden, waarbij de 
bouw van huizen· dieDit te prevaleren 
boven de bouw van grot~ kantoorge

. bouwen, raadhuizen, politiebureaux enz. 
Op deze uitvoerige inleiding volgde 

een geanimeerde bespreking, waarbij 
ook _verscheidene andere onderwerpen 
dan de door de voorzitter genoemde aan 
de orde kwamen, o.a. het verlenen van 
subsidie aan kruisverenigingen, het 
handhaven van het bereikte verzor
gingspeil, het beleid bij industrievesti
ging, het op snelle en efficiënte ·wijze 
opheffen van de wuningnood. 

Besloten werd in het begin van 1956 
wederom bijeen te komen. 

· Betali~g contributie
atdrachten 

Voor de goede orde vestigen wij er 
nogunaals de aandacht op, dat contribu
tie-afdrachten en andere betalingen uit
sluitend dienen te geschieden via giro
rekening 67880 ten name van de Secre
taris van de Volkspa!'lij voor Vrijheid 
eu J?emocratie te •s-Gravenhage, of op 
de rekening van het HoofdbeStuur van 
de Volkspartij voor Vrijheid en Demo
cratie bij het Bankierskantoor R. Mees, 
& Zoonen te Rotterdam. 

"Doe bet nu! Zend adressen aan bet Algemeen Secretariaat" 
GefraFtkeerd met 10 cent post
zegel opsturen in gesloten enve
loppe naar: 
Algemeen Secretariaat der V.V.D., 
Koninginnegrecht 61, 
te 's-Gravenhage. 
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----------------------~-----~--------------------------1 -~ 

Naam: Nàam: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • .. ~ . " ......... . 

Adres: Adres: . . . . . . . . . . . . . . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . 
, Woonplaats: . . . .. . . .. .. .. .... .. .. • . .. • Woonplaats: ........ · ................. . 

Naam: Naam: 

Adres: Adres: 

" Woonplaats: • .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Woonplaats: ......................... . 

Naam: ............................... Nàam: 

Adres: Adres: 

Woonplaats: • • • • • • • • • • ••• •• •••• •••• •• • Woonplaats: ...••••••••••••••••.•••••• 

lnschrijvingsbewijs V.V.D.-Waarborgfonds. 

Ik teken in voor een bedrag van f ........ in eens/p. jaar/p. kwartaal 
• per postgiro op nr. 67880, t.n.v. Secretaris V.V.D., Koninginnegracht 81, 

c 's-Gravenhage. 
• per giromachtiging t.n.v. Secretaris V.V.D., Koninginnegracht 81, 

's-Gravenhage. 
• per bank op de rekening van het Hoofdbestuur der V.V.D., bij de firma 

R. Mees & Zonen, Rotterdam. 
• per postwissel t.n.v. het Algemeen Secretariaat der V.V.D., Koninginne

gracht 61, 's-Gravenhage. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 
Handtekening, 



VRIJBEID EN DEMOORATIE 

MACHT EN MONETAIR BELEID 
In het internationale 

vàn . de macht 
vlak mogen wq 
n~tmmer de ogen 

voor het feit 
sluiten 

De historie wordt ingedeeld in tijdperken tussen twee oorlogen. Recente ge
schiedenis is het tijdperk na 1918: de Pruisische staatsidee was geslagen, de 
Angelsaksische leek te trlompheren, de Sovjet~Rutisische zocht naar vormen. 
, Hoe was de invloed op de monetaire orde T De Angelsaksische staatkunde -

men mag niet meer van Britse· lelding alleen op financieel gebied spreken -
streefde· naar restauratie van de oude "onafhankelijke" monetaire orde. De 
woeste inflaties in Centraal-Europa zetten aan deze opvatting kracht bij. 

Niet ten onrechte schrijft VISSERING in 1924: .,De bankpolltiek, welke deze 
ramp (se. die der inflatie) moet voorkomen, behoort absoluut onafhankelijk te 

• zijn. DAAROVER ZIJN ALLE DESKUNDIGEN HET BIJ DE LAATSTE IN
TERNATIONALE CONFERENTIE EENS GEWEEST". 1) 

De bloeitijd dezer .,onafhankelijkheid" op internationale basis bracht zelfs 
mede, dat aan gesteunde Centrale Banken (Duitsland, Oostenrijk, Hongarije) 
onafhankelijkheid, werd o p g eI e g d. Een merkwaardige paradox! 

Er lag a.a.n dit alles een collectieve 
idee ten grondslag, die mede in het 
Pact van de Volkenbond haar neerslag 
vond en monetair leidde tot de samen
werking der Centrale Banken. En deze 
collectieve idee WilS poHtlek. 

Deze idee gaf ook de restauratie van 
de monetaire orde weer haar staatkun
dige bodem: men denke slechts aan de 
Dawes- en Young regelingen met be
treklqng tot Duitsland, de Oostenrijkse 
eteunleningen e.d. 

Er zat in dit beleid de !rem· van een 
collectieve frontvorming tegen de chaos 
en - toen al - tegen het gevaar der 
Sovjetisering. Tegen deze idee keert 
zich dan .ook de Sovjet-orde, die te 
Moskou ijlend van vernieuwingakoort
sen naar vormen zocht. 

Verklaring van Bretton-Woods 
Men kan Brettón-Woods alleen verkla

ren uit de collectieve conceptie, die staat
kundig aan de UNO ten grondslag ligt en 
op ruimer economisch gebied in F.A.O. 
(de voedselorganisatie) en wijlen LT.O. 
(eenmaal gedacht als handelsorganisatie) 
naar vormen zoekt. · 

Juridisch wordt in Bretton-Woods ge
heel in deze geest een deel der mone
taire souvereiniteit prijsgegeven. Het 
staatkundig beginsel van dit monetair ac
coord spreekt wel zeer duidelijk wt de 
quota-verdeling. 

Sovjet-Rusland, dat monetair onderge
schikt is, heeft een zeer groot quotum, 
alleen op grond van deszelts politieke 
machtspositie. ,,Bij de . vaststelling der 
quota, waartoe ten slotte werd besloten, 
hebben overwegingen van politieke aard 
dan ook een belangrijke rol gespeeld" -
zo merkt de Memorie van Toelichting bij 

het ontwerp van wet tot toetreding tot 
Bretton-Woods· droogjes op, 2), reden 
waarom ook voorbehoud werd gemaakt 
ten aanzien van de formule der quota 
voor de toekamst. 

Een kras vorbeeld van - thans al naïef 
aandoende - collectieve behandeling 

• van monetaire problemen op staatkun
dige basis vindt men ook in het Memo
randum betreffende verlangens van ter
ritoriale en economische aard ten aan
zien van Duitsland van 5 November 1946: 
"The Netherlands deern it essential that 
the German monetary policy be conduc
ted in a manner that will leave their vi
tal interesta unaffected". 3) Dat moest 
dus bij vredesvel"drag aan Duitsland wor
den opgelegd! 

Het is ten slotte met de Europese Be
talings Unie redelijk goed gegaan, al heb
ben wij ~ onze grote vordering een 
zeer aanzienlijk risico genomen. Maar 
weer was het de Amerikaanse · staatJum
de, die deze monetaire structuur door
zette. 

.,Macht en Monetair Beleid" luidt de 
titel van dit artikel. Wij liberalen reke
nen in onze economische structuren min
der met de $atkundige macht dan met 
de economische wet en de redelijkheid. 
In het internationale vlak · mogen wij 
voor het feit van de macht nimmer de 
ogen sluiten. 

Dr B. W. KRANENBURG. 

1) Haagach Maandblad, September '24, 
blz. 14 ( vetdrUk . van mij - K.). 

·2) Stukken Tweede Kamer, Zitting 1945-
1946, no. 118 sub 4 blz. 4. 
3) Stukken Tweede Kamer, Zftting 1946-
1947, no. 352, 'blz.· 2. 

Voor Lenin was het goud een kapi
talistisch dwangmiddel en goed voor 
de hygiënische inrichtingen der arbei
ders. In de periode van de N.E.P. wordt 
éénmaal aansluiting op het Westen ge
zocht, maar de Conferentie van Den 
Haag van 1922 doet de zaak op de 
oude Tsaristische leningen strande~. 

Wanneer .echter de bolsjewistische 
clrift omslaat in een nationale opbouw 
wordt een passender m'>netaire orde op
gebouwd. Het verachte goud wordt op
nieuw gedolven en tegen machines ge

·ruild ..... , 

NIEUWS ,UIT AFDELINGEN EN CENTRALES 
·.. ' ' . '- .... 

Principieel blijft Rusland echter de 
monetaire orde der anderen afwijzen, 
invloed kan het daarop niet uitoefenen. 
Hoogstens kan men wijzen op de zijde
lingse invloed der sinds het verdrag 
van Rapallo in Duitsland opgenomen 
eredieten en op de ·van Russische ·zijde 
aan het Turkije van Ataturk verleende 
voorschotten. 

Anders stond het met een nieuwe 
antagonist tegen de monetaire orde, 
gèlijk die in 1925 in de variëteit van de 
goudwisselstandaard - in wezen dus 
een collectieve gedachte - was geres-
taure·erd. · 

Hitler's eigen monetaire orde 
De. in Hitier herleefde en tot uitzin

nigheid gedreven Pruisische staatsidee 
schiep bewust een eigen monetaire orde 
niet alle elementen, die het Pruisische 
etatisme kenmerken. 

Schacht werkt de conceptie uit: fi
nanciering der machtsontplooiing en 
economische absorbtie, eerst van Oost
en Zuid-Oost-Europa, dan van het ge
hele oude werelddeel. Het eindigt met 
de Centrale Clearing van Berlijn, waar 
de geroofde schatten werden geboekt, 
een ,nilliardendans groter dan enig be
drog ooit was. 

En na wereldoorlog II scheen een 
nieuw collectivisme op te ~omen. Men 
begon in 1943 met d·e plannen-Keynes en 
-White, men schiep voor de gemeen
schappelijke oorlog\·oering ·Lend-lease en 
Mutual Aid .... en na de wapenstilstand 
zou .Bretton-Woods een collectieve mone
taire orde op volkenrechtelijke basis 
brengen, terwijl voor onmiddellijke hulp 
bij de wederopbouw de · Herstelbank 
werd opgericht. 

Er werden zelfs collectieve normen 
voor het monetaire dOel Ópgesteld o.m. 
de "full employment", die meer een pO· 
litieke dan een economische norm is. 
omdat "full employment" niet steeds tot 
maximale wèlvaart behoeft te leiden. Zo
ver was men internationaal nog nooit ge
weest, al hadden de spelregels van de 
gouden standaard een sterkere gelding 
gehad daa alle in stenen tafelen gehou
wen volkenrechtelijke verdragen. 

Voorloper van Bretton-Woods was 
hoogstens geweest het Tripartite Agree
ment tussen V.S., Engeland en Frank~ 
rijk, waartoe ook ons land in 1936 was 
toegetreden. 

Ledenvergadering 
afdeling Harderwiik 

Op Dinsdag 15 November j.l. kwam de 
afdeling Harderwijk, onder voorzitter
schap van mr H. C. Vos, in een ledenver
gadering bijeen, waar allereerst een huis
houdelijke agenda werd afgewerkt; o.a. 
ging men over tot vaststelling van het 
huishoudelijk reglement voor deze betrek
kelijk nog jonge afdeling. 

Na de pauze sprak de organisator-pro
pagandist der Partij over het onderwerp: 
"De v,v.D. en de verkiezingen van 1956". 

Staande deze vergadering gaven zich 9 
nieuwe leden op als lid der Partij. 

Vergadering 
.ondercentrale Zaanstreek 

Woensdag 16 November j.l. kwam on
der voorzitterschap van drs H. Bakker de 
ondercentrale Zaanstreek in vergadering 
bijeen. 

Namens het hoofdbestuur werd door 
de organisator-propagandist in deze ver
gadering aan het bestuur der ondercen
trale een voorzittershamer aangeboden, 
als beloning voor de goede prestaties 
welke deze ondercentrale had geleverd bij 
haar werk voor de V.V.D.-dag op 17 
September j.l. 

Op verzoek van de voorzitter hield de 
heer Van Vlaardingen een causerie over 
zijn werk in de verschillende delen des 
lands. Een geanimeerde bespreking volg
de hierop. 

In deze vergadering werd door de on
dercentrale · Zaanstreek tevens afscheid 
genomen van de actieve secretaris de heer 
A. de Vries, die wegens zijn vertrek naar 
Delft, zijn functie als bestuurslid moest 
neerleggen. In een geestige speech maak
te drs H. Bakker zich tot tolk van de 
vergadering, toen hij de heer De Vries 
bedankte voor het vele werk dat deze 
voor de Partij in de Zaanstreek had ver
richt. Drs Bakker liet zijn woorden ver
gezeld gaan van een boekwerk. 

Na.de pauze hield de voorzitter een in
leiding over verschillend economische 
vraagstukken. 

Niimegen startte winterseizoen 
Het bestuur van de afdeling van de 

V.V.D. te Nijmegen heeft voor het win
terseizoen een reeks lezingen geprojec
teerd over onderwerpen van actueel be
lang. 

Deze voordrachten zijn toegankelijk 
voor alle belangstellenden. Als eerste in 
deze reeks sprak het bestuurslid dr H. L. 
Groeneveld, arts, over De Gezondheids
wet. Zijn gedegen betoog werd aange
hoord door een verheugend groot aantal 
belangstellenden, onder wie vele artsen. 

Middenstandsforum 
bezocht Amstelveen 

De afdeling Nieuwer-Amstel ontving 
dezer dagen het Middenstandsforum, dit
maal bestaande uit mevrouw L.Vonhoff
Luijendijk uit Amsterdam en de heren 
T. van der Meer, 's Gravenhage, S. Min
co, Hilversum en L. Ponsen, 's Graven
hage, onder voorzitterschap van de heer 
F. L. van der Leeuw. 

Na het welkomstwoord van de afde
lingsvoorZitter werden vele interessante 
vragen op de forumleden afgevuurd. Ter 
Sprake kwamen o.a. de hoogte der vesti
gingseisen, branchevervaging, toewijzin:;t 
en 'financiering ~van bedrijfspanden in 
nieuwe woonwijken, personeelsinkoop
verenigingen en de regeling van het af
betalingssysteem. 

·Het afdelingsbestuur ze-gde toe de op
richthg van een plaatselijke midden
standsvereniging te zullen bevorderen. 

Gratis propaganda-materiaal 
Alle afdelingen die plaatselijk leden

werfacties willen organiseren kunnen bij 
het Algemeen Secretariaat propaganda
materiaal aanvragen. Gratis worden ter 
beschikking gesteld: de folder .,Dit na
jaar staat in het teken van de Stembus" 
en het .,Liberaal Manifest". De brochure 
.,Opgaande Lijnen" is tegen kostprijs ver
krijgbaar. De prijs hiervan is I 0.30 per 
stuk, bij afname van 100 stuks 1 0.25 en 
bij afname van 1000 stuks I 0.20. 

Maak veelvuldig gebruik van de sluit
zegels die voor de ledenwerfcampagne 
zijn vervaardigd. Dit is een doeltreffende 
reclame, waarmede men de naam der 
partij voortdurend onder de aandacht 
van buitenstaanders kan brengen. Ook 
deze sluitzegels kan men bij het Alge
meen Secretariaat bestellen. De prijs 
hiervan bedraagt: I 1.50 per 100 stuks, 
I 7.25 per 500 stuks en I 14.- per 1000 

stuks. 
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Het Algemeen Secretariaat van 
de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie is gevestigd Konin
ginnegracht 61 te 's-Gravenhage, 
telefoon 111768 en 114375, giro 
67880. 

Data Buitengewone en 
Algemene VergacÎering 

der Partii 
De Buitengewone Algemene Vergade

ring, conform art. 9 van het reglement 
op de candidaatstelling voor leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
zal worden gehouden op zaterdag 14 Ja
nuari 1956 in Bellevue te Amsterdam. 

De Jaarlijkse Algemene Vergadering 
in het jaar 1956 zal gehouden worden op 
Vrijdagavond 13 en Zaterdag 14 April, 
eveneens in Bellevue te Amsterdam. 

Candidaatstelling 
Hoofdbestuur· 

Ter voldoening aan het bepaalde in 
art. 22 van het Huishoudelijk Reglemen.t 
deelt het Algemeen Secretariaat mede, 
dat in het jaar 1956 de volgende leden 
van het Dagelijks Bestuur en van het 
Hoofdbestuur aan de beurt va·n aftreden 
zijn: 

van het Dagelijks Bestuur: 

Mevrouw mr E. A. J. Scheltema-Con
radi te Haarlem en de penningmeester, 
de heerS. J. van den Bergh te Wasse
naar. 

· van het Hoofdbestuur: 

de heren B. Doedes Breuning ten Cate 
te Almelo; 
A. Caljé te Alblasserdam; 
Ir A. J. Engel te Velp; 
J. Krooshof te Deventer en 
Ir A. Voet te Groningen. 

De _aftredende leden zijn terstond h.ei
kiesbaar en hebben allen schriftelijk ver
klaard bereid. te zijn zich een herbenoe
ming te laten welgevalle~. 

·In het Hoofdbestuur hebben tharis ·zit
ting twee leden der Staten-Generaal, t.w. 
de heren Oud en Ritmeester. 

Het maximum, dat art. 21 van het 
Huishoudelijk Reglement toèstaat, is drle. 

Overeenkomstig het bepaalde in art. 
22, lid 2, van het Huishoudelijk Regle
ment kunnen candidaten voor de ver
vulling van de hierboven genoemde va
catures vóór 1 · Februari 1956 door de 
afdelingen aan het Algemeen Secretari
aat worden opgegeven. Als candidaten 
worden slechts diegenen aangemerkt, die 
zich schriftelijk bereid verklaard hebben 
een candidatuur te aanvaarden. 

Provinciale biieenkomst van de 
Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de V. V.D. 

In de rij van deze bijeenkomsten ver
gaderden op 5 November l.I. te Leeu
warden de Friese Raadsleden onzer Par
tij, onder voorzitterschap van mr B. P. 
van der Veen, die in zijn openingsrede 
de voornaamste moeilij-kheden waarmede 
de Gemeentebesturen thans te kampen 
hebben, vermeldde. 

Naast de dringend noodzakelijke wo
ningbouw eist ook het verkeersvraagstuk 
alle aandacht. In verscheidene gemeen
ten heersen ook spanningen ten aanzien 
van de toepassing van de richtlijnen 
voor toewijzing van woonrUimte; dit be
leid moet democratisch zijn en de colle
ges van B. en W. moeten de moed heb
ben om daarover met de Gemeenteraad 
te spreken.· · 

Spr. zal het toejuichen indien de Ver
eniging op haar eerstkomende jaarver
gadering aan de orde stelt: toewijzing 
van bouwvolume, woningbouw en woon
ruimteverdeling. 

Bij de daarop gevolgde bespreking 
kwamen verscheidene onderwerpen aan 
de orde: de voorziening ~n de prijs van 
aardgas, de bouw van industriehallen 
door gemeenten, de bouw van bejaarden
tehuizen, de leeftijdsgrens van kinderen 
voor de schoolartsendienst en de school
melkvoorziening. 

De heer K. H. Brandt sprak in het 
tweede deel der vergadering over de 
circulaires van de minister van BiJ;lllen
landse Zaoken van 28. Máart en 3 October 
1.1. betreffende de financiële relatie tus
sen het Rijk en de Gemeenten. Spreker 
wees hierbij uitvoerig op de r.1oeilljke 
omstandigheden waarin de gemeenten 
ten . .a.anzien van hun. financiën verkeren. 

Besloten werd in het begin van 1955 
wederom bijeen te komen. 
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Politiek nzeuws uit de hoofdstad 

·WETHOUDER DE ROOS KOERST LOYAAL 
MET MEVR. WIJSMULLER MEE 

Ouders van ·.lichamelijk 
Ln aanzienlijke 

of geestelijk gebrekkige kinderen 
mate tegemoet gekomen 

De spontane reactie van het V.V.D.-raadslid mevrouw G. WijsiuuUer-Meijer tegen 
de heffing van een rijksdaalder per week als bijdrage in de verpleegkosten van de 
ouders van leerlingen van scholen voor lichamelijk en geestelijk gebrekkige kinderen, 
heeft succes gehad en men kan mevr. Wijsmuller daarmee complimenteren. Hoewel 
men natuurlijk weet, dat zij hierbij niet naar een persoonlijk succes heeft gestreefd, 
doch zich alleen heeft laten leiden door haar sociale bewogenheid. En terecht, 

De ont\\ikkeling van de zaak is deze geweest, dat de hoofden van de betrokken 
scholen een aanschrijving kregen in October, behelzende de mededeling, dat zij de 
ouder)> moesten verwittigen, dat in verband met de opheffing van het schoolgeld 
van deze ouders nu f 2.50 per week werd gevraagd aiS bijdrage in de verpleegkosten 
(eigenlijk voedingskosten) en dat nog wel met terugwerkende kracht van 22 Aug. af. 

beriep zich ook op de bijval, welke zij 
van journalistieke zijde had ondervon
den, o.a. van De boek:;;chrijver · in Het 
Parool, die ook uit sociale bewogenheid 
tegen deze heffing heeft getoornd, en 
welke heffing wij in onze in ons week
blad daarover begeven beschouwing oOl{ 
hebben gecritiseerd. 

Het was wel duidelijk, dat men aan 
P.v.d.A.-zijde in de raad moJ;eel achter 
de opvatting van mevrouw Wijsmuller 
stond. Maar aangezien alles nu eenmaal 

in de politiek wordt getrokken, heeft 
men zich niet :zo openlijk achter dit 
sociale-liberale geluid willen stellen en 
men vond er dit op: men wilde- mevr. 
v. d. Suis-Fintelman stelde het voor -
dezll. voordracht aanhouden; dan kon 
men natuurlijk ·binnenskamers · deze 
zaak alsnog in de richting rangeren,. 
welke men toch a priori mag aannemen 
dat ook door de socialisten wordt voor
gestaa:l: de sociale richting. 

Dat voorstel van orde, om de zaak 
aan te houden, werd evenwel verwor
pen. Ook het colle!?e stemde er tegen en 
het pleitte voor nir De Roos, dat hij 
deze zaak niet wilde uitstel:en doch 
openlijk en loyaal zijn koers wilde wij
zigen en de door mevrouw Wijsmuller 
voorgestane richting alsnog wilde in
gaan. 

Mr De Roos stelde aanvullend voor, 
dat de voorgestelde wijziging in geen 
geval betrekking zou hebben op de leer•. 
Jingen van de Mytyl-school - daar 
knelde deze heffing wel het ergst - en 
dat die maatregel met zeer grote soe
pelheid ten opzichte van de ouders van 

leerlingen van andere bijzondere scholen 
zou worden toegepast. 

Deze grote tegemoetkomendheid uan 
mr De Roos, in feite een herziening van 
zijn oorspronkelijke· standpunt, zo on
verholen in de raad naar voren ge
bracht, kon men l!lechts waarderen. Het 
is overigens begrijpelijk, dat de wethou-

- der formeel over een reglement wil be
schikken, dat hem in de gelegenheid 
stelt de teugels in de hand te houden. 
Maar zijn verzekering, dat hij ze niet 
strak zal trekken, heeft iedereen gerust 
gesteld. 

Mevrouw Wijsmuller kan dus tevre
den zijn. En de betrokkenen, de ouders" 
kunnen dat eveneens zijn ten aanzien 
van mr De Roos. Het enige pikante in 
deze zaak blijft dan achteraf nog, dat 
de socialistische wethouder zonder am
wegen in deze raadsvergadering zijn 
koers durfde herzien en geen behoefte 
had aan de door de socialistische fractie 
beoogde :methode om door aanhouding 
van deze zaak de gelegenheid te kr:ijgen 
alsnog binnenskamers een draai te 
nemen. 

Daargelaten, dat deze hoofden van 
scholen hiermee een zeer onaangename 
boodschap hadden aan deze ouders en 
de taak van incasseerder op zich moes
ten nemen (of zij maar wilden zorgen, 
dat het achterstallige vóór Kerstmis 
door die ouders was ingehaald) was deze 
maatregel sociaal gesproken wel wat 
rauw. De ouders van deze kinderen 
moeten zich toch gewoonlijk . ten gerieve 
van de verzorging van deze gebrekki
gen al bijzondere kosten getroosten; 
een- rijksdaalder per week weegt voor 
dezulken, die gewoonlijk niet grote fi
nanciële armslag hebben, zeer zwaar. 

--------------------------------------------------------
Tramproblemen •• 

ZIJn 
jarenlang 

nog ste~ds problemen 
Mevrouw Wijsmulle: heeft over deze 

zaak schriftelijke vragen gesteld aan 
B. en W. en wethouder mr A. de Roos 
(P.v.d.A). gaf daarop een erg koel .!nt
woord. Op het in de vragen Vt>.n mevr. 
Wijsmuller toch wel vervatte sociale 
appèl reageerde hij niet. Formeel meen
de mr De Roos de maatregel te kunnen 
motiveren en voor alle zekerheid kon
digde hij aan, dat er een wijziging zou 
worden voorgesteld. van het betreffende 
reglement, daarbij B. en W. dan in elk 
geval onomstotelijk de volledige bevoegd
heid kregen toegewezen deze heffing in 
te stellen. 

Nu kwam deze wijzing in het betref
fende reglement in de jongste raadsver
gadering aan de orde en mevrouw Wijs
muller heeft naar aanleiding daarvan 
B. en W. talrijke vragen voorgelegd. Zij 

Millioenen-investering, 
De tram, schreven enkele Amster-

damse bladen, is de laatste tijd 
weer in opspraak. Dit te constateren was 
het gevolg van verscheidene botsingen, 
die zich de ~atste tijd hebben voorge
daan. Vroege! werd voor dit alles steeds 
de nu afgetreden ir Hofman gecrediteerd, 
maar het is nu wel duidelijk, zoals wij al 
enige tijd geleden constateerden, dat men 
het hier niet in het beleid van één man 
moest zoeken - wat men overigens toen 
.toch deed. · 

Nu het euvel van al dan niet weigeren
. de remmen, in elk geval van botsingen 
zich blijft voordoen, zelfs in versterkte 
mate de laatste tijd, kan er onzes inziens 
toch een beleidsvraag rijzen. Men juicht 
immers dat sinds het aftreden van ir 

"'at er 
En 

• Amsterdam werd verzet 
welke plannen plannen bleven 

1n 

E r is, zeggen B. en W. van Amster
dam in hun Memorie van Ant

woord op het Voorlopig Verslag van de 
Gemeenteraad over. de begroting voor 
1956, geen grond voor een verwijt dat 
Amsterdam te kort zou schieten. Deze 
opvatting volgt op een opsomming van 
wat er in Amsterdam de laatste jaren 
aa:n werk Is verzet. Daar staan een paar 
imponerende zaken op dat lijstje, zoals 
de uitbreiding van Schiphol, de bouw van 
talrijke scholen, uitbreiding van wal-
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muren in de haven. Maar dat zijn ten
slotte zaken, die, wil men niet achterop 
komen, als zeer normaal moeten worden 
.beschouwd. B; en W. coquetteren dan ook 
o.a. met nieuw gel:iouwde aardappelop
slagplaatsen, moderniseringen in bad- en· 
zwemhuizen en zoveel meer zaken. die 
eigenlijk '-:an heel gewone dagelijkse 
orde zijn. Dat zijn ook de nieuwe brug
gen, die men in een groeiende stad· moet 
bouwen. 

Wij vinden dat lijstje, enkele impo
nerende punten daargelaten, er eigenlijk 
alleen maar van getuigen dat de mini
male eisen van de gemeentelijke <econo
mische en maatschàppelijke) huishouding 
netjes zijn bijgehouden. Maar waarin nu 
juist de grote allure van Amsterdam zou 
kunnen schuilen, het imponerende, dat 
vindt men in de onlangs gepubliceerde 
nota omtrent alle grote plannen en de 
volgorde, waarin die zouden kunnen wor
den verwezenlijkt. Op dit lijstje in de 
Memorie van Antwoord staan de bouw 
van een tunnel, een congresgebouw. enz., 
enz., nog steeds niet in voltooide tijd 
vermeld. En er zullen nog wel enkele 
jaren verstrijken, aleer B. en \V. een aan 
hun adres te dezer zake gericht verwijt 
van de hand kunnen wijzen door de op
somming van de voltrekking van grote 
saneringen in enkele wijken, op de bouw 
van ziekenhuizen, een stadhuis, een opera 
en wat er nog meer op het plalilenlijstje 
staat. 

Overigens zijn dat werken, waarvan 
B. en W. berichten in hun Memorie 'fan 
Antwoord, dat de uitvoering er van naar 
globale schatting en bij het huidige prijs
peil op f 900.000.000 zal komen te staan. 
Daaronder zijn er die, was men zijn toe
zeggingen, die van jaar tot jaar worden 
geprolongeerd, nu eens ·werkelijk nage
komen, . reed.s lang, hadden moeten zijn 
uitgevoerd. 

ont'!-Veken, niet meer te vermijden 
Hofman 't personeelstekort is ingehaald. 
Maar heeft dat er mogelijk niet toe ge
leid, dat de selectie voor trambestuurder 
wat ruimere, wellicht te ruime normen 
heeft gekregen? Wij vinden het niet zo 
verschrikkelijk dat ~Wij vele tegenWOOr
dige niet-Amsterdamse conducteurs her
haaldelijk behulpzaam moeten zijn om 
vreemdeling,en, · die naar een· plaats van 
bestemming vragen, uitslu,itsel te geven 
op hun vragen. Maar worden er, nu het 
corps zo snel is aangevuld, niet te snel 
nieuwe wagenbestuurders ·g<erecruteerd? 
Bij de botsing Van Baerlestraat-De 
Lairessestraat was een bestuurder be
trokken, die nog niet zo· erg veel rij
ervaring had. . . . 
I ntussen speelt bij dit alles natuurlijk 

een rol dat het materieel verouderd 
is. Nu komen B en W. eindelijk met een 
voordracht. om tot grote, nieuwe aan
schaffingen over te gaan. Ir Hofman 
heeft daar al jaren geleden op aange
drongen maar hij kreeg nul op het re
quest. Eindelijk is het dan zover, al zal 

het nog drie jaar ·duren voor al het oude 
materieel is vervangen. Het gaat Am
sterdam meer dan dertig millioen kos
ten en B. en W. hebben, gelet op het' ex
ploitatieverlies en de vereiste nieuwe in
vesteringen een· "herziening van het ta
rief" in studie. 

Het is natuurlijk mogelijk dat die her
zieni:(lg ·zal leiden tot meer variatie in 
het· systeem - bijvoorbeeld wederinvoe
-ring .van de korte trajecten, . zoals men 
die vroeger kende - maar het kan ook 
betekenen dat de herziening een "verho
ging" is. Wa11neer men leest dat B. en W. 
de invoering van vijfrittenkaarten à 75 
cent volledig verw4,lrpen omdat daaruit te 
grote financiële nadelen zouden ontstaan 
- het zou betekenen 15 cent per rit in
stede van nu 16'4 cent - dan meent men 
uit al die opmerking al te kunnen be
luisteren dat de vierrittenkaart à 65 cent 
ook wel eens spoedig tot het verleden zou 
kunnen gaan behoren. 

Er wordt ·op die eventuele herziening 
van het tramtarief hard gestudeerd en de 
resultáten van die studie zullen spoedig 
aan de raad worden voorgelegd. 

Winkelsluitingsdehat 10 
' 

v~rhand met 
uur 10 beslag St. NicolaaH nan• anderhalf 

Niet het paard van .Sint, maar een 
raadslid sloeg op hol 

De nota inzaJ.:e de :toekomstige ont
wil,ke1ina van Amsterdam's binnenst,.d 
is jn· de ~aad niet aán de orde gekomen. 
De nota stond als 53ste punt op een .. dus 
lange Rgenda, waf!rop voordrRchten 
prijkten, waarover, naat te vermoeden 
was, de raad toch wel eens even van ge
dachte wilde wisselen. 

Het heeft een slechte indruk gemaakt 
tegenover het publiek - àP. avond voor 
de ruuctszitting door de Amsten~am~e 
dagbladen nog eens op deze· nota en 
haar inhoud alsmede de bes·>reking op
.merkzaam gemaal:t.. - dat dit gewich
tige stuk niet flan de orrle is gekomen. 

Die slechte indruk is te herlei~en nflar 
de samenstellers van de 'l§<<'llda. Zo ziN 
men dat het zeer onhandige opstellen 
van die agenda indrukken teweegbrengt, 
die onnodig zijn en gemakkelijk hadden 
kunnen worden voorkomen. 

De raad kan men er geen verwijt vim 
maken, dat de zaqk een week uitgestAld 
moest worden. Want de raad is nogal 
zakelijk geweest bij zijn besprel~ingen 
van de agendapunten, die aan deze nota 
vooraf gin~en. Met uitzondering van het 
voorstel inzake het geopend houden ·van 
winkels op 3 en 4 December tot 's avonds 
10 uur. 

Daar heeft men anderhalf uur over 
gepraat en mevr. v. •d. Sluis~Fintelman 
gooide het zelfs over de boeg van eên 

dreigend beknibbelen op na z<-veel strijd 
verworven sociale waarden... Men sloeg 
dus hevig op hol. · 

Geen mens. die er natuurlijk aan dacht 
de na veel strijd verworven SOCiale W!lar
der. van het winkelpersoneel afbreuk te 
doen. Het ging alleen maar om een paar 
koopavonden vóór St. Nicolaas, waarmee 
duizenden zijn gediend en die ook nog 
sfeer en gezelligheid kunnen geven aan 
een stad. 

Het is natuurlijk niet precies na te 
gaan hoe groot de groep is 'onder het 
winkelpersoneel, welke zich door -~lie 
pa<.•r extra uurtjes sociaal deerlUk gegre
pen voelt. 

VYïj vertrouwen, dat het procentueel 
een kleine groep zal zijn. omdat de mee~
ten toch wel zullen bedenken, dat het 
ook in het maatsèhappelijk leven wel 
eens, hoe georganiseerd het ook moge 
worden, toch ergens een spelletje van 
~even en nemen is. 

De een geeft een uurtje extra voor de 
St. Nicolaasverkoop, de ander biedt op 
Oudejaarsavond het publiek een gewaar
deerde dienst door op de tram op post 
te blijven, er zijn nacht- en dagploege11 
bij äe bedrijven (gas, electra, spoorwe
gen, kranten) die van hun Kerstavonden 
of andere feestdagen ten gerieve van een 
zeer groot publiek de diensten gaande 
houden...... och, waar praten wij eigen-

.· !ijl' over? 

)_::. 
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Geen verbeuzeling van tijd met 
bijkom~igheden. Zalren doen ;,. 

'''grote elficiente stijl is~ia//een mo· 
gelijk voor de zakenman, die aijn 
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DE SUPER-AANGELE-GENHEID 
Terwijl West-Europa klaagzangen aanheft over 

het droevig einde van de in Juli geboren, 
veelbelovende "geest van Genève", geeft Amerika, 
officieel althans, blijk van een merkwaardig opti
misme. De heer Foster Dulles, Eisenhowers rechter
hand ten deze, gaat zelfs zo ver, dat hij, toegevende 
dat de ministersconferentie op geen enkel punt de 
vruchten heeft kunnen plukken van hetgeen men 
na de samenspreking van de Grote Vier meende te 
mogen veqvachten, tal van redenen opsomt, waar
om men nochtans niet van een mislukken van Ge
nève 11 zou mogen spreken. De Russen, zo betoogt 
hij, zijn niet teruggevallen op dreigementen en 
scheldwoorden. De koude oorlog duurt onvermij
delijk voort, maar nieuw oorlogsgevaar acht de 
heer Dulles .niet aanwezig. En Genève 11 behoeft 
nog niet het einde te betekenen van onderhandeltu
gen met de communisten. 

* * * 
Wij behoeven ons niet te verdiepen in de 

achtergronden van dit officiële optimisme, 
dat de heer Dulles overigens ook baseert op wat 
z.i. wel het voornaamste resultaat van Genève 11 
zal ztjn: de vastberaden eensgezindheid der Weste
lijke mogendheden om de vrede te bewaren door 
hun potentieel tot het uiterste op te voeren. Die 
eensgezindheid is te meer nodig, nu het- met de dag 
meer de vraag wordt, of het Westen inderdaad 
bouwen kan op allerlei staten en staatjes in het 
Nabije en Midden-Oosten, waarop het in zijn de
fensiesysteem, gelijk het dit moeizaam opgebouwd 
had, moest kunnen rekenen. De diplomatieke be
dnjvigheid der Russen in India moge op Nehroe's 
neutralisme vooralsnog afstuiten, zij blijft toch voor 
het Westen een waarschuwing, te ernstiger, waar 
ook Ruslands invloed op de Moslemwereld ziender-
ogen toeneemt. 

* * * 

OP hetzelfde tijdstip, waarop Kroesjev en Bul
ganin in Nieuw Delhi met bloemen omhan

gen werden', kwam de tijding van de H-bom explo
sie, vermoedelijk ergens in Siberië teweeggebracht 
en tot in West-Europa en Amerika waargenomen. 
Geen novum, deze H-bom, in zoverre, dat ook Rus
land reeds enkele kernexplosies met "goed" gevolg 
tot stand gebracht had, maar toch wel zo indrukwek
kend, dat de Westelijke wereld er weer heel even 
stil van werd. Resultaat: ook deze kracht moet met 
groter kracht bestreden, bedwongen of in haar toe
passing voorkomen worden. 

* * * 
Dat alles wat met kern-energie samenhangt 

door een sluier van geheimzinnigheid om
huld is, geldt niet alleen voor Ruslands activiteit op 
dit gebied. Toen wtj echter de berichten over deze 
jongste H-bom explosie lazen, moesten wij toch 
onwillekeurig denken aan hèt boek dat A. de Biew 
schreef over Kapitza, de atoom-tsaar. Het is in Ne
derlandse vertaling uitgekomen biJ "De Tijdstroom" 
te Lochem. 

Kapitza is vermoedelijk wel de voornaamste ft
guur op het terrein der atoomenergie in Rusland. 
Zoon van een generaal uit de tsarentijd, is hij in 
1921 naar Engeland gevlucht, waar hij, toen reeds 
een wetenschapsman van erkende bekwaamheid, 
werkte onder geen mindere dan Rutherford. Een 
hental jaren was htj in Cambridge werkzaam, ach
tereenvolgens als plv. directeur van het experimen
tele laboratorium voor magnetisme, als docent en 
als directeur van het maanlaboratorium. 

* * * 
Ook aan deze mens voltrekt zich dan wat m 

onze ogen steeds het verwonderlijke bhjft in 
geleerden van zijn soort en van zijn ras: hij wéét 
wat het Sovjet-regime, dat hij eens ontvlucht is, 
betekent, maar als hij in '34 aan een wetenschappe
ltjk congres in Sowjet Rusland deelneemt, keert hij 
met op zijn post in Cambridge terug. Kort daarna 

is Kapitza directeur van het instituut voor Physi
sche problemen in Moskou en van 193 7 af is hij in 
feite de deskundige leider van de hoogste raad 
voor atoom-energie in de Sowjet-Unie. 

* * * 

De auteur geeft een wel zeer boei~nde beschrij
vmg van Kapitza's werkzaamheid. Voorzover 

deze het wetenschappelijke vlak betreft, past ons 
geen oordeel, al hebben wij de mdruk, dat de feiten 
~uist ZÎjn weergegeven. Kapitza's ervaringen inte- , 
resseren ons meer en ook Ztjn psychische reacties 
daarop. Eenmaal als geleerde in Spwjet-dienst werk
zaam, moet ook deze toch wel krachtige figuur -
allermmst een jabroer - telkens opnieuw en als 
ondanks zichzelf zich ten volle ondergeschikt ma
ken aan het doel waarvoor de leiding hem ge
bruikt, alleen omdat zij hem nodig heeft. Het is 
een in wezen diep-aangnjpend levensverhaal, dat 
nog weer eens duidelijk het verschil in menswaar
dering demonstreert dat tussen de communistische 
en de geestelijk vrije wereld bestaat. Het verdient 
ook daarom de aandacht van ieder, die zich voor 
deze problemen interesseert. 

Wanneer wij ook na Genève 11 misschien 
weer iets van ontmoediging zouden gé· 

voelen, omdat "de geest" daar weer zo ras geweken 
bleek, mogen wij bedenken, dat de koude oorlog, 
die nu volgens de heer Dulles voortduurt ten slotte 
is de oorlog die wij hier in het Westen voeren 
moeten om onszelf en onze kinderen te behoede11 
voor een geestesslavernij als waarin Kapitza zich 
moest schtkken, toen Stalin hem de leiding had 
opgedragen van wat allergeheimzinnigst ~nkel 
mocht worden aangeduid als "super-aangelegen
heid". 

Van deze super-aangelegenheid is de H-bom
explosie van deze week een nieuw symptoom. Biew 
eindigt zijn boek met deze woorden: 

Pjotr Kapitza, een kern gezond man van inmid
dels zestig jaren, k a n nog tientallen jaren leven. 
De auteur bedoelt daarmede: Kapitza kan ook 
spoorloos verdwijnen in zijn harde dienst. Maar ook 
als hij het anders, in meer gewone zin bedoelde, 
zou het in dit geval een veelzeggende wlj.arschu
wing zijn: de Sowjet-Unie heeft nog wel zo het 
een en ander in petto! 

DER. 
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Flitsen van Het Binnenhof (I) ding van een of ander -amendement zul
len worden verbonden. 

Den Haag in Sinterklaasstemming • Minister Donker: de fontein 
van het Plein • Les fautes de sa qualité • Het conflict over de 
rechterliike organisatie • Niet .. onaanvaardbaar.. en toch inge
trokken • Nieuw constitutioneel gewoonterecht? • Zwakke ver· 
dediging • Structuurwijziging O.M. vraagt snelle beslissing. 

Dit ·komt de Kamer toe, omdat - Zo 

zei, de heer Oud woordeliJk - "zij van 
haar kant dan ook in overweging kon 
nemen, of zij dit gevolg wellicht zo erg 
vindt, dat zij daarom bij meerderheid het 
amendement, dat door de Regering is af
gewezen, verwerpt, of misschien de voor
steller het amendement terugneemt, om
dat hij de consequentie van het verwer
pen van het amendement ernstiger vindt 
dan de totstandkoming van het wetsont.. 
werp zonder dat de wijziging, bij het 
amendement gedacht, erin wordt aange
bracht". 

1 n deze dagen, voorafgaande aan het 
Sinterklaasfeest, geniet de Hage

naar des avonds van de geiDumineerde 
straten in de binnenstad, tot welk licht
festijn verschillende buurtcomité's van 
winkeliers het initiatief hebben genomen. 

Ook het Haagse gemeentebestuur heeft 
zijn aandeel geleverd in het scheppen van 
een enigszins feestelijke sfeer: de gebou
wen van het Binnenhof zijn aan de vij
verzijde" als bij feestelijke gebeurtenissen 

· gèbruikelijk, in het licht van schijnwer
pers gezet en. . . . de vermaarde fontein 
in de niet minder vermaarde Hofvijver 
spuit er lustig op los. 

Het klinkt op het eerste · gehoor mis
schien wat vreemd, maar minister Don
ker deed ons bij de behandeling van de 
begroting van Justitie in de Tweede Ka
mer denken aan die fontein.· 

r~ •-et ,-oorlopig verslag was geïnfor
meerd, hoe het nu precies stond met de 
legislatieve productie van de minister. En 
ziedaar het resultaat: in de memorie van 
antwoord volgde een overzicht van ruim 
drie kolom, inhoudende de opsomming 
van 21 wetsontwerpen, die, voor zover 
Justitie betreft, bij de Tweede Kamer 
aanhangig zijn en van. . . . niet minder 
dan 25 ontwerpen, waarvan de indiening 
nog in de loop van dit zittingsjaar kan 
worden tegemoet gezien. 

Vandaar, mijmerend op de perstribune, 
onze droomfantasie van minister Donker 
al:f'dè_, fontein van. het Plein! (de piaats, 
waar het Departement van Justitie is ge
vestigrl - Red.) 

Nu is een fontein een aantrekkelijk 
ding, maar zij heeft "les fautes de sa 
qualité" (bij sterke wind bijvoorbeeld 
wordt de argeloze voorbijganger nogal 
eens besproeid) en die heeft minister 
Donker stellig ook. 

Een daarvan is zijn stijfhoofdigheid, 
ook in het hardnekkig vasthouden aan 
een minder gelukkig_ besluit. Men kan 
vaart~~ wellichi ~paalde facetten van 
zijn gratiebesluit rekenen, maar zeker 
zijn houding ten aanzien van het wets
ontwerp tot reorganisatie van de rechter
lijke macht. 

• • • 
Men zal het zich herinneren: in Juli 

van dit jaar nam de Tweede Ka
mer met een ruime meerderheid enige 
amendementen - Van Rijckevorsel-Oud 
aan, waarbij de Hoge Raad werd aange
wezen als benoemend college voor het 
"Permanente College van Advies inzake 
de rechterlijke organisatie" en waarbij 
aan dit permanente college o.a. de be-

- voegdheid werd gegeven, zijn adviezen 
aan de minister ook ter kennis te bren
gen van beide Kamers der Staten-Gene
raal. 

Minister Donker had deze amendemen
ten sterk ontraden, maar·_ hij had n i et 
het "onaanvaardbaar" laten horen en zij 
waren. zoals reeds gemeld, met ruime 
meerderheid aanvaard. Er gebeurde ver
der niets en het ontwerp in zijn geheel 
werd .-elfs lfiet algemene stemmen aan-

." 
vaard. 

Had minister Donker de amenderrieu
ten dus w eI krachtig bestreden, door 
niemand kon daaruit worden opgemaakt, 
dat aanvaarding dier amendementen door 
de Kamer voor de minister zou beteke
nen, dat hij het wetsontwerp zijn verdere 
weg naar het Staatsblad niet wenste te 
laten volgen. 

Maar enige tijd daarna, nadat het ont
werp al bij de Eerste Kamer was aan
hangig gemaakt, kwam het bericht van 
de minister, dat hij "in overeenstemming 
mèt het gevoelen van de Raad van Mi
nisters", krachtens machtiging door de 
Koningin, in verband met de strekking 
van de door de Tweede Kamer aange
brachte wijzigingen, het ontwerp introk. 

MINISTER DONKER 
...... hardnekkig ..... . 

Paar was dus zomaar ineens het door 
Regering en Kamer zeker voor zover het 
de structuur van het O.M. betreft nood
zakelijk geachte ontwerp van de tafel 
geveegd! 

Prof. Oud, toegevend, dat de minister 
strict formeel deze bevoegdheid heeft, 
bracht in herinnering. dat wanneer een 
wetsontwerp werd ingetrokken als het al 
bij de Eerste Kamer was dit in het alge
meen toch geschiedde omdat er zell;ere 
nova waren gekomen na de behandeling 
in de Tweede Kamer. '~ 

Hier was van een dergelijke novum 
geen sprake. Het wetsontwerp werd lou
ter en alleen ingetrokken om de wijzi-_ 
ging die de Tweede Kainer erin had ·aan
gebracht 

Daartegen nu had de heer Oud begrij
pelijkerwijs bezwaar, omdat het voor de 
Kamer van belang is - en hij zou haast 
zeggen: constitutioneel gesproken ook een 
reCht is van de Kamer - om ·van tevoren 
te weten welke gevolgen aan de _aanvaar-

Had de heer Oud - en met hem ook 
de heren mr Van Rijckevo:rsel en prof. 
Lemaire - bezwaar tegen de staatsrech
telijke opvatting van de minister, hij 
deelde evenals de beide andere afgevaar
digden ook niet de materiële bezwaren, 
door de minister tegen de amendementen 
ingebracht. 

• • * 
Ü p zijn gebruikelijke omstandige 

wijze heeft minister Donker zijn 
handelwijze en zijn inzichten verdedigd, 
maar dat was dit maal toch wel erg zwak-

Hij had de volle consequenties dier 
amendementen niet onmiddellijk en vol
ledig kunnen beoordelen; de bespreking 
achteraf in de ministerraad had (dus?) 
een novum opgeleverd kon men zeggen 
en de d a a d van de ministerraad van de
ze intrekking - met machtiging van de 
Koningin - mocht men beschouwen als 
een nieuw constitutioneel gewoonterecht. 
Daar kwam de weinig overtuigende rede
nering wel op neer. 

Te betreuren was het óok, dat de mi
nister niet inging op de suggestie van mr 
Van Rijckevorsel om de twee zaken. die 
in het wetsontwerp waren gekoppeld: de 
structuurwijziging van het openbaar mi
nisterie en die betreffende de opleiding 
van de jonge leden van de rechterlijke 
macht i n h e t a 1 g e m e e n, van elkan- • 
der te scheideh. 

Een nieuw wetsontwerp, alleen betrek
king hebbende op die structuurwijziging, 
zou gemakkelijk en snel de Kamer kun
nen passeren, omdat daarover practisch 
geen verschil van mening bestaat. Over 
het andere zou dan nog een nadere be
studering kunnen plaats vinden. 

Het is, naar het ons voorkomt, jammer, 
dat ·de minister daar niet op is ingegaan 
en zeker is het te hopen, dat alsnog een 
uitweg zal worden gevonden. 

A. 
(Zie verder: "Van het Binnenhof" Il). 

DEZE· BURGER 
heeft heel lang en heel diep nagedacht over de opvattingen die magister 
Romroe en Magister Stokman hebben geuit over de consequenties van de 
affaire Annelce Beekman en het Haarlemse huwelijk. Beide heren zetten de 
aangelegenheden van het geweten, misschien niet tegenover, maar dan 
toch in ieder geval gelijlewaardig náást de dwingende bepalingen van het 
,recht en dat vind ik heel moeilijk om tot in alle consequenties dóór te 
denken. 

Is het geweten des mensen (op z'n minst genomen) even dwingend als 
de letter en de geest van de ·wet? 

De vraag z6 gesteld zou mij doen antwo'orden: ja. 
Ja .... in een ideale maatschappij, bevolkt door mensen, die allèèn het 

goede nastreven. 
Ik ben voldoende idealistisch aangelegd om - als ik dat zo eens oneer

bieclig ten opzichte van heren, aan wie ik zelfs nooit ben voorgesteld, mag 
uitdru.lr:/nm - beide magisters bemoedigend op de schouders te kloppen en 
liefkozend over de haren te strijken: ik zelf acht . het geweten hoger dan 
de wet, mits dat geweten aanwezig is. Het is een mooie opvatting. 

Maar de -wet is de we t en dat is een lastig ding, des te lastiger wan
neer zij het goede .geweten niet dekt en nèg lastiger wanneer zij ermee 
in strijd is. 

Trouwens: is er maar één gelijkvormig geweten? 
Zijn alle gewetens van alle nèg zo goede mensen, gelijk? 
Reageren zij op de zelfde wijze op de zelfd8 Casus posities? 
Ik geloof dit bepaaldelijle niet. 
Ik geloof, dat twee even goede, even nobele, even eerlijke, even brave 

mensen op vele punten differente gewetens hebben en dat als één zich 
door zijn geweten leiden laat, hij op een geheel andere maatschappelijke 
breedtegraad terecht komt als de andere, die èèk naar eer en geweten 
handelt. 

Er zullen, denk ik, zelfs mensen zijn, die het juist een g e w e te n szaak 
vinden om de wet niet te overtreden. Zelfs mensen, die volgens hun 
geweIen niet tot zulk een wetsovertreding kunnen komen, al zijn zij_ het 
met de wet niet eens. 

Dit is een moeilijke zaak, welks beschouwing veeleer in een rustig 
wijsgerig milieu thuis behoort dan in dat van 's lands vergadering. 

Het lijkt mij de moeite waard dieper in haar te treden, zonder haar aan 
de actualiteit van beide recente gevallen te verbinden. 

Een zaak die, eigenlijk en eerlijk gezegd, vèr gaat boven het simpele 
petje van 

DEZE BURGER. 

I DECEMBER 1955 - PAG. Z 

C. J. van Kempen + 
1872-1955 

Ook in ons blad mag een woord 
van eerbiedige herdenking niet ach
terwege blijven, nu het vroegere lid 
van de Tweede Kamer, aanvankelijk 
voor de Vrijheidsbond, Van Kempen, 
is overleden. 

Hij werd in 1929 in die Kamer ge
kozen, toen onze fractie aldaar be
hoefte had aan een Indische specia
list en de toenmalige voorzitter van 
de Vrijheidsbond, oud-Gouverneur
General Fock Van Kempen, die in 
Nederlands-Indië een zijner beste 
Gouverneurs was geweest, daarvoor 
met warmte aanbeval. 

Tengevolge van een ernstige ziek
te moest Van Kempen in 1931 weer 
ontslag nemen, doch hij keerde in 
1933 in de Kamer terug, .waarvan 
hij met een korte onderbreking lid 
bleef tot in 1946. 

Van zijn gedegen kennis van en 
zijn alles meeslepende liefde voor 
Indië heeft onze partij in grote mate 
geprofiteerd. 

Weliswaar moest bij het gering 
aantal onzer leden in de Tweede 
Kamer van die jaren. Van Kempen 
zich ook over vele andere onderwer
pen doen horen, maar er was nie
mand, die niet bemerkte, dat hij zich 
pas ten volle gaf, wanneer er Indi
sche zaken besproken werden. Dan 
bleek hoe goed hij Indië kende, hoe
veel moeite hij zich had gegeven om 
d-e noden van het land en van de 
verschillende volken te Ieren kennen 
en hoe hij er naar streefde die op de 
beste wijze te doen dienen en er hier 
te lande de ogen meer en meer voor 
te doen opengaan. 

Onze fractie in de Tweede Kamer 
heeft groot voordeel genoten van de 
kennis van Van Kempen vari Insu
linde en van de ijver, de nauwge
zetheid en vooral de liefde, waar
mede hij daarvan liet blijken. 

In zijn woning wordt men getrof
fen door de vele herinneringen aan 

. Indië, die het bevat en daaronder in 
het bijzonder door de bewijzen van 
grote vriendschap en hoogachting, 
waarmede hij in Indië gei!erd is ge
worden. 

Ook in zijn geval wordt bewezen, 
dat liefde niet van één kant komt; 
zij is een wisselwerking en de ge
voelens van Indië en van Van Kem
pen jegens elkaar waren dan ook 
wederkerig. Laatstelijk kwam dat 
sterk tot uiting op de receptie, wel
ke de heer en mevrouw Van Kempen 
in 1952 gaven ter gelegenheid van 
zijn tachtigste verjaardag: daar was 
toen een mengeling van grote vrifm
denscharen uit zijn Indische en zijn 
Nederlandse tijd. Want Van Kem
pen maakte zich met zijn open, 
trouw en medelevend karakter war
me vrienden, waar hij kwam. 

Onze oprechte deelneming gaat 
uit naar zijn familie, in .het bijzon
der naar mevrouw Van Kempen, 
met wie hij zo innig verbonden was 
en die hem steeds trouw ter zijde 
gestaan en gesteund en ook met 
liefde verpleegd heeft, toen dat in 
latere jaren meermalen nodig bleek. 

w. 

Betaling contributie
atdrachten 

Voor de goede orde vestigen wij er 
nogmaals lile aandacht op, dat contribu
tie-afdrachten en andere betalingen uit
sluitend dienen te geschiE-den via giro
rekening 67880 ten name van de Secre
taris van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie te •s-Gravenhage, of op 
de .rekening van het Hoofdbestuur van 
de Volkspartij voor Vrijheid en Demo
cratie bij het Bankierskantoor R. Mees 
& Zoonen te Rotterdam. 

·sTALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 



Flitsen van Het Binnenhof (liJ 

De zaak van het Joodse pleegkind en het Haarlemse huwelijks
geval • Uitspraken van pqter Stokman • Wel iets verheugends in. · 
maar toc:h niet geheel bevredigend • Prof. Oud doet beroep op 
de rechtsstaat • Hii trekt de grens voor tegemoetkoming aan 
individuele gewetensbezwaren. 

D e zaak Anneke Beekman en het 
Haarlemse huwelijksgeval vorm

den wel de hoofdpunten van het Justi
tiedebat, al gingen dM:e beide punten 
dan ook in belangrijke mate langs de 
minister heen. 

"Al hebben sommige uitspraken van 
de heer Stokman mij wel verheugd, vol
ledig bevredigd ben ik zeker niet", al
dus ongeveer sprak onze fractievoor
zitter, prof. Ouè, in zijn slotwoord ter 
afsluiting van de discussies in de Ka
mer over deZe kwesties, die ons volk 
- terecht - zozeer hebben beroerd. 

Terecht, schrijve:t wij en daarom kon 
de heer OUd dan ook met reden gewa
gen van de onrust, welke daardoor in 
ons volk was gewekt. Een onrust, 
welke de volksgroepen tegen elkander 
in het harnas dreigt te jagen. 

De uitspraken, waarover wij ons kun
nen verheugen, betroffen beide geval
len. Wat het Haarlemse huwelijksgeval 
betreft, waarbij, zoals men weet, een 
priester een r.k. kerkelijk huwelijk in
zegende van een man, die volgens de 
burgerlijke wet met een andere vrouw 

- was getrouwd, herhaalde pater Stok
man hetgeen van K.V.P.-zijde reeds in 
het voorlopig verslag was neergeschre
ven, n.l., dat "zij de handelwijze van de 
bewuste priester geenszins goed wilden 
praten. Hij heeft een strafbaar feit ge
pleegd en dat had hij ook naar hun me
ning niet behoren te doen". 

En met betrekking tot de ucak An
neke Beekman beriep pater Stokman 
zich met klem op het feit, dat van 
kerkelijke zijde na de uitspraak van het 
Amsterdamse Hof was verklaard, "dat 
de betrokken pleegouders niet in gewe
ten verplicht zijn, het kind te houden•·. 

Dr Stokman achtte dit "een zeer ge
wichtige verklaring, omdat daaruit 
blijkt, d&t de kerkelijke overheid zelf 
geen enkele verantwoordelijkheid draagt 
voor het niet afstaan van het kind, dat 

-derhalve. geheel blijft voor de indivi
duele verantwoording van de betrok
kenen". 

En bij de replieken zei pater Stok
man, in antwoord op nadere opmerkin
gen van prof, Oud, nog naar aanleiding 
van laatstgenoemde verk!aiing van r.k. 
zijde, dat dit getuigde van een sterk 
besef, dat "wij, katholieken, ook tur
gers zijn van de Staat" en dat, "wie 
(zoals prof. Oud) goede verhoudingen 
wenst in zijn volk, zich 66k rekenschap 
dient te geven van dit inderdaad brede, 
van respect voor de burgerlijke wet ge. 
tuigende standpunt, dat van kerkelijke 
zijde is ingenomen". 

.. .. 
I n het feit, dat pater Stokman op 

dit alles zozeer de nadruk meen
de k moeten leggen, lag inderdaad iets 
verheugends. Maar bevdedigend was 
dit, en vooral de gehele teneur van zijn 
rede, toch niet. 

In het begin van zijn met opzet zeer 
gematigde rede had de heer Oud twee 
stellingen geponeerd, die hierop neer
kwamen, dat in ons vaderland alle 
volksgroepen zoveel mogelijk overeen
komstig eigen overtuiging m6eten kun
nen leven; dat de enige beperking daar
op deze is, dat de overheid moet wa
ken voor de openbare orde en dat de 
beslissing daarover zo enigszins moge
lijk gelegd moet worden in q,anden van 
de rechter, wiens uitspraken- dan ook 
moeten worden geëerbiedigd. 

Dat is, zo zei prof. Oud, het a.b.c. 
van de rechtsstaat; daaraan ontlenen 
wij allen op onze beurt onze rechtszeker
heid. 

Aan die beginselen hebben in vroeger 
- jaren de rooms-katholieken en de pro

testantse dissidenters de rechsgclijk
heid, de rechtszekerheid te danken, die 
hun voorheen werd onthouden. In een 
gemengde samenleving als de onze is 
vooral nodig, dat de rechterlijke uit
spraken worden nageleefd. 

Pater Stokman onderschreef die stel
lingen, mits er één aan wordt toege
voegd, namelijk dat het positieve recht 
niet kan prevaleren· boven de individu
ele gewetensovertuiging, indi·en i n 
overigens uitzonderlijke gevallen de 
uitspraak van het geweten zich beslist 
verzet tegen een bepaald voorschrift 
van het positieve recht. 

Nu had pater Stokman over hetgeen 
de Haarlemse priester had gedaan ge
zegd, dat~ deZe onnodig de wet had 
overtreden en dat keurde hij af - on
nodig, omdat een r.k. kerkelijk huwe-

lijk ook zonder priester kan tot stand 
komen. Voor degenen, die het huwelijk 
aangingen, beriep pater Stokman zich 
echter op "gewetensnood". Een beroep, 
dat toch wel erg vreemd aandoet, om
dat, zoals de N.R.Ct. terecht opmerkte, 
toch niemand v e r p I i c h t is om te 
trouwen. 

En wat die gewetensbezwaren overi
gens betreft merkte prof. Oud bij de 
replieken pp, dat er een ogenblik kan 
komen, dat het voor de overheid on
mogelijk is, de gewetensbezwaren te 
ontzien, omdat zij anders de plicht, die 
zij volgens het geweten van de over
heidspersonen heeft te vervullen, niet 
zou k u n n e n vervullen. 

De heer Oud bracht in herinnering, 
dat we vóór de oorlog het geval heb
ben gehad, dat mensen bij verduiste
ringsoefeningen hun huis niet wi!den 
verduisteren. Er waren ook mensen, 
die geen belasting wilden betalen, om
dat een deel daarvan voor de militaire 
uitgaven was bestemd. Voor dergelijke 
gewetensbezwaren kan de overheid niet 
uit de weg gaan, omdat zij dan niet 
haar eigen plicht zou kunnen vervullen. 

Dan komen er botsingen - de heer 
Oud wist dat wei - en die botsingen 
kunnen zeer ernstig zijn, maar wij kun
nen, in een rechtsstaat levende, geen 
andere eis stellen, dan dat tenslotte 
het overheidsgezag zal moeten preva
leren, in het bijzonder, als in het geval 
Anneke Beekman, wanneer dit ligt in 
de uitspraak van de rechter. 

Wanneer wij ons aan dat overheida
gezag niet onderwerpen, komen we tot 
verhoudingen, die ook de heer Stok
man, als hij de zaak in het algemeen 
neemt, niet zal willen. 

• .. • 
Over het geval van het Joodse pleeg. 

kind had de heer Stokman nog 
gezegd: ik kan dat geval niet beoor
delen. Precies, zei de heer Oud, noch 
de geachte _afgevaardigde, noch, ik zijn 
geroepen om dat te beoordelen, maar 
degene, die w è 1 groepen is om dat te 
doen, is de rechter. De rechter had na 
onderzoek uitgemaakt, dat de voogdij 
aan anderen moest overgaan ,en die 

Copie voor deze rubriek te zenden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
straat 16, Haarlem. 

In gesprek met de 
Belgische vrouwen 

Bij de ontmoeting van Belgische en 
Nederlandse liberalen in Den Haag 
op 19 en 20 Nove~ber waren ver
scheidene vrouwen aanwezig. zowel 
van Belgische als van Nederlandse 
zijde. 

Het was e.en prettig contact en wij 
hernieuwden de kennismaking met 
mevrouw Dorikens-van Gaste!, de 
ondervoorzitster der Liberale Vrou
wen die reeds enige malen onze vrou
wen conferentie heeft bijgewoond. 

De Belgische vrouwen kregen haar 
kiesrecht eerst na de tweede wereld
oorlog en het is ook daar, evenals bij 
ons, die het al direct na de eerste we
reldoorlog kregen, geple!ken, dat er 
van een massale verandering ·daarna 
geen sprake was. 

Ook als vertegenwoordigster in de 
openbare lichamen werkt de vrouw 
als gelijkwaardige partner mede en 
dat moet ook. Specifieke vrouwen
belangen komen misschien 2 à 3 maal 
per jaar ter sprake en voor de rest 
van het jaar werkt men samen aan 

PATER STOKMAN 
_ •... "ook burgers van de staat" ....•• 

uitspraak behoort te worden ~r
biedigd. 

De bisschoppelijke autoriteit had wel 
verklaard, dat de pleegouders niet in 
geweten v e r p I i c h t waren, het kind 
te houden. Dat was nogal een negatie-
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ve uitspraak en het lag, naar de me
ning van pater Stokman, niet op de 
weg van die kerkelijke autoriteit om 
als het ware een zekere drang uit te 
oefenen op degenen, die wisten waar 
het kind was, om dat kind te voor
schijn te brengen. 

Nu was het voor de heer Oud de 
vraag, of we op grond van het respect 
voor de burgerlijke wet en gezien de 
verhouding, die er in het kerkelijke 
gezag tegenover de aan dat kerkelijke 
gM:ag ondergeschikten bestaat, niet 
zouden mogen verwachten, dat gezegd 
was: Voldoe aan hetgeen de rechter 
heeft uitgesproken. 

Neen, geheel bevredigend waren de 
verklaringen van pater Stokman tooh 
niet en dat is inderdaad jammer voor 
de goede verhoudingen in ons land met 
zijn sterk gemengde bevolking! 

A. 

Gewestelijke 
Vereniging 

bijeenkomsten van de 
Staten- en Raadsleden 
de V.V.D. 

van 
van 

Nuttige besprekingen te Alkmaar en Middelburg 
Onder presidium van de heer S. Bree

baart, kwamen te A~kmaar wethouders 
en raadsleden van de V.V.D. uit de pro
vincie Noord-Holland bijeen ter bespre
king van begrotingsaangelegenheden. 

Het bleek, dat in enkele gemeenten 
"het ontwerp-begroting 1956 nog niet aan 
de gemeenteraad was aangeboden. o.a. in 
Zaandam, doch de pers had aldaar reeds 
medegedeeld, dat de begroting sluitend 
was. 

Uit de besprekingen, welke uitvoerig 
waren, kwam naar voren, dat in ver
scheidene gemeenten op de begroting-
1956 een aanzienlijk tekort was geraamd 
en dat zonder een subjectieve uitkering 
het bereikte verzorgingapeil niet zal zijn 
te handhaven. 

· Algemeen achtte de vergarlering de 
Rijksultkeringen aan de gemeenten te 
laag. De eis van de minister van Bin
nenlandse Zaken om de ·subjectieve-· uit
kering uit het gemeentefonds in som
mige gevallen afhankelijk te stellen van 
het heffen van een straat- of rioolbelas
ting, van reinigingsrechten, was naar het 
oordeel van de vergadering een ernstige 
aantasting van de autonomie van de gé
meentebesturen. 

Over de te geringe toewijzing van 
bouwvolume klaagden verscheidene aan
wezigen, die algemene richtlijnen te de
zer zake noodzakelijk achtten. 

de algemene zaken, wellicht met een 
iets andere kijk er op, soms wat con
creter maar toch aan dezelfde taak. 

Uit de woorden van de Belgische 
mannen meenden wij echter een licht 
verwijt· te kunnen opmaken aan de 
Belgische vrouwen die naar hun me
ning te veel de sociale zaken voorop
stelden en zich daar te uitsluitend 
mee bemoeiden. Men wenste meer 
deelname van de vrouw aan de eco
nomische en financiële zaken en de 
verkeersquesties. 

Wij menen dat dit niet de vrouwen 
in de vertegenwoordigende lichamen 
betrof. De Belgische liberale senatrice 
is een zeer veelzijdige vrouw en in 
de volksvertegenwoordiging hebben 
de liberale vrouwen de kans nog niet 
gehad. Wij hopen, dat zij die spoedig 
zullen krijgen. 

Wij vonden deze mannelijke uit
spraak echter te merkwaardig om er 
niet even over te schrijven. We weten 
nu, dat op het vrouwelijk inzicht 
prijs wordt gesteld ook in andere sec
toren dan sociale zaken en onderwijs. 
Dit kan ook voor de Nederlandse 
vrouw nuttig zijn ·bij de verdeling van 
het werk in de fracties en het zitting 
nemen in commissies. 

Une femme avertie en vaut deux! 
- E. Sch.-C. 

Nationale Vrouwenraad 
De ledenraadsvergadering. vond dit

maal plaats in het P.U.E.M.-gebouw 
te Utrecht op 3 November. Bij de ope
ning herdacht de presidente mej. E. 
H. Piepers, een der pioniersters van 
de Vrouwenraad en deed vervolgens 
enkele mededelingen. 

· Er zal in het Nederlands en het En
-.gels een boekje worden uitgegeven 
over de positie van de Nederlandse 
vrouw, met subsidie o.a. van het de
partement van Buitenlandse Zaken. 
Van de reorganisatieplannen en de 
daartoe ingestelde contactcommissie 
tussen de Nationale Vrouwenraad en 
het Nederlands Vrouwencomité valt 
nog niets concreets mee te delen; 
door ziekte van mej. Tellegen is deze 
zaak vertraagd. 

Tot Hoofdbestuurslid werd daarna 

Ook meer locale vraagstukken kwa
men in bespreking, zoals ie minder 
goede verzorging van het noordelijke ge
deelte van Velsen; het wegenplan, dat 
bij uitvoering de schoonheid van Bloe
mendaal zo ingrijpend zal aantasten; de 
hoge investeringsbedragen in enkele ge
zpeenten, terwijl lang niet altijd vol
doende wordt gereserveerd. 

Verschillende vragen, welke uit de 
vergadering gesteld werden, beantwoord
den de voorzitter en de heer K. H. 
Brandt, redacteur van "Provincie en Ge
meente". 

Het was heel laat toen de voorzitter 
de vergadering sloot. 

De Zeeuwse wethouders en raadsledca 
van onze Partij vergaderden in Middel
burg op 12 November j.l. onder voorzit
terschap van. de neer K.. H. Brandt. die 
na een. woord van _,we~kom gev.oelvolle 
woorden wijdde aan de nagedachtenis 
van het lid der Vereniging, jhr mr ·J'. 
Schuurbecque Boeije, in leven burge
meester van Zierikzee. Na deze woorden, 
welke de aanwezigen staande aanhoor
den, nam de vergadering enkele ogen
blikken van stilte in acht. 

In zijn openingsrede wees de voorzit
ter er op, dat heden ten dage nog steeds 

<Vervolg op pag. 5) 

verkozen ~evr. M. Waiboer-van Eit~~ 
ren, oud ... presidente van de Neder-, ·:, .. ,rr 

landse Bond van Plattelandsvrouwen. 
De vergaderingen van de Nationale 

Vrouwenraad kenmerken zich ge
woonlijk door een opeenvolging van 
verslagen der internationale comité's 
en aangesloten verenigingen. Hoewel 
deze verslagen vaak interessante ge
gevens bevatten, werkt zo'n versla
genreeks zeer vermoeiend. Daarom 
was het verstandig dat ditmaal slechts 
vijf verslagen aan de orde kwamen, 
waarvan vooral dat van het tehuis 
Annette, de Vereniging voor Dieren
bescherming en de Consumentenbond 
veel tongen losmaakten. 

Verder moeten nog genoemd wor
den de spreker over esperanto (die 
veel tegenstand ontmoette), de zeer 
boeiende causerie van mej. mr P. G. 
Prins over 50 jaar Kinderbescher
ming en ten slotte de lezing van mej. 
A• H. B. van der Ent over de huisves
ting voor de werkende vrouw. 

Voorafgegaan door een rake ken
schetsing van de problemen die aan 
deze huisvesting zijn verbonden, gaf 
mej. van der Ent een overzicht van 
de antwoorden op een te 's-Graven
hage ingestelde enquête. 85% der 
geënquêteerde vrouwen was niet te
vreden over haar huisvesting, 40·% 
wenst een gemengd flatgebouw, 7 % 
verkiest een flatgebouw uitsluitend 
voor vrouwen. 

Huurflats worden algemeen gepre
fereerd .boven koopflats. Vele wen
sen voor de inrichting van flats wer
den geuit, doch wanneer men ziet 
wat de geënquêteerden gemiddeld 
aan huur wensten uit te geven, ko
men deze wensen wel in een ander 
licht te staan. 

Het bezwaar van zulk een enquête 
is misschien dat men te grote ver
wachtingen wekt, doch daar staat te
genover, dat op grond van dergelijke 
gegevens eindelijk een concrete aan
pak van het probleem mogelijk wordt. 
En dat de huisvesting van de wer
kende vrouw een probleem vormt, 
staat wel onomstotelijk vast. De be
langstelling voor dit onderwerp was 
dan ook groot. E. V.-S. 
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De onderwijsresolutie van J.O.V.D. · critisch bezien 
Reacties van een lezer op een achttal punten 

(Ingezonden) 
In ons weekblad van 19.11.511 lees ik over het congres van de Jongeren-Organisatie 

Vrijheid en Democratie, de z.g. J.O.V ID. Hier is met algemene stemmen een resolutie 
aangenomen over ·het onderwijs\ De~e behelst: 
1. dat alle openbaar gesubsidieerd onderwijs kosteloos dient te zijn. 
2. dat uitbreiding van de leerplicht van 14 tot 18 jaar noodzakelijk is>, mits hierbij 

het part-time. onderwijs als een aan deze leerplicht voldoende vorm van onderwijs 
wordt beschouwd. · 

3. dat het beheer van de openbare onderwijsinsl;ellingen voor een belangrijk deel 
mede in handen dient te worden gelegd van de voorstanders van het openbaar 
onderwijs. 

4. dat de lichamelijke opvoeding als belangrijke factor In het geheel van de opvoe
ding, bij alle takken van onderwijs sterk dient te worden gestimuleerd. 

5. dat grote aandacht dient te worden besteed aan de culturele en maatschappelijke 
vorming van de leerlingen, zowel bij het lager als bij het voortgezet onderwijs\ 

6. dat de gehuwde vrouw bij het onderwijs dezelfde rechten dient te krijgen als 
gelden voor haar mannelijke collega. 

7, dat de toegang tot het -hoger· onderwijs voor studenten uit alle lagen der bevol
king mogelijk moet zijn; dat hiertoe de financiële barrières die~J~ln te worden op
geheven door afschaffing van de collegegelden en toekenning van voldoende 
studietoelagen, die aan objectieve selectienormen voldoen. 

8. en g:aat over tot de orde van de dag. 

Ik ben een tegenstander van cultuur
en maatschappijbeschouwende opvoe
ding van de schooljeugd, wat mij te 
veel cultuurpropaganda (Goebpels, Gro
tewohl) doet vrezen uit bronnen, die 
wij niet in de hand houden. 

Wij moeten de school niet alles wil
len laten modeleren. De jeugd is levend 

materiaal, dat ook buiten de school 
levend moet kunnen worden losgelaten 
om zich zelfstandig in de maatschappij 
te vormen, hetgeen dan wel op de leef
tijd, die zich daarvoor eigent, zal ge
schieden. 

Ad, 6, Accoord. 
Ad. 7. De universiteit is ook thans 

voor een ieder toegankelijk. Ook hier 
geldt, dat men zich hiervoor offers 
moet willen getroosten. Als wij naar 
kroerika kijken met zijn vele werkstu
denten, dan is het vreemd, dat wij alles 
gratis willen geven van onze ,,rijkdom". 

Denkt men in ernst, dat de begaaf
den er zonder d~ gratis-verstrekkin
gen niet toch zullen komen? En denkt 
men waarlijk, dat offers hier niet met 
blijmoedigheid zullen worden gebraci;Jt? 
lk voor mij acht het zelfs uitermate 
gewenst, dat alles maar niet om niet 
beschikbaar is en meen, dat de maat
schappelijke waarde hiervan niet hoog 
genoeg kan worden aangeslagen. 

Ad 8. Accoord. 

Met waardering voor het onvermoei
de streven van de J.O.V.D. ben ik het 
derhalve oneens met haar onderwijs
resolutie. M.i. is deZe onwerkelijk en 
gevaarlijk, Waal'bij ik dan nog niet eens 
de middelen noem, waarop het Rijk nu 

Het spijt mij meer dan ik hier kan 
neerschrijven, dat ik het hier alleen 
maar eens kan zijn met de punten 6 en 

8. Te meer spijt mij dit, daar in de ope
ningsrede van de voorzitter van het 
J.o:v.D.-congres gesprolten werd van 
de contacten van de J.O.V.D. met de 
heer Oud en met het Hoofdbestuur der 
V.V.D. Hieruit, alsmede uit het feit, 
dat ieder de J.O.V.D. natuurlijk ziet 
als de jongeren-organisatie van de 
V.V.D. en welhaast elke buitenstaander 
deze groeperingen met elkaar zal ver
eenzelvigen, zou men gemakkelijk 
kunnen concluderen, dat de V.V.D. het 
hiermede eens is en misschien is dit 
ook wel zo. 

Succesvolle Contactavond te 

Ik ben het als ge-zegd met de conclu
sies der resolutie, behoudens de no's 
6 en 8, oneens, omdat ze m.i. onwerke
lijk zijn, gevaarlijk en "progressief". I·k 
vrees, dat vele kiezers hier net zo over 
denken. Terwille van de plaatsruimte 
zal ik mijn bezwaren in het kort uiteen 
zetten. 

Ad 1. Het moet de ouders iets waard 
zijn hun kinderen onderwijs te laten 

. genieten, vooral middelbaar en hoger 
onderwijs. Een offer moet hiervoor ge
braCht worden in de vorm van een 
schoolgeld, dat toch al in. geen verhou
ding staat tot wat de staat aan kosten 
besteedt aan de onderwijsinstellingen. 

Bovendien, maar dit is een secundair 
argument, zullen onze scholen nog meer 
ovabe:volki' ·gera.ke:q ~. zull,.en wij nog 
JllOOl' g.el:u:;~ ~an J~èr~a,qht,~n krijgen 
in deze tijd van sc}J.aarste aan arbei
dende mensen en zal. bovendien nog 
meer minder (geestelij·k) select mate
ri~l de scholen bez(it houden, als alles 
kosteloos is, ondanks de zeven, die . dè 
resolutie aanbeveelt. · 

Ad 2. Uitbreiding van de leerplicht 
is ongewenst, omdat thans reeds vele · 
kinderen: tegen hu!1 zin op vervolgscho
len hun jaren· volmaken. Dezulken heb
ben geen leerambitie; ook hun ouders 
zien in, ·dat het voor de-ze kinderen 
onnodig is. · 

Zij willen gaarne een plaats in het 
arbeidsproces innemen, waar zij van 
harte welkom zijn. Het is onwerkelijk 
te menen, dat men de maatschappij 
vooruitbrengt door ·zulkè kinderen tot 
hun. 18e jaar. gedwongen op ·schooi te 
houden, waarna dè diel:!st hen, althans 
de jongens, oproept, ook al formuleert 
men een conditie over part-time onder-
wij~ • 

Ad S. Beheer door voorstanders van 
het· openbaar onderwijs -van deze instel
lingen acht ik fout. Aan alle mode-. 
verschijnselen en sentimenten van de 
dag. zullen deze scholen worden onder
worpen. De vaste lijn van het school· 
leven zal nog meer dan thans worden 
krom getrokken. Het geheel wordt 
daardoor labfeler, verJ)olitiekt, onislàch~ 
tiger en kostbaarder. 

Ad. 4, Lichamelijke oefening is prach
tig, maar men belaste verschillende 
instellingen niet meer dan thans reeds 
geschiedt. Het is reeds ondoenlijk om 
alle wensen van heden in ·het róoster 
onder te brengen. De sport en de gym
nastiek blijven, bij die instellingen 
waar ze thans nog niet zijn ingevoerd, 
bestemd voor de vrije tijd er. de clubs. 

Ad 5. De culturele en maatschappe-. 
-lijke vorming, d.i. de cultuur- en maat
schappijbeschouwing, houde· men buiten 
de school en late men over aan de bij
zondere school, die haar adepten in een 
bepaalde leer wenst op te voeden. 

Zou een oprecht socialistisch vader 
het plezierig en aanvaardbaar vinden 
als zijn zoon op de openbare school be
wust in een geest van liberale maat
schappij-beschouwing wel'd opgevoed? 

Mr Van Riel spreekt over "Opgaande L~inen" 

eindelijk eens zu-inig :rou moeten wor
den. 

Dit laatste argument werp ik slechts 
indirect in deze discussie, om deze :ro 
zuiver mogelijk te houden. Als de over
wegingen van de resolutie een goede 
politiek zouden hebben aangeprezen, 
zou het immers mogelijk zijn geweest, 
dat de meerkosten hiervan aan een bate 
vooraf zouden gaan (:roais b.v. het zee
gatenplan). Dit betwist ik evenwel. 

Zonder boosaardigheid schrijf ik hier 
neer, dat deze resolutie naar mijn op
vatting eerder door een socialistische 
partij had kunnen worden gelanceerd. 

VAN OVERKLIFT .. 
(De verwarring, die dè schrijver 

vreest lijkt ons ongegrond. Het is zowel 
in' de kampen van onze Partij als ver 
daarbuiten bekend, dat de J.O.V.D. is 
een liberale jongerenorganisatie, die 
geen practische politiek wenst te bedrij
ven, doch zich slechts wenst te bezinnen 
op verschillende politieke vraagstukken 
teneinde later individueel meer besla
gen op het ijs van de practische politiek 
te komen. Deze bezinning moeten wij 
toejuichen, ook al zouden er tijdens die 
bezinning conclusies naar voren komen, 
die niet onmiddellijk zoudeB aansluiten 
bij de in de Partij geldende opvattingen. 
-Red.). 

Middelharnis 
Een stampvolle zaal met meer dan 

300 bezoek~s. 
Een voortreffelij-ke rede van mr H. 

van Riel, de première van de V.V.D.
dag-film en een geneegelijk samenzijn 
na de pauze, ziedaar in enkele woor
den het verslag van de zo geslaagde 
contactavond te Middelharnis. 

Op Donderdag 24 November j.l. was 
de zaal van Hotel Meyer te · Middelhar
nis gevuld met meer da.n 300 p<>,rtij
leden en geestverwanten van het eiland 
Goeree-Overflakkee, die bijeen waren 
gekomen om te luisteren naar mr H. 
van Riel, ondervoor7;itter der Partij en 
lid ·van het College van Gedeputeerde 
Staten der provincie Zuid•-Holland:· diie 
sprak over het onderwerp "Opgaande 
Lijnen". 

Nadat door. de voorzitter der Onder• 
centrale Goeree-Overflakkee, de heer 
K. Kaptein, de bijeenkomst was ge
opend en hij in het bijzonder had wel
kom geheten de spreker van de avond, 
benevens mejuffrouw mr M. M. F. và.n 
Everdingen, secretaresse der Partij en 
de heer L. van Vlaardingen, Organisa
tor-Propagandist, W88 het woord aan 
de heer Van Riel. 

Spreker begon met te verklaren, dat 
het zelfs onze tegenstanders wel duide
lijk is, dat het liberalisme in Nederland 
zich in een opgaande lijn beweegt. De 
belangstelling voor de idealen van het 
lt!bera.lisme in Nederland neemt hand 
over hand toe. Ons vertrouwen in de 
toekomst van onze Partij is dan oOk 
volkomen gerechtvaardigd. 

Aan het slot van zijn boeiende rede, 
die onder doQdse stilte werd aange
hoord, wees de heer Van Riel er nog 
eens met nadruk op, dat Goeree-Over
~Jakkee in verband met het Delta-plan 
een grote toekomst tegemoet gaat. In
plaats van verafgelegen en moeilijk be· 
reikbaar eiland, aldus de heer Van 
Riel, wordt Goeree-Overflakkee straks 
een centraal punt aan de grote ver
keer-sader naar het Zuiden. Naar spre
kers' mening zullen het de liberalen op 
Goeree-Overflakkee moeten zijn, die 
deze ontwikkeling· zullen kunnen sti
muleren. 

Nadat door de spreker een groot 
aantwl vragen was beantwoord, werd de 
V.V.D.-da.g-fi1m vertoond. 

Na de pauze was er een verloting, 
terwijl daarna de 5 kleine amateurs 
van Dirksland en het duo dames Ver
brugge-Vis, op zeer verd-ienstelijke 
wijze enkele eaJbaretnummers ten beste 
.gaven. Een zeer geanimeerd bal hield 
de aanwezigen nog geruime tijd bijeen. 

Het actieve bestuur van de Onder
centrale Goeree-Overflakkee kan op 
een buitengewoon goed geslaagde avond 
terugzien. 
FOTO BOVEN: 
Mr. H. van Riel, ondervoorzitter der 
Partij spreekt op de contactavond te 
Middelharnis. Links van Mr. van Riel de 
actieve voorzitter van de Ondercentrale 
·Goeree-Overflakkee, de heer K. Kaptein. 
FOTO ONDER: 
Contactavond te Middelharnis. De S 
kleine amateurs van Dirksland, die na 
de pauze optraden in het cabaret-pro
gramma, hetwelk bet .bestuur van de 
Ondercentrale cle leden aanbood. 



• 

LedenwerJactie: 

WIJ ZETTEN DOOR! 
Breng de Liberalen thuis in de V. V.D. 

Bundel de krachten der vrijheid 

Hoewel bet de bedoeling was eind 
November de ledenvoerfactie te beëindi
gen, blijkt thans, dat de animo aller
wege nog zo groot is, dat wij menen 
nog rnstig enige tijd te kunnen door
pan. 

Dit wordt de kans voor die afdelin
gen, die nog niet op volle toeren de 
ledenwerfactie hebben aangepakt. 

Een niet aflatende stroom van nieu
we leden komt bij bet Algemeen Secre
tariaat der Partij binnen. 

Dezer dagen ontvingen wij van de 
secretaresse van de afdeling Emmel
oord, mevrouw F. K. Stlkker-Rienks, 
een opgave van 100 nieuwe leden. Me
vrouw Stikker-~enks beeft kans ge-

Voorbeeld ter navolging 

Door het bestuur van de afdeling 
HeUoo is aan alle leden een circulaire 
gezonden, waarin bet bestuur mede
deling doet van het fei't, dat zlcb reeds 
27 nieuwe leden bij de afdeling neten 
inschrijven. Enkele leden brachten 1 

lid aan, een lid bracht er 2 en een lid 
5 aan, terwijl een combinatie van twee 
leden het reeds tot een aantal van 13 

nieuwe leden wist te brengen. 
In deze circulaire zegt bet bestuur 

voorts, dat diegenen onder de leden die 
zelf niet kunnen slagen, te allen tijde 
de hulp van het bestuur kunnen in
roepen. 

zien baar afdeling bierme!!e van 167 r 
op 267 leden te brengen. 

Gaarne brengen wij op deze plaats 
een eresaluut voor dit prachtige resul
taat. 

Moge dit het bewijs . zijn, dat het 
juist nu mogelijk is voor onze partij 
resultaten te bereiken, wanneer men 
zich een kleine moeite getroost. Na
tuurlijk is het geen e<:'!lvoudige zaak in 
een k~rte spanne tijds 100 nieuwe leden 
aan te brengen, maar het móét toch 
mogelijk zijn, dat er iemand in zijn 
naaste omgeving een of meer leden 
voor de Partij weet te wipnen. Dit 

. wordt Uw laatste kans: " 

Het zou lJ achteraf ongetwijfeld spij
ten, wanneer U niét had meegewerkt 
aan de groei van Uw Partij. \.. 

VOLGENDE WEEK 

HOPEN WIJ U 

DE PRIJSWINNAAR 

VAN DE MAAND 

NOVEMBER· 

BEKEND TE 

KUNNEN., MAKEN. 

;·.·· 

(Vervolg van pag. 3) 
gelden de woorden ván Boissevain, dat 
de gemeente de natuurlijke bron is,waar
uit de publieke geest zijn veerkracht 
moet putten; zij in de Staat, lietgeen de 
familie is in de maatschappij. 
Spr. heeft niet de indruk, dat in Den Haag 
bij alle instanties het besef ten volle leeft, 
dat de gemeenten de grondslag van de 
Staat vormen. Momenteel heeft vrijwel 
elk gemeentebestuur met een drietal be
langrijke problemen te worstelen: de wo
ningnood, het verkeersvraagstuk e,. tie 
te lage uitkeringen uit het Gemeente
fonds. Dat deze moelij'kheden van de ge
meente zulk een grote omvang hebben 
aangenomen, is niet te wijten aan de 
gemeentebesturen, die .na onze bevrij
ding vrijwel overal blijk hebben gege
ven van een zeer grote activiteit, doch 
aan het beleid van de betreffende minis
teries. 

Bij het optreden van de huidige be
Windsman voor "de Wederopbouw en 
Volkshuisvesting had men gehoopt, dat 
deze een meer productief beleid zou voe
ren dan zijn voorganger, maar ook mi· 
nister Witte heeft tot heden geen blUk 
gegeven. dat hij aan de urgente behoefte 
op het gebied van de volkshuisvesting 
kan voldoen. Het gevolg is, dat de gP.
meentebesturen op het gebied van de 
woningbouw nog steeds voor grote moeî
lijkheden zitten. 

Ten aanzien van verkeer is m·en "ho
ger op" sinds jaren niet voldoende actief 
g·eweest; onze verkeerswetgeving loopt 
achter. Spr. toonde aan, dat de fout is 
dat men de ontwikkeling van het ver
'keer geenszins voldoende heeft voorzien. 
Uiteraard is dat beleid ook weer van be
langrij1ke invloed op het verkeerspro
bleem in onze gemeenten. 

Wat betreft de financiële verhouding 
Rijk-Gemeenten vroeg spr. aandacht 
voor het feit, dat de huidige regeling 
nog zal gelden tot en met 1957. Minister 
Beel heeft tot heden nog weinig doen 
horen over het voorstel van de Commis
sie-Oud tot irtvoering van de gemeent•J
lijke woonplaatsbelasting en over de rap
porten dezer Commissie betreffende een 
regeling voor de uitkering van de wegen 
en één over de financiering van de kos
ten van armè krankzinnigen. 

. De circulaires van 28 · Maart en 3 Oe~ 
·tober jJ. vèrzwaren· wel zeer het bestuur 
. vàn e_en gemeente. De huidige situar.ie 
inzàke financiële verho.uding acht spr. 
betreurenswaardig. 

·. Onder al die omstandigheden hebben 
:de--~meenteràden · thans de gemeente
. begroting f9.P6. vast .te stellen, Iret· is van 
belang, bij de ·algemene beschouwîngen 
van . de. begroting op de moeiliJkheden te 

. wij~iJ.; á.an te. dringe_:rt op een beleid van 
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Op zeer gunstige voorwaarden 
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·van Asbeck 

Diepenheimseweg 31 GOOR 
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de Rijksoverheid ten aanzien van de ge
meenten, dat veel meer dan thans :se
richt moet zijn op versterking van de 
gemeentelijke autonomie, waarvan een 
der hoekstenen is de financiële zelfstan• 
digheid. 

Men vergete niet, dat een verslag van 
de raadsvergadering, waarin de begro
ting aan de orde komt, met de begro
ting aan G. S. wordt gezonden, waardoor 
dit College kan constateren wat er in de 
gemeente leeft. . 

Hierop volgde een uitvoerige en geani~ 
meerde bespreking over vermeld onder
werp, waarbij ook verscheidene andere 
aangelegenheden naar voren werden g~
bracht, o.a. het maatschappelijk werk, 
de reglementen van orde voor de raads
vergadering, het subsidiebeleid. 

Aan het slot der vergadering sprak de 
heer P. H. A. Polderman, wethouder van 
Kruiningen, woorden van dank tot de 
heer Brandt voor de aangename leiding. 
Besloten werd in de maand Februari 
weer bijeen te komen. 

Algemene Vergadering 
Liberaal Vlaams Verbond 

In de Zondag 27 Nov. jl. gehouden 
algemene vergadering van het Libe
raal Vlaams Verbond, was namens de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democra
tie een delegatie bestaande uit de he
ren D. W. Dettmeijer, algemeen secre
taris der Partij, mr F. G .. van Dij!<. e.e
cretaris van het Studiecentrum van· de 
V.V.D.. en L. van Vlaardingen, organi
sator-propagandist aanwezig . 

In deze vergadering werd o.a. het 
woord gevoerd door de Belgische mi· 
nisters van Financiën, Justitie en Open
bare Werken. 

'Op verzoek ·van de voorzitter van het 
Liberaal Vlaams Verbond de heer V. 
Sabbe, sprak de heer Dettmeijer een 
tafelrede uit. 

"Doe bet nu! Zend· adressen aan ket Algemeen Secretariaat'' 
Getrànkeerd mel •I 0 Cl!!/'11'·" pest .. 
il!!get opsturen 'in g'ésloffin ·mve,_ 
loppe naar: ,,, 
Algemeen Secretariaat der V .V.B., 
Koninginnegrecht 61, 
te 's-Gravenhoge. 

ADRESSEN-COL)PONS 

Uw naam en adres: 

. . 

Naam:· .. ; ; • : .. ; ......... : ........ _ ... . 

Adres: ...•••••••••..•. ; ...•..•••.•.•. 

Dit adres kan b e w e r k t wor

den voor het V.V.D. 

I idmaatschap. 

Naam: 

~dres: 

Woonplaats: . . • . . . • • . . . . • • . . . . . • . . . • . • Woonplaats: ......•..............•.•.. 

LEDf:N -COUPONS 

Uw -naam en adres: Als lid wil zich aanmelden:· 

~:--------------

Naam: . ·······.························ Naam: 

Adres: Adres: 

Woonplaats: ......................... . Woonplaats: ........................ . 
, ----"-'--'-"---- ..... -·- ---- "'--- .;_..;.;.. ..;_ ..;_..;.;.....;.. ..;_- f-"- :---- :-- _.-----: 

-Naam: 

Adres: 

Naam: Naam: ...............••....••..•..•.. 

1

. 

Adres: .............•......... , ...... · 

Naam: ................................ . . ·- . . . 

Adres: 

Woonplaats: ......................... . Woonplaats: , Woonplaats:.......................... Woonplaat$: ..•.. ; ........... ~· ....... . 
. . --lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllla -----------------------

Naam: Naam: 

Adres: Adres: 

,. Woonplaats: . • . • . • • . • . • • • •• . . • . . . • . • • • Woonplaats: ... · •...•...........••.•.•. '---- ~-- ·----- ------------------
Naam: Naam: 

Adres: ........ -..................... .. Adres: 

,. Woonplaats: • • . • • • • • • . • • . • . . . • . • • • • • • • \Voonplaats: ........•.••..•..•.•.••••. 

' 
------- ---- ·---------------
Naam: Naam: 

Adres: Adres: ............................... 
Woonplaats: ••• , • • • • • • • • • • • • ••• ••••••• WoonplaatS: ..•••••••••••••.•• : •.••••• -•• 

. lnschrijvingsbewijs V.V.D.-Woorborgfonds. 

Ik teken in voor een bedrag van f ........ in eens/p. jaar/p. kwartaal 
· • ·per po-stgiro op nr. 67880, t.n.v. Secretaris V.V.D., Koninginnegracht 61, 

's-Gravenhage, 
• per · giromachtiging t.n.v. Secretaris V.V.D., Koninginnegracht 61, 

'!l·Graven~age. 

• per bank op de rekening van het Hoofdbestuur der V.V.D., bij de firma 
R. Mees & Zonen, Rotterdam. 

• per postwissel t.n.v. het Algemeen. Secretariaat der V.V.D., Koninginne-
gracht 61, 's-Gravenhage. 

Naam: 

Adres: 

.Woc:>nplaats: 
Handtekening, 

• 

·. 
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Het wachtWoord bij onderwijsvernieuwing 
overleg') geduld en vertrouwen •• ZIJ: 

Belgische !nvloed niet te miskennen, alhoewel deze 
de .laatste tijd wel is verminderd 

Indien c1e mij verstrekte lnllchtingen juist zijn, zouden er In enkele grote gemeen
- ten p.__ be&taan om ln de nabije toekomst tÖt gemeenschappelijke Intensiever 

bemoelin&-en met het openbaar onderwijs te &-eraken. 
Er&- duidelijk ls me een en ander niet geworden, temeer, daar er sprake wM van 

pmenwerklng op gebieden, die naar ik meen te zeer afhankelijk zijn van plaatselijke 
omstandi&-heden clan dat ze voor een regeling in wijder verband in aanmerking zou

- den kunnen komen. 
Intussen Is het een feit, dat er hier en daar klanken konden worden gehoord, die 

er op duidden, dat sommigen van een regeling van bepaalde onderwijszaken in groter 
verband allerminst afkeer bezitten. 

Zo ten. aanzien van de hervormlor van ons lager onderwijs. 
Er zijn er, die menen, dat de vernieuwing, om dit begrip nog maar eens te ge

bruiken, thans wel zo ver gevorderd ls en algemeen goed is geworden, dat toepaso
slog in ruimere mate noodzakelijk en gewenst ls. 

Wie zo redeneren zijn, naar ik meen, abuis. 

Allereerst al van wege de omstandig
heid, dat schier niemand in Nederland 
in staat is te zeggen, wat de vernieu
wing inhoudt. Er zijn meningen daar
omtrent te over, maar ze verschillen alle
maal en wat de toepassing èrvan betreft: 
alles verkeert nog in het stadium van 
het experiment. 

Het moge dan de meesten verbazen, 
dat we al zo lang in dit stadium ver
keren, het feit ligt er nu eenmaal. In de 
tweede plaats meen ik, dat vernieuwing. 
nooit kan worden ingevoerd. 

Zij moet als een verlangen ontstaan 
•bij hen, die met het onderwijs belast 
"zijn. Wanneer dat ·verlangen eenmaal :t.o 

-sterk- is ·geworden; dat de betrokken per. 
soon verder uitstel niet meer verdraagt, 
is hij tijp voor het nemen van een expe
riment. Want: een experiment blijft het, 
omdat hetgeen men gaat beginnen ner
gens geconcretiseerd werd, nooit kan 
worden overgenomen, maar uitsluitend 
al doende en proberende vastere vormen 

· gaat krijgen voor wie er zich toe ging 
,zetten. 

~~-~-'"Ti~~)' ~~- 'l~fo-' ... : > ~ _,• 
~Men-· onderschatte 
de traditie niet 

Een van de kenmerken van ons onder
wijs is, dat het gegroeid is en nog dage
lijks groeit. Niemand kan zo maar eens 
g~heel nieuw beginnen, alsof er van te 
voren niets was. · 

We zitten allen vast aan tradities en 
het is juist de Nederlandse onderwijzer, 
die prijs stelt op die continuïteit. En ge
luk'kig! 

De keren, dat iemand probeerde los 
van het bestaande iets geheel nieuws op 
te bouwen, zijn, naar ik stellig meen, 
nooit met succes bekroond. ;r'rouwens ik 

VliJBEID Erf 
-DEMOCIATil 

Weekllla4 Y,.. de Volkopa_.. ..... 
Vr1Jioel4 - Demoeratie 

Voorzitter Redactie-comm.: 
G. A. de Ridder. 

Redactie-secretaris: G. Stempher. 
Adres: Prinsengracht 1079, telefoon 
35343, Amsterdam. 

Administratie: Postbus 43, Amers
foort, tel. 7144. 

Abonnementsprijs f 1.90 per kwar
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en Democratie" te Amersfoort. 
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weiger te geloven, dat zulke pogingen 
ooit werden ondernomen, althans inder
daad als volleomen origineel konden 
worden beschouwd. 

We staan op de schouders van onze 
voorgangers, ook met ons onderwijs. We 
bouwen voort op het bestaande en het 
is daarom beter niet te spreken van ver
nieuwing, maar van hervorming. 

In dat opzicht had prof. Mennicke het 
destijds wel heel goed bezien. toen hij 
zijn brochure schreef: "Hervorming van 
opvoeding en onderwijs". (Terloops m<'ge 
worden opgemerkt, dat dit geschrift mij
len ver uitsteekt boven alles wat ooit in 
het verleden over het betreffende onder• 
werp werd gescheven. ]k raad lezing er• 
van ten zeerste aan. Wie deze brochure 
heeft bestudeerd,, heeft een indrUk ver
kregen van dlè problematiek van de~her
vorming, die geen andere schrijver hem 
ooit heeft kunntih schenken). 

Intussen is er in de laatste jar~n wel 
het een en ander gebeurd op onderwijs
gebied. Er · we~d ge-experimenteerd met 
meer en minder succes; er waren scho
len, waar men de moed al gauw op gaf, 
er waren er ook, waar men volhield, on
danks vele teleurstellingen en moeilijk
heden, En er zijn scholen, waar men na 
vele proefnemingen tot vaster omlijnde 
werkwijzen is gekomen. 

In hoeverre deze afwijken van het 
vroegere kan alleen daar worden nage
gaan, al blijft dat· een uitermate moei
lijke vraag 

Is het onder deze omstandigheden ge
wenst een zeikere drang uit te oefenen 
met het doel tot algemener toepassing 
van nieuwe ideeën te komen? 

NéÇn en nog eens néén! 

Het is best mogelijk, dat in bepaa!de 
kringen de wens naar voren komt, dat 
er nu eindelijk maar eens moet worden 
doorgezet. Je bent ten slotte progressief 
of niet. redeneert men. Maar zo eenvoudig 
ligt de zaak toch niet. Want wat omvat 
dat progressieve ten aanzien van opvoe
ding en onderwijs? Wie geeft er inhoud 
aan? Wie zegt: kijk. zo is het? Doe dit 
en laat dat en verander zus en her
vorm zo? 

Langzame wijziging 

Een ander kenmerk van het Neder
landse onderwijs is, dat het zich slechts 
1 a n g z a a m wijzigt. De onderwijzer ten 
onzent kijkt graag de kat uit de boom. 
Hij is niet snel tot veranderingen te be
wegen. 

Is dat conservatisme? Het kan het zijn, 
maar in vele , gevallen is het meer een 
beVII'ijs van gedegenheid. Men wil, vooral 
wanneer het de vorming van de !kinderen 
betreft, wanneer het dus gaat om de be
langen van hen, die straks de Neder
landse samenleving moeten vormen en 
leiden, liever voorzichtig en gedegen 
hervormen. 

Een_ invoering van_ nieuw:e opvattin
gen kan dan èok nooit anders geschie
den dan langs de weg van geleidelijk
heid en vrijwilligheid. Wie niet aan het 
experiment wil meedoen, omdat bij er 
niet in kan geloven, moet men er nim
mer toe dwingen. Dat behoeft nog niet 
te betekenen, dat in een school, waar 
enkele leerkrachten afwijzend staan en 
andere graag de proef zouden nemen, 
nu maar niets moet veranderen. Aller
minst! 

Dergelijke gevallen komen uiteraard 
voor, maar zijn met een beetje goede wil 
wel op te lossen en zeker in grote ste
den, waar overplaatsingen niet tot de 
onmogelijkheden behoren. 

Aspecten der hervorming 

Ik merkte al op, dat het in de huidige 
situatie niet mogelijk is precies te om
schrijven, wat onder hervorming van het 
lager onderwijs wordt verstaan. Toch 
vallen er wel enkele aspecten van te on
derkennen. 

Daar is allereerst de Belgische invloed. 
ZOals men weet. kwam men daar in 
1935/1936 m_et een nieuw leerplan, dat 
sterk onder invloed van de eminente ge
leerde prof. dr Décroly stond. Zijn op
vattingen vonden ook weerklank in Ne
derland. Aanvankelijk slechts hier en 
daar, na 1945 in ruimer kring. 

Het zag er zèlfs naar uit, dat de her
vorming van het onderwijs in ons land 
parallel zou gaa,n lopen met c_ie in Bel
gië. Dat is nu niet meer het geval. Het 
onderwijs aan de hand van belangstel
lingspunten en leerstofkernen, heeft te
leurgesteld~ 

We zullen er goed aan doen, dit als 
feit te aanvaarden. Maar alweer: zondei 
invloed is het Belgische experiment ze
ker niet, gebleven. In verscheidene scho
len valt nawerking nog altijd te COI)-Sta
teren, maar niemand zal in ernst menen, 
dat ten onzent onder welke vorm dan 
ook, invoering in groter verband nog 
zou kunnen geschieden. 

We zijn sinds kort in een nieuwe phase 
"aangeland". Die van de differentiatie. 
Wie enigszins met ons huidige onderwijs 
bekend is, weet, dat er allerwege ge
sproken wordt over de vraag, hoe we elk 
kind aangepast onderwijs kunnen geven. 
Onderwijs, dat volkomen rekening houdt 
met de individuele eigenschappen van 
het kind. 

Laten we voorop stellen, dat ook dit 
niet nieuw is. 

Gratis propaganda-materiaal. 
Alle afdellngen die plaatselijk leden

werfacties willen organiseren kunnen bij 

het Algemeén Secretar~t propaganda
materiaal aanvragen. Gratis worden ter 
beschikking gesteld: de folder "Dit na.
jaar staat in het teken van de Stembus" 
en het "liberaal Manifest". De brochure 
"Opgaande Lijnen" is tegen kostprijs ver
krijgbaar. De prijs hiervan is 1 0.30 per 
stuk, bij afname van 100 stuks I 0.25 en 
bij afname van 1000 stuks I 0.20. 

Maak veelvuldig gebruik van de sluit
zegels die voor de ledenwerfcampagne 
zijn vervaardigd. Dit is een doeltreffende 
reclame, waarmede men de naam der 
partij voortdurend onder de aandacht 
van buitenstaanders kan brengen. Ook 
deze sluitzegels kan men bij het Alge
meen Secretariaat bestellen. De prijs 
hiervan bedraagt: 1 1.50 per UlO stuks, 
I 'J.25 per 500 stuks en I 14.- per 1000 
stuks. 

Voordelen v• het 
Delftse stelsel 

Reeds een halve eeuw geleden traebt
te de bekwame paedagoog Van Everdin
gen die idee te verwezenlijkl!n. Zijn .ue
ven raakte belkend als het Delftse stel
sel. Het had gebreken; maar wie mo- . 
menteel de ontwikkeling gadeslaat, moet 
vaststellen, dat zijn idee opnieuw in de 
belangstelling staat. De onttrekking van 
imbecielen en debielen aan het lager on
derwijs, was de eerste stap naar diffe
rentiatie; die van partiëel defecten de 
volgende, evenals die van de moeilijk op
voedbaren, die. ondergebracht worden in 
afzonderlijke scholen. 

De bedoeling is duidelijk: men wil de 
lagere school ontlasten van al die leer
lingen, die door welke oorzaak dan ook, 
een eigen vormingswijze eisen. En wan
neer er nog eens een middel wordt ge
vonden, om ook de begaafden en zeer 
begaafden in aparte schelen onder te 
brengen, is men dan met de differentia
tie tot de oplossing gekomen? Neen. 

- Verschillen zullen er altijd blijven be
staan, maar ze zullen gemitigeerd voor
!komen. 

Bij de beoordeling van de vraag, hoe 
men met het lager onderwijs aan moet 
in de nabije toekomst, zal het er op aan 
komen, wat wordt voorgestaan. Voor
standers van het Belgische "systeem" zijn 
geneigd dit d'ls de oplossing te zfen:· Aan-' 
hangers van de differentiatie willen een 
geheel andere weg op. Men begrijpt. dat 
van Overheidswege hier niet zo maar 
kan worden beslist. 

Er zal overlegd m·oeten worden; Een
zijdigheid moet onder alle omstandig
heden worden vermeden. Allen, die op 
onderwijsgebied deskundig zijn, moeten, 
wat ook hun opvattingen mogen zijn, 
worden gehoord. 

Geen aanhangers van een bepaaldE' 
"school" mogen het beslissende woord 
spreken. En indien ergens dat gevaar 
dreigt, dat is het de plicht van ieder, die 
het onderkent, het op tijd te signaleren. 
Want, laten we dit nimmer vergeten: 
eenzijdigheid moge boeien, alzijdigheid 
benadert het dichtst de waarheid. 

Elke maatregel op onderwijsgebied 
betekent een maatregel, die beslist ove1 
lévend materiaal; de jeugd van ons land. 

Het wachtwoord zij: overlég, gedulJ 
en vertrouwen! 

v. MOURIK 
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Afdelingssecretarissen 
opgelet 

U wordt drin~nd verzocht, de 
verhuizing van leden naar een 
andere gemeente onmiddellijk op 
te geven aan het Algemeen Secre
tariaat der V.V.D., Koninginoe
gracht 61 te 's-Gravenbage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het lid zijn <haar) 
contributie over het lopende jaar 
al dan niet heeft voldaan, het be
drag der contributie en of er ook 
gezinsleden zijn. 

Het Algemeen Secretariaat 
draagt zorg, dat de afdelillg in de 
plaats van vestiging hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Werkt er toe mede, dat niet on
nodig leden voor onze Partij ver
loren gaan! 

Bij voorbaat onze dank. 

-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIHY"I'IJYIIIJIIHIIIHIIIUJIIIIIJIIIIIIlllllll.ull 



KERKSTRAAT 

WIJ HEBBEN EEN BETER IOEEi 

Vraagt innchlinoen aa11' 

LOODBRANDERIJ 

SEYFFERT EN VAN HILLO 
ZWIJNDRECHT TELEFOON K 1850-6193 

-------------------~ 

van zee-en 
binnenschepen 

WERF DE NOORD n.v. 
ALBL,.SSERDAM 

INTERN. MEUBEL TRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 

• · Verhuizingen en transporten onder volle garantie 
• Verpakkingen voor zeetransporten naar alle werelddelen 
• Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels 

Let op het i u i s t e adres! 

INSULINDESTRAAT 260-291 (hoek Bergweg) · 
Rotterdam-C. Telefoon 46021 

CAPT AlN A. DE JONGE 
Gecontroleerde Particuliere Dag. en Nacht Bewakingsdienst. 

Bewaking van Schepen. Kade11, Loodsen, Wagons en opgeslagen goedereza.. 
Vakkundig en Technisch personeel voor verhalen van schepen, 
openen en schoonmaken van ruimen, .·binnen- en buitenboord 
verven, ketel en tank reinigen, aflos donkeyman, matrozen, 

koks, enz. 

8b VAN VOLLENHOVENSTRAAT, ROTTERDAM 
Telefoon dag en nacht 23578 

Scheepswerf & Machinefab~iek 

v.h. H. J. KOOPMAN N. V. 
Dordrecht Tel. K 1850 - 5041 en 5042 

SCHEEPSBOUW • l\IACmNEFABRIEK - KETELMAKERIJ 
NIEUWBOUW EN REPARATIE-INRICHTING 

INBOUW EN REVISIE VAN MOTOREN 

"Vulcao'' Oliën en. Vetten 
VOOR SCHEEPVAART EN INDUSTRIE 

KAMO" " ' 

Technische Handelsvennootschap 
OOSTERKADE 45, ROTTERDAM (C.) 

TELEFOON 22173-23577 

N. V. Staaldraadkabel- en Herculestouwfabriek 

voorbeen 

J. C. DEN HAAN 
I GORINCHEM I 

· S DECEMBER 19115 - PAG. 1 

WILTON-FIJENOORD 
ROTTERDAM 

~cheepsbouw 

Machinebouw 

SCHIEDAM. 

ReparatiR 

Drijvende dokken van 4500 

tot 46000 ton hetvermogen 

· W. F.- Botgrs geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

TUINARCHITEC'TUUR - BOOMKWEKERIJEN 

Ontwerpen 
Aanleggen 
Onderhouden 

GIJSB. VURENS 
Ringvaartweg 98 - Rotterdam (0.) • Tel. %2114 

N. V. A. Prins Th. zoons Aanneming Maatschappij 

SLIEDRECHT 
Teletoon 8 

.Y. Bal(f,!er- en Havenwerien 

GEBR. BODEGRAVEN 

* Fabriek van Metaalwaren 

* IJzerhandel 

NIEUWKOOP 

Telef. '01725 nr. 104 en 289 

DE VRIES ROBBÉ & CO 
GORINCHEM 

staalconstructies 
metalen ramen en deuren 
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N. V. Machinefabriek v /h Gebr. Lodder 
RIDDERKERK ,;, TELEFOON 250 

• 
SCHEEPSLIEREN 

EN ONDERDELEN RUW OF BEWERKT 

CR EM.ATlE 
J;_n Zwitserland bestaan 22 Crematoria, 

in Zweden '31, in Engeland 71. 

In Nederland 2 Crematoria. 

Helpt de ontwikkeling der 

crematiegedachte bevorderen, 

wordt lidi 

Inlichtingen Hoofdkantoor 

Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding 

Riouwstr. 186, Den Haag, Tel. K 1'700-564797 

L. ___ __. 
tipgenent 

US'l 

BEGRAFENI' 

TRANSPORT 
OREMATIE 

W. J. INNEMEE & ·ZN. N.V. 
DEN DAAG, 

Denneweg 11, 
TeL ~)1_5940 

u~ 

-

Kalverstraat 
Amsterdam 

IIAA.BLEM, 
Oranjekade 1, 

Tel. 10441 

DELFT, LEIDEN, 
Vlamingstr., 46,'' Hogewoerd 82, 

Tel. 26808 Tel. 30505, 
,., ,. :G b.g.g. 23490. 

Bastet 
Me$sen - Scharen - Gero 

Detail- en Groothandel 

Spui$traat 
Den Haag 

·Lijnbaan 
Rotterdam 

De Nederlandse motor 

met een. wereldreputatie! 

N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek 

Appingedam 

Friesch- Groningsche Hypotheekbank N~V. 
Nederlondsche Hypothe•kbonk N.V. 
Rotterdomsche Hypotheekbonk N.V. 
Algem. Friese he Hypotheekbonk N. V. 

Amsterdam - ·s-Grovenhoge - Groningen - Rotterdam 

De Directie: 

GELDEN BESCHIKBAAR 
voor eerste bypotbeek 

BILLIJKE VOORWAARDEN 

Mr M. J. BOS 
Mr F. C. KLEYN 

Mr J. WILKENS 
.Mr A. F VAN MANEN 
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BLYDENSTEIN & Co.· N.V. 
ENSCHEDE 

' 
SPINNERLJ, WEVEBLJ, BLEKERIJ &J VEBVEBU. 
Fabrikanten van Katoenen 6 Rayon manufacturen 

STAALBOUW 

RêJRINK &Y·JD.BROEK 
~~--~ENSCHEDE~--~--

SUPERCOPS 
In Uw weetspoelen 

WEEFSPOELSPECIALISTEN 
sinds 1870 

ÓMBOUW VAN GETOUWEN 

Fa. Wed. J. Hijhuis C.V. 
OLDENZAALSESTRAAT 84--86 

ENSCHEDE 

H. P. Gelderman & Zonen N. V. 
OU>ENZA.R.L 

f a b r rit a n t •n Ta n 

ruwe- geverfde-, gebleekte- en bedrukte
katoenen·. rayon- en rayonvezel manutacturen 

Abraham van Stolk & Zo·onen N.V. 

Houthandel 
Sc haverij Zagerij 

Vure11 • DeDDd • Oreroa PIDe • Pltell·PIIIe • Bel,.._ 

Rotterdam, T elet. 35400 - Postbus 1 1 00 

Bakker N.V.-
MACHINEFABRIEK 

en 

STAALGIETERIJ 

RIDDERKERK 

• 

BETONPAAL 
.. U N D E R I .N'. G ll N 
,.SYS'l'EEM DE WAAL" 

--. ···-:::..::::,;; :::..""=::.:~==--

;;;;;;::~=:~~~ili~~ ~~} ~~ ~~illli~ ~~~nn m~~ill~f ~ 

Ruim 40 jaar ervaring • 10, 16, 20, 
26, 30, 36, 40, lSO, 80, 70, 80 ton. 

Voor versterking en nieuwbouw. 

Ook IN fabrieken · kerken • . 
scholen huizen. 
Door het gehele land. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N. V., 

A'dam, Tel. 81810, Gen. Vetterstr. 58 
R'DAM, Tel. 86219. Thorledeweg 5 
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LINKS EN RECHTS 
De Wfardi Beekman Stichting, het weten~ 

schappelijk apparaat van de P.v.d.A., 
heeft enige weken geleden een conferentie gehou~ 
den over de verhouding socialisme~liberalisme. Os 
J. G. Bomhoff. één der redacteuren van Tijd en 
Taak, schreef erover in genoemd weekblad. Hij 
prijst de daar gehouden referaten als doorwrochte 
studies, hetgeen wij op zijn gezag gaarne aanne
men. Prof. Banning onderzocht de tegenstelling 
van socialisme en liberalisme zoals die als leiden
de beginselen tegenover elkaar staan. Drs A. A. 
van Amerongen bekeek ze als min of meer tegen
gestelde economische stelsels. Drs J. M. den Uyl 
- wiens objectiviteit in economisch oordeel wij 
wel eens prezen - behandelde liberalisme en so--
cialisme als politieke bewegingen. · 

Niet wat in deze referaten werd betoogd inte~ 
resseert ons hier allereerst, doch wat de Tijd- en 
Taak-redacteur naar aanleiding daarvan zegt. Hij 
vroeg zich n.l. - zo schrijft hij - voor de lezing 
af (en 't was een vraag die hem niet losliet!), 
waartoe een dergelijk diepgaand onderzoek van 
het liberalisme ? We weten zo ongeveer wel wat 
we aan de liberalen hebben. 

Dit nu lijkt ons in een socialistisch auteur, 
wiens blad gewoon fs de dingen nogal principieel 
te behandelen, wat naïef. Het liberalisme is, als 
elke levende politieke stroming. in voortdurende 
beweging en ontwikkeling. Waar het socialisme 
zich in deze jaren nogal beroemt op de innerlijke 
vernieuwing die het heeft doorgemaakt en waar-
bij zelfs het begrip "socialisme" voor velen tot 
'n probleem geworden is, lijkt het ons in de inlei
ders op bedoelde conferentie prijzenswaardig, dat 
zij, socialisme en liberalisme met elkaar confron
terend, ook het liberalisme niet als een statische 
trootheid hebben aanvaard, waarvan men wel zo 
engeveer weet wat men eraan heeft, doch zich de 
moeite hebben getroost, ook het liberalisme in zijn 
voortgaande ontwikkeling te schilderen. Wij ne
men althans aan, dat de drie inleiders dit hebben 
gedaan. 

• * * 

De vraag, die Os Bomhoff zichzelf stelde, 
vindt haar oorzaak hierin, dat er z.i. slechts 

êén zorgwekkende gedachte is in de hedendaagse 
politieke verhoudingen en dat het socialisme met 
die ene gedachte klaar moet komen. Hij bedoelt: 
duidelijke verkenning van het conservatisme, dat 
vijand nummer één van de socialistische beweging 
is en dat zich met de dag breder maakt. Niet dus 
over het liberalisme maar over het. conservatisme 
wil de heer B. allereerst beleerd worden. 

Het is duidelijk: hier spelen de teleurstellingen 
die het socialisme in het algemeen en het door
braaksocialisme in 't bijzonder de laatste jaren te 
ftrwerken kreeg, de schrijver in Tijd en Taak 
parten. Het was zo simpel gesteld: alle "vooruit
strevenden" in de P.v.d.A. en alle "conservatie• 
ven" ergens anders onder dak. Maar er is in Ne
ierland sinds lang geen conservatieve partij ont .. 
etaan, waartegen de P.v.d.A. haar simplistisch 
apgezet spel kan uitspelen. En nu zij ook in de 

praktische politiek - gelijk ook nu weer ten aan
zien van de vrijere loonvorming - haar zin niet 
kan krijgen, roept zij de boeman van het "conser
vatisme" op om op diens brede rug haar onschuld 
af te schuiven. 

De heer Den Uyl moge dan gezegd - en Ds 
Bomhoff met instemming gelezen - hebben, dat 
"niet alleen historisch maar ook praktisch poli
tiek een identificatie van liberalisme en conserva
tisme onjuist" (is) en dat ,.de vooruitzichten op 
een conservatieve concentratie, die tot een zuive
ring Y'an de partijverhoudingen in ons land zou 
kunnen bijdragen, gering" (zijn) - de heer 
Bomhoff acht dit alles voor ons land rampzalig. 

Wij kunnen daarin, van zijn standpunt gerede
neerd, komen. Maar bewijst dit juist niet dat zijn 
standpunt onjuist is 1 Het moge voor de P.v.d.A. 
een pijnlijke ontnuchtering geweest zijn, na 1945 
te moeten ervaren dat de liberale partij evenals 
de anti-revolutionnaire, de christelijk historische 
en de rooms-katholieke weer op het politieke 
toneel verscheen en sindsdien gestadig groeide, 
de P.v.d.A. had daaruit toch de voor de hand 
liggende conclusie moeten trekken, dat de tegen
stelling conservatief-progressief, die zij als de 
enig juiste erkende, door de overgrote meerder
heid van ons volk niet als zodanig werd erkend. 

De P.v.d.A. geeft er integendeel de voorkeur aan 
alle andersdenkenden van conservatisme te be
schuldigen, zelfs waar zij met de heer Den Uyl 
erkennen zou, dat identificatie van liberalisme en 
socialisme onjuist is. Want in de praktijk komt 
het daarop toch neer. Op welk punt van politiek 
beleid ook, elke beslissing. waarmee de P.v.d.A. 
zich kan verenigen wordt door haar voorgesteld 
als progressieve overwinnitig, elke beslissing, te
gen haar wil genomen, wordt in de soc. partijpers 
en propaganda zwart gemaakt als vrucht der 
reacti.e. 

Nu de zaken zo staan, moet men het dan ook 
wel over een andere boeg gooien. Vooruitzicht op 
een conservatieve concentratie moge er dan -
helaas, voor de socialisten - niet zijn, daar zijn 
toch nog de lezers van De Telegraaf, van Else
vier en De Haagse Post, om van Burgerrecht nog 
te zwijgen, zo klaagt Os Bomhoff. De lezers (I) 
van die bladen zijn in zijn ogen blijkbaar allemaal 
"conservatief" en in feite dakloos. Maar .,ze" ma~ 
ken wel lawaài (die lezers dtis ? ) in de hun toe
gewijde bladen. En zij doen dat heel geraffineerd. 
Nu weer deze, dan weer die partij verheerlijkend, 
maar steeds tegen ons (P.v.d.A.) vormen zij een 
klimaat van onverantwoordelijk kankeren, com
promitteren, minstens in onze ogen, telkens dan 
weer de confessionele partijen, dan weer de V.V. 
D. en maken de atmosfeer vim ons politieke leven 
door en door ongezond. 

* * * 

H. eel duidelijk is het beeld .dat Os .~mhoff voor 
zijn lezers ophangt ntet, WlJ zullen hem 

geen onrecht doen, wanneer wij aannemen, dat 
hij meer de genoemde bladen dan hun lezers op 

het oog heeft. En al ligt het niet op onze weg die 
bladen te verdedigen, wij menen dat de heer B. 
de taak van een onafhankelijke pers toch wel heel 
erg miskent, wannee,r hij deze pers enkel maar 
ziet als kweekplaats voor kankeren enz. Zelfs als 
ook de V.V.D. door sommige persbeschouwingen 
wel eens gecompromitteerd kan worden in de 
ogen dei: P.v.d.A. achten wij een onafhankelijke 
en critische pers veeleer. een zegen dan een ramp. 
En wie geregeld leest hoe bijv. juist ook de 
V. V.D. in de socialistische partijbladen behandeld 
wordt, zal geneigd zijn het argument, dat de 
V.V.D. door genoemde bladen althans in de ogen 
der P.v.d.A. gecompromitteerd wordt, niet zo heel 
hoog aanslaan. 

Voor Os Bomhóff gaat het in wezen dan ook 
nog om iets anders: die door hem veronderstelde 
conservatieven die geen eigen partij vormen, zijn 
verspreid over de verschillende ons (P.v.d.A.) 
tegengestelde partijen en beïnvloeden daar het 
politieke streven. Men ontmoet ze in de V.V.D., 
in de A.R. en C.H. U. en voortaan heel duidelijk 
in de K.V.P. (De verzoening met Welter !). 

De positie van de P.v.d.A. wordt daardoor -
zo klaagt Os Bomhoff - zeer bemoeilijkt: enigs
zins doen We de ·zojuist genoemde partijen,,OJ!."': 
recht aan, als we hen zonder meer als conserva
tief bestempelen, anderzijds- zullen zij· in de pra~7 
tijk telkens weer ons pad kruisen, doordat zij ge
ïnspireerd door hun conservatieve aanhang, een 
politiek voors~aan, die niet naa~ de bedoeling, 
maar in feite behoudensgezind is. 

* • • 

Ook hier beziet de Tijd- en Taak-schrijver 
de dingen toch wel weer heel eenzijdig 

en door de rode bril. Wij bijv. zouden hem be
paald dankbaar zijn, wanneer hij het als onrecht 
gevoelde, de V.V.D. als conservatief te bestem
pelen. Onze dankbaarheid slinkt weg nu wij zien, 
dat hij het niet ,.zonder meer" wil doen. daar
mede bij zijn lezers de vrij algemene (rode) sug
gestie handhavende dat het in het wezen der din
gen wèl zo is. 

En wanneer Os Bomhoff en de zijnen in de 
praktijk zijn pad telkens gekruist ziet door bijv. 
de V.V.D .. waarom kan hij dan de V.V.D. niet 
zien zoals zij is, krachtens haar beginselprogram
ma en niet zoals zij in de voorstelling van Ds B. 
zelf verschijnt. nL als geïnspireerd door haar con
servatieve aanhang ? Zulk een V.V.D. bestaat 
immers alleen in de gedachte van wie de politiek 
beheerst zien door één tegenstelling, terwijl er in 
werkelijkheid vele zijn, 

Ook de P.v.d.A. zal er aan moeten gewennen, 
dat haar pad telkens door andere partijen wordt 
gekruist. Wij leven immers gelukkig in een demo
cratie en niet in een eenheidsstaat ? 

En zij zal er aan moeten gewennen, dat socia
lisme allerminst het monopolie van vooruitstre
vendheid inhoudt. Integendeel. ia veler oog 
brengt socialisme op den duur slechts de verstar
ring die in wezen conservatief is. de R. 

1 

~ 
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VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (I) 

Departementen rezen als paddestoelen uit de grond • Twee 
elftallen Excellenties • ledere vier iaar Grondwetsherziening? • 
Bii stukies en brokies • Groot werk van Thorbec:ke en Cort van 
der Linden • De oorlogsdwaling van prof. Romme en ziin des

illusies. 

Nieuwe Departementen (met bijbe
horende ministers) zijn in de na

oorlogse jaren als paddestoelen uit de 
grond verrezen. Ook in de jaren tussen 
beide wereldoorlogen vertoonde dat 
aantal trouwens reeds een stijgende lijn. 

Telde het ministerie-Cort van der 
Linden nog maar negen ministers, het 
ministerle-Drees heeft er zestien, plus 
nog zes staatssecretarissen. 

De zeldzame gelegenheden, dat die twee 
elftallen Excellenties - ten dele in dub
bele rij - achter de voor die gebeurte
nis verlengde regeringstafel zijn geze
ten, bieden dan een imposant schouw-
spel! · 

Het aantal begrotingen is daarbij 
vrijwel navenant gestegen en daar de 
Kamervoorzitter met de moed der wan
hoop tracht vast te houden aan het pa
rool: vóór Kerstmis alle begrotingen 
onder mijn hamer door, wordt er deze 
weken weer onder verdubbelde hoog
spanning gewerkt en draaien de begro
tingen aan de lopende band door de par
lementaire molen. 

Daarbij blijft het echter niet. Zo nu en 
dan worden daar nog andere, spoed
eisende ontwerpen of ontwerpen van 
eenvoudige aard tussenin gevoegd. 

Dat gebeurt dan bij voorkeur op mo
menten, dat de begrotingsmelen door 
het niet op tijd verschijnen van een 
memorie van antwoord of een eindver
slag even vast dreigt te lopen. 

Aldus geschiedde de vorige week nu 
ook met een brokje Grondwetsherzie
ning, betrekking hebbend oP de uitbrei
ding van het aantal leden van Tweede 
en Eerste Kamer 

* * * 

Dat was het eerste punt van critiek, 
dat onze fractievoorzitter, prof. 

Oud, bij de behandeling van de voor
stellen uitte. 

"Een vergevorderd uur in een middag
vergadering, waarin eerst allerlei an
dere zaken zijn behandeld, een uiter
mate slecht bezette Kamer, nagenoeg 
lege tribunes, dat zijn de omstandig
heden, waarin het Nederlandse Parle
ment begint aan een Grondwetsherzie
ning. 

"Ik heb dat voorzien. Mijnheer de 
Voorzitter, toen i]5 mij ertegen verzette, 
deze wetsontwerpen bij wijze van stop
lap tussen andere punten van de agenda 
in te voegen, omdat er toevallig geen 
andere onderwerpen waren, die rijp wa
ren voor openbare behandeling". 

Met deze bittere, maar helaas maar 
al te juiste critiek begon de heer Oud 
zijn rede in de Kamer, waarin hij aan
kondigde, dat zijn fractie haar stem aan 
deze twee ontwerpen nie~ zou geven. 

Voordat hij de argumenten voor dat 
tegenstemmen aanvoerde had hij nog 
een ander punt van critiek. Die critiek 
betrof het feit, dat we sedert de laatste 
oorlog van iedere periodieke verkiezing 
tevens gebruik maken als een gelegen
heid om de Grondwet te herzien. 

Voor de heer Oud is een Grondwets
herziening nog altijd iets anders dan 
een herziening van bijvoorbeeld de 
Drankwet, de Winkelsluitingswet of 
welke andere wet ook. 

De Staatscommissie voor de Grond
wetsherziening heeft een uitspraak van 
wijlen prof. Struycken uit 1915 aan 
het hoofd van haar rapport gesteld. 

Zij luidt: "Het volk beschouwt de 
Grondwet als het document, waarin de 
hoofdmomenten van zijn staatkundige 
ontwikkeling uitdrukking hebben ge
vonden, de resultaten van de staatkun
dige strijd in het verleden , telkenmale 

DE MENS ALS VRIJHEID 
11 (Slot) 

Naar de verkiezingstijd 
Dit is merkwaardig én moedgevend: 

hoewel een theo-, geo-, helio- of kosmo
centrisch denken en leven heden ten da
ge uit de mode is de mens verloor zich
zelf niet. Hij vond zich terug als kiezer, 
als vrijheid, zo eindigden wij ons eerste 
artikel in Vrijheid en Democratie, 26 
November 1955. · 

En met de schrijver van "De boodschap 
'Yan Sartre" pagina 76 zijn wij het volko
men eeris: "Het (is) een feit (sic), dat 
een boodschap van en over vrijheid bij 
ons als Nederlanders in de huidige cul
tuurcrisis open oren vindt .... " 

De auteur, professor dr G. C. van Nif
'b'ik, is zelf geen liberaal. Des te verheu
gender is het van hem deze zin te lezen. 

Niet skchû hebben, 
maar zijn 

Natuurlijk is een boodschap alleen van 
en ovèr vrijheid niet voldoende. Ja het 
hebben van vrijheid is eigenlijk nog on
voldoende. Terecht zegt het moderne 
existentialisme, dat wij niet slechts vrij
heid hebben, doch vrij. zijn. Weliswaar 
overdrijft Sartre zijn eigen waarheid, 
door te stellen dat een mens zich aan 
niets (sic) kan vasthouden. Maar toch is 
het voor de liberaal goed p.aar deze 
Franse filosoof te luisteren. Het nihilis
me zullen wij van hem niet overnemen, 
doch de hartstochtelijke liefde voor de 
Vrijheid, welke de liberaal reeds bezit, 
zal van Parijs uit, versterkt kunnen wor
den. In elk geval willen wij met de 
Licht-stad méé-beseffen, dat ons ik niet 
een ding is, hetwelk gestreeld moet wor
den. En in dit blad zeggen wij: De mens 
is geen wezen, welks behoeften door va
dertje Staat bevredigd moeten worden. 
Neen, ons "ik" is elk· ogenblik opnieuw 
een nog ongeboren ding. Ons ik moet 
zich verwerkelijken in het scheppen. En 
in maatschappelijk· verband is de mens 
een wezen, dat zichzelf do.or arbeid en 
door te streven verwerkelijken moet. 
Niet Vader moet mij doen leven - hoog
stens is deze mijn verwekker - maar 
ikzelf moet in productie, in arbeid mij 
en mijn maatschappij vormen, vorm ge
ven, gestalte schenken. 

Een parallelie vinden wij in de theo
logie: het Rijk Gods zal niet anders ko
men dan door onze .arbeid daaraan. Het 

komt niet en kwam nooit uit hemelen 
gevallen. Het is komende in zover wij
zelf het scheppen. 

Wij hebben geen Godsrijk, wij bezit
ten geen vrijheid, neen wij zijn van Gods 
geslacht, wij zijn vrijheid. Doch dit alles 
slechts in zoverre als en wat wij doen. 
Vrijheid is niet rusten noch gedetermi
neerd volgen, doch volkomen vrij kiezen. 

Vrijheid bestaat slechts als uitgangs
punt als begin(sel), nooit als dogma; wel 
als moment, als moviment, als bewe· 
ging, als wording, als wordend, als be
wegend. 

In de Kamers 
Elk ogenblik kiezen wij opnieuw. Wij 

belijden opnieuw, soms nieuwe dingen, 
gans andere zaken, welke voorhéén nog 
noQit aanwezig waren. 

Elk ogenblik moeten onze Kamerleden 
in concrete situaties een keuze doen. En 
ónze Kamerleden doen dat van het be
gin(sel) der Vrijheid uit. Zij en wij zijn 
wel aan het verleden ver-bonden, doch 
nooit re-bonden. Zij gaan van huis naar 
het Binnenhof als verkozenen, met hun 
beginsel en geven dan in de Staten-Gene
raal de vrijheid GESTALTE, niet klon
terig doch levend. . . . morgen is het an-
ders.... , 

Zodra echter de Leden de Kamer ver
laten hebben, -is de situatie als bevro
ren, doch morgen in nieuwe zitting -
elke zitting is een nieuwe situatie - -
morgen boren zij gaten in de ijzige situa
tie, doen haar ontdooien en laten de dag 
van gisteren, gestold in de nacht, weer 
stromen tot de situatie van heden. Onze 
Kamerleden doen dat in hoogstmogelijke 
vrijheid. Geen part\i, waarin deze vrij
heid hoger exponent behaalt. Al de ge
bondenheden, waaraan ook ónze vrijheid 
lijdt, zijn in de andere partijen vermeer
derd door buiten-liberale Gebondenhe
den. De tendentie der liberaliteit is er 
ene naar de hoogstmogelijke Vrijheid. 

Vrijheid als Doel. Vrijheid óók als Weg. 
Wij willen de wegen der vrijheid (titel 

van enige boeken van Sartre) bewande
len. Niet slechts willen wij gaan naar, 
doch leven in vrijheid. Vrijheid is er niet 
dan pas als onze tegenpartijen vernietigd 
zijn en wij dus als partij in solitairiteit 
overblijven, in ons isolement en dàn om
geven door doden .....• 

zijn neergelegd, en waarin het ook voor 
het heden en de toekomst de grote ge
dachten tot openbaring wil brengen, 
volgens welke het de ontwikkeling van 
zijn staatsleven verder wii zien geleid". 

Met bijtende spot merkte de heer Oud 
op: De Staatscommissie heeft dez·e uit
spraak van- Struycken tot de hare ge
maakt, maar kan men op het ogenblik 
nog wel in ernst volhouden: Grondwets
herziening hoofdmoment van staatkun
dige ontwikkeling; nederleggen van re
sultaten van staatkundige strijd; grote 
gedachten tot openbaring brengen voor 
het verder leiden van de ontwikkeling 
van het Staatsleven? 

Daartoe herziening iedere vier jaar? 
Iedere vier jaar hoofdmomenten van 
staatkundige ontwikkeling? Iedere vier 
jaar nederleggen van resultaten van 
staatkundige strijd? Iedere vier jaar 
"grote gedachten" tot openbaring bren- · 
gen voor het verder leiden der ontwik
keling? 

"Hoofdmomenten" doen zich niet 
iedere vier jaar voor. De praktijk van de 
latere jaren ma<tkt deze woorden van 
StruycitEin tot een aanfluiting. 

Het grote werk is verricht door de 
Uberalen Thorbecke (in 1848) en Cort 
van der Linden (in 1917) en de rest is 
niet veel meer dan verstelwerk ge
wee!'t. Anderen zijn (ondanks hun ster
ke meerderheidspositie) niet in staat 
geweest, concreet aan te geven, op 
welke andere dan liberale grondslagen 
het gebouw kan worden opgetrokken. 

• • • 

V el en hebben in de oorlogsjaren en 
in bet eerste jaar na de oorlog 

gedroomd van grote hervormingen. Zo 
noemde de heer Oud o.a. prof. Romme, 
voorzitter thans van de K,V.P.-fractie, 
die in 1945 is gekomen met zijn nieuwe 
Grondwetsartikelen: "Een bijdrage tot 
herstel en vernieuwing"; een volkomen 
andere constructie voor ons staats·bestel 
werd door hem gegeven, dwars tegen 
die oude liberale Grondwet in. 

"Ik heb" - zo zei de heer Oud -
"dat boekje nog altijd in mijn boeken
kast staan. Het is nu en dan interes
sant het op te nemen. Maar heeft u iets 
gemerkt van enige poging van de ge
achte afgevaardigde, de heer Romme, 
om deze gedachte, waarover hij in de 
bezettingstijd zo geweldig. gepeinsd had, 
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in werkelijkheid om te zetten ?'• 
:Qeze opmerking van de heer Oud was 

raak, want zij ontlokte de heer Romroe 
een belangwekkende bekentenis. 

Prof. Romroe zei, dat hij niet wilde 
verhelen, dat de heer Oud hiermede een 
zeer gevoelige snaar bij hem had aan
geraakt. 

Bij het sc·hrijven van dat boekje tij
dens de oorlog was de heer Romme. 
naar hij zei, uitgegaan van wat achter
af, na de bevrijding, voor hem helaas 
was gebleken te zijn meer een wens, 
meer een sterk verlangen, dan dat het 
tot de feiten kon worden gerekend. 
· Het was voor hem een grote desillu

sie geweest, toen hem bleek, dat "de 

PROF. ROMME 

...... gevoelige snaar ...... 

geestelijke en zedelijke toenadering op 
positief Christelijke grondslag"" welke 
hij tijdens de oorlog had verondersteld,· 
in feite niet had plaats gehad. 

Hij bad in het eerste na-oorlogse jaar 
deze desillusie verwerkt en daaruit zijn 
politieke conclusies getrokken. Tot die 
politieke conclusies behoorde voor hem, 
dat zijn boekje over die nieuwe Grond
wetsartikelen in zijn algemene lijn niet 
aansloot aan de na-oorlogse werkelijk· 
heid. 

Het was - en hij hoopte, dat men 
hierin niet een uiting van boogmoed zij
nerzijds zou zien - naar zijn overtui
ging op die werkelijkheid vooruit, ver 
vooruit. 

Het ._was een zijnerzijds in de oorlog 
gekoesterde ,,oorlogsdwaling", welke hij 
tegenover de harde na-oorlogse werke
lijkheid- spoedig had opgegeven. 

(Zie verder: "Van het Binnenhof" ll) 
- A. 

---------------------
Neen, vrijheid is er pas als wij èn de 

anderen levend en solidair wandelen 
over de wegen der (hoogstmogelljke) 
vrijheid. 

Schweitzer zegt: vrijzinnig is een heer
lijk woord. Als oom is hij wijzer dan zijn 
neef Jean-Paul Sartre. Doch de vrijheids
zin is zeker bij hen familiegoed! 

Welnu, ook wij willen tot deze familie 
behoren. 

Geen stok, maar staf 
In de kerken gaat onder invloed van 

moderne, vrijzinnige geluiden het inzicht 
langzaam veld winnen: Geen belijdenis, 
wel belijden. Geen passiviteit ener belij
denis, doch activiteit van het belijden. 

Geen substantief, doch werk-woord. 
Geen substantieel denken, doch functio
neel zijn. Geen belijdenis hebben, doch 
belijder zijn. En is er een belijdenis mo
gelijk, dan nooit als stok om de ander te 
sláán, doch alleen als staf om zèlf mee 
te gaan. Elk dogmatisme is hier bedrei
ging der vrijheid. 

Zo in kerk, zo in staat. 
Fel moet geprotesteerd worden tegen 

het .onrecht van de crematie-codicil. · De 
eis een codicil of testament-artikel te 
moeten schrijven om gecremeerd te kun
nen worden, is een discriminatie van de 
minderheid. Is een stok geworden om de 
gediskwalificeerde heiden mee te sláán. 
De crematie-voorstander moet nu met de 
codicil-stér lopen. Hij is tweede rangs. 
Hier is zelfs de laagstmogelijke vrijheid 
zoek. Hier is onnodige vrijheidsbeperking. 
Hier is een weg terug in plaats van een 
weg der vrijheid ..... . 

Onze liberale Kamerleden daarentegen 
hebben hier weer in alle kracht de 
vrijheid gerértliseerd. Spontaan wierpen 
zij zich op de bevroren situatie, gaten 
borend, de conservatieve wereld óm
scheppend tot een wereld der vrijheid. 
Dat zij het niet haalden in stemmental 
lag niet aan hen, doch aan de ander, die 
gekanaliseerde, geleide onvrijheid be
dreef. De ander, die niet verdragen, die 
de vrijheid niet torsen kon, het met de 
vrijheid niet wagen durfde, niet ver
draagzaam wezen, maar negatief over
heersen wil(de). 

De f{eleide mens 
Sirnone de Beauvoir, de non van het 

existentialisme, de diakones met de 
platte hakken, zegt: "mijn vrijheidB
ethiek is den mensen te manlijk, te moei
lijk". 

Wij zeggen: juist, zo is het. 
De mens-in-doorsnee, vooral de asfalt-

mens wil, want kan niet vrij zijn. 
De mens-in-doorsnee wil Vader Staat 

laten zorgen voor zijn aards-, Moeder 
Kerk voor zijn eeuwig-bestaan. 

De mens-in-doorsnee leeft op afbeta
ling; de staat moet financieren. Dat dit 
de mens-in-doorsnee "negen" procent 
kost begrijpt deze niet of wil het niet be
grijpen. Sparen is hem te manlijk., te 
moeilijk. 

De mens-in-doorsnee is de geleide 
mens. Hij laat zich zijn initiatieven do
den of heeft überhaupt geen eigen vindin
gen. 

De mens-in-doorsnee wil vrijheid heb
ben, maar niet-verwerven. 

De geleide mens wil kapitaal besiUea, 
maar niet zich zelf verwinnen. 

De geleide mens is tegen winst maken 
maar wil wel winst binnenhalftl. 

De geleide mens is de massa mens. 
De massa mens wil wel genieten, niet 

produceren. 
De mens-in-doorsnee wil uitverkoren 

(of desnoods verdoemd) zijn, maar niet 
zich opgeroepen horen. 

Elk appèl is hem te moeilijk, te man
lijk. 

De mens-als-vrijheid echter weet zich . 
gelukkig, als men hem roept. 

Ik ben paraat, zegt de (niet-asfalt-) 
mens. 

De manlijkste 
Omdat Sartre, de atheïst, die niet uit

gaat van pré-existente waarden, geen 
theologisch achterdeurtje heeft noch op 
de heinel hoopt; die weet te moeten le
ven in deze wereld. zonder god, met de 
dood en met de angsten vaak; 

Omdat deze Sartre desondanks getuigt: 
Ik ben paraat, ik wil desnoods voor· mijn 
ideaal Vuile Handen maken. 

Daarom wordt hij genoemd en ge
roemd als de dapperste, de meest man
lijke onder de huidige existentiefilosofen, 
en dat wel door Karl Barth <Van Nif
trik, 68), 

Sirnone zegt: mijn ethiek is den men
sen te manlijk. . . . Ja, den massa-mens. 

Bezielend verband 
Marsman moest dichten: 
Ik sta alleen, geen God of maatschappij 
die mijn bestaan betrekt in een bezield 

verband. 

Maar wij niet aldus. 
De V.V.D. ontplooit thans nieuwe 

kracht. Wil alle liberalen samenbunde
len. In een bezield en bezielend verband. 
Op basis van: de mens als vrijheid. 
Rotterdam. JOH. P. VAN MULLEM. 



Flitsen van Het Binnenhof (11) 

Vier argumenten tegen Kameruitbreiding n û en zoals de Rege

ring die voorstelde • Suggestie om de sprong te verkleinen • 

Amendement-Tilanus vond geen weerklank • Kameruitbreiding in 

eerste lezing aanvaard in de Tweede Kamer • Grotere candi· 

clatenliisten. 

N a onze voorgaande flits van een 
stukje debat-op-zijspoor (maar een 

hoogst belangwekkend en pikant stuk 
llijspoor), dan nu de eigenlijke wijziging&• 
ontwerpeD. 

Wat waren nu de bezwaren v:an de 
heer Oud (en zijn fractiegenoten) tegen 
de uitbreidingavoorstellen van thans ? 

Puntsgewijze kunnen wij ze aldus weer
geven: 

• • • 
1 Er is geen sprake van enige urgen-

zekere aanpassing nodig hebben, dan is 
die sprong toch wel erg groot. Er zullen 
fracties zijn, die voor wellicht bijna 50 
pct uit nieuwelingen gaan bestaan. 

Daarom uitte de heer Oud de sugges
tie, om, wanneer het voorstel tot Kamer
uitbreiding zou doorgaan, deze in ieder 
geval in twee étappes te doen geschieden. 
In de Grondwet zelve zouden dan de ge
tallen 150 en 75 reeds kunnen worden 
vastgelegd, maar in een additioneel arti
kel ;ï:OU dan kunnen worden bepaald, dat 
het aantal voorlopig resp. 120 en 60 zou 
bedragen en dat het ogenblik, waarop de 
Kamers op resp. 150 en 75 leden zouden 
worden gebracht, nader bij de wet zou 
worden bepaald. 

Die suggestie van de heer Oud heeft 
echter geen weerklank gevonden, even-

TILANUS 
•••... toch maar v66r ..•• _ 

min als het amendement van de heer Ti
Janus (C.H.), om de uitbreiding te beper
ken tot resp. 125 en 63. 

De heer Tilanus heeft dit amendement, 
dat geen kans bleek te maken, dan ook 
ingetrokken en heeft, met zijn aanwezige 
fractiegenoten, toen toch maar voor de 
voorgestelde uitbreiding gestemd. 

4 De vierde en laatste overweging van 
de heer Oud was een psychologi

sche. We zullen, zo zei hij, het Kamerge
bouw aanmerkelijk moeten uitbreiden als 
gevolg vooral ook van c~eze leden-uitbrei· 
ding. 

Is het, nu er een bouwstop is afgekon-
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digd, psychologisch wel gewenst, dat de 
Kamer de Regering vraagt, haar aan die 
bouwstop te .onttrekken ? 
- De heer Oud meende van niet. Er zijn 
nu eenmaal altijd stromingen, die een 
zekere neiging tot anti-parlementarisme 
hebben. Laat ons die stroming niet de 
kans geven te zeggen: De Kamer trekt 
zich van datgene, wat de Regering in 
het algemeen aan het volk of het be
drijfsleven oplegt, voor zichzelf niets 
aan. 

• • • 
Onze fractie is in deze echter alleen 

blijven staan. Al zal niet ieder even 
enthousiast zijn geweest (en zeker de C. 
H.-fractie niet), de Kamer gaf aan het 
voorstel niettemln met grote meerder
heid haar zegen. 

Beide ontwerpen werden aangeno4hen 
met 75 tegen 6 stemmen. Tegen stemden 
alleen de aanwezige leden van onze V.V. 
D.-fractie: de heren Oud, Korthals, Van 
Leeuwen, Cornelissen, Den Hartog en 
Zegering Hadders. 

Voordien had minister Beel nog een 
amendement van prof. Romme overgeno
men en een wijziging van de Kieswet 
toegezegd, waal:'door het mogelijk zal 
worden, reeds voor de Kamerverkiezing 
van 1956 het maximum aantal candidaten 
per lijst voor de Tweede Kamer op 30 
(in plaats van op 20, zoals tot nu toe) 
te brengen. A. 

tie. Uitgaande van zijn ernstige be
zwaar tegen het iedere vier jaar wijzi
gen van de Grondwet, waaraan eens toch 
een eind moet worden gemaakt, stelde de 
heer Oud het aldus, dat, nu de Regering 
- terecht - van een algehele herziening 
heeft afgezien, een partiele herziening al
leen aanvaardbaar zou zijn in een geval 
van uiterste urgentie. 

Het was wel duidelijk, dat de heer Oud 
aan die urgentie twijfelde, maar in ieder 
geval kon en wilde hij die pas beoorde-. 
!en als hij ook de andere voorstellen voor 
zich had. 

* * * 

VAN PROTESTANTS-CHRISTELIJKE EN 
ROOMS-KATHOLIEKE TECHNIEK 

2 Dat was het tweede punt van be
zwaar. De heer Oud achtte het on

juist, dat thans alleen over dit voorstel 
zou worden gestemd, los van de andere 
voorstellen tot herziening van de Grond
wet, die er nog liggen en die successieve
lijk aan de Kamers zullen worden· voor
gelegd. 

Ook vroeger is dat altijd zo gedaan. 
Ook toen heeft men altijd gezegd: Wan· 
neer het gehele werk achter de rug is, 
dan de eindstemming over de versebillen
de ontwerpen. Pas dan kunnen we zien 
of inderdaad het werk de Grondwetsher· 
ziening wettigt. 

• • • 

3 Zijn derde bezwaar was, dat met een 
verruiming van 100 op 150 leden 

voor de Tweedè en van 50 op 75 leden 
voor de Eerste Kamer de sprong te groot 
was. Er zijn .fracties (als de anti-revolu
tionaire), waarvan reeds vast staat, dat 
er verscheidene zittende leden niet zul
len terugkeren. 

Worden die fracties nu bovendien in
eens met de helft van het ledental uitge
breid en neemt men in aanmerking, dat 
nieuwelingen in de Kamer toch altijd een 

Copie voor deze rubriek te zenden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
ttraat 16, Haarlem. 

Reisindrukken 
van IJstand 

Politiek ontwaken van de 
l}slandse vrouw. 

Boeiende lezing van 
mevrouw Barmé-Hanf 

Op een leerzame middag kunnen de 
V.V.D.-vrouwen van de groep Kenne
merland-Zuid terug zien, toen zij geluis
leJ:d hadden naar een lezing van mevr. 
D. H. Barmé-Hanf, die haar indrukken 
vsn IJsland weer gaf. 

Op uitnodiging van de vereniging van 
vrouwenbelangen en gel\jk staat:;burger· 
schap had mevr. Barmé als voorzitster 
vsn de afdeling Amsterdam een studie· 
reis naar IJsland gemaakt. 

Ter ilileiding vertelde spreekster in het 

Zo nu en dan vernemen wij zelfs in 
kerkelijke en met name in Hervormde 
kringen wel eens een symptoom van on
gerustheid over de steeds voortschrij· 
nende verzuiling van ons volk. Ook in 
de doorbraakkringen van de P. v. d. A. 
kan men wel eens enige weerzin ont
dekken, als opnieuw een stuk gemeen
schapswerk in drie brokken uiteenvalt. 

Merkwaardig toch, hoe men in deze 
politieke partij alle moeite doet om te 
betogen, dat mensen van verschillende 
levensovertuiging best één organisatie 
kunnen vormen met een staatkundig 
doel, dat één vakcentrale best alle 
werknemers · kan omvatten, ·zoals in 
Engeland en West-Duitsland, maar hoe 
men aan de andere kant geen stand
punt wenst in, te nemen, als het er om 
gaat de jeugd zoveel mogelijk bij el
kaar te houden of in wel gescheiden 
groepen naar · aparte richtingsscholen 
te sturen. 

In onze goede stad Gouda staat reeds 
lang één algemene lagere technische 
school. In 1953 kwamen verzoeken bij 
de raad binnen om een verklaring Val\ 

kort de geschiedenis van IJsland, dat in 
de 9de eeuw gekoloniseerd werd door 
Ieren en Noren. 

De vrijheidslievende IJslanders zagen 
pas in 1918 hun wens vervuld. 

IJsland werd een zelfstandig konink
rijk, alleen door een personele unie met 
Denemarken verbonden. Sedert de 2de 
wereldoorlog in 1944 werd IJsland een 
onafhankelijke republiek. Tijdens de 
oorlog was er een grote Amerikaanse 
bezetting, even groot als de IJslandse 
bevolking van 145000 inwoners. 

Groots en uitgesterkt is het land met 
zijn vulkanische overblijfselen, zijn glet
schers, zijn meren. rivieren, watervallen, 
zijn warme bronnen. 

Eenzaam liggen de boerderijen in het 
dun bevolkte land. Gebrek aan arbeids
krachten op hei platteland, waar nog bij 
komt de trek van de boerenbevolking 
naar de stad. 

Een geluk is het, dat in de lange zo
mervacantie van 1 Juni-1 October de 
scholieren bij de boeren gaan werken. 

Schoolplicht heerst er van 7 tot en met 
15 jaar, na het eindexamen kan nog een 
4-jarig Gymnasium gevolgd worden, dat 
toegang geeft tot de Universiteit in 
Reykjavik. Een 650 studenten staan daar 
ingeschreven. 

De meisjes zijn veelal in internaten on· 
dergebracht, waar zij behalve aleemene 
ontwikkeling ook koJ.<:en, wassen en we
ven leren. 

De kleurrijke klederdracht ziet men 
maar zelden meer gedragen. 

De goed onderlegde IJslanders, die in 
de lange wintermaanden veel lezen, zijn 
muzikaal. Hun nationale trots is hun 
eigen Opera, sinds 1951. 

De bevolking is voor het grootste deel 
Luthers, slechts een 500 tal katholieken 
telt IJsland. 

Alleen in de winter kent men werk· 
loosheid. De sociale verzekeringen z\in 
goed, zo bestaat er een algemene ouder
domsverzekering, die in gaat op 67-jari· 
ge leeftijd, 

De visvangst, vooral die op kabeljauw 
en haring, is de kurk waarop de IJsland· 

noodzakelijkheid voor een protestants
christelijke en een rooms-katholieke la· 
gere technische school. Met 13 tegen 11 
stemmen werd toen een meerd-erheids
voorstel van burgemeester en wethou
ders, om deze verklaring af te geven, 
verworpen, omdat Gouda niet groot ge
noeg was voor meer dan één technische 
school en bovendien d-e bestaande sc~oo! 
in leerlingenaantal zou dalen. Zó om· 
schrijft althans de Goudsche Courant de 
motivering. 

'Thans - twee jaar later - verleent 
de raad de noodzakelijkheidsverklaring 
met slechts drie stemmen tegen. 

Wat is het geval? De P. v. d. A.· 
fractie, die in 1953 gesloten tegen stem. 
de, ts nu unaniem vóór de stichting van 
nGg twee confessionele scholen naast de 
algemene. 

Volgens het verslag in .,Het Vrije 
Volk" betoogde de woordvoerder van 
de .fractie, dat hij nog op hetzelfde 
standpunt stond als twee jaar geleden 
en ook in het vette kopje boven het 
verslag staat te lezen, dat d-e P.v.d.A.· 
fractie zich in beide gevallen liet lei· 

se economie drijft. Vis is voor IJsland 
het voornaamste export-artikel, als no. 2 
kwamen vroeger de IJslandse poney's, 
die dienst deden in de Engelse mijnen. 

Ten gevolge van de passieve betalingE· 
balans (tot voor kort slechte vangsten) 

.. is tijdelijk de invoer van auto's stop ge
zet. Het verkeer· op IJsland is echt;:,r 
aangewezen op auto's, bussen en vlieg
tuigen. Een spoorlijn ontbreekt en zou 
ook niet lonend zijn, 

Uitvoerig stond spreekster stil bij de 
positie van de IJslandse vrouw. Oor· 
spronkelijk bezat de krijgsman alleen 
rechten, de echtgenoot had het voor het 
zeggen. Bij een erfenis kreeg de zoon 
2/3 deel, 1/3 deel bleef over voor de doch
ter. 

In 1850 werd het erfrecht gelijk ge
steld voor man en vrouw. Het actief en 
passief kiesrecht !kregen de vrouwen op 
40-jarige leeftijd (1915). Sinds 1934 is er 
algemeen kiesrecht voor mannen en 
vrouwen boven de 21 jaar. 

In het Parlement (Althing) zitten 
sinds 1953 geen vrouwen, daarvoor wa
ren er 2 vrouwelijke parlementsleden. 
Het Althing is gesplitst in een Hoger 
(17) en een Lagerhuis (35). In de ge
meenteraad van Reykjavik hebben wel 
2 vrouwen zitting. 

De 400 leden tellende Women Asso
ciation in. de hoofdstad komt voor de be
langen van de vrouw op. Veel groter is 
de IJslandse vrouwenfederatie, die 12000 
leden heeft en haar werk meer op cultu· 
reel terrein vindt. 

Geen verschil wordt er gemaakt in sa· 
lariëring van ongehuwde en gehuwde 
vrouwen. Wel valt op, dat er weinig 
vrouwen in leidende posities te vinden 
zijn. Een uitzondering maken het vrou
welUk hoofd van de belastingen en de 
directrice van het meteorologisch insti· 
tuut. 

Wijzende op de ongunstige economi
sche positie van IJsland door te hoge 
staatssubsidie aan de éne kant en de 
hoge belastingen aan de andere kant, 
besloot mevr. Barmé haar interessante 
lezing. I. B.-V. 

den door het belang van de bestaande 
school! 

Ra, ra, hoe is dat mogelijk? Wij 
schijnen snè! te leven: in 1953 verzet 
het belang van de schooi zich tegen de 
stichting van twee andere, in 1955 is 
deze stichting juist in het belang van 
de school. 

Ziehier de verklaring van zoveel 
raadselachtigheid: Twee jaar geleden ' 
was er nog maar een vage mogelijkheid ' 
om de tweejarige cursus uit te breiden ' 
tot een drie- of zelfs vierjarige, thans 
doet zich daartoe de gelegenheid voor! 

De fractie wil dus blijkbaar graag 
het technische onderwijs tot drie of vier 
jaar uitbouwen precies onze ge
dachte! -, maar meent daarmee te 
m o et e n wachten tot ·het aantal leer
lingen door de oprichting van twee an-.. 
dere scholen ter plaatse met een flink 
aantal .teruggelopen is. 

Een noodzalrelijk geachte verbetering 
van het onderwijs laat men dus achter
wege, omdat het aantal leerlingen zo 
groot is. Een wonderlijke redenering! 
In plaats van enige nieuwe lokalen aan 
of bij - althans in de organisatie van 
- een bestaande school, bouwt men 
liever twee nieuwe scholen er naast! 
Ook al kost dat ,.iets" meer en ook al 
bereikt men daarmee, dat weer een 
deel van de jeugd uit Gouda en omstre. 
ken in drie groepen gescheiden wordt 
om na hun schoolperiode te Ieren, wat 
doorbraak is ...... 
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Afdelingssecretarissen 

opgelet 
U wordt dringend verzocht, de 

verhuizing van leden naar een 
andere. gemeente onmiddellijk op 
te geven aan het Algemeen Secre
tariaat der V.V.D., Koninginne
gracht 61 te 's-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het lid zijn (haar) 
contributie over het lopende jaar 
al d·an niet heeft voldaan, het be
drag der contributie en of er ook 
gezinsleden zijn. 

Het Algemeen Secretariaat 
draagt zorg, dat de afdeling in de 
plaats van vestiging hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Werkt er toe mede, dat niet on
nodig leden voor onze Partij ver
loren gsan! 

Bij voorbaat onze dank. 



VUlBEID JIN D:DIOOBATD 

Ledenwer_factie: 
• 

De gong gaat voor de laatste ronde 
Breng de Liberalen thuis In de V. V.D. 

Bundel de krachten . der vrijheld 

Inderdaad, D8 de peel heiUg maa 
weer is afcerelsd naar Spanje, de sur- · 
prise8 zUn uitgereikt en· de koek en de 
aiml' weer ZUB . one'bo~cea ·tot vólgelld 
jaar, pat onze ledenwerfactie c1e laat· 
ste roDile ha. 
,lil de BIUild Declember zullen· wij .de . 

ledenwerfcampa.gne, die op onze VVD· 
dag op 1 'l September jl. zo succesvol 
startte, met vereende krachten tot een 
goed einde gaan brengen. Grijpt deze 
laatste kans, om voor Uw Partij belang
rijk werk te doen. Bet moet toch een 
zeer onprettig idee zijn, Wanneer U op . 
Oudejaarsavond tot de ontdekking moet 
komen, dat U hebt verzuimd voor Uw 
P~rtij één of meer nieuwe Jeden aan te 
brengen. 

Bet is nog veel te vroeg om U nu 
reeds een prettige Oudejaarsavond te 
wensen, maar wij willen U er toch met 
zeer veel nadruk op wijzen. dat U be· 
paald geen prettige Oudejaarsavond 
hebt, wanneer U deze laatste kans voor 
Uw Partij hebt verzuimd. 

Als beloning wacht de kampioenaan
brenger over de maand December ook 
weer een televisietoeStel. 

Ereliist over de maand 
·' 

lifovember 

Bet is vanzelfsprekend ondoenlijk al 
degenen op deze erelijst te gaan vermei· 

• den, die ons in de maand November 
nieuwe leden aanbrachten. 

Een uitzondering kunnen wij slechts 
maken voor die uitzonderlijke presta
ties, welke geleverd werden door de 
heer c. v. d. Linden te Rotterdam, die 
ons 11 nieuwe leden wist &alt te bren
gen; de heer .f. Maas, eveneens te Bot-

terdam, bracht niet mlnder dan 18 
nieuwe leden aan. In de afdeling Bel• 
loo hebben de heren R. D. de Jager en 
(9. de Vries llet prachtige resultaat van 
21 nieuwe lèdeii be:retkt. ·:Mr Th. F. 
Baedt te Soest, een vaa de kamploen· 
aanbrengers van onze vorige ledenwerf· 

·campagne, bracht in de maand Novem· 
b_ër r.l8&l' eventjes 24 llleuwe leden -.n. 
Een extra eresaluut gaat naar de heer 
Sch. Overwàter te Strijen, die ook ln de 
maand November weer een schitterend 
resultaat wist te bereiken, hij bracht S8 
nieuwe leden aan. 

Ver uit aan de kop Hgt ln de maand 
November de kampioen-aanbrengster, 
mevrouw F. K. Stikker-Rienks teEm
meloord, die niet mlnder dan 120 nieu
we leden in één maand voor de Partij 
wist te werven. 

Biermede is mevrouw F. K; Stlkker
Rienks winnares geworden van het· tele
visietoestel, dat als premie In de maand 
November beschikbaar was gesteld. Op 
deze plaats onze hartelijke gelukwensen 
en onze hulde voor deze zeldzaam mooie 
prestatie. 

Boekenbon ad f 10.-

Door de heren R. D. de Jager en KI. 
de Vries te Belloo werd weer een lOOe 
lid aangebracht. Het betrof hier de heer 
C. J. Bammens te Heiloo. Zowel de aan
brengers, als het aangebrachte Ud ont· 
yingen een boekenbon ad f 10.-. 

HeiloO achterCJebleven CJebied? 

Van de heer M. E. Daan, voorzitter 
-van onze afdE'Iing Heiloo ontvingen wU 
fl4ln brief, waarin hij ons naar aanlel
·ding van een stnkje in Vrijheld en De
mocratie van vorige week, de vraag 
&telde, of het Secretariaat in Den Haag 
een achtergebleven gebied is. 

Wij lmmlen de heer Baan geruststel• 
len. Bet Secretariaat is zeker geen ach
tergebleven gebied, doch een opgave 
van nieuwe leden die Donderdagmorgen 
bij Öns binnenkomt, kan nooit meer wor
den vermeld in het nummer daj; de Vrij
dag daarop verschijnt. 

Wij willen echter gaarne in dit. num
mer vertellen, dat de afdeling Heiloo 
kans heeft gezien haar ledental van 41 
ep· .82 te brengen, waarmede deze afde· 
ling zich In getalssterkte heeft verdub
beld. Bet is daarom een grote vreugde 
te kunnen ~teren, dat de afdelln&' 
~elloo, net zo mln als het Algemeen 
Secretariaat, behoort tot "achtergeble-

, ven gebied". 

Filmwedstrijd V.V.D.-DaCJ 

Door een' onafhankelijke jury, be
staande uit de heren mr J. B. M. G. 
Barkey-Wolf, D. Goldsmeding en H. 
Machielsen, zijn de 6 films, opgenomen 
op de v.v.D.-dag van 17 September j.I. 
te Scheveningen, beoordeeld. 

De jury is van oordeel, dat geen der 
ingezonden films zo duidelijk beter is 
dan een der andere, dat 't niet gerecht
vaardigd Js de prijs van 1 250 aan één 
der inzenders beschikbaar te stellen. 

De jury is daarom unaniem van oor
deel, dat de onderstaande verdeling der 
prijs, de verhouding tussen de verschil· 
lende ingezonden films het beste weer
geeft: 

een prijs ad f 100 voor de heer T. v. 
d. Berg te Boskoop; 

een prijs ad I 75 voor dr C. A. Bof
stede te Rotterdam; 

. een prijs ad f 45 voor de heer C. A. 
den Oudsten te Lekkerkerk, 

. terwijl de S andere Inzenders een te
gemoetkoming in de kos~en ad 1 10 per 
persoon ontvangen. 

AFDELlNGSNIEUWS 

Nieuwe activiteit 
te Waddinxveen 

Onder voorzitterschap van mevrouw 
F. T. van der Torren-Veendorp kwam 
het bestuur van de afdeling Waddinx
veen op Maandag 28 N overober jl. in 
vergadering bijeen om te spreken over 
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de mogelijkheden iat de afdeling W a(l.. 
dinxveen tot een nieuwe activiteit te 
komen. 

In deze vergadering, waar mede aan
wezig waren de heer L. van Vlaardin• 
gen, Organisator-Propagandist der Pa;r.. 
tij en de heer T. v. d. Berg Azn, pen
ningmeester van de Centrale te Leiden, 
had allereerst een voorlopige bestuurs
wisseling plaats, die door de eerstvol
gende ledenvergadering zal moeten 
worden bekrachtigd. Besloten werd 
voorts tot een krachtige ledenwerfactie 
over te gaan, terwijl in het komende 
winterseizoen nog enkele openbare ver
gaderingen zullen worden ~houden. 

Nieuwe afdeling te Doesbtlnj · 

Onder voorzlttersebap van de ortraai
sator-propagandist der PartV, de heel' 
L. van Vlaardingen, kwamen op DiJH1o. 
dag 29 November jl. in ho~ Gelria te 
Doesburg vei'IIchlllende geestverwanten 
bijeen om met elkaar te spreken over 
de mogelijkheid om ln de gemeente 
Doesburg te komen tot oprichting van 
een afdeling der Partij. 

Na een uiteenzetting van dt~ heer 
Van Vlaardingen, waarop een zeer ge
animeerde discussie volgde,· werd met 
algemene stemmen besloten tot oprlcft
ting van de AfdeHng Doesburg. 

Bet voorlopige bestuur van deze 
nieuwe afdeUng bestaat uit de heren: 

J. van Reine, G. B. van Bengel en P. · 
J, Verhoef. 

In deze oprichtingsvergadering waren 
mede aanwezig enkele bestuursleden 
van de Kamercentrale Nijmegen, als- · 
mede de heer J. K. Frederikze, secreta.- . 
ris van de Kamercentrale Arnhem. 

Nieuws uit Hoeksewaard 

Op Donderdag 1 December jl. kwa
men de bestuursleden van onze afdelin
gen op het eiland Hoeksewaard, onder 
voorzitterschap van de heer W. J. P. 
Goosens-, in vergadering bijeen. 

Na een inleiding. door de Organisator· 
Propagandist, de heer L. van Vlaardin
gen, werd uitvoerig cvan gedachten ge
wisseld over de verschillende mogeiijk· 
heden voor onze Partij op dit eiland. 

Een aangename discussie hield de 
talrijke aanwezigen nog lange tijd bij· 
een. 

"Doe het nu! Zend adressen aan het Algemeen Secretariaat" 
Gefrankeerd met I 0 cent post
zegel opsturen in geslote" enve
loppe naar: 
Algemeen Secretoriaat der V.V.D., 
Koninginnegrecht 61,. 
te 's-Grovenhoge. 
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VBUHEm EN DEMOORATIE 

Flitsen van Het Binnenhof (111) 
Wii ziin een biizonder soort volkie • Onze partij-indeHng • Her

haalde discussies over de 5 Mei-viering • Twee moties • Korte 
verklaring van de heer Korthals • De motie-Koersen aanvaard • 
Verschillende waardering voor Spoorwegongevallenraad. V. V.D.
fractie stemde tegen. 

Wij, Nederlanders, zijn in vele op
zichten een bijzonder soort 

V11lkje. 
Dat geldt in st~ke mate ook voor het 

politieke leven. 
Is er één land, dat politieke schei

dingslijnen kent gelijk wij die hebben? 
1s er één buitenlander, die men m~t 

enige kans op succes kan duidelijk ma
keu, wat christelijlk.historischen, wat 
anti-revolutionairen en wat staatkundig
rereformeerden zijn: wat de ,.grote ver
schillen" zijn tussen deze groepen on
derling en waarom er bij ons, in tegen
stelling tot de meeste andere landen. een 
lloor de bisschoppen gesteunde rooms
katholieke partij moet zijn? 

Maar ook de zaken, waarover wij de
batteren, kunnen zo typisch Nederlands 
zij.n. Daartoe rekenen wij o.a. het feit, 
dat wij sinds onze heuglijke bevrijding 
van het Hitleriaanse barbarisme en de 
overwinning der vrije volken, telkens 
weer in de Kamer (moeten) debatteren, 
of en zo ja, hoe, we die bevrijding zul
len, herdenken en vieren. 

Zulk een debat heeft ook thans weer 
plaats gevonden in het kader van de be
handeling van de begroting van Alge
mene Zaken en wij hopen, dat het nu 
voor de laatste maal zal zijn geweest. 

In dit licht mag men het, naar wij me
nen, ook zien,- dat onze fractie aan dit 
debat niet heeft deelgenomen, maar zich 
beperkt heeft tot een korte verklaring. 

·Een korte verklaring, welke echter 
precies de puntjes op de i's zette. 

Zij werd afgelegd door de heer Kort
hals, die daarbij namens onze fractie de 
keuze bepaalde tussen de twee moties, 
welke waren ingediend. 

De enè was van de heer Scheps (Arh.) 
Zij wilde de Kamer als haar oordeel doen 
uitsprelken, dat de vijfde Mei ieder jaar 
als nationale dag dient te worden ge
vierd; dat de waardige herdenking en de 
algemene viering van deze· dag het zo
veel mogelijk stilstaan van de arbeid 
moeten inhol,\den en zij wilde de Rew.'
ring daarom uitnodigen. zodanige maat
regelen te nemen, dat zowel waardige 
herdenking als algemene viering moge
lijk zullen zijn. 

De andere motie was ingediend door 
de heer Koersen (K.V.P.). 

Deze stelde als oordeel van de Kamt'l, 
llat de viering van de vijfde Mei iede1 
jaar als nationale feestdag. dient te wm·· 
den bevorderd en dat daartoe zoveel mo
gelijk het stilstaan van de arbeid van 
personeel in overheidsdienst zal worden 
vereist. 

Daarom nodigde zij de Regering uit, 
dienovereenkomstig zodanige maatrege
len te nemen, dat zowel waardige her
denking als algemene viering mogelijil: 
zullen zijn. 

* * * 

I n de "korte verklaring", welke de 
heer Korthals nu vóór de stem

mingen aflegde, stelde deze in de eerste 
plaats vast, dat in beide moties de wens 

DRS KORTHALS 
...... tegen de motie-Scheps ...... 

I 
doorklonlk om de vijfde Mei als nationale 
feestdag te doen vieren; een wens, die 
hem zeer sYmpathiek was; een wens, die 
hlj geheel deelde. Dat was trouwens al 
iekend, omdat de heer Ritmeester vroe
ger in die zin menigmaal het woord had 
gevoerd. 

Wanneer hij nu moest kiezen tussen de 
lleide moties, wilde hij het volgende 
stellen, 

In de motie van de heer Scheps werd 
z.i. teveel gegaan in een richting, die zijn 
fractiegenoten en hij niet wensen, n.l. de 
richting van het van bovenaf opleggen. 

In de motie van de heer Koersen werd 
de taak van de overheid juister gezien. 
Daar werd immers gevraagd -om het ne
men van maatregelen ter bevordering 
van de mogelijkheid tot viering van de 
vijfde Mei als nationale feestdag. 

Het laatste, zo zei hij, ligt meer in de 
lijn van mijn fractiegenoten en mij en 
daarom kondigde hij aan, dat zijn fractie 
zou stemmen tegen de motie-Scheps en 
voor de motie-Koersen. 

Na verwerping van eerstgenoemde mo
tie werd de motie-Koersen nu aangeno-, 
men met 51 tegen 30 stemmen. 

Tegen stemden de A.R., de C.H. (wel
ke beide groepen - ten onrechte, naar 
wij menen - een in gedrang komen van 
de Koningfnnedag vrezen) en 10 leden 
van de K.V.P.-fractie. 

• • • 

D e heer Oud heeft zich verzet tegen 
. de instelling van. een Spoorwegon-

gevallenraad, al gaf hij de verzekering, 
dat hij er geen nacht minder om zou sla
pen, als het voorstel (zoals trouwens het 
geval is geweest) tóch zou worden aan
genomen. 

Het was een zakelijke kwestie, geheel 
vallende buiten het politieke vlak. Dat 
zij enige bijzondere aandacht trok, lag 
vooral in het feit, dat onze geestverwant 
in de Eerste Kamer, mr De Vos van 
Steenwijk, destijds in het bijzonder op 
zulk een permanent college had aan ge
drongen en hetzelfde geldt voor de libe-
rale pers. ' 

Onze fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer zag het echter aldus, dat we in 
ons land zozeer lijden aan het euvel van 
commissies en raden, dat er wel een heel 
goede en dwingende reden moet zijn, om 
dat aantal nu weer met een permanente 
raad uit te breiden. 

En die reden zag hij nu voor het on
derzoeken van spoorwegongevallen niet. 

Als men wilde betogen: er moet een 
hoger toe~icht zijn op, de spoorwegen, d~n 
antwoordde de.hee.r Oud: natuurlijk.moet 
er een hoger toezicht zijn. Maar dat is er. 

Er is e!'n toezicht op de spoorwegdirec
tie van de directeur-generaal van het 
verkeer. Er is eventueel het toezicht van 
de ,Justitie (na ongelukken) en tenslotte 
is er, sedert omstreeks 1915 reeds, de in 
artikel 27 van de Spoorwegwet aan de 
minister van Verkeer en Waterstaat ge
geven bevoegdheid om (door een com
missie ad hoc) een openbaar onderzoek 
te doen instellen. 

Van die bevoegdheid was weinig ge
bruik gemaakt en als men daartegen be
zwaar had. moest men dáárop é.anmer
king maken. 

Er was echter geen enkele aanleiding 
die bevoegdheid (waarvan hij bij een 
werkelijk ernstig ongeluk toch zeker wel 
gebruik zou maken) van de minister af 
te nemen en onafhankelijk van de minis
ter zulk een permanente raad in te stel
len. 

Het gaat hier niet, als bij de Raad voor 
de Scheepvaart, om allerlei maatschap
pijen en maatschappijtjes. maar om één 
groot, monopolistisch bedrijf, waarop al
le mogelijke toezicht bestaat (zie hierbo
ven) en dat zelf er in de allereerste 
plaats belang bij heeft, dat de passagiers 
zo veilig mogelijl>" worden vervoerd. 

De heer Oud had volledig vertrouwen 
in de zorg voor de veiligheid van de 
Nederlandsche Spoorwegen al zal het 
niet te vermijden zijn, dat nu en dan -
helaas - door een ménselijke fout of an
derszins iets gebeurt. 

In zijn functie van voorzitter van een 
der scheidsgerèchten van de Spoorwegen 
was hem altijd weer de grote zorg ge
bleken waarmede de spoorwegen een on
derzoek instellen, zelfs bij het kleinste 
ongeval. 

Het opvallende was, dat de heer De 
Ruiter (C.H.) vrijwel in dezelfde geest 
sprak en dat ook de meeste andere 
woordvoerders in eerste aanleg weinig 
geestdrift toonden, maar dat men, na de 
verdediging door minister Algera, zon
der verdere verklaring zijn verzet opgaf 
en voorstemde. 

Niet aldus echter de heer Oud, die met 
2ijn aanwezige fractiegenoten het stand
punt handhaafde, dat een permanente 
raad niet noodzakelijk en dus ongewenst 
was. 

Zo werd het wet!ontwerp z.h.s. aan
vaard, met aantekening, dat alleen de 
V.V.D.-kactie geacht wilde worden te 
hebben tegengestemd. A. 
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Thorbecke wees 
het peil 

ons de weg, ook wat betreft 
van ons onderwijs 

Vooral de 
de 

volksscholen vragen thans • 

"" de eerste 
verkeren 

plaats 
•• • aandacht, omdat ZlJ ln gevaar 

Toen ia lHI de eerste pogingen om tot concentratie der politiek vrijzinnigen 
la Nederland te geraken, met succes werden bekroond, stond het voor velen 
vast, dat deze samenbundeling alleen een groepering zou kunnen zijn rond het 

liberale beginsel. 
ZIJ die toen zo krachtig vasthielden aan het begrip liberaal en aan de naam 

llber:.,len, deden dit alleen op groad hunner overtuiging, dat de forse richtliJnen, 
eens door Thorbecke getrokken, niet slechts hadden gegolden voor het tijdperk, 
waarin deze staatsman leefde, maar hun betekenis zouden blijven houden 
zolang er in Nederland nog mensen zouden leven, voor wie vast stond: .. dat de 
geestelijke vrijheid onmisbare voorwaarde is voor volledige ontploonng der 
menselijke persoonlijkheid en ontwikkeling van de zelfstandige kracht in het 

Individu. 
Het geeft hun, die aan deze opvatting trouw bleven - overigens: ziJ konden 

niet anders - grote voldoening, dat thans in brede lagen van ons volk het 
begrip libera.a.l, weer kan worden gebrnikt, om met Prof. Huizing& te spreken, in 
de zin van "dat wat een vriJ man waardig is". Hiermede is een herboren be
langstelling gepaard gegaan voor de figuur van Thorbecke. 

Hoe belangrijk het ook wezen moge, 
d:at men nog eens wordt herinnerd aan 
wat deze staatsman voor de Neder
landse samenleving heeft gedáán op 
velerlei terrein, of telkens weer wordt 
aangetoond, hoe ver hij vaak zijn tijd 
vóór was; belangrijker is het, dat meer 
en meer wordt ingezien, dat Thorbecke 
steeds weer· getuigde van zijn groot 
vertrouwen in 's mensen aanleg en ver

mogen. 
We danken aan dr Boersema een 

studie, die ons de mens Thorbecke 
leert kennen. Het was in die studie, 
dat ik o.m. werd getroffen door het 
volgende: 

Dr Boersema dan wijst er op. dat 
'ftlorbecke reeds vroeg de vraag onder. 
~ ogen heeft gezien,' of doorgaan~e 
:dlechanisering van het maatschappellJ
ke leven aan de waarde van· de mens 
te kort kan doen. Hij meende die vraag 
ontkennend te moeten beantwoorden: 
,.De mal;}hines besnoeien derhalve 
geenszins de gelegenheid, dat een even 
talrijke klasse van arbeiders zich 
staande houdt". Dat durfde hij n i et 
zeggen van het pauperisme. Dat. heeft 
voor het gevoel van menselijke waarde 
van de talrijkste stand zijner burgers 

de treurigste gevolgen. 
"Staat het gelijk", zo vraagt hij, 

,.arm en onverzorgd te wezen, of niet 
rijk te zijn en een ve1:zorging door 
vreemde mensen niet te behoeven? 
Eens zo ver gekomen, ontbreekt hem de 
moed; hoop, lust en ijver worden in 
hem, in zijne kinderen wellicht voor een 
gehelen leeftijd gedoofd. Het is de 
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hoogste bestemming. dat elk aan de 
voorbrenging deelneme". Daarom kwam 
Thorbecke krachtig ·op tegen wille
keurige behandeling van arm en rijk. 

Taak voor de liberaal 
Er Iigtt voor een ieder, die zich libe

raal noemt en dat ook met hart en ziel 
wil zijn, een taak, waar hij ook in het 
leven mag staan. Die taak omvat al
lereerst al de opdracht om te strijden 
tegen alles wat de ontplooiing van de 
menselijke persoonlijkhéid in de weg 
staat, de ontwikkeling van de zelfstan
dige kracht in het individu belemmert 
of onmogelijk. maakt. Zij omvat boven
dien de plicht om waar dit nodig is op 
te komen voor hen, die arm zijn en het 
moeilijk in hun teven hebben. 

Het is waarlijk geen overbodige her
innering, die hiermede onder de aan
dacht wvrdt gebracht. Het blijkt tel
kens nodig, dat de liberale opvatting 
van sociaal zijn naar voren wordt ge
bracht, dat van liberale zijde met 
kracht wordt opgekomen voor toepas
sing van sociale maatregelen, die lei
den lmnnen tot bredere ontplooiings
kansen van de menselijke persoonlijk
heid. 

Waneer, om een enkel voorbeeld te 
noemen, in de Amsterdamse gemeente
raad ons liberale raadslid mevr. Wijs
muller gedaan weet te krijgen, dat 
ouders van lichamelijk of geestelijk ge
brekkige kinderen in aanzienlijke mate 
tegemoet wordt gekomen, heeft zij 
daarmee gehandeld in overeenstemming 
met hetgeen onze grote liberale voor
ganger alle liberalen heeft voorgehou
den. 

Voor elke liberaal moet naar mijn 
overtuiging de zaak van onderwijs en 
opvoeding van grote betekenis zijn. 
1'horbecke beschouwde het als een be
langi'ijk deel van zijn levenswerk. Goed 
onderwijs opent voor elke mens de mo
gelijkneid tot de grootst mogelijke ont
plooiing van zijn persoonlijkheid; het 
versterkt in hem de zelfstandige 
kracht. 

Thorbecke noemde niet zonder reden 
het onderwijs het enige en onbeperk
baarste rec:lht van elke mens in het bij
zonder, het recht der doelmatige vor
ming van aanleg en krachten. 

Maar, die ontwikkeling moet niet 
enkel de mens zelf dienen, zij moet 
tevens aan de opbouw en wasdom der 
gezamenlijke maatschappij dienstbaar 
zijn, zegt hij ergens. Dat daarbij opge
komen moet worden tegen willekeuri
ge behandeling van arm en rijk, van 
meer en minder bedeelden, behoeft 
geen betoog. 

Het is daarom, dat ik met de grootst 
m'Jgelijke klem aandacht wil vragen 

voor de positie van de echte volkJ
school in het huidige tijdsgewricht. 

In Elseviers Weekblad van Zaterdag 
26 November heeft de oud-onderwijzer 
en bekende auteur Piet Bakker op een 
wijze, die de ervaren journalist betaamt, 
geschreven over de moeilijkheden in het 
onderwijs en wat er zou kunnen worden 
gedaan om tot verbetering te geraken. 

Piet Bakker volgde daarbij het beken
de recept: ons onderwijs is te veel af
gestemd op parate kennis, die in de 
kortst mogelijke tijd radicaal wordt ver
geten; de school vermag het niet zo ver 
te brengen, dat het gros der Nederlan
ders een briefje in behoorlijlt Nederlands 
en met niet al te grove fouten kan schrij
ven; de Nederlandse school blijft hals
starrig vasthouden aan het onderwijzen 
van breuken, waarmee later - de chi
rurgen uitgezonderd - niemand meer te 
maken krijgt; idem met de sommE'n, 
waarin mijnheer A naar Z rijdt etc.; 
idem met het inheien van kennis, . die 
geen zin heeft en vlug vergeten wordt. 

Dit alles is in de laatste jaren al hon
derden malen gezegd en geschreven. 
Evenals de mening, dat in Engeland het 
onderwijs veel meer op het leven en op 
begrip zou zijn afgestemd. 

Niet vreemd klinken bovendien de 
woorden in onze oren, dat men in En
geland in de scholen tevens waarie 
hecht aan levenshouding en karakter. Dit 
is, ik herhaal het, in de laatste· jaren uit
en-treuren herhaald. 

Vroeger en n" 
Of het echter de huidige situatie ook 

onbevooroordeeld weergeeft? 
Dat er in ons onderwijs nog veel voor 

verbetering vatbaar is, kan niet worden 
ontkend. Maar als Piet Bakker - en hij 
niet alleen - er op wijst, dat in het ver
leden minder aan wenselijke gezellig
héden en meer aan nuttige kundigheden 
werd gedaan - dat er harder werd ge
werkt, dan moet toch even eraan wor
den herinnerd, dat men in dat verleden 
ten aanzien van vele dingen toch wel 
geheel anders stond dan in de huidise 
school. 

Heeft men toen enquêtes ingesteld 
naar de algemene ontwikkeling van he;., 
die de lagere school hadden verlaten en 
hoe waren toen de resultaten? 

Hebben kranten toen briefjes gepubli
ceerd van eenvoudige mensen, die bijna 
nimmer schreven? 

Hoe was de verhouding onderwijzer -
leerling in dat verleden? 

In de overtuiging, dat er veel, zelfs 
heel veel in de Nederlandse scholen moet 
worden herzien - wanneer de maat
schappij zelf daaraan meewerkt en je 
scholen niet blijft lastig vallen met aller
lei wensen, ongerechtvaardigde critiek 
en onderwaardering van de onderwijzecs 
- durf ik toch te verklaren, dat er in de 
huidige school over het algemeen flink 
wordt gewerkt, dat er duizenden onder
wijzers en onderwijzeressen zijn, die in 
een vriendschappelijke verhouding met 
hun leerlingen omgaan en daardoor de 
mogelijkheden tot ontplooiing der men
selij•ke persoonlijkheid in belangrijke 
mate vergroten; dat er krachtig wordt 
gestreefd naar een onderwijs, dat bevrijd 
van ballast, steeds meer aan functionele 
betekenis gaat winnen, dat er ten onzent, 
dank zij de verdienstelijke arbeid van 
schoolmeester en schooljuffrouwen als 
Roggeveen, Daalder, v. d. Hulst, Nowee, 
Rie van Rossum, enz. op krachtige wijze 
de strijd wordt aangebonden tegen de 
beeldromans. die in Engeland en Ame

'rika een nationale ramp dreigen te wor-

lioenen exemplaren van de rotatlepersea 
komen. 

W a t Piet Bakker mû 
Wat ik in het artikel van Piet Bakker 

en van vele anderen, die ovet ons on
derwijs schrijven, steeds mtJ.ar weer mis. 
is de felle bewogenheid met de moeilijk
heden, waarin de échte volksscholen ver
keren, die uit achterbuurten en sloppen 
hun leerlingen betrekken. 

Ons onderwijs ve:rkeert in een nood
toestand. 

Dat is bekend en wie het nog niet 
weet moet wel een vreemde in Jeruza
lem ~ijn. Maar men denke niet, dat mei; 
name de scholen in riante nieuwe wijken 
er uitermate slecht voorstaan. Daar weet 
men nog wel eens een sollicitant te van
gen om een ontstane vacature te ,.vul
len". Nieuwe schoolgebouwen, nieuwe 
meubels, leermiddelen, veel licht en 
lucht - het wordt tegenwoordig he:el 
vaak in de oproep voor sollicitanten 
vermeld en breed uitgemeten! - blijken 
omstandigheden te vormen, die een on
derwijzer ertoe brengen zijn sollicitatie
brief in te zenden. 

Wat kan de echte volksschool daar te
genover stellen? Een oud schoolgebouw, 
waarvan de drempels zijn uitgesleten. de 
vloeren al niet veel beter zijn, de hoge 
ramen met vaak matglas tot de midden
balk, weinig licht en vrolijkheid binnen 
laten, gel~gen in een dichtbebouwd ge
deelte van de binnenstad. De meubels: 
nog heel dikwijls banken van een halve 
eeuw en misschien nog wel langer 
ouderdom. 

Laten we elkaar niets wijs maken: de 
echte voDksscholen in de grote steden 
bieden weinig aantrekkelijks. Reeds het 
feit, dat heel vaak een benoemde sollici
tant in de toekomst overplaatsing naar 
een betere wijk wordt voorgehouden, be
wijst, dat de situatie niet helemaal ia 
wat ze zijn moest. Is het wonder, dat in 
deze scholen het werken, overigens toch 
al moeilijk, in onze tijd n o g zwaarder 
wordt? 

Meer bemoeiingen? 
Als ik goed ben ingelicht, zouden er in 

sommige grote g-emeenten plannen be
staan om tot samenwerking te geraken 
ten aanzien van intensiever bemoeiingen 
met het onderwijs, het openbaar onder
wijs in het bijzonder. Mij ontbreken bij
zonderheden. 

Ik weet odk niet, óf er inderdaad in 
die richting iets aan de gang is, maar als 
dit w e I het geval mocht zijn, ,;an hoop 
ik vurig, dat de samenwerking van en
kele grote gemeenten zich allereerst zal 
richten op verbetering van de omstan
digheden van de echte volksscholen. 

Niet wat een gemeente tot stand 
brengt in enkele nieuwe scholen in de 
mooiste wijken van de stad, waar de kin
deren doorgaans van huis uit al zo veel 
meer mee krijgen in hun leven. bepaa'tt 
haar grote belangstelling voor het onder
wijs. 

Bepalend in dit opzicht is alleen wat 
gedaan wordt voor de kinderen van h~n,. 
die, om met Thorbecke nog eenmaal te 
spreken, de moed, de hoop, de lust en de 
ijver moeten behouden in hun leven. 

Voor de liberale gemeenteraadsleden 
ligt hiér een mooie taak; laten ziJ met 
kracht ijveren voor de hoogst bereikbare 
verzorging van de echte volksscholen in 
de gemeenten, waar tot nog toe die scho
len aan de aandacht ontglipt schijnen. 

VAN MOURIK. 

• 
den en daar mogelijk oorzaàk zijn van AFDELINGSSE<...'RETARISSEN: 
de toenemende criminaliteit onder de 
jeugd, wier begrip en opvoeding rot Onze administratie la gaame 
levenshouding en kar~;tkter kenpelijk niet bereid met U te spreken over 
zo krachtig heeft gewerkt . dat zij . be- de mogelijkheid van uitbrei-
stand bieelk tegen de invloeden van de ding van onze lezerskring. 
verderfelijke beeldromans, welke in mil-;....:..--
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WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIB 

Mr J. · RUTGERS t 
rt ebeel onae Partij en velen daarbuiten zul. 
\.7 lea met ontsteltenis hebben vernomen, 

dat Mr J. Rutgers is overleden. Gedurende bijna 

een vierde gedeelte ener eeuw heeft hij in de 
politieke organisatie van liberaal Nederland eeó 

zeer centrale plaats ingenomen, eerst in de Libe· 

rale Staatspartij en Vrijheidsbond, daarna in de 

Partij van de Vrijheid en ten slotte in de Volks. 

partij voor V rijbeid en Democratie. V oordien 

had hij zich bewogen op het terrein der ge· 

meentepolitiek. 
Geboren op 21 November 1890 heeft hij 

zich in 1914 als jong meester in de rechteR 

naar het toenmalige Nederlands Indië begeven, 

waar hij gedurende een achttal jaren eerst bij 
de rechterlijke macht, daarna in de advocatuur 

werkzaam was. Teruggekeerd naar het moeder· 

land vestigde hij zich als advocaat in Amster• 
dam. Daar werd hij lid van de gemeente11aad. ea 

na de raadsverkiezing .van 19.~7 w:ed:\ou~r. 
Het waren in 1927 spannende dagen in de 

Amsterdamse gemeentepolitiek De socialisten 

hadden de eis gesteld, dat hun van de zes wet· 

houderszetels er drie zouden worden toegewe· 
zen. De meerderheid van de Raad was van oor• 

deel, dat dit een, in het licht der partijverhou

dingen, ongerechtvaardigd verlangen was en 

dat de sociaal-democraten met twee zetels had· 

den genoegen te nemen. Tot ik meen tweemaal 

toe, werden twee hunner tot wethouder be
noemd; telkens bedankten de benoemden. Zo 
moesten de beide plaatsen wel door anderen 
worden ingenomen. Rutgers was een dergenen, 

die zich bereid verklaarden een dier zetels te 
bezetten. Hij nam daarmede tegenover de sterke 

socialistische oppositie een zware taak op zich 
en heeft deze op voortreffelijke wijze vervuld. 

Zo wa'l hij in enkele jaren een figuur gewor· 
den, waarop de Liberale Staatspartij wist voor 

belangrijk werk met vertrouwen een beroep te 

kunnen doen. Toen in 1930 de· functie van se· 
cretaris van het Hoofdbestuur van de V rijheids

bond vaceerde, werd Rutgers daartoe benoemd. 
Daarmede begon voor hem een periode van 

centrale politieke werkzaamheid, die alleen ten· 

gevolge van de Duitse bezetting moest worden 
onderbroken. 

Wie iets weet van politieke partijorganisatie, 

weet ook hoe belangrijk de positie is van de 
secretaris van het Hoofdbestuur van een politie

ke partij. Want in het wezen der zaak is de 

secretaris van het Hoofdbestuur de Partijsecre· 
taris; Hij is het permanente centrale punt. Hij 

moet dag aan dag bereikbaar zijn. Van hem 

gaan de . draden uit naar alle delen van het 
land ea tot hem keren zij uit alle hoeken weer. 

Meer dan van iemand anders hangt van hem 

af of een krachtig partij-apparaat zal wordeR 
opgebouwd. Hoe groot de betekenis van zo'n 

apparaat is, behoef ik niet uiteen te zett~n. De 
tijd, dat kon worden volstaan met een aantal 
over geheel het land verspreide kiesverenigin· 

gen met weinig onderling contact, is voorbij. 

Zo'n losse organisatie mag voldoende zijn ge· 

weest in de dagen van het oude kiesstelsel, on· 
der het stelsel van evenredige vertegenwoordi· 

ging zou een partij, die daarmede genoegen was 

blijven. nemen, verre beneden haar taak zijn ge· 
bleven. Rutgers begreep dit maar al te goed en 

hij zag uitbouw en versterking der partij-orga· 
nisatie als zijn dagelijkse taak. Zo kreeg hij 

allerwege de contacten, die voor het werk ener 
politieke partij zo belangrijk zijn. 

Onder de Duitse bezetting kwam aan de 

regelmatige werkzaamheid der politieke partijen 
een einde. Zij werden teruggedrongen in de ille

galiteit. In het verborgene zette Rutgers zijn 
werk voort, totdat hij op 1 April 1943 door de 

bezetter werd gevangen genomen. Achtereen· 
volgens waren Oranjehotel, gijzelaarskamp Haa· 
ren en concentratiekamp Oraniënburg (Sach

senhausen) zijn deel. Wat dit betekende, behoef 

ik niet te schetsen. Rutgers had het geluk, dat 

hij, hoe verzwakt ook, mocht behoren tot hen, 
die het Hideriaanse kampregiem overleefden. 

In Juni 1945 teruggekeerd in het bevrijde va· 
derland vatte hij zijn politieke werkzaamheid 
ten spoedigste weder op. In de verwarring van 

de na-oorlogse tijd heeft hij er in niet geringe 
mate toe bijgedragen, dat de liberale partij

organisatie, ditmaal als Partij van de Vrijheid, 

weder op de been werd gebracht. 

De Partij van de V rijbeid mag thans worden 

gezien als een overgangsfase. In Januari 1948, 

ging zij op in de Volkspartij voor V rijbeid en 

Democratie, waarin vroegere liberalen en vroe
gere vrijzinnig-democraten elkander wisten te 

vinden. Het was geen ogenblik aan enige twij-

fel onderhevig, wie de secretaris van de nieuwe 

partij zou moeten zijn. Rutgers was daartoe, als 

ik het zo mag uitdrukken, van rechtswege be· 

stemd. Als voerzitter van deze partij heb ik 

hem gedurende een zevental jaren wn zeer na· 

bij al~ secretaris aan het werk gezien. Hoe ver

heugend in die jaren de V.V.D. is gegroeid, 

ook blijkens haar successen bij de stembus, is zo 
van algemene bekendheid, dat ik alleen maar 

het feit behoef te constateren. Toen Rutgers op 

1 Januari van dit jaar het secretariaat neerlegde, 

liet hij de partij in de meest bloeiende toestand 

achter. Dit heeft hij stellig als zijn mooiste ~
loning ervaren. 

Helaas was Rutgers op het ogenblik van zijn 

aftreden physiek de oude al niet meer. Hiermede 

kom ik tot de tragiek vàn zijn laatste levensjaar. 
Nadat wij in de zomer van 1954 afscheid had
den genomen van een Rutgers, die zich ver
heugde in het vooruitzicht van een welverdien- · 

de vacantie, bereikte ons weldra het bericht, dat 

hij op reis naar zijn buite~:tlands vacantieve~blijf 
slachtoffer was geworden van een beenbreuk. 

Het bleek spoedig, dat de gevolgen van deze 
breuk veel ernstiger waren dan zich aanvanke· 
lijk had laten aanzien. Maandenlang lag Rutgers 

Ïf?- het Ziekenhuis Bronovo en zijn vrienden be· 
gonnen het ergste te vrezen. Toen werd besloten 

tot een ernstige chirurgische ingreep. Het been 

werd geamputeerd. Daarmede scheen eerst het 
kwaad te zijn weggenomen en wij koesterden 

hoop op een geleidelijk herstel. Helaas heeft het 

zo niet mogen zijn. Aangetast door een vergif

tiging van de lever, is Rutgers op 13 December 
van ons heengegaan. 

De Partij heeft het als een grote teleurstelling 
er~aren, dat zij in haar laatste algemene verga

dering geen afscheid heeft kunnen nemen van 
de afgetreden secretaris. Zij had hem zo gaarne 

nog eens onomwonden willen doen blijken van 

haar grote waardering voor hetgeen hij voor 
haar deed. Toen wij in de afgelopen zomer 

weer hoop kregen, dat het Rutgers beter zou 
gaan, rijpten bij ons plannen om in de algemene 

vergadering van het aanstaande voorjaar de 

schade in te halen. Thans is het uitstel tot een 
afstel geworden. Wij zullen Rutgers niet meer 

in ons midden zien. Wij kunnen niet anders 
meer doen dan eerbiedig zijn nagedachtenis 

eren. Vanzelfsprekend gaan daarbij onze gevoe
lens van grote deelneming uit naar Mevrouw 
Rutgers en haar kinderen en kleinkinderen. 

Hen allen treft het verlies het zwaarst. Moge de 
vriendschap, die liberaal Nederland Rutgers' 

werk in grote dankbaarheid zal blijven geden· 

ken hun tot een troost kunnen zijn. 
P.J. OUD. 



Flitsen van Het Binnenhof (I) neze vierde wijziging van de Kies-
wet is z.h.s. en met algemene 

stemmen aanvaard. Ook onze fractie 
heeft er haar medewerking dus aan ver
leend. Zij had echter w e 1 haar bezwa
ren. 

De wijziging van de Kieswet • Woensdag bliift de verkiezings
dag • Stembus twee uur langer open - Oude herinnering~n aan 
verkiezingsavonden • Sportieve element weer wat versterkt? 
Partiinamen boven de candidatenliisten • Striid om de naam? • 
De verkiezingen van 1956. 

Zo waarschuwde prof. Oud ernstig te
gen een te veelvuldig wijzigen van de 
Kieswet. Deze nieuwe wet, welke van 
1951 dateert, ondergaat (in vier jaar tijds 
dus) nu alweer haar vierde wijziging. 
Gemiddeld een herziening per jaar -
het is inderdaad wel erg veel! 

Na de Grondwet is de Kieswet voor 
ons, als staatsburgers, stellig de 

belangrijkste wet. Zij geeft een nadere 
regeling van ons in de Grondwet toege
kende en gewaarborgde recht tot het 
aanwijzen van onze vertegenwoordigers 
in Kamer, Staten en Gemeenteraad. 

Iedere wijziging daarin moet wel onze 
belangstelling hebben en deze is in voor
beschouwingen en discussies in de pers 
en in adressen aan de Kamers ook dui
delijk tot uiting gekomen. 

Die belangstelling betrof vooral de 
do :r minister Beel voorgestelde verschu;
.ving van de verkiezingsdag van de tra
ditionele Woensdag naar de Vrijdag. 

Deze verschuiving is onder druk. van 
de Kamer (waaraan ook onze V.V.D.
fractie bij monde van de heer Oud heeft 
medegewerkt) n i e t doorgegaan en 
daarover verheugen wij ons. 

Alleen reeds het feit, dat o.a. onze 
Joodse medeburgers (en ook de groep 
Sabbath houdende Christenen) daar
tegen gegronde bezwaren hebben, is vol
doende om ons over de terugneming van 
dit deel van de voorstellen te verheugen. 
Mi·'ister Beel trok het, naar men gele
zen zal hebben, namelijk tijdens het Ka
merdebat in, toen er duidelijk geen 
meerderheid voor te vinden blee'k. 

Er waren ook reële bezwaren vsn 
practische aard van de dag- en weekbla
den tegen Vrijdagse verkiezingen, maar 
nu de verschuiving naar de Vrijdag niet 
is doorgegaan, zullen we daar verder 
niet op ingaan. 

• • * 
0 1ze fractie is w e l meegegaan met 

het voorstel, de stembus in het 
ve1·volg twee uur langer open te hou
den - dus tot des avonds zeven uur. 

Het gehele bedrijfsleven - kan men 
zeggen - had daar om gevraagd: de 
Stichting van de Arbeid en alle Kamers 
van Koophandel en Fabrieken. 

De Verenigde Kamers van Koophandel 
en Fabrieken in Noord-Brabant schatten 
in haar adres de waarde van de gederfde 
productie door de verloren arbeidsuren 
en de desorganisatie in de werkzaambe
den vooral bij werk in ploegdiensten op 
/10 tot f 14 millioen. ' 

Wij geloven, dat aan deze bezwaren 
niet voorbij mocht worden gegaan en zo 
dacht ook de Kamermeerderheid erover. 
Dit voorstel werd aanvaard met 36 tegen 
24 stemmen. 

Met onze V.V.D.-fractie stemden voor: 
de P.v.d.A.-fractie (minus de heer Van 
Lienden), de .A.R. (minus de heren 
Bruins Slot en C. van den Heuvel), de 
C.H., de Staatk.-Geref. en twee leden van 
de K.V.P.-fractie <mej. Klompé en de 
heer De Graai!. 

,"Het Vrije Volk", dat deze verlenging 
met twee uur als proef wel wilde aan
vaarden, schreef naar aanleiding van 
deze beslissing, dat in de practijk zal 
moeten worden nagegaan, in hoeverre 
bet later bekend worden van de verkie
zingsuitslagen een rem zal blijfken op het 
meeleven van de kiezers op de avond 
van de stemdag. 

Wij geloven, dat het andersom ligt. Uit 
de jaren, dat wijzelf het. genoegen had
den, secretaris te zijn van de Amster
damse afdeling van de Vrijheidsbond (la
ter Liberale Staatspartij), herinneren we 
ons nog goed,- hoe (afgezien van de cij
fers van . onze eigen "ophaaldienst" m 
de stad zelve) de eerste uitslagen uit het 
land pas omstreeks tien uur in de avond 
binnenkwamen en de spanning toenam 
naarmate het middernachtelijk uur na
derde. 

Bij de krantenbureaux verdrongen zien 
dan duizenden en de vergaderingen der 
politieke partijen waren druk bezocht. 
Men kon eerst op zijn gemak zi.1n avonel
blad nog even inzien en dan zonder over• 
haasting naar het eigen ,.hoofdkwartier'" 
stappen, zoals we de plaats van samen• 
komst plachten te noemen. 

• • • 
De op zichzelf natuurlijk bewonde-

renswaardige mechanisatie, welke 
het vaststellen van de uitslag enorm 
heeft versneld, heeft in de na-oorlogse 
jaren deze "romantiek" stevk doorbro
ken. We i'.erinneren ons, hoe bij de laat
ste verkiezing (voor de Provinciale Sta
ten) de goed bezochte ledensamenkomst 
in Den Haag tegen 10 uur al begon te 
verlopen, omdat practisch alles al be
kend was. 

De volledige uitslag van Amsterdam 
was al binnen voordat de grote meer
derheid der politiek geïnteresseerden in 
hun partijsamenkomsten waren versche
nen. Het was technisch een mooi ding 

PROF. OUD 
...... bezwaren ...... 

(al bleken achteraf toch wel veel fouten 
te zijn gemaakt), maar het betekende 
voor de belangstelling op straat en in de 
samenkomsten de dood in de pot. 

Wij geloven daarom, dat het precies 
andersom zal zijn als sommigen in pers
beschouwingen hebben tot uiting ge
bracht. Door de verschuiving naar zeven 
uur zal het hooqgtepunt van de spannin,; 
weer komen te liggen in de uren tussen 
half tien en twaalf uur 

De partijsamenkomste~ op de verkle
zingsavond zullen daardoor weer bett>r 
bezocht worden en op straat, voor de 
·krantenbureaux in de grote steden zal 
de belangstelling weer toenemen. ' 

Wij achten dat een winstpunt, zoals 
we alles toejuichen, dat met behoud van 
het beginsel van het bestaande kiesrecht 
het sportieve element en de spanning b'j;j 
de verkiezingsstrijd kan doen toenemen. 

Wel zal moeten worden afgewacht, of 
de stembureaux in de uren tussen 5 en 7 
vooral in de grote steden met een grote 
arbeidersbevolking, nu niet zullen wor
den overbelast en of de aanmeldingen om 
zitting te nemen in een stembureau niet 
zullen teruglopen. In zoverre zal men 
deze wijziging inderdaad voorlopig nog 
slechts als een proef kunnen zien. 

Reeds thans doen wij op onze geest
verwanten. die gewend waren zich voor 
het zitting nemen in een stembureau be
schikbaar te stellen, een dringend be
r?ep, zich door die twee uur verlenging 
met te laten afschrikken. 

Niet zo heel gelukkig was onze fractie
voorzitter ook met het openen van de 
mogelijikheid van vermelding van de 
partijman (of een aanduiding daarvan) 
boven de candidatenlijsten. 

Nu was de heer Oud de laatste om de 
betekenis van de politieke partij ook 
maar in enigerlei opzicht te verkleinen. 
Maar toch had hij liever - om het nu 
zó maar uit te drukken - dat de poli
tieke partij wordt gedragen door de ver
tegenwoordigers van de partij in de Ka
mer, dan dat omgekeerd eigenlijk de 
vertegenwoordigers zullen moeten wor
den gedragen door de naam van de poli
tieke partij. 

Daarom zou hij zich wel zo gelukkig 
hebben gevoeld, wanneer men toch mP.ar 
n i e t het besluit had genomen; de na
men der partijen boven de lijsten te 
plaatsen en men de kiezers zou zijn b!\i
ven inprenten, dat het in de allereer<>te 
plaats gaat om de personen, die- worden 
gekozen tot lid van de Volksvertegen
woordiging. 

Daar komt bij, dat er zeer wel moei
lijkheden kunnen ontstaan over de al 
dan niet handhaving van bijvoorbeeld 
veel op elkaar gelijkende namen (men 
denke aan de Katholieke Volkspartij en 
de vroegere Katholieke Nationale Par
tij), waarover in laatste instantie de 
Kroon, onder verantwoordelijkheid van 
de minister van Binnenlandse Zaken, zal 
hebben te beslissen. 

Het was ondertussen ·duidelijl,, dat 
deze wijziging niet meer was tegen te 
houden en dat de overgrote meerderheid 
van de Kamer haar een verbetering 
achtte. 

Verdere veranderingen <aangenomen. 
dat ook de Eerste Kamer het ontwerp 
aanvaardt) zijn nog, dat de mogelijikheid 
om bij volmacht te stemmen voor schip
pers wat is verruimd en dat' de dag van 
de candidaa"tstelling voor Kamer en Ge
meenteraad is verwisseld. Het gevolg is, 
dat normaal Kamerverkiezingen in de 
toekomst zullen vallen in de tweede helft 
van Mei en die voor de Gemeenteraden 
in de tweede helft van Juni. 

Voor 1956 geldt dat echter in de prac
tijk nog niet. Dan worden de Kamers 
immers ontbonden als gevolg van de 
Grondwetsherziening. 

Minister Beel heeft laten weten, dat 
het streven is, de candidaatstelling in 
1956 te bepalen op 8 Mei en dat de ver
kiezing dan' zal plaats vinden vóór l6 
Juni. Dat zal dan wel betekenen, dat de 
Kamerverkiezing hoogstwaarschijnlijk zal 
worden gehouden op Woensdag 13 Juni. 

A. 

DEZE BURGER 
zegt het wel aarzelend, maar niettemin m o e t het hem van achter de 
hagelwitte haag der tanden en van het warm-Hoppend hart; ik was het 
nou 'eris een keer helemaal n i e t eens met mijn volks\•ertegenwoordigers. 
Ik was het niet eens met al mijn negen aanverwante parlementaire zielen, 
toen die tegen de uitbreiding van de beide Kamers der Volksvertegen
woordiging stemden. 

Da's nou maar onzin: e&. ander wil d'r 66Jc wel eens in. 
Nu leunt gij, mijne dienstwillige vertegenwoordigers, wel zeggen dat er 

niet zo losjes met de goede Grondwet moet worden omgesprongen, maar u 
hebt mooi praten, u z i I er al in, u leunt gemakleelijk zeggen dat de con
stit-utie goed genoeg is, zoals zij is, maar zoudt u 66X niet eens denken -
aan mijn constitutie? Aan mijn maagbezwaren, gevolgen van het oplcróp
pen van allel! wat ik 66k wel eens publiekelijk omtrent de publieke zaak te 
berde zou willen brengen? 

Begrijpt u niet, dat mijn geluid, dat. nu zo smoorlijk wordt algedempt 
onder de meedogenloze dikke deleen der volstre/cte anonimiteit, een geheel 
nieuw geluid - als dat van di~ ouwejongen op die gracht - zou zijn 
ln 'slands vergaderzaal en dat dat, op z'n zachtst gezegd, nèt zo goed 
gehoord mag worden als dat van onze Floris van Blokker "[ dat van onze 
Cornelis van den Middenstand? 

llc trappel van ongeduld het dele op en neer. Maar néé, de negen zijn 
tegen. Géén uitbreiding, géén plaats voor die jongen, die maar langs 
de gracht loopt te fluiten en te fluiten, zonder dat iemand zijn deuntie hoort. 

Nu is het. er toch doorgekomen. En nu krijgen wij er toch vijf bij. Maar 
nu is de aardigheid er af. Ik wil niet, dank zij Romroe en Burger, Tilanus 
en Schouten, op de plaats komen die m'n eigen vriendjes mij niet gunnen. 
Z6 ben ik nu 66k weer niet. Graag of niet (zeg ik maar altijd) en al zou 
de heer Oud de hele dag aan mijn bel bellen om mij te smeken· op dat 
bankje achter hem plaats te nemen; ilc zou het niet doen. 

Waar hij niet v a n h ar te welkom is, daar is geen plaats voor 

DEZE BURGER 
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IN DANKBARE 
HERINNERING 
Het verscheiden van de oud-al

gemeen secretaria van onze partij 
heeft ook de leden van de Lande
lijke Middenstandscommissie diep 
geschokt. Sedert haar instelling 
bekleedde mr J. Rutgers het voor
zitterschap. 

Op gemoedelijke, vlotte wijze 
leidde hij de vergaderingen, waar
door er steeds een prettige, vriend
schappelijke sfeer heerste. Zijn per
soonlijke visie, toegevoegd aan de 
samenvatting der discussies, ge
tuigde van gedegen kennis van het 
onderwerp en van zijn rijpe poli
tieke ervaring, zonder dat -evenwel 
invloed op de meningsvorming 
werd uitgeoefend. . 

Was het dus een voorrecht on
der zijn leiding te mogen beraad
slagen, de adviserende arbeid van 
de commissie won nog aan beteke
nis, dank zij de nauwe relaties, 
welke haar voorzitter als partijse
eretaris met het hoofdbestuur en 
de Kamerfracties onderhield. 

De leden van de Landelijke Mid
denstandscommissie, die bet diep 
moesten betreuren, dat hun voor
zitter als gèvolg Yan zijn ziekte 
was uitgeschakeld, Zl,\llen het ten 
volle met mij eens zijn, dat het be
richt van zijn verscheiden met 
grote ontroering werd vernomen, 
maar dat allen zich met dank
baarheid zijn sympathieke persoon
lijkheid en de vruchtbare samen
werking ten dienste van de libe
rale zaak gedurende zovele jaren 
zullen herinneren. Daarbij gaat 
onze deernis uit naar de nabe
staanden, die het grootste vel'lies 
hebben te dragen. 

F. L. v. d. Leeuw, 
Secretaris der L.JI.C.. 

Wettelijke. verplichting 
tot onderhoud van 

huizen bij de 
volgende huurronde 

(Ingezonden) 

Ik bezit in een middel grote stad ia 
Noord-Brabant 2 boven en 2 beneden
woningen. die in totaal een b r u t • 
opbrengst van f 1800 per jaar oplevereiL 

Mede in verband met de zachte dwan&. 
die de 5 % huurverhoging meebracht,. 
heb ik deze woningen uitwendig latea 
schilderen. Hiervoor ontving ik do« 
tussenkomst van de beheerder een offer
te van f 2640. Daar dit wel hoog wa11, 
heeft de beheerder bij andere schilders 
ter plaatse offertes gevraagd. 

Unaniem hebben zij echter medege
deeld, dat zij het hiervoor te druk had
den. Of dit de werkelijke reden was, of
wel dat een kongsie hun dat voorschreel, 
is natuurlijk niet uit te maken. Dit taai
ste is in de bouwwereld geen onbeke~ 
figuur. 

Ik heb daarna aan een schilder te 
Amersfoort, die mij bekend was als zijD. 
de kundig en betrouwbaar, prijsopgave 
gevraagd. Deze offerte luidde: f 1800 ea 
f 460 voor de extra onkosten wegens de 
verre afstand. Volgens hem was een of
ferte van f 1800 van een schilder ter 
plaatse behoorlijk betaald geweest. 

Maar nu zal de ....,. verplichting - VOOI' 
de huiseigenaar wel komen bij de vol
gende huurronde· tot· bet doen uitvoere11 
van onderhoudswerken, onder dwiuw 
van de P.v.d.A. (lees N.V.V. ). 

Een onvermijdelijk gevolg biervan zal 
zijn ofwel een ongeëvenaarde opbloei 
van kongsies, ofwel een overmaat vaa 
werk voor schilders, loodgieters enz., die 
beide het zelfde resultaat hebben, ~ 
een onbegrensde stijging van de onder
houdskosten der huurhuizen. 

Nu is dit laatste wel te voorkomea, 
immers de regering stelle sleehts ambte
naren aan om alle offertes voor ondell'" 
houd na te rekenen en dan natuurlijk 
ambtenaren, die controleren of de uilo
voering volgens de goedgekeurde offel'
tes geschiedt. 

Weliswaar zal daardoor bet aantal 
ambtenaren vergr9ot worden, maar dal& 
heeft het zijdelingse voordeel voor bo
vengenoemde partij, dat bet spreekwoo~ 
- wiens brood ik eet, wiens woord ilt 
spreek - zijn waarde toch nog wel be
houden zal hebben. Een figuur trouwe._, 
die in de - politiek op kort zicht - niêt 
onbekend is. 

Amersfoort. Mr P. A. VAN DRIEST. 



De J.O.V.D. en 
t.a.v. het 

haar standpunt 
onderwijs 

Een antwoord aan de heer Van Overklift 
<Ingezonden) 

In het nummer van S December van ons weekblad •nd eea. ~ouwin~ Tan de 
beer V au Overldlft, n.a.T. de onderwijsresolutie, die door de .J.O.V .D. op haar 
t10ngres iD. Groningen unaniem is aanvaard. 

liet; is wel jammer, dat de schrijver van de critiek op deze resolutie klaarblijkelijk 
DO!r .reen ahollllé Is vaa het org-n vau de J.O.V.D. "De Driemaster"', anders zou 
laij misschien geen ingezonden stuk hebben behoeven te· schrijven. 
. Alla ééa. v- de pestelijke vaders van de achtergronden van d- resolutie ben 
Ik er van ~gd, dU de heer Van Overkliftin het Novembernummer van "De 
Driemaster" reeds een duidelijk antwoord op practisch a.lle door hem gestelde vragen 
sou hebbeu r;evonden in het aldaar door mij gepubliceerde prae-advieL 
_ Het is noodzakelijk, gezien de inleidende woorden van de heer v. 0., om nog eens 
Dadrukkelijk vast te leggen, dat ondanks het nauwe contact tussen de J.O.V.D.- en 
•e v.v .J).."fundicu,wrl~p, er geen enkele efficlële bindin~ is tussen deze beide 
er~ 

De J.O.V.D. wil zich slechts bezinnen 
op de problemen van onze· maatschappij, 
zonder daarbij aan practische politiek te 
doen. 

Het is dan ook verheugend, dat het 
hoofdbestuur van de' J.O.V.D. besloot; 
het onderwijs in het middelpunt van de 
belangstelling te plaatsen op het Gro
ninger congres. 

Ik moet aannemen, dat de heer v. 0. 
niet meer tot de jongeren behoort, in
dien ik althans zijn mening, dat de con-

Ledenwer.factie: 

clusies van de resolutie te onwerkelijk 
en te progressief zijn, nader beschouw. 

Jonge mensen mogen niet verstard 
zijn met soms onwerkelij:k lijkende idea
op aanstaande medestrijders, die nog vol 
zijn met soms onwerkelijk lijkende idea-
len, is een dode partij. · 

Het is dan bovendien nog zo, dat de 
h:i de resolutie genoemde punten in 
werkelijkheid· aan het begin van hun 
verwezenlijking staan. 

Ik moge dan ingaan op de argumenten 

UW LAATSTE KANS 
Breng de Liberalen thuis in de V.V.D. 

de krachten der vrijheid Bundel 

Reus. dit ta Uw laatste kans om bet 
j-r 1955 nog met een goede a-d voor 
Uw partij af te sluiten. Talloze .actieve 
partijleden gaven reeds hun bestie 
krachten allll oaze ledenwerfcampagne. 

De resultaten zijn dan ook niet ultge
·tt~even, maar Iaoc no,r, niet alle leden 
hebben reeels datgene gedaan wat za 
-ten d-, a.I. aleuwe leden werven. 
Laat een ieder die dit leest, thans op 
zlch nemen v6ór oudejaarsavond 1955 

toch mllllltens nog één lid voor de partij 

.- te breng-. DieJenen die vaa -
lllnc zijn, dat bet aanbrengen van 6éD 
lld uiteindelijk veel te weiD.lg is, mogeD 
er natuurlijk Dleel' aanbrengen. 

De ~ over de JII!UPid Deeem· 
ber ontvangt eea. televisie-toestel. 
. DIT WORDT UW LAATSTE KANI!J! 

De dank is aan •s 
Vaa mevrouw F. K. Stikker-Bienka 

te Emmeloord, die in de u.ancl NoveQI
ber met lZO nieuwe leden winnares werd 
vaa bet televiBietoestel, ontvingen wij 
.W.rstaaad IIChrijven: 

,.Aan het l»estuur vaa de Volksparta 
voor Vrijheid en Democratie. 
Als blijk vaa erkentelijkheid voor het 
mooie televillle-toestel, dat ik van U, 
in verbaad met de ledenwerfactie 
over de maand November, mocllt 
ontvangen, bied Ik U hierbij nog vijf 
Dieuwe leden aaa. Met vriendelijke 

groeten, hoogachtend 
Mevr. F. IL Stikker-Rienks." 

Vanzelfsprekend stellen wij deze 
dankbetuiging, vergezeld van weer vijf 
nieuwe ledea op bultengewoon hoge 
prijs, boewel wij hierbij zouden willen 
opmerken, dU de dank voor deze 125 
nieuwe leden, p!heel aan ons is. 

Grootscheepse propaganda· 
actie in Kamercentrale 

Den Helder 
Op verzoek van het bestuur van de 

afdeling Heiloo kwam j.l. Zaterdag 10 

December het bestuur van de Kamer-

-trale Den Helder iD. AIInnear ter 
vergadering bijeen. 

In deze vergaderlD&", waar mede was 
uitgenodigd de organisator-propagandiSt 
der partij de heer L. van V._rdingen, 
werd door het bestuur yan de afdeling 
Heiloo een voorstel gedaan om in de 
provincie Noord-Holland benoorden het 
U te komen tot een grootscheepse .1&
denwerfcam(I&I'De. 

Gezien de prachtige resultaten die 
door deze afde1ing op kleiner terrein 
waren bereikt (een verdubbeling van 
het aantal leden der afdeling) vond het 
plan, zoaJs dit door de heer M. E. Daan 
werd voorgedragen,· allerwege Instem
ming. In de kop van Noord-Holland 
start nog dit jaar een zeer Intensieve 
ledenwerfactie. 

Deze week werden ook weer vier bOe
kenbonnen ad f 10 venonden. Tweemaal 

aa.n b6t lOOste nlenwe Ud en. tweemaal 
aan de aanbrengei'B hiervan. 

Het betreft hier de nieuwe leden J. J. 
Molema, Langestraat 91 te Noordhorn. 
aangebracht door A. Bolhuis. Klincke
malaan 1%0 te Zuidhorn en meVI'OUW J. 
B. de Jonge-Sol, Welierzandweg lS te 
Bant N.O.P., aangebracht door mevr. 
Stikker-Bienks. 

Een televisietoestel 

als beloning voor de 

kampioenledenwerver 

over de maand 

December 

die de heer v. 0. tegen de nrschiliende 
punten van de resolutie aanvoert: 

Ad. 1. Het schoolgeld, dat geheven 
wordt op dit moment, betreft slechts de 
leerlingen van 3e en hogere klassen van 
het vervolgonderwijs (in het algemeen 
dus de boven de 14 jaar oud zijnde leer
lingen). 

Het is toch niet reëel, te veronderstel
len, dat de ouders, die hun kind onder
wijs laten geven (vrijwillig), niet, bereid 
zijn een oUer te brengen. 

Het derVen van inkomsten van het 
studerende kind, en de kosten van le
vensonderhoud vormen reeds een dus
danig offer, dat het vragen van een 
schoolgeld voor de financieel zwakkeren 
(en dà.t zijn niet de arbeiders of ·kleine 
middenstanders alleen!) sleëhts een on
nodige verzwaring betekent. 

Ieder kind heeft recht op het krijgen 
van een passende opleiding, ongeacht de 
welstand van zijn ouders. 

Het is,Jn.i. een miskenning van de in
zichten van de leraren aan de scholen, 
dat de heer v. 0. veronderstelt, dat nog 
meer minder (geestelijk) slecht mate
riaal de scholen bezet zal houden. 

Dat onwaardige materiaal (we spre
ken hier n.b. over kinderen!) moet dan 
toch steeds zijn overgegaan om nog op 
de school te mogen blijven! 

Ad . .2. In het prea-advies van de J.O. 
V.D. is uitvoerig betoogd, dat uitbrei
ding van de leerplicht tot 18 jaar (zoals 
in het buitenland reeds voorkomt!) niet 
moet betekenen, dat iedereen tot 18 jaar 
naar school moet gaan gedurende de 
gehele week. Integendeel, slechts de 
leerlingen van de reeds nu bestaande 
dagscholen zullen dit (blijven) doen. 

Wat de leerplicht
uitbreiding beoogt 

De leerplichtuitbreiding beoogt slechts 
o.m de jeugd van 14--18 jaar, die nu niet 
meer de school bezoekt op te vangen en 
in de dan juist zo moeilijke puberteits
jaren te binden door het geven van ver
plicht part-time onderwijs gedurende b.v. 
1 dag per week. 

Het part-time onderwijs zal juist de 
kinderen, die geen "studiehoofd" hebben 
op kunnen vangen door het aanbieden 
van een anders gericht onderwijs. 

Daarnaast ~ de leerplicht het kind 
beschermen tegen het ook nu nog voor
komende ontijdig afbreken van de stu
die (hetgeen ik uit eigen ervaring kan 
aantonen) omdat de ouders eindelijk wel 
eens geld willen "zien" van hun spruiten. 

Ad. 3. De inschakeling bij het beheer 
van de openbare school is thans in han
den van de (politieke) gemeenteraad. 
Dit in tegenstelling met het beheer van 
d.e bijzondere scholen, dat uitsluitend ge
schiedt door felle voorstanders van de 
eigen school. 

Momenteel kan een openbare school 
een gemeentebestuur als "beheerder" 
treffen, dat een fervent tegenstander 
van het openbaar onderwijs is. Een niet 
erg benijdenswaardige en onrechtvaar
dige situatie! 

Inschakeling van de voorstanders van 
het openbaar onderwijs bij het belleer 
van de openbare school, b.v. door insch~ 
keling van een 1100rt adviesraad zal juist 
de verpolitieking en omslachtigheid te
gengaan. 

De lijn op de scholen zelf wordt trou
wens bepaald door het hoofd der school, 
In overleg met de leerkrachten, zodat de 
vrees voor "snode verschijnselen en sen
timenten van de dag" van de heer v. 0. 
wel zeer niet ter zake doende ia. 

Ad. 4. Het is ongelooflijk, dat er nog 
velen zijn, die iemand voor te progres
sief verklaren, indien hij meent, dat de 
lichamelijke opvoeding naast de geeste
lijke training noodzakelijk is bij alle tak
ken van onderWijs. 

Men is toch wel bij de verandering der 
tijden ten achter gebleven, indien men 
het niet als vanzelfsprekend beschouwt, 
dat de jeugd (want daar gaat het hier 
om) voor een gezond leven noodzakelij
kerwijs ook lichamelijk gunstige coltdi
ties moet verkrijgen. 

Juist onze studerende, jongeren, die 
vaak maar te weinig vrije tijd hebben 
om ook nog clubs te bezoeken, moeten 
gelegenheid hebben de noodzakelijke 
lichamelijke ontspanning en zorg te ver~ 
krijgen. 

Ad 5. Onder culturele vorming ver
staan we in onderwijskringen in het al-

l'J D:IICI!lMBI:R ltA - PAO. I 

la verband met de komende 
feestdagen zal het eerstvol
gende nummer van ons 
weekblad vroeger verschij
nen dan gewoonlijk. 
Kopy voor dit nummer dient 
u i t e r I ij k Dinsclagmorgea 
a.s. (eerst postbestelling) in 
het bezit te zijn van de re
dactiesecretaris G. Stempher, 
Prinsengracht 1079 te Am
sterdam. 

gemeen het bijbrengen van waardering 
voor de kunstuitingen en de culturhisto
rie. 
. In kan niet aannemen, dat de heer 
v. 0. hiertegen bezwaren zou hebben. 

Wat is maatiiChappjjleer? 
Zijn angst voor de lessen in maat

schappijbeschouwing op de school ge
tuigt van een wantrouwen t.o.v. de Ne
derlandse onderwijzers en leraren. 

Maatschappijleer is niet noodzakelijk 
alleen maar "politiek in de school". In
tegendeel, het gaat hier om het wekken 
van belangstelling voor de geestelijke 
waarden van onze huidige maatschappij, 

De eerlijke leraar (en hieronder mag 
ik toch de grote meerderheid van mijn 
collega's rel'<enen) heeft hierbij geen be
hoefte aan het voeren van politieke pro
paganda voor eigen partij of denkbeel
den. 

ad 7. De J.O.V.D.-resolutie wenst tot 
uiting te brengen, dat ieder die geschild 
is voor het volgen van hoger onderwijs, 
de mogelijkheid moet hebben om, on
geacht zijn financiële draagkracht, deze 
studie te volbrengen. 

Het brengen van offers zal daarnaast 
toch blijven bestaan. 

De student immers kan pas op vrij late 
leeftijd overgaan tot het sticllten van een 
eigen gezin en moet nog beginnen met 
het opbouwen van een carrière op een 
leeftijd, waarop vele anderen reeds een 
ruime levenservaring hebben kunnen 
opdoen. 

Nogmaals. het volgen van onderwijs 
behoort niet een gunst te zijn, maar een 
recht voor ieder kind en jong mens, dat 
hiervoor de capaciteiten bezit. 

Met de punten 6 en 8 H!) ging de heer 
v. 0. accoord, rest mij slechts mijn leed" 
wezen erover te moeten uitspreken, dat 
de heer v. 0. blljkens het slot van zljn 
ingezonden artikel slechts bereid is gel
den beschikbaar te stellen voor de gees
telijke opvoeding van onze jeugd, indien 
hij daar ook een toekomstige bate uit 
ken verwachten. 

De inzender kan gerust zijn, verbete
ring van het onderwijs geeft een grotere 
kans op het vinden van levensgeluk voor 
onze jeugd. 

Groter levensgeluk is niet in geld uit 
te drukken, het is eenvoudig onbetaal
baar! 

De heer v. 0. wil, zonder boosaardig
heid beweren, dat de J.O.V.D.-resolutie 
afkomstig had kunnen zijn van een so
èialistische partij. Hij vergist zich; vóór 
het openbaar onderwijs vecht in open
baarheid slechts de V.V.D. 

De heer v. 0. verwart de begrippen 
"socialistisch" en "sociale rechtvaardig
heid". 

J.O.V.D. en V.V.D. zijn er terechttrots 
op, dat de sociale rechtvaardigheid be
hoort tot de steunpilaren waarop zij 
haar liberale geestelijke organisaties veli
tigden. 

Men noemde de socialisten indertijd 
door haar felle strijd vaak ,,vuurrood". 

Welnu. naar mijn mening heeft de 
J.O.V.D. door haar overpeinzing van de 
huidige onderwijsproblemen bewezen 
niet vaalblauw maar bruisend vuur
blauw te zijn! 

P.C. BOEVé. 

Op zeer gunstige voorwaarden 
le Hwotheek vanaf S*% 

en voor de boerderijen 
vanaf 3:14% 
Offerte zonder verplichtingen 

Alg. Assurantiekantoor 
van Asbeck 
Diepenhelmseweg Sl GOOR 
tel. K 15470-816 b.g.g. 896 
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Flitsen van Het Binnenhof (liJ 

.. Teamwork .. van onze Kamerfractie· De P.B.O •• Harde noten 
voor minister De Bruyn • De P.B.O.-thermometer in onze kring 
van lauw tot warm • De kemreactoren en hun toepassingen • 
.. suspop11 en .. Bolpop11 

• De heer Korthals weer goed op dreef. 
Vaste Kamercommissie en nieuwe nota. 

I n deze weken van geforceerde be
grobingsal"be4d wordt, als het goed 

is, van de fracties in c1e Tweede Kamer 
veel "teamwork" geliist. Dat ,,team:. 
work", waal"bij men het wer:k ver:deelt 
en elkander aanvult, levert onZe fractie 
op uitstekende wijze. . 

Bij EcOnomische Zeiken· waren het de 
V.V.D.-em Van LeeuWen, Korthals en 
Oomelissen, die hun aandeel leverden 
en .bij Sociale Za'ken {op het ogenblik, 
dat wij dit schrijven, nog niet bei:!dn· 
dligd) waren het de heren Zegering 
-Hadders, Van Leeuwen en Cornelissen. 
· De visie, welke mr Van Leeuwen ont. 

· wikkelde, was bij Economische Zaken 
en bij Sociale Zaken vrijwel identiek. 
Dat ltgt ook voor de hand. 

Er is, in deze tijd meer dan ooit, een 
nauwe semenhang tussen het economi
sche, het financil!le en het sociale ter· 
rein; tussen de economische, de finan· 
ciële (monetaire) en sociale politiek, 
hieronder begrepen het loon- en pr\1S· 
beleid. Wij laten dit dus voor de vol
gende maal. 

Wel eohter willen wij bij deze gele· 
genbeid Vermelden, dat de heer Van 
Leeuwen minister De Bruyn enkele 
harde noten te kraken gaf over de pu
bliekr:eohtelijke bedrijfsorganisatie 
(P.B.Ö.) 

W4nneer die geen ander gevolg zou 
hebben, dan dat zij het gildentijdperk 
doet herleven en de concurrentiegeest 
ateeds meer doet verminderen, dan ne
rnen wij het op voor het beginsel van · 
een gezonde vrije mededinging. 

Een gezonde vrije mededi:lging, dat 
wil , zeggen: binnen de grenzen, welke 
eok • naar moderne JU)erale , opvfl,tting' 
daaraan door moraliteit én · algeineen 
belang worden gesteld, . 

Had de heer Van Leeuwen. met zijn 
aan de kaak stellen van de "afsprake
righeid" (minister De Bruyn bevordert 
deze en minister Zlji:stra gaat er tegen. 
In, zo zei hij), nu ee:1 felle aanval ge
daan op de P.B.O.? Terecht ontkende 
hij dat bij de replieken. 

De P.B.O., zei zei onze geestverwant, 
wotdt ,door ons niet gezien als de alleen
zaligll).akende . oplossing voor de orga
nisàtie van het bedrijfsleven. 

Een bepaalde antipathie bestaat in 
onze kringen niet tegen deze organisa
tie, mits de bedrijf- en productsohappen 
op basis van vrijwilligheid worden ge
vormd. "Onder dit "mits" wijst de ther
mometer van sympathie in onze kring 
van lauw tot warm'' flil.ldus de heer Van 
Leeuwen). 

••• 

1 n het kader van de behandeling van 
de begroting van Economische Za

ken kwam ook de nota inzake het in 
Nederland te verrichten onderzoek op 
het gebied van kernreactoren en hun 
toepassingen aan de orde. 

Het is onmogelijk, in deze thans be
perkte rubriek ook maar enigermate 
een overzicht te geven van het hierover 
gevoerde debat. 

Dat wil echter niet zeg.gen, dat deze 
zaak van weinig belang zou zijn. Het 
tegendeel is het geval. Zij is van enorm 
beiang, ook en vooral - zoals onze 
geestverwant de heer Korthals aantoon-
de - voor het bedrijfsleven. · 

Er li•gt, naar hij opmerkte, hier een 
geweldig terrein voor de private sec• 
tor. Men denke aan de kernenergie in 
scheepvaart en luchtvaart voor de 
voortdrljVIing. 

In het rapport van de delegatie naar 
Genève is ook gewezen op dè toepas
sing op het gebied van chemie, metal· 
lurgie, teohnologie, voorts op de medi.; 
sohe, biologische en landbouw-aspecten. 

SIMPLUS 
BRANDBLUSSERS 

Officiëel goedgekeurd 
Talrijke attesten. 

Veel meer w••rd 
den de kostprijs! 

SIMPLUS N. V. 
OORDRECHT 

MINISTER DE. BRUYN 
...... harde noten ...... 

Bijzonder belangwe~kend noemde de 
heer Korthals wat ten deze bescbreven 
is in de Economisoh-Statistiscbe Be· 
richten van 14 September in een artikel 
van drs P. H. M. Cremers ("Scbijnwer
per op atoomstad"). Daar wordt een 
.waarlijk indrukwekkende opsomming 
gegeven van alle gebieden, waarop het 
gebruik van het "bijproduct" van de 
kernreá.ctor, de radio-actieve isotoop, 
reeds een feit is of binnenkort zal gaan 
wo_rden. · 

Het was ook met het oog op dit alles, 
dat minister Zijlstra nog niet zo lang 
geleden sprak van een te verwachten 
"industriële revolutie". 

Er is nu een goede organisatie van (Ie 
samenwerking van overheid en bedrijfa
Ieven geschapen, onder voorzitterschap 
van dr H. M. Hirsohfeld. · 

In tegenstelling tot de heer Neder
horst (Arb.), die hem te zeer verwant 
achtte aan het particuliere bedrijfslè~ 
ven oin 'als "neutrale voorzitter" op te 
treden, vond de de heer Korthals het 
van grote betekenis, dat eén figuur als 
dr Hirsohfeld bereid gevonden· is; het 
voorzitterschap op zich te nemen. 

Niet alleen omdat hij het vertrouwen 
van partijen heeft, maar ook omdat zijn 
vvoegere loopbaan waarborg is, dat het 
algemeen belang door hem W6rdt on
derkend, en omdat het van betekenis ie, 
dat zijn grote internatic.nale ervaring 
ook in deze problematiek ten nutte kan 
.worden gemaakt.· 

Het was bewonderenswaardig, zoals 
de heer Korthals zich reeds in deze ge
heel nieuwe materie bleek te hebben in
gewerkt en van "SuSip<>p' en "Boipop" 
sprák alsof het de poppen van zijn jong
ste dochter waren. 

Nederland zal namelijk betrokken 
zijn bij vier reactorprojecten: de in Ne
derland te bouwen Suspop en de Mate
rials Testing Reactor, zomede - in het 
kader van de samenwerking met Noor
wegen - de reeds bestaande kleine ex
-perimentele reactor in Kjeller en de 
door Noorwegen uit te voeren Boipop 
CBoiling Water Reactor)-plannen. 

Hel gaat hier in meerder'heid echter 
. niet om kernene~e-reaetoren, maar 
om research-reactoren. 

We moeten het hierbij laten. Sleehts 
zij nog vermeld, _dat er wel een vas-te 
Kamercommissie voor de kernenergie 
zal kom.en en dat minister Zijlstra op 
aandrang ,voora~ van. de heren Korthals 
en Nederhorst met deze commissie o.a. 
onder het oog zal zien, een nieuwe nota 
te leV"eren, waarin, zoals de heer Kort
hals het omschreef, "de wetensohappe
lijke en technische stand in Nederland 
wordt uiteengezet en waarin voor-name
lijk vergelijkingen met het buitenland 
worden gemaalü". Een nota, welke hij 
noodzakelijk achtte. omdat de Staten
Generaal in de naaste toekomst tot 
belangrijke beslissing< a (ook financiële 
beslissingen) zullen worden geroepen. 

• * * 
ne heer Oornelissen bespra:k ver-

sohillende mi.ddenstandsproble· 
men, waaraan, naar wij aannemen, on· 
ze middenstandsmedewerker nu of in de 
naaste toekomst wel aandacht zal 
sC!Mnken. A. 
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Builengewone Algemene Vergadering 
op 14 Januari a.s. 

Op zaterdag U Januari 1956, des voormiddags te elf uur wordt In Bellevue 
te Amsterdam de Buitengewone Algemene Yergaderinc van OIUle Paftij 
gehouden. 

De Agenda luidt als volgt: 

1. Opening door de voorzitter. 

!. Verslag van de Commissie voor de Notulen vaa , c1e Jaarlijkse 
Vergadering vanHen 23 April 1955 te Haarlem. 

S. Benoeming v~ de Notuleneommi88Ïe voor c1e JlulteJlgewone 
Vergadering van 14 Januari 1956. 

4. Bespreking van het besluit van de VerkiezingsraA41 van • Novemlter 1111 
en tleflnltleve vaststlelllng van de cloor de Volkspartij ..oor Vi'tJMN -
Democratie ln te dienen candidatenlijsten voor de ln 1956 te houden 
periodieke verkiezing van leden van dé Tweede Kamer der Staten-G_ .... 

6. Sluitmg door de voorzitter. . 

De vergadering zal om ongeveer 1 uur wordeR geschorst veor ·tie lulteiL Br 
bestaat gelegenheld hetzij een koffiemaaltijd, hetzij een -rme maaHijll te 
gebruiken. 

De kosten van de koffiemaaltijd bedragen /8,- p.p.,'· van de warme BJalll
tJjd 14.60. 

Aanmeldingen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk w~nsclag u ..... 
nuari 1956, te worden gedaan aan het Algemeen Secre1ariaa.t VMl c1e 'f'.V..O.. 
Konlnglnnegracht 81 te 's-Gravenhage. 

Uiterlijk Woensdag 11 Januari 19tl6 Ingevuld te retourneren aan het Alee
rneen Secretariaat van de Volksparttj voor Vrijheid en Democratie, K011ia
ginnegracht 61, 's-Gravenhage. 
Ondergetekende, 

Naam ........................................................................ : .. ........ · · · ......... · · · · · · ···--···· 

Adres ........................................................ , ...................................................... . 

Woonplaats .................................................................................................. -. 

wenst ter gelegenheid van de Bultengewone A~emeM Vergaderlag op H Jflt
nuari 1966 te Amsterdam te ~rebt'ulken: 

Koffiemaaltijd ad f 3.-
Wa.rme maaltijd ad 1 UiO (f.v.p. doorhaJen wat niet' 'Verlangd wordt). 

·HandtekoiDIJl 

Inzake het vrijheid·.sbegrip 
liberalen en anderen 

van 

(Ingezonden) 

In het hóofdartikel "Het vrjjheidsbe
grip van Liberalen en anderen" van Uw 
nummer d. d. 19 November j.l. en wel 
déze· zin <van de middelste kolom} "En 
hij zegt dan tot een partij, die reeds 100 
jaar geleden de katholieken hier te lan
de de vrijheid schonk om in volle om
vang katholiek te zijn!", is sedért 1853, 
opnieuw in 1953 en weer in de hierboven 
aangehaalde zin, een vernedering voor 
de tot de R.K. Kerk van de Oud-Bis
schoppelijke Clerezy behorende gelovi
gen, stemmend op de V.V.D. of andere 
partijen. 

Dat sedert 9 April 1853 een kerkrech
telijke en politiek Episcopaat hun zetels 
heeft, resp. heeft gekregen en deze laat
ste door de Roomse Curie zover is ge
komen met behulp van de "Vrijheidsge
dachte" van de liberalen, heeft blijk
baar "de vrijzinnigen", zoals de op de 
V.V.D. stemmenden thans worden ge· 
noemd, met inbegrip van de · protestan
ten, benevens die, welke op de andere 
pattijen stemmen, nooit iets gezegd. 

Zelfs de oecumene, of· juist de oecu
mene, is ondoordringbaar voor het kerk
rechtelijke bestaan van genoemde ka· 
tholieke Kerk VAN Nederland. 

Waar Kerk en politiek twee geheel 
aparte opvattingen/beschouwingen zijn, 
vraag ik mij zo langzamerhand af waar 
de Oud-Bisschoppelijke Clerezy een 
openlijk steunpunt kan vinden. 

Zulk een liberalisme, aangehaald in 't 
bewuste artikel, is werkelijk zuiver af· 

·eestemd · op de tegenwoordige tijd V8ll 
vooropstelling van de politiek. 

De Pauselijke katholieke Kerk be
strijdt de V.V.D. in het bekende mande
ment, terwijl déze Kerk juist door bet 
liberalisme Haar Episcopaat kreeg en 
Het heeft kunnen uitbreiden. 

Ook deze Kerk is een massale, acîbt 
macht de grondslag v,oor haar bestaaD. 
Dit was het doel van Haar ,,Herstel wm 
de Hiërarchie". Dl!t de protestantse Ker
ken met de V.V.D. met groot genoegep 
blijven spreken over "Herstel" in plaaäS 
van "Instelling", zit de · oecumene en 
de briefschrijver in de weg. 

Laatstgenoemde heeft daarGm niet d.e 
V.V.D.-dag van 17 September j.l. met de 
daarbij behorende Thorbecke-herdem
king enig gevoel van medeleven kunnen 
geven. 

·Toen de politieke Aartsbisschop te 
Utrecht, Kardinaal De Zong, naar zijl1 
laatste rustplaats werd gedragen, luidden 
de Domklokken. De kerkrechteU,Jiste 
Aartsbisschop van Utrecht, Mgr Prof. Dr 
,Andreas Rinkel,· die door zijn plaats iD 
de oecumene een wereldbekendheld .".. 
niet, zal wel. zonder. deze klokkentonen 
de Hem toekomende rustplaats vinden. 

De vrijheidshulde van de V.V.D.-uii
spraak, ais boven aangehaald zal éle 
Oud-Katholieken die dit leen,' in blllD 
geloof hebben versterkt en hebben doen 
denken "Waar moet het heen met de ;w
lftiek en de Kerk?" 

Met dank voor Uw aandacht, h01l8-
achtend, 

S. W. J. Schade van Westnam 

GEHEEL GESLOTEN 

DRAAISTROOMMOTOREN 

oy Jlrómbt~Arq Ab 
Fabrieken te Helsinki en Vaasa 

(Finland-) 

VERTEGENWOORDIGER P. VASSEUR • ZEIST, TEL. 08404 • ~ 
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De heer G. A. de 
op grootse 

Ridder werd te 
wijze · gehuldigd 

Beilen 

Dr P. D. van Royen sehrfJft one: 

Op Dollderdagavond 8 December werd 
· de voorzitter van de redactie van ons 
. weekblad, de heer G, A. de Ridder, door 
: de gehele bevolking van Bellen op groot-

Ie wttze gehuldigd, 
' . Deze huldiging hield verband met het 

lelt, dat de heer De Ridder thans vijf en 
lwlntig jaar in Beilen woonachtig is en 
111et het feit, dat hij op 25 September · j.l. 
ttscheid nam als voorganger der plaatse-' 
lijke afdeling van de Nederlandse Pro
lestanten Bond wegens het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd. 

De lezers van dit blad kennen de heer 
De Ridder slechts als redacteur. Doch de 

1 heer De Ridder is méér dan een wel on-
derlegd journalist, die wekelijks met eea . 

! welversneden pen belangrijke beschou. 
! wingen op staatkundig terrein in ons 
i blad publiceert, Het lijkt ons goed. om 

door middel van dit verslag uit te doen 
komen, dat onze redacteur over nog heel 

! wat meer pijlen op zijn ·boog beschikt. 
j Dit bleek op treffende wijze bij de hul
I •iging te Beilen. 

Als eerste voerde het woord de heer 

H. Thalen, oud-gemeentesecretaris van 
Beilen, Spr. herinnerde aan een uit· 
spraak, die hij ergens gelezen had: "Hoe 
groot ls de actieradius van iemand, die 
naar zijn geweten handelt". Het was 
hem als voorzitter van het huldigings
comit45 gebleken, dat de actieradius van 
de heer De Ridder veel verder in Beilen 
en omgeving reikt, dan hij ooit vermoed 
llad. 

De heer De Ridder heeft zijn talenteu 
in dienst gesteld ten behoeve van allen 
- aldus spr. Namens de buraerij gaf de 
heer Thalen vervolgens een televisie
toestel en een enveloppe aan de heer en 
mevrouw de ~Ïtidder-Stuve, vergezeld 
van een fraai bloemstulk. 

Vervolgens werd het woord gevoerd 
door een lange rij van sprekers, die de 
heer De Ridder dank brachten voor alles 
wat hij ten behoeve van hun verenigin
gen in de loop der jaren gepresteerd 
heeft. Deze organisaties zijn: de afdeling 
Bellen van de Protestantenbond, de 
Oranjevereniging, de psychiatrische in~ 

richting "Beileroord", het harmonie
gezelschap .,Union", de Openbare Lagere 
School, de U.L.O., .,Volksonderwljs", de 

BLYDENSTEIN & Co. N.V. 
ENSCHEDE 

RINNEBU, WEVEBI~, BLEKEKLJ a VERVEBil 
l'abrikanteD n.n Katoen• A Ra)"oD maDufactuna 

0 

0 
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openbare Kleuterschool, de ·Maatschappij 
tot het Nut van het Algemeen en de 
plaatselijke Vereniging voor Vreemdelin
gen Verkeer. 

In zijn dankwoord wees de heer De 
Ridder er op, dat hij zich te Beilen thuis 
voelt en dat zijn vrouw en hij daarom in 
Beilen willen blijven wonen ondanks de 
vele verplichtingen in het Westen des 
lands. Hij achtte het de taak van iedere 
mens, het leven voor elkaar licht en 
prettig te maken. Hij hoopte hierin eni
germate geslaagd te zijn. Tenslotte sprak 
hij zijn hoop en verwachting uit, dat de 
gelegde vriendschapsband bewaard zou 
blijven in de jaren, die hem nog vergund 
zullen zijn. 

Huldeblijken van het Hoofdbestuur en 
de Partijraad van de V.V.D. ontbraken 
op deze dag niet. Rest nog te vermelden, 
dat de huldiging opgeluisterd werd door 
een aubade van het harmoniegezelschap 
"Union" en door een zanghulde op de 
volgende morgen van vijftig ~leuters van 
de openbare kleuterschool te Beilen. Ge· 
lijk een goede Sinterklaas betaamt -
want ook dit hoge ambt vervult de heer 
De Ridder ieder jaar op onnavolgbare 

wijze - tracteerde hij de 3eugdige zan
Jers op chocoladerepen. 

Wij zijn dankbaar - ik spreek hier 
als inwoner van Beilen -, dat de heer 
en mevrouw De Ridder b1 Beilen blijven 
wonen en aldus hun voortreffelijke 
krachten in dienst zullen blijven stellen 
van de dorpsgemeenschap, en ook - ik 
spreek hier als lezer van ons weekblacJ 
- de de heer De Ridder de lange en ver
moeiende reizen naar Amsterdam en 
Den Haag in dienst van blad en partj 
wil blijven voortzetten; zolang zijn kl'ach
ten zuliks toelaten. De heel- De Ridder ie 
ondanks - of juist door? - zijn veel
zijdige leven vitaal en jeugdig van aan
zien en inborst gebleven. Nog vele jarea 
moge hij aan ons blad verbonden zijn ea. 
een centrale figuur van Bellen blijven! 

Het Algemeen Secretariaat van 
de Volkspartij voor Vrijheld en 
Democratie la geveetlgcl Konln· 
gtnnegracht 61 te '•·Gravenhace, 
telefooR 111768 en 1US7G, ~ro 

67880. 

PtV. Staaldraadkabel· ea Rereuleetouwfabrtc6 
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Ons maatschappelijk ·leven 
tegenstrijdigheden 

• 
Zit 

lt DllC.DIBBR Ulflf - P.&Q. ·• 

vol met 

Ook bij het onderwijs blijkt vaak, dat theorie en praktijk 
elkaar in geen enkel opzicht dekken 

Roewel - er -ersijcla vaa doordrongen raakt, dal; de niet te Muiten Miad!Juit
ltreidtng- la het Westen de8 lulda steeds ingewikkelder problemen met dch 
ln'én&"-. blijft men anderzijds in de pote .ted- nl.Uien naar mogelijkheden, OID 

tie groei te bevorderen door manesatie van om8&"g-de gebleden en so mogelijk van 
«eiDeeatea, het aantrekken van industrieën en heit; scheppen vaa een aantr~ 

lijke woongelegenheid. 
Niemand haalt het in zijn hoofd een voorstel te doen, dat de groei der steden zou 

kunnen beper~ - daardoor de oplossing van allerlel nijpende vraagstakken zou 
kannen bevorderen. 

In brede kring dringt de opvatting door, dat te grote scholen el'llllll;ige bezwaren 
llebben, IDa&r desondanks den we het· verschijnsel, dat elke s,chool, als ~ daartoe 
III8AI' enipzlns de kans krijgt, tracht llit te groeien tot een grote of zeer grote schooL 
Men kent de bezwaren van scholen-als-kazernes, doch leerlingbeperking wenst men 

doorgaans niet. 
Ons maab!lchappelijk leven zit vol van deze tegenstrijdigheden. 
Theorie en praktijk dekken elkaar telkens in geen enkel opzicht. 

Een duidelijk voorbeeld daarvan kan 
men bij het onderwijs zien. 

Al jaren achtereen is van vele zijden op 
bet feit gewezen, dat veel te veel leer• 
Jingen onderwijs volgen, dat boven hun 
macht gaat. W'l.nneer een vijfde deel der 
leerlingen van de lagere school . tussen
tijds - d.w.z. voor het geheel doorlopen 
)lebben van de zes klassen - de school 
verlaat, eén derde deèl der ulo-leerlingen 
.de eindstreep niet haalt en de helft van 
de leerlingen van de middelbare school 
:het niet tot het behalen van het eind
diploma weet te brengen, iä het duidelijk, 
'dat duizenden kinderen op voor hen on
geschikte onderwijsinrichtingen zijn ge
plaatst. 

Niemand kan in ernst beweren, dat dit 
voor verbetering niet vatbaar zou zijn. 
Integendeel: van vele zijden is betoogd, 
dat aan deze toestand een einde zou moe-

. ten komen. Het gaat niet aan, zo rede
neert.; ~n, dj~, Sta.;~ot .. te Jaten opdraaien 

, voor de kosten van het onderwijs aan 
'kinderen, die, om welke reden dan ook, 
een voor hen verkeerde opleiding volgen. 

De bij het ulo en vhmo betrokkenen 
weten beter dan wie ook, dat zij ieder 
jaar leerlingen in de eerste klassen heb
ben, die het hoogstens een paar jaren in 

· de school uithouden. 
Aan de hand van jarenlange ervarin

gen weet men, dat de:;;e toestand normaal 
ia geworden. Maar desondanks blijft men 
streven naar een flink aantal eerste klas
sen als toevoer voor de school. Dat men 
in de hogere klassen dan maar met enke
le leerlingen zit, dat men na I A, I B, I C 
en I D niet hoopt op, VI A, VI B, VI C 
en VI D, och, daarover behoeft hier ver
der niets te worden gezegd. 

Een dergelijke hoop immers vindt in 
de ervaringen geen enkele grond. Boven-

Vrouwengroep v.v.o. 
Afd. Amsterdam 

0 
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12.45 UUR 

BEZOEK AAN DE 
EFFECTENBEURS 

TE AMSTERDAM 
(Beursplein 5) 

Onder deskundige voorlichting en 
rondleiding. 

Ook leden van V.V.D.-vrouwen
groepen elders kunnen aan deze 
excursie deelnemen. 
Introductie van niet-leden is toe
gestaan. 
Aanmelding tot uiterlijk Maan
dag 2 Januari aan het Bureau 
V.V.D., Afd. Amsterdam, Hee
rengracht 36, (tel. 46003). 

dien: de ruime aanvoer in de onderbouw 
maakt het mogelijk te komen tot een 
geselecteerde bovenbouw met een eind
klasse, die de grootst mogelijke kansen 
biedt op een goed eind-examen-jaar van 
de school. 

Het tekort aan leraren 

Er is in de laatste tijd opgemerkt, dat 
met name het peil van het vhmo kwalita.. 
tief daalt. Men heeft daarvoor allerlel 
argumenten, aangevoerd. Het komt mij 
.eèhter voor, dat deze daling niet zo er~ 
stig is, omdat er ruimschoots kon wor. 

·· den geselecteerd in de lagere klassea. 
zonder dat het bestaan der school. daari
mee gemoeid is. Een ander feit ligt moeJr 
!ijker, nl. het tekort aan leraren. 

Dr Beekman heeft dezer ~dageti ln El
seviers Weekblad nog eens herhaald, wat 
dr Luning Prak al jarenlang heeft be
toogd: er is een teveel aan leerlingen bij 
het vhmo. Eén van de gevolgen daar
van is een tekort aan leraren. Maar ilt 
vraag me af, wat het nut van deze beto.
gen is? 

Wat kunnen we doen tegen een te veel 
aan leerlingen bij het vhmo en het ulo, 
als van die zijde met alle macht ge
streefd wordt naar grotere bloei, dat ia 
naar uitbreiding van het aantal leerlin
gen en scholen. 

Ik wil het anders formuleren: Hoe zou
den het vhmo en het ulo reageren, wan
neer vandaag de dag de maatregel van 
kracht zou worden, dat het aantal eerste 
klassen slechts 75% van het vorige jaar 
mocht zijn? 

Een ondenkbare maatregel ? Wellicht. 
Maar hij werd eens genomen. 

In 1934 dwong de wereldcrisis tot in
grijpende bezuiniging op de Nederlands
Indische overheidsuitgaven, zo vertelt dr 
Posthumus in zijn boek Levensgeheel en 
school (Van Hoeve, Den Haag), toen de 
toenemende werkloosheid onder intellec
tuelen de wens opwekt\\ om te komen tot 
~ernauwing van de· weg naar de groep 
der "mAnagers". 

De Regering stelde toen voor het aan
tal eerste klassen der middelbare scholen 
te verminderen met 25 pct. Dit voorstel 
wekte een stroom van verzet in Volks
raad en pers. De Regering stelde daarop 
de beslissing uit tot na afloop der toe
latingsexamens en kon toen mededelen, 
dat de maatregel niet behoefde te wor-

. den uitgevoerd, omdat de aanmelding van 
geschikte leerlingen reeds ",vanzelf" vol
doende was verminderd. 

Het zal duidelijk zijn, dat dit eenvou
dig en geruisloos was bereikt door de 
centrale normen der beoordeling te ver
zwaren, toen bleek, dat men zijn doel was 
voorbijgeschoten, zodat in het beschik
baar gestelde aantal eerste klassen nog 
plaatsen onbezet waren - waardoor de 
schoolgeldopbrengst zou worden vermin
derd - werd, even geruisloos, nog een 

aantal oorspronkelijk afgewezea. leerlin
gen toegelaten". 

Meer belangsteDing voor 
intellectuele beroepen 

De belangstelling voor de intellectuele 
beroepen is in de laatste jaren sterk toe
genomen. Met de snelle bevolkingsaan
was vormt zij de belangrijkste oorzaak 
van de groeiende stroom van candidaten 
voor vhmo en ulo. 

Die kan niet worden ingedamd door 
verzwaring van toelatingseisen. 

Wij beschikken nog altijd niet over de 
daarbij te stellen betrouwbare normen. 
De tests wekken nog steeds niet voldoen
de vertrouwén om. er zich op te verlaten. 
We spreken wel over. I.Q.'s van 110-120 
voor Ulo, van 125-130 voor VHMO, doch 
geen school heeft er zich, bij mijn weten, 
een toelatingsnorm van gemaakt. 

Ook de toelatingsexamens bevredigen· 
niet, terwij} verder de geschiktheidsver
klaringen van de schoolhoofden al even
min een volkomen zekerheid insluiten. 

Men blijft dus ten aanzi_en van de m,id~ 
delmatige leerlingen min • of meer gok-· 
ken. Wie weet, wat er nog uit de jongen· 

Mr Willinge Gratäma. 
fractievoorzitter van 

,de V. V.D. in de Staten 
van Gelderland 

Naar wij vernemen, heeft de heer A. 
Schouieri, fraetièvoorzitter van de V.V.D. 
in de Provinciale Staten van Gelderland 
te kennen gegeven, dat hij wegens zijn 
leeftijd zijn functie als zodanig wenst 
neer te leggen. 

De heer Schouten blijft evenwel deel 
uitmaken van de fractie. 

De heer mr S. Willinge Gratama is de 
heer Schouten als fractieleider opgevolgd. 

Viering van onze 
Nationale Feestdag 

(Ingezonden) 

Met belangstelling las ik de Flits van 
het Binnenhof inzake 5 Mei. Het zal m.i. 
vrijwel onmogelijk zijn voor deze dag 
een bevredigende regeling te treffen, zo 
lang Koninginnedag, 1 Mei en 5 Mei sa
menvallen binnen één week. 

De moeilijkheden zouden vrijwel ge
heel verdwijnen indien ons land (naar 
Engels voorbeeld) een bepaalde vaste da
tum zou aanhouden als (imaginaire) 
verjaardag van het Staatshoofd. Voor 
Nederland is geen betere dag denkbaar 
dán 31 Augustus. Aanvaarding van deze 
gedachte zou het mogelijk maken, de 
herdenking van de bevrijding het volle 
pond te geven. 

Het gesol der laatste jaren met 5 Mei 
is deze dag onwaardig, tenzij men in 
brede lagen de 5de Mei zo weinig belang
rijk vindt, dat waardige herdenking over
bodig geacht wordt. 

U dankend voor de aandacht welke U 
aan deze opmerking wilt wijden, teken ik 

Hoogachtend, 
A. L. VAN BEEK HZN. 

Betaling contributie
atdrachten 

Voor de goede orde vestigen wij er 
nogmaals de aandacht op, da.t contribu
tie-afdrachten en andere betalingen uit
sluitend dienen te geschieden via giro
rekening 67880 ten name van de Secre
taris van de Volkspartij voor Vrl;jbeid 
en Democratie te 's-Gravenhage, of op 
de rekening van het Hoofdbestuur vän 
de Volkspartij voor Vrijheid en Demo
cratie bij het Bankierskantoor R. Mees 
& Zoonen te Rotterdam. 

groeit ! Wie kan zeggea., dat de jollcela: 

Diet ineena "llitschiet" - eenmaal tot 
wat meer inzicht gekomen, DOS eena <ttell 

behoorlijke leerling wordt. 
Dese opmerkingen 1tan mea. leder jaar: 

weer horen. Het zijn ook deze ced&cbt.eao: 
waaraan vele ouders zich vastklampeo.. 
En inderdaad komt het voor, dat een joa

gen of een meisje na een of twee jare& 

uitschiet en een ban doorbreekt. 

Van Moarik 

CGPie voor deze rubriek te zenden n..,: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexanct.
rtraat 16, ·Haarlem. 

Een verslag en een 
goede raad 

Driebergen ia het seizoen be-
gonnen ,,met een groot aan

tal dames", die "geboeid geluW.. 
terd hebben" naar een causerie 
van mevrouw mr E. Veder-Smit, 
over .,,Een jaar Ststenlid". Weini
goen hadden verwacht, dat het 
werk van ee11 Statenlid zo veel
omvattend is. 

Er werd veel gediscussieerd, 
wat altijd een teken is van goede 
belangstelling. 

Behalve dit verslag kwam er 
nog een brief van mevrouw Hum
me-Ammerlaan. Zij heeft een 
paar gevallen meegemaakt van 
vrouwelijke leden elders, die zich 
afzijdig houden, omdat ze "nie
mand kennen". 

Zij raadt de vrouwelijke be
stuursteden van partij-afdelingen 
of van vrouwengroepen aan, de 
vrouwelijke .leden in haar woon
plaats op te zoeken, teneinde de 
band te versterken en op te wek
ken tot een meer actieve deelna
me. 
Wij onderschrijven deze raad tea 
volle; wij vinden het heel, heel 
nuttig. 

J. H.S. 

Nog steeels vermist 
N og steeds hebben wij niets 

gehoord over de nummers 2 
en 3 van het (blauwe) Documen.
tatieblad van 0. K. en W. Ze zijn 
voorzien van ons ronde vignet e11 
per abuis op de conferentie mee
genomen. 

Gaa&"lle even bericht. 

Verloting 
vlachtelillgenhulp 

N og niet ingewisseld zijn cie 
lootjes genummerd: 51 - 52 

- 53. 

Verslag conferentie 

D it verslag is in de maak. Wlie 
wil een exemplaar hebben? 

Gaarne even bericht vóór 1 Jan. 
De ,.oplaag" hangt er van af. 

J. H.S. 
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N. V. Scheepswerven "PIET HE IN" 
v.h. Fa. W. SCHRAM & ZONEN 

.Werven te Bolnes en P~pendrecht 

N.IEUWBOUW EN REPARATIES 

Verbouwen van Sloopschepen tot Motorboten 
inclusief inbouw en revisie van motoren 

DWARSHELLINGEN 2 X 115 meier 
geschikt voor het zwaarste materiaal 

D R 0 9 G D 0 K 115 X 30 meter 
geheel overdekt 

Telephones: 

Rotterdam: 71854-77355 - Dordrecht: 8774-8329 - Ridderkerk: 21S-S02 
voor werf Bolnes Papendrecht Bolnes 

!!IE .I II.••···•··•: i Firma Willern Kleijkamp 
Lijnbaan 66 

ROTTERDAM 

• 
ROTAN MEUBELEN 

BOURGOGME-
MANDJES 

BLOEMWERKEN VOOR JUBILEA 

VERSIERINGEN VOOR RECEPTIES 

BRUIDSBOUQUETTEN ENZ. ENZ. 

tmmtnK DE LAnGE 
v/h J.C. pe LANGE'S Koninklijke Tuinbouwinrichting 

Hofleverancier van H.M. de Koningin 

MEENT 125 - ROTTERDAM - TELEFOON 27977-22303-20999 

LEDERWAREN REISARTIKELEN 

Lijnbaan 511 

Nieuwe Binnenweg 245 

Noordmolenstraat 7 

Nieuwe Binn~weg 3411 
Beijerlandselaan 190 
Hoogstraat 80 <Schiedam) 
Telefoon kantoor 21122· 

Kalverstraat 
Amsterdam 

Bastel 
Mes~en - Scharen - Gero 

Detail- en Groothandet 

Spuistraat 
Den Haag 

Lijnbaan 
Rotterdam 

N.V. MACHINEFABRIEK EN REPARATIEBEDRIJF 

J H KELLER Rotterdam~O. 
• • Schaardijk 81 

Rijdbare kraan van 13 tón. 
Levering, inbouw, reparatie en onderhoud van dieselmotoren 
Aanleg, onderhoud en reparatie van electrische licht. en 
krachtinstallaties voor schepen. 
Onderdelen, scheepsschroeven, zoetwaterkoelers, enz. 
Levering en montage van mechanische installaties voor de 
zuivering van afvalwàter. 

Briefadres: Rotterdam-0. 
Telegram-adres: Keimotor Rotterdam 
Telefoon: Rotterdam ....................... 112980 

Na 17 uur: Onderdirecteur 112981 
Portier 112982 

lNTERN. MEUBELTRANSPORTEUR EN EXPEDITEUR 
• Verhuizingen en transporten onder volle garantie 
• Verpakkingen voor zeetransporten naar alle werelddelen 
• Ruime, droge bergplaatsen voor inboedels 

Let op het j u i s t e ádresl 
iNSULINDESTRAAT 260-291 (hoek Bergweg) 
Rotterdam-C. Telefoon 'i6021 

TELEVISIE RADIO 

WILLEM DE JONG 
Voorheen PASSAGE 

Specialisten einde 19011 

KORTE HOOGSTBAAT 16 

Telefoon 117MO C3 lijn-I 

Tussen Gerzon en V. & D. 

GRAMO TAPE-R.b:CORDERS 

N.V. OBSERVATOR 
ROTTERDAM, WESTZEEDIJK 52, TEL. 11152t 

FABRIKANTE VAN: 

NAUTISCHE INSTRUMENTEN 
MANOMETERS, THERMOMETERS, 
PYROMETERS, T AC HOM ETERS, 

Agenten voor Zeekaarten en 
Nautische boeken. 

REPARATIES OP KORTSTE TERMIJN. 

Voor Chemisch 
Reinigen met 

FIX-COUPE 
NABEHANDELING 
(waardoor de coupe 
van teder kledingstuk 
onberispelijk hersteld 
en de textielvezel ver· 
jongd wordt>· 

Ch ~mi sch Relnlglngs "edrljf 

Van Alphen 
ROTTERDAM: 
HOOFDKANTOOR: 
Oostzeedijk 206- 208, 
telet. 28026, 26669, 

111733 (2 lijnen) 
Dordtse toa" 110. 

tel. 17494 
Burgem. Hottmonpl 2, 

tel. 25861 
Crooswllkseweg 41. 

tel. 116952 
le Pijnockerstroot 132, 

tel. 83990 .. 

BETONPAAL 
r U .N· D lil R 1 N G Bl N 
,.STSTEIDI Dil WAAL" 

--··---·· ···-···-·-
~~~~TI~fg~~~~~[~t~i~~ t ~ t ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~E ~~~ ~t ~~~:::: 

Ruim 4,0 jaar ervaring - 10, 16, 20, 
25, 80, 36, 40, 60, 60, 70. 80 ton. 

Voor venterldD& eu nieuwbouw. 

Ook IN fabriekeD · kerken 
scholen huizen. 
Door het gehele land. 

DE WAAL'S INDUSTRIE N.V., 

A'dam, Tel. 81810, Geu. Vetterstr. 58 
R'DAM, Tel. 65219. Tburledeweg I 

• 
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Pieter Schoen & Zoon N. V. • Scheepsverven • Rotterdam 

TANKRITE VERFSYSTEEM 
voor de protectie wan de binraenlcarat 11011 tana 

NUCOL SCHEEPSHUIDVERVEN 

WILTON-FIJENOORD 
ROTTERDAM SCHIEDAM 

:;cheep•bouw 
Machinebouw 

Reparatie 

DriJvende dokken van 4500 
tot 46000 ton hetvermogen 

W. F. - Bofors geschut 
Geschutrevisie 

Motoren type M.A.N. en Doxford 
Turbines 

SNIKKERS' HANDEL MIJ. N.V. 
OVERSCHIE • TELEFOON 87045 (3 LIJNEN) K 1800 

* 
DRAAD - DUNW ANDIG - VLAMPUPEN 

FITTINGS FLENZEN LASBOCHTEN 

FABRIEKSKACIIELS 

~ .. modern~ . 

BINGHAM &·co. zonwer1ngen 
jalouzieiin 

"luxaflex" 

HINGHAM & CO. 
sohiedam 

• 

de JJUJe•t e6eetie11e 11ert 11oor de bodem .,... nfeu111e .chepe~~o~ 

A. VAN HOBOKEN & Co. 
ANNO 1114 

DEVIEZENBANK 

• 
PARJD.A.A.M 11-M, RL. 110110 <' Qlnea). ftiL1Im lllW 

ROTTERDAM 

Scheepswerven Gebr. van Diepen N.Y. 
TE 

WATERHUIZEN 

BIJ GRONINGEN 

* 
BOUW VAN KUSTSCHEPEN TOT 1300 TON 

" 

N.V. Vereenigde Touwfabrieken 
GEVESTIGD TE ROTTERDAM 

'a-GRA VENWEG 284, TEL. 11.40.80 

* 

f' abrilcan ten Yan: 

STAALDRAADKABELS 
HERCULESTOUW - PYTHONTOUW 
SISAL- EN MANILLATOUWWERK 

• 
Bn van de welbeleende VBRTO-PRODUCTBN: 

JABO 
VELVETO 
UNIRO en 
COC OS 

·~ yloerbeclekklnt • 



VRIJBEID EN 
DEMOCIATIE 

Zaterdag 24 December 1955 - No. J80 

€en pretti~ ~er6tJee6t 
• 
en een 

<gelukki~ érzieuwjaar! 
\, 

WEEKBLAD VAN DE VOLKSPARTI~ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

GEKOMEN UIT DE WINTER, 
DE WINTER TEGEMOET ... 

I n de oude kronieken van Engeland, waarin als 
in alle oude geschiedenisverhalen, waarheid en 

verdichtsel dooreengemengd zijn, wordt ook be
schreven, hoe de Angelsaksers in de zevende eeuw 
onzer jaartelling tot het Christendom zijn bekeerd. 
H. A. Lunshof ontleent er het een en ander aan in 
zijn boeiende driedelige geschiedenis van Engeland. 

Daar was - zo wordt ons verhaald - een koning 
Edwin, die om politieke redenen een huwelijk wilde 
aangaan met Ethelburga, de dochter van de koning 
van Kent. Hij hoopte daardoor op de duur North
umbrië en Kent te verenigen. 

Deze koning Edwin nu was een heiden, doch 
, Ethelburga hing het Christendom aan. Haar vader 

en zijzelve zijn bereid in het huwelijk te bewilligen, 
op voorwaarde, dat Paulinus hun bisschoppelijke 
raadsman, haar mag vergezellen. 

Dat gebeurt. En al heel spoedig begint dus Pau
. linus pogingen aan te wenden om koning Edwin te 
· bekeren. In de kronieken nu zijn ons de besprekin
"gen overgeleverd, die Edwin met zijn raadsleden, de 
ridders en krijgsoversten ove.r dit gewichtig onder
werp hield. 

Zij zitten in de grote hal van de_ koningsburcht 
bireen. Het Christendom is hun vreemd. Zij hebben 

· altijd hun eigen goden gediend. Maar ja...... wat 
zullen ze er van zeggen? 

Dan neemt een der krijgsoversten het woord en 
zegt: "Koning, het is er mee als in wintertijd, wan
neer gij met uw graven en baronnen aan tafel zit. 
Het vuur vlamt helder op, uw hal is verwarmd, 
maar buiten klettert de regen neer of het sneeuwt 
of stormt. Daar komt een kleine vogel naar binnen 
gevlogen, de ene deur in, de andere uit. Dit korte 
ogenblik is hij bevrijd van het winterse weer en 
deren hem sneeuw, noch storm, noch regen. Maar 
dat duurt slechts een wijle. Gekomen uit de winter, 
gaat hij de winter tegemoet. Aldus is het met ons 
leven; wij weten niet wat vooraf is gegaan. Wij 
weten niet wat volgen zal en dit is voor ons een 
droeve zaak. Als de nieuwe leer ons méér zekerheid 
kan geven, lijkt het mij verstandig haar aan te 
nemen". 

Zo spreekt de krijgsoverste. 
En dan is daar de opperpriester Coiffy, de 

man dus, die eigenlijk in aller oog geroepen schijnt, 
de oude, heidense godsdienst te verdedigen. Maar 
die zegt tot aller verbazing: "Heer Koning, ik heb 
uit de aard van mijn bezigheden onze oude goden 
beter gediend dan wie ook. En wat heeft het mij 
gebaat? Ben ik de aanzienlijkste in het land of de 
rijkste? Neen. - Dus zijn onze goden l,Tiachteloos, 
daar zij niet in staat zijn hun beste dienaren het 
beste te geven. Er is dus allès voor te zeggen, om 
hen in de steek te laten en het nieuwe geloof te 
omhelzen". 

De daad bij het woord voegend, vroeg de priester 
de volgende dag de Koning om wapens en een 
hengst. En dan rijdt hij recht op de heidense tempel 
af en slingert zijn lans in de deur, zodat het wapen 
trillend in het hout bleef staan. · 

Wat gebeurt er? Zonden de goden een bliksetl].~ 
straal neer om de dienaar, die hun geboden over
trad en ontrouw was geworden en hun heiligdom- · 
men beledigde, te verzengen? Ne'en, de speër bleef 
in het hout steken en al wat er geschiedde was, dat 

een jubelende menigte dit voor een godsoordeel 
hield en daardoor, in vernielingswoede uitb'!lrstend, 
zich op de tempel stortte en die verwoestte. 

Deze oude legende heeft m.i. om meer dan één 
reden ook ons nog wel iets te zeggen. Juist, 

nu wij weer voor het Kerstfeest staan. 
Allereerst om het beeld van dat vogeltje, dat komt 

binnengevlogen in de hal, waar het behagelijk is en 
warm. 

Daar voelt het vogeltje zich voor een ogenblik 
veilig beschut. Maar het duurt slechts kort. Geko
men uit de winter, gaat het de winter weer tege
moet. Aldus is het met ons leven ...... 

Zweven en fladderen ook wij mensen van deze 
twintigste eeuw niet voortdurend tussen winterse 
perioden in het wereldgebeuren door? Het is vrede, 
maar achter ons liggen de harde oorlogsjaren met 
al hun barre verschrikkingen, achter ons liggen vier 
decenniën vol oorlo-gen en oorlogsgerucht~l'l:· ~n 
telkens moeten we vragen: wat gaan we tegemoet? 

Over wat geweest is kunnen we praten. Over wat 
komen zal niet. Maar tegenover beide, verleden en 
toekomst voelen we ons gelijkelijk klein, wanneer 
we onszelf de vraag stellen, waarom de dingen in 
onze jaren zijn zoals ze zijn. Wij spreken niet ten 
onrechte van het raadsel der wereldgeschiedenis. 
Maar dat is tevens h>êt raadsel ook van ons eigen 
bestaan cm van àlle leven, dat in zijn ondoorgronde
lijkheid tragisch is. 

Koesteren niet velen zich in de behagelijkheid van 
het Kerstfeest, zoals dat vogeltje zich een ogenblik 
beschut voelde in de veilige warmte van de hal in 
de koningsburcht? 

En zou ook voor onze tijd niet gelden wat wij 
in de woorden van de heidense opperpriester 

ontdekken: dat ook wij de dingen allereerst, zo niet 
uitsluitend pragmatisch, op hun o.i. praktische 
bruikbaarheid, hun nut beoordelen? 

Die priester had immers zijn goden beter gediend 
dan iemand anders. Maar och: wat heeft het hem 
gebaat? En daarom, meent hij, is er alles voor te 
zeggen, c;le oude goden hun congé te geven en het 
nieuwe geloof te omhelzen. 

Nu is het christendom op dit punt, historisch, 
helaas min of meer belast. Die oude Angelsaksers 
zijn niet de enigen geweest wie voorgehouden werd 
dat het toen nieuwe geloof "voordeliger" was. En 
zo lang de mens blijft wat hij is, zal het begrijpelijk 
blijven, dat velén ook na negentien eeuwen ~hristen
dom, in tijden van onzekerheid en verwarring zich 
afvragen of het ,,zin" heeft Kerstfeest te vieren. 

·. K. oning Edwins. opperpriester klaagde dat zijn 
geloof hem niet gebaat had. Daarom zwoer 

hij het af. 
Hij, wiens geboor,te wij op het Kerstfeest berden-

ken, stelde de dingen radikaal anders: wat baat het 
de mens, of hij de gehele wereld wint en hij lijdt 
schade aan zijn ziel? 

"Baat" is wel het allerlaatste wat het Evangelie 
ons voorspiegelt, baat dan in de zin van aanzien, 
rijkdom, macht. 

Sterker: het Evangelie beweert ook niet, dat het 
ons de diepste levensmysteriën onthullen zal. Jezus 
"begrijpt" niet, waarom God Hem de bittere beker 
van het lij den voorhoudt in Gethsemané, Hij "be
grijpt" niet, waarom God Hem heeft verlaten, als 
Hij daar hangt aan het kruis. 

I n November 1940 schreef mevr. Roland Holst 
een vroom gedicht, waarin o.m. wordt gezegd: 

-~ 

...... opeens sprong een springvloeq naar binnen. 
Eén ogenblik hielden we 't veld, 
Tuen smeet gns omver Zijn. geweld 
En onze zinnen vergingen. · 

Maar niet voor lang; weer stonden 
Wij hijgende overend, 
Wetend: wie de vloed heeft gezonden 
Heeft ons hart naar het groot' re gewend. 

Tot het gevaarlijke leven 
Riep ons de Eeuwige stem; 
Kracht heeft ons omho~lg geheven 
Tot het glanzen~le, str?mend uit Hem. 

Het offer der kleine wensen 
Voor alle zelfzuchtig geluk 
Blinkende, heerlijke mensen 
Versehij nen ons Stuk voor stuk. 

Overtuigde belijders 
Ener onsterflijke Idee 
Ernstige, moedige strijders, 
Strijdend met een hart vol vrêe. 

Oneindige Macht, maak ons moedig 
Oneindige Kracht maak ons rots 
Stort Uw gee~t in ons overvloedig, 
Bewaar ons voor valse trots. 

Leer ons, dat lij den en st rij den 
Twee loten zijn aan één stam 
En dat in het duister der tijden 
Het helst streeft naar boYen Uw vlam. 

Als wij met' iets Yan deze gevoelens in ons het 
Kerstfeest tegemoet gaan, zullen wij iets van de 
eeuwige zin van Kerstmis ontdekken. 

DeR. 

~~~~~~~~~~~~~f 

~· In verband met de komende feest- ~ 
Î dagen zal liet eerstvolgende num- ~ 
I mer van ons weekblad verschiinen ri 
~ op 7 Januari a.s. ~ 
~~'l§t~~'$-~~~~~~~<1! 
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Flitsen van Het Binnenhof · (I) 

Loonsverhoging per druk-op-de-knop verleden tiid? • Geen 

algehele vriie loonvorming. maar wel meer differentiatie • Van 

ons evenwichtsorgaan zal veel worden geverC;Jd • Loonsverhogin

gen moeten gekoppeld aan productiviteit en ruilvoet • Meer 

ruimte voor de winstdeling • Bedachtzaamheid bliift geboden. 

D e tijd van de algemet~e loonronden, 
van de druk-op-de-knop loonsver

hogingen, gedecreteerd van één cen
traal punt uit en geheel los van de si
tuatie van de afzonderlijke bedrijf,Jtarl: 
of onderneming, is, naar wij hopen, 
thans voorgoed voorbij. 

Van de drie alternatieven, welke mr 
Van Leeuwen bij het debat over de 

'vrijere loonvorming tijdens de behan
deling van de begroting van Sociale 
Zaken stuk voor stuk uitvoerig be
sprak, koos hij welbewust het tweede 
als streefdoel: een betrel keiijk constant 
algemeen prijsniveau en lonen, ver
hoogd in harmonie met de verhoogde 
productie en ruilvoet. 

Door velen wordt betoogd, dat dit 
niet wel mogelijk is, omdat de handha
ving der volle werkgelege:1heid telkens 
weer inflatoire prikkeling nodig zou 
hebben. 

Onze geestverwant ver><Jaarde echter 
niet zo pessimistisch te zijn, al was hij 
ervan overtuigd, dat van het gevoet 

een algehele contracteer-vrijheid, welke 
ons zou voeren naar het afgekeurde 
derde alternatief (stijgende Ionen en 
prijzen als oorzaak en gevolg van de 
waardedaling van het geld) niet meer 
van deze tijd. 

* * .. 
De constatering, dat een centraal 

gezag over de loonontwikkeling 
niet kan worden gemist, betekent niet, 
dat dit gezag moet W.Jrden uitgeoefend 
door bemoeiing in detail. 

En hiermede was de heer Van Leeu
wen dan gekomen tot de aan de orde 
gestelde en thans ook - zij het met 
pijn - door de Regering en door de 
P. v. d. A.-fractie. aanvaarde vrijere 
loonvorming. 

Gewenst is, zo betoogde onze geest
verwant, dat de mogelijkheid tot diffe
rentiatie al naar bekwaamheid, ijver èn 
prestatie, maar ook naar bedrijfstak en 
bedrijf, in ruimere mate dan thans het 
geval is wordt geopend. 

MR VAN LEEUWEN 
...... niet in herhaling ...... 

van een vrijere loonvorming en als hij 
het goed zag, geloofde hii niet, dat het 
standpunt van de miinister en dat van 
hem hier in beginsel veel uit elkander 
lC'pen. 

Met veel genoegen evenzeer had de 
heer Van Leeuwen geconstateerd, dat 
ook aan de uitwerking vr.n het begins·el 
der winstdeling meer ruimte zal wor
den gelaten. Hoewei men zich in dezen 
voor overdrijving moet hoeden, schept 
de winstdeling de mogelijkheid tot 
meerdere differentiatie van beloning 
per bedrijf (als het tenminste goed 
gaat), terwijl. zij in tegenstelling met 

loonsverhoging geen eigenlijk kasten- ~ 
element vormt. 

We moeten dUs naar een ander sys
teem van loonvorming, '1laar een 
scherpslijper toonde de heer Van Leeu
wen zich ook hierbij weer niet. Hij her
innerde aan het feit, dat hij zowel bij 
de algemene financiële beschouwingen 
als bij de begroting van Economische 
Zaken nogal uitvoerig was ingeg:aan op 
het verschijnsel van de overspanning in 
de conjunctuur. 

Hij zou niet in herhaling treden en 
nog eens demonstreren, dat het mede 
de overheidsbemoeiing is geweest, die 
tot deze overspanning heeft geleid. Mi
nister Suurhoff, zo zei hij, zal zich 
misschien herinneren, dat wij in Juni 
van verleden jaar hierover een discus
sie hebben gehad bij mondelinge vra
gen, die spreker had gesteld. 

Indien, a~dus onze geestverwant, wij 
het erover eens zijn, dat er overspan
ningsverschijnselen te constateren val
len, dan moeten wij het er mijns inziens 
ook over eens zijn, dat het huidige tiJdS
gewricht het minst opportune moment 
zou zijn om de banden plotseling lOs te 
gooien, waaraan de loonvorming is ge- · 
bonden en waaraan men al geruime 
tijd is gewend, hoezeer wij ook de wens 
koesteren, dat de banden losser ge· 
maakt worden en aan de vrijheid een 
grotere plaats zal worden lng-eruimd. 

De situàtie vart heden maant echter 
tot voorzichtigheid en de heer Van 
Leeuwen meende, dat de bedachtzaam
heid, waarmee de minister een zekere 
omzwenking van het Rçge;-ingsbeleid 
aankondigde, ook door deze overtuiging 
is ingegeven. A. 

·van onze evenwichtsorganen veel zal 
worden gevergd. Het is nu eenmaal 
moeilijk, op een smalle lijn in evenwic-ht 
te blijven. De vraag "is echter niet of 
het moeilijk is, maar of het do e n l ij k 
is en dan antwoordde hij: ja. 

Dan komt de vraag: Hoe wordt het 
doel op zijn best verwezenlijkt ? 

Algehele vrije Joonvorming in de zin 
van: zonder enige contröle of invloed, 
uitgeoefend uit een oogp•mt van alge
meen belang past - de heer Van Leeu
wen merkte dit zeer nadrukkelijk op -
niet in en is niet mogelijk bij de huidi
ge constellatie. Daarover is praktisch 
iedereen het wel eens. 

Wanneer loonsverhogingen gekoppeld 
wordim aan productiviteit en ruilvoet, 
spreekt het bijna vànzelf - en hier ont
moette onze woordvoerder dus de heer 
Romme - dat de verhogingen uitgaan 
van de bedrijven, die de verhoging kun
nen dragen en zelfs ondanks deze ver
hogingen hun prijzen (wellicht) nog 
zouden kunnen verlagen. 

Ongetwijfeld wordt door de verhoging 
in bepaalde bedrijfstakken en bedrijven 
een tendenz tot verhogingen ook .elders 
en in het ambtelijke geschapen, die hier 
en daar ook verhoging van tarieven en 
prijzen zal meebrengen. 

Bij het aftreden van de heer H. J .. \ nkersmit 
als. lid van de TweedP Kamer 

Het is nu eenmaal zo, dat het alge
meen loonbeleid meer e·n meer van be
slissende invloed is op de waarde van 
het geld, gemeten tegenover prjjzen en 
gemeten tegenover de andere valuta's. 

Daarom aehtte onze woordvoerder 

BE<;RAFENIS 
mr j. RLIT(;ERS 

Bedolven onder bloemen is het ·stoffe
lijk overschot van onze oud-secretaris, 
mr. J. Rutgers, Vrijdagmiddag 16 Decem
ber op de begraafplaats W esterveld ter 
aarde besteld, De begrafenisplechtigheid 
werd door zeer vele belangstellenden bij
gewoond. 

Van het Hoofdbestuur der V.V.D. wa
ren o.tn. aanwezig de voorzitter, prof. mr. 
P. J. Oud, de onder-voorzitter, mr. H. van 
Riel, de penningmeester, de heer S. J. 
van den Bergh, de honorair algemeen se
cretaris, de heer D. W. Dettmeijer, me
vrouw mr. E. A. J. Scheltema"Conradi en 
mevrouw S. A. Th. Goudswaard-Knip
sche.er. 

Voorts waren aanwezig de leden onzer 
Tweede Kamerfractie mevrouw A. Forta 
nier-de Wit en· de heren G. Ritmeester 
en R. Zegering Hadders, alsmede alle 
medewerkers van het Algemeen Secreta
riaat en tal van leden van Centrale- en 
afdelingsbesturen. 

Nadat men, terwijl het orgel "Wilt he
den nu treden" speelde ,in de aula van 
de begraafplaats was bijeengekomen, 
werd allereerst het woord gevoerd door 
mr. W. C. Wendelaar, lid onzer Eerste 
Kamerfractie. De heer Wendelaar, spre
kend namens de Partij en als persoonlijk 
vriend van de overledene, memoreerde de 
politieke carrière van mr. Rutgers en 
schetste zijn doorzettingsvermogen en 
standvastigheid als liberaal. Ook herin
nerde hij aan de principiële houding van 
mr. Rutgers tijdens de bezettingsjaren. 

Als vriend .van de overledene sprak 
vervolgens de heer W. H. Rethmeier een 
woord van afscheid, waarbij hij in het 
bijzonder de persoonlijke moed en karak
tervastheid van mr. Rutgers in tijden 
van teg:.enspoed prees. 

Hierna bracht de zoon, mr. J. W. Rut
gers, zijn Vader dank voor hetgeen hij 
voor de familie is geweest, terwijl hij zijn 
erkentelijkheid betuigde voor de steun 
en belangstelling, van vele zijden tijdens 
zijn ziekte en ook thans gegeven. 

Tenslotte sprak ds J. van der Guchte, 
predikant der remonstrants-gereformeer
de gemeente in Den Haag, woorden van 
troost tot de familie. 

Aan de groeve sprak ds Van der Guch
te nog een kort woord, waarna hij ein
digde met het .,Onze Vader", 

Vandaar dat een compenserende ver
laging van de prijzen van producten, 
waarvan door meerdere efficientie de 
voortbrengingsmoeite daalt, de gewens
te en ideale oplossing is~ 

In· de door mr Van Leeuwen ontwik
kelde gedachtengang past de stootsge
wijze toegepaste gelijktijdige loonronde 
in het algemeen niet. Hij maakte daar
bij echter deze uitzondering, dat zij toch 
wèl verdedigbaar was in een stadium 
van een aperte dispariteit tussen het 
Nederlandse en het buitenlandse prijs
en Ioonniveau. 

Het ging hier om hetzelfde als het
geen hij de week tevoren bij de behan
deling van de begroting van Economi
sche Zaken had besproken, en wat hij 
toen had betiteld als: e~n aanpassings
inflatie. 

Mr Van Leeuwen had met veel ge
noegen kunnen constateren uit de M. v. 
A. van minister Suurhoff, dat ook hij 
van mening is, dat het beleid moet 
worden omgebogen naar de richting 

Û p 13 December deed de wnd. voor-
zitter van de Tweede Kamer, de 

heer Van Sleen, voorlezing van een brief 
van het lid van onze Kamerfractie, de 
heer H. J. Ankers~it, gedateerd 9 De
cember en luidende: 

"Hiermee kom ik U berichten, dat ik 
ontslag neem. als lid van de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal. 
. De enige reden hiervoor is, dat het mij 

onmogelijk is, de taak, verbonden aan 
dat lidmaatschap en mijn taak als oud
ste directeur van onze familiebedrijven 
tegelijk goed te vervullen, waardoor ik 
in beide plichten, naar mijn mening, te 
kort schoot. Ik moest dus kiezen, ,en heb 
besloten de Tweede Kamer te verlaten. 

Dit besluit valt mij zwaar. 
Ik ben zeer dankbaar voor de vriend

schap im hulp, die ik mocht ontvangen 
van de leden van de Kamer en van de 
staf. De omgang met hen was mij een 
vreugde. Het werk was interessant en 
leerrijk en gàf een ruime blik over het 
gebeuren in ons land en inzicht in het 
gedachtenleven van ons Volk.· 

De herinnering aan de jaren als Ka
merlid zal bij mij steeds een goede en 
prettige zijn". 

DEZE BURGER 
wil u nu reeds, om niet te Iaat te komen, ailemaal een goed en gezegend 
1956 toewensen. 

Ik hoop dat u zichzelve het zelfde belooft wat ik mijzelf beloof: al maar 
braaf blijven en geen gekke dingen doen; goed oppassen; een heer (of een 

dame) blijven in het verkeer en u niet door vreemde mensen laten aan· 
spreken; altijd beleefd blijven; geen kou vatten; niet uitspatten; goed 
inpakken en braaf en weilevend jegens uw medemensen zijn; altijd met 
twee woorden spreken; lief zijn voor gezin en familie; met ruime hand uw 
goede gaven ronddelen; op tijd naar de tandarts; ga· eens voor een verzetje 
naar dë bioscoop doch overdrijf uw zucht tot pretmaken en feestvieren niet; 
tracht wat minder te roken; weest matig met alcohoiica; leg een centje op 
zij voor de oude dag; verwaadcos uw brochitis niet en hoedt u voor tocht, 
speculeren en avonturen in voile zee. Wanneer u dit allemaal goed in 
acht neemt en uw aangeboren luiheid tracht te overwinnen, geregeld uw 
ochtendgymnastiek doet, uw tánden poetst en aile wasmiddelen gebruikt 
die de advertentiekolommen u aanbevelen, dan zal het waarachtig wel gaen. 

Bovendien: doe iets voor uw partij en sluit de V.V.D. in uw hart. Breng 
wat nieuwe leden aan, win een televisietoestel, stem op mr P. J, Oud (ckm 

komen de andere vijltien jongens en meisjes er vanzelf óók in) en lees dit 

blad met zorg en toewijding; het is anders dan de Vie Parisienne, Margriet 
en Libelle, maar het geeft u toch óók wat mee op uw smalle levensweg. 

Denk aan uw lijn en aan de calorieën. U moet nog langer mee. De V.V.D. 
kan niet buiten u. Wees matig in alles, behalve in ordentelijkheid, goed
heid en mildheid jegens uw medemensen. 

Stem altijd, hoe ook, wanneer ook, waar ook op Oud, P. J. en denk, in 
stille ogenblikken met liefde en zachtheid aan 

DEZE BURGER 

Zoals men zich zal herinneren, had de 
heer Ankersmit al eerder te kennen ge
geven, geen candidatuur meer te kunnen 
aanvaarden voor een nieuwe verkiezing. 
Thans_ heeft hij, door de ovcrma.cht zij
ner werkzaamheden gedwongen, besloten, 
ook dit laatste halve jaar eraan te geven. 

'H. J. ANKERSMIT 

Dit besluit siert de heer Ankersmit, 
hoezeer wij het dan ook betreuren, dat 
het daartoe heeft moeten komen. 

Dr. Kortenhorst heeft er aan het slot
diner van de laatste parlementaire in
dustriereis nog aan herinnerd, dat de 
heer Ankersmit de enige praktizerende 
industrieel in de Kamer was en bij prees 
de V.V.D., dat zij een man uit het prak· 
tische industriële leven bereid had weten 
te vinden, in de Kamer zitting te nemen. 

Het valt te waarderen, dat de heer An
kersmit deze proef heeft willen nemen, 
maar niemand kan tegen de omstandig
-heden op. Deze beide werkzaamheden 
bleken hem niet te combineren en het 
getuigt van de hoge opvatting, welke 
onze geestverwant van zijn Kamerlid
maatschap had, dat hij het niet op halve 
wijze heeft willen vervullen. 

Zijn ontslagneming vestigt nogmaals 
de aandacht op het probleem, dat de 
steeds toenemende werkzaamheden van 
de Kamer vormen. 

Zijn medeleden zullen aan deze sym
pathieke figuur, die ruim drie jaar in de 
Kamer heeft zitting gehad, stellig goede 
herinneringen bewaren. 

:Óe V. V.D.-fractie moge hem ahllid heb
ben verloren, de partij zal zeker op zijn 
steun kunnen blijven rekenen. 

* * 
A an zijn opvolgster, mevro11l'W J. M. 

Stoffels-van Haaften worll!lt elders 
in dit blad aandacht gewijd. Met haar 
doet de tweede vrouw in de V.VJD.-frac
tie en de tiende vrouw in de Kamer haar 
intrede. ~ 
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NOGMAALS DE- _ONDERWIJSRESOLUTIE 
VAN DE J. 0. V.D. 

Men hebbe vertrouwen z,n de zelfwerkzaamheid van ons volk 

Repliek op het verweer van Boevé 
(INGEZONDEN) 

Het zij mü vergund repliek te leveren op het stuk van de heer Boevé in het 
IUJDUDer van 17 December jJ. Ik begrüp, dat deze kolommen niet besteed knnnen 
worden aan uitputtende discussies; ik zal mü daarom beperken. 

De geachte schrüver zal mij ten goede houden, dat ik "De Driemaster'' niet 
lees. Men kan per slot niet overal op geabonneerd zijn er niet alles lezen. Mün 
reactie op de onderwijsresolutie geschiedde door de publicatie hiervan in dit 
blad. Ik ben de heer Boevé erkentelijk voor zijn verdediging, maar ik vrees, dat 
wij elkaar niet kunnen overtuigen. 

Dat de J.O.V.D. een zelfstandige organisatie is, heb ik reeds in mijn eerste 
stuk vastgesteld, zij het met de toevoeging, dat de buitenwacht desondanks 
natuurlijk de J.O.V.D. als jongerenorgan,isatie van de V.V.D. ziet. 

Of ik tot de jongeren behoor, is van geen JM:tekenis, aangezien het begrip 
"jongeren" geen inhoud heeft. Als het te doen is om mün leeftijd, zo mag men 
weten, dat ik Abraham gezien heb. Waar ik het woord "progressief" gebruikt 
heb, is dit geschied tussen aanhalingstekens en heeft dit dus de na-oorlogse 
politieke betekenis, die met werkelijke vooruitstrevendheid (waarheen?) of be
houdzucht (waarvan?) niet te maken heeft. 

Waar ik de strekking van de resolutie 
onwerkelijk genoemd heb, bedoel ik niet 
te zeggen, dat ze niet te verwezenlij•ken 
zou zijn, natuurlijk kan dit met een 
meerderheid in de. Staten Generaal ge
makkelijk genoeg bereikt worden, maar 
ik ben van mening, dat dit ongewenst 
moet worden geacht, omdat men hier
mede het volk geen dienst bewijst, noch 
in zijn welvaart, noch in zijn werkgele
genheid, noch in zijn levensgeluk. Daar 
ik aanneem, dat de ontwerpers der reso
lutie dit willen bevorderen, acht ik deze 
onwerkelijk. 

Dit als antwoord op de inleiding van 
mijn geachte opponent. Thans tkom ik 
tot de punten. 

Ad 1. Volgens mij mag van de ouders 
&il"el de~elijk schoolgeld gevraagd wor: 
f.den, al Is men dan ook al zo ver, da:t ZlJ 
:)oor hun kinderen tot hun 14e jaar nu 
··reeds vrij zijn. Daar het schoolgeld naar 
·het inkomen wordt geheven, is dit accep
: tabel. "Ieder kind heeft recht op 't krij
~ gen van een passende opleiding; onge
; acht de welstand van zijn ouders", po
.! neert de heer Boevé. 

· Ik meen, dat deze mogelijkheid in Ne
;C!erland practisch reeds bestaat en dat de 
!. achooigeldheffing hiervoor geen beletsel 
ds. Natuurlijk kunnen rijke ouders meer 
tteld uitgeven t.b.v. hun kinderen en het 
l•_ . de vraag of dit altijd een weldaad is 
r·voor deze kinderen, maar that's another 
.,story. 

j . Wanneer de opstellers der resolutie 
~et denken, dat bij verwertkelijking hun
b.er desiderata, er niet meer leerlingen de 
t:!lliddelbare school zullen bezoeken dan 
rilu reeds geschiedt, zo ware het onnodig 
7·1eweest deze wensen te uiten. 

Ik begrijp ook niet, waarom mijn ver
onderstelling een miskenning zou zijn 
van de inzichten der leraren. Ook begrijp 
ik niet, dat de kiRderen steeds moeten 
zijn overgegaan om de middelbare school 
te bevolken. Mijn opponent zal toch niet 
de wrede en ook anderszins onjuiste 
maatregel willen aanprijzen, !lat leerlin
gen, die blijven zitten, de school moeten 
verlaten? Of dan wel schoolgeld beta
len? 

·Ik moge verwijzen naar het artikel 
"Lerarentekort of leerlingenteveel ?" van 
dr W. L. Beetkman in Elseviers Week
blad van 3 December j.l. en waarin op 
de ontstellende teruggang der resultaten 
van het V.H.M.O. wordt gewezen. Ik kan 
uiteraard niet ingaan op de uitgebreide 
analyse in dit lange artikel, dat ik de 
heer Boevé gaarne ter lezing aanbeveel. 

Intussen is het goedkoop met een uit
roepteken over materiaal te spreken, om
dat het n.b. over kinderen gaat. Daarin 
zit niets denigrerends en zulk een tus
senzinnetje van de schrijver lijkt op ee!l 
lonkje naar de tribune. 

' 
Geen schoolplicht tot 

18 jaar 
Ad 2. Ik persisteer bij mijn mening, 

dat men geen schoolplicht tot 18 jaar 
moet invoeren (al zou dit ook in het 
buitenland geschieden), omdat men de 
mensen niet te lang moet willen dwin
gen. Natuurlijk zou part-time onderwijs 
van een avond per week er mee door 
kunnen, maar een dergelijke geringe 

maatregel is de moeite van de school
plichtuitbreiding niet waard. 

Als men ondertussen genoegen neemt 
met eens per week, zal men weldra uit
breiding hiervan eisen. Bovendien gaan 
er reeds vele werkenden met vrucht 
naar avondscholen, fabrieksopleidingen 
en jeugdclubs. Ik gevoel bij overheids
optreden altijd meer voor wijze beper
king dan voor he~rsen en dwang. 

Ad 3. In het algemeen hebben de 
openbare scholen geen reden tot klagen 
over hun beheer. Dat er sommige klein
zielige gemeentebesturen · zijn die de 
openbare scholen misdelen, is' gelukkig 
geen regel en mag daarom geen reden 
zijn het systeem principieel te wijzigen. 

Dit blijkt overigeris thans ook niet de 
bedoeling van de heer Boevé, daar hij 
nu slechts van een "adviesraad" spreekt. 
]k vraag mij af waarom het in de reso
autie dan ook niet zo genoemd is. Hierin 
spreekt men van "beheer". 

Overigens zijn de ouderverenigingen 
en oudercommissies thans algemeen en 
doen voortreffelijk werk. Wil men deze 
nog een ruggesteuntje geven, à la bo!l
heur. Men noeme het dan echter geen 
beheer. Als men het schoolhoofd in het 
algemeen vrijheid wil laten, dan kan ik 
mij daarmede verenigen. 

Lichamelijke oefening 
Ad 4. "Het is qngelooflijk", dat mijn 

geachte opponent zich opwindt over mUn 
standpunt betreffende de lichamelijke 
oefening. Bijna algemeen wordt dit toe
gepast op de scholen en met recht. 

Ik ben er echter geen voorstander 
van dit uit te breiden, in het bijzonder 
niet bij die vormen van onderwijs, Jie 
reeds kampen met een overbelast roos- · 
ter. Ik neem niet aan, dat de jeugd geen 
tijd heeft dit in clubverband te doen. De 
practijk wijst wel anders uit. Als in som
mige gevallen door een verplichting 
lichamelijke oefening bij de genoemde 
onderwijsvormen in te voeren, . uitbrei
ding van lestijd moet worden toegepasi, 
zal die tijd toch ook moeten worden ge
vonden. 

Men moet naar mijn gevoelen de 
overheid niet te veel willen laten doe.n 
en verordeneren, maar ootk vertrouwen 
hebben in de zelfwerkzaamheid van het 
volk. Vooral bij de sport blijkt deze zelf
werkzaamheid actief. 

Ad 5. Wanneer de schrijver met cul
turele vorming de kunst op het oog 
heeft, dan is het beter dit woord te ge
bruiken. Het spreekt vanzelf, dat ik daar 
geen bezwaar tegen heb. Maar waarom 
gebruikt men dan het zwaarbelaste 
woord "cultureel"? 

Ad 6. Hierover bestaat geen verschil 
van mening. 

Ad 7. Ik verwijs naar het geschrevene 
hierover in mijn eerste bijdrage, hetgeen 
m. i. niet wordt verzwakt door het be
toog van mijn opponent. Ook thans zal 
de werkelijk begaafde en geschitkte zijn 
universitair doel bereiken. 

Door de maatregelen, die de resolutie 
aanprijst, zal men wel meer studenten. 
krijgen, maar het is de vraag of dit een 
wenselijk doel is. Bij het huidige stelsel 
wordt waarlijk de ontplooiing van het 

aanwezige talent niet verhinderd. En 
wat het re c h t van een ieder betreft, 
dit is een woord, zoals er zovele woor
den bestaan. Men kan ook poneren, dat 
een ieder re c h t heeft op een schilderij, 
een viool, de werken van Jean Jacques 
Rousseau, een automobiel, een televisie
toestel en een ijskast. 

Waardoor wordt het 
levensgeluk bepaald ? 

Natuurlijk, en dit als antwoord op het 
slotbetoog, zal de maatschappij slechts 
gelden uittrekken als daar baten tegen
over staan, waarbij ik natuurlijk ook 
geestelijke baten reken. Ik geloof even
wel positief niet, dat het levensgeluk van 
het volk in het algemeen zo gebaat is 
bij langduriger schoolplicht, evenmin ·als 
de economische en sociale vooruitgang. 

Het is evident, dat ik niet verwar "so
cialisme" en "sociale gerechtigheid". In 
de eerste plaats (in het verband des he
ren Boevé's betoog) weet ik heel wel, dat 
de liberalen het openbaar onderwijs be
ter dienen dan dat de socialisten dit 
doen, doch mijn uiteenzetting was meer 
gericht op het onderwijs in het algemeen, 
net als de resolutie. 

In de tweede plaats zie ik geen sociale 

gerechtigheid in een maatregel. die nieu
we dwang legt op de jongelieden tot 18 
jaar zonder dat ik daarvan het nut zie, 
terwijl dit nieuwe offers van de belas
tingbetalers kost, hetgeen ik evenmin om 
deze reden sociaal rechtvaardig kan 
achten. 

Als ik zeg, dat deze resolutie eerder 
van een socialistische club aJJkomstig had 
kunnen zijn, dan bedoel ik daarmede, dat 
deze gemakkelijker overheidsgeld opeist, 
met minder tegenzin dwang oplegt en 
geredelijk naar mijn inzicht irreële plan
nen voortbrengt, 

Ik voor mij zie vele goede dingen in 
dit land en in de Westelijke civilisatie, ' 
die ik wil behouden, die ik aangetast zie 
en waarvoor ik wil strijden. Wil men 
dit behoudzucht noemen, het zij zo, ik 
vind dan conservatief een eretitel. 

Het feit, dat daarvoor strijd geleverd 
wordt, bewijst dat de liberalen niet dood 
zijn en ook in de V.V.D. levend worden 
aangetroffen. 

Ik gun de J.O.V.D. haar den'kbeelden; 
zij hebben in een vrije civilisatie het 
recht deze te verkondigen. Ik van mijn 
kant heb het recht ze te bestrijden, als 
ik het er niet mee eens ben. Winstpunt 
in dit debat is, dat wij dit in vrede in dit 
blad kunnen doen. 

VAN OVERKLIFT. 

Enkele gedachten over de rechtsstaat 
Lezing voor de afdelingen Haarlem, 

Bloemendaal en Heemstede 
Voor de afdelingen Haarlem, Bloemen

daal en Heemstede van de V.V.D., hield 
ie Haarlem de heer dr P. van Kleffens 
een lezing over het onderwerp: "Enkele 
gedachten over de Rechtsstaat". 

Spreker ving aan met een historisch 
overzicht. In de negentiende eeuw heeft 
de rechtsstaat-gedachte, zo ook in Ne
derland, regelmatig veld gewonnen. Een 
grote stap vooruit is geweest het op
nemen van de z.g. grondrechten in dE 
grondwet van 1815, zoals vrijheid van 
godsdienst, vrijheid van drukpers, vrij· 
heid van vereniging en vergadering enz. 

De Verenigde Staten van Amerika wa
ren ons in 1776 (Declaration of Rights) 
en Frankrijk in 1791 (Declaration des 
droits de l'homme et du citoyen) al 
voorgegaan. Toch werd er onder de 
grondwet van 1815 nog veel buiten dE: 
wet, nl. bij Koninklijke Besluiten, ge
regeld, hetgeen naar de begrippen sind~ 
1848 bij wet geregeld moet worden. 

Bij de liberale grondwetsherziening 
van 1848 werd de rechtsstaat versterkt 
en bij de grondwetsherziening van 181\7 
kon het gestelde doel als volledig be
reikt beschouwd worden. 

In deze eeuw heeft de rechtsstaat-ge
dachte volgens spreker terrein verloren 
en dreigt nog meer te verliezen. Het is 
niet vreemd, dat de liberalen in deze 
omstandigheden, als voorvechters van de 
rechtsstaat, thans weer aan de winnende 
hand zijn. 

Ingevolge de rechtsstaat-gedachte is de 
staat gebonden aan haar wetten en is 
zij verplicht rechten van de burgers te 
eerbiedigen. Hierop is tijdens de Duitse 
bezetting zeer sterk inbreuk gemaakt. 
Toen was er voor de ~urger geen rechts
bescherming tegenover de staat. 

Vervolgens besprak de heer v. Klef
fens ook de administratieve rechtspraak, 
waarvan aan het einde van de vorige 
eeuw de bekende professor Buys de gro
te voorvechter was. Op deze wijze wilde 
men tot een van de overheid onafhanke
lijke rechtspraak komen, waar het over
heictsdaden betrof. 

De grondwet van 1887 heeft de moge
lijkheid voor de administratieve recht
spraak mogelijk gemaakt, maar toch is 
de uitvoering achterweg gebleven. Ver
anderde opvattingen van deze eeuw zijn 

daaraan niet vreemd, in welk verband 
spreker wees op de mening van prot. 
Struycken in het begin van deze eeuw, . 
die geen tegenstelling tussen overheid 
en administratie zag en daarom meende, 
dat de administratieve rechtspraak niet 
meer nodig was. 

De Raden van Beroep en de afdeling 
geschillen van de Raad van State be
handelen nu reeds feitelijk een groot ge
deelte van de administratieve recht
spraak. 

Tenslotte stelde de spreker nog de 
vraag, of de huidige economische orde
ning geen gevaar voor de rechtsstaat op
leverde. Volgens spreker is dit beslist 
het geval, als er op dit gebied van over
heidswege te veel geordend wordt. 

Na de lezing w-erden door de aanwezi
gen nog diverse vragen gesteld, welke 
door de inleider werden beantwoord. 

Nijmegen besprak 
middenstands
vraagstukken 

De tweede vÓordracht van het winter• 
programma van de afdeling Nijmegen, 
werd gehouden door de heer E. W. de 
Mots, te Nijmegen, over "Enige aspec
ten omtrent de middenstand". 

De heer De Mots besprak enige be
langrijke punten, b.v. de geringe poli
tieke belangstelling van de doorsnee 
middenstander, de vacantieregeling, 
ouderdomsvoorziening, eventuele over
heidsbemoeiing enz. 

Een uitvoerig debat volgde over o.a. 
de al of niet wenselijkheid van gemeen
telijke toonzalen en de verschillen tussen 
de grote en kleine bedrijven. 

In zijn openingswoord heeft de voor
zitter, mr H. P. Beets, de onlangs over
leden ·secretaris van de partij, mr J. 
Rutgers, herdacht. 

Het Algemeen Secretariaat van 
de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie is gevestigd Konin
ginnegracht 61 te 's-Gravenhage, 
telefoon 111768 en 114375, gi1'9 
67880. 
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Doorzichtig huwelijksaanzoek van de C.P.N. 
Jl erdachte glimlach • ln de binnenlandse .politiek 

(Ingezonden) 

"De oorlog is teruggedrongen - een ontspanning is ingetreden" schrijft het 
communistische dagblad De Waarheid op 16 November boven een resolutie van 
het partijbestuur der C.P.N. 

Nu is het niet gebruikelijk om in deze kolommen veel aandacht te besteden 
aan communistische resoluties. Ditmaal echter is er wel enige aanleiding toe. 

Het bestuur van de C.P.N .. spreekt zelf over "de nieuwe aanpak van haar 
taak". En in deze nieuwe aanpak is ook aan de V.V.D. een rol toebedacht. 

Geen figurantenrol volgens de resolutie. Het is niets meer of minder dan een 
c~mpleet huwelijksaanzoek van de zijde van de communistische partij. De V.V.D. 
is hierbij een van de twee in aanmerking komende· bruiden. De Partij van de 
Arbeid is de andere huwelijkscandidaat. Naast de - thans ietwat bevroren -

• buitenlandse glimlach komt er ook een voor de binnenlandse consumptie. De 
Russen gaan voor, de "Nederlandse" C.P.N. volgt. 

De "geest van Genève" heeft ook !:iet 
hart van het communistische partijbe
stuur niet onberoerd gelaten. Niet lan
ger wordt de eenzaamheid gekozen, 
niet meer de afzondering gepredikt. 

Luistert U maar: "In de practijk van 
haar optreden onder de massa, tegen
over andere partijen en organisaties 
heeft zij - dit is de CPN - zich nog 
niet geheel bevrijd van de afgesloten
heid, de "linkse frase" en de negatieve 
tradities uit haar verleden.'' 

Wat staat ons nu te wachten? 
Schrikt U niet: "Het partijbestuur -
van de CPN - besluit te streven naar 
overeenstemming met andere partijen 
en organisaties ·voor het nemen van 
practische maatregelen, die het wer
kende volk onmiddellijk ten goede ko
men." Die- "practische maatregelen" 
zijn dan zeker iets dergelijks als de 
door de communisten geleide staldng 
van het Amsterdamse overheidsperso-

. neel van enkele maanden geleden. 

Coördinatie van 
linkse partiien 

De communisten menen, dat men bij 

de komende verkiezingen "de VVD in 
de rechtse coalitie zal willen lokken". 
Dat mag vooral niet volgens de CPN 
- welk een tedere zorg voor de VVD 
- integendeel "Romme moet uit de 
regering worden verjaágd''. 

Dit kan, want "de enige weg daar

toe is de coördinatie van de linkse par
tijen, de PvdA, VVD en CPN, met het 
doel hierop een nieuwe regering te doen 
steunen". 

Is het nu uitsluitend de geest van 
Genève die de communistische broeders 
tot hun nieuwe aanpak hebben gebracht? 
Neen zeker niet. het ging slecht met 
de CPN. 

Niemand minder dan de partijsecre
taris, Paul de Groot, heeft op de zit
ting van het partijbestuur gezegd: 
"Maar vóór deze tijd hebben wij ver
liezen geleden, zelfs ernstige verlie
zen." 

Frontverandering was dus broodno
dig om de gang er weer in te krijgen. 
Die frontverandering gaat in de rich
ting van een "volksfront", zqals we dat 
in de dertiger jaren in Frankrijk heb
ben zien opereren. 

Wij hebben in de wereld meer linkse 
coördinaties met communisten gezien. 
Coördinatie betekent nevenschikking, 
maar het einde van deze nevenschik-

king was een communistische over
heersing van alle andere partijen. Mis
schien is dit het begrip van coördinatie 
volgens de communistische encyclopedie. 

Wij denken aan d·e Russische satel
lietstaten, aan Polen, Hongarije, Tsje
choslowakije, Oost-Duitsland. Ook daar 
is het begonnen met een linkse coör
dinatie. Na de coördinatie werden de 
andere partijen door de communisten 
geïnfiltreerd en ondergraven, sleutel
posities in de regering bezet, uiteinde
lijk een geheel communistische regering 
ingesteld en het ijzeren gordijn ging 
omlaag. Over nevenschikking gesproken. 

Vrijheid en democratie, twee woorden, 
die wij met ere in onze naam voeren. 
Woorden die voor ons een begin!lel en 
een begrip zijn. 

De vrijheid wordt geworgd in een 
communistische samenleving. De vrij
heid om een eigen mening te hebben, 
de vrijheid de kinderen op te voeden zo
als de ouders dit wensen, de vrijheid te 
gaan .en te staan waar men wenst, deze 
vrijheden bestaan niet voor een commu
nist. 

Wij hebben persoonlijk in een com
munistisch land met verscheidenen ge
sproken, van hoog tot Jaag. Een pas
poort te verkrijgen om het land te kun-

Copie voor deze rubriek te senden naar: 
Mejuffr. Joh. H. Springer, Alexander
Jtraat 16, Haarlem. 

Bij de intrede van 
mevr. mr Stoffels- van 
Haaften in de Kamer 

Vreugde heerst er biJ de Vrouwen 
in de V.V.D., vreugde, omdat 

mevrouw mr J. M. Stoffels-v. Haaf
ten een dezer dagen haar intrede in 
de Tweede Kamer doet. 

Wij feliciteren haar er van harte 
mee, dat zij (dat vinden wij allemaal) 
nu op de plaats komt, die haar toe
komt; wij feliciteren ons parlement, 
omdat het zo'n aardig, fris, levendig 
medelid krijgt, en wij feliciteren ons 
land met deze bC'kwame. intelligente 
volksvertegenwoordigster. 

nen verlaten, het was vrijwel voovbe
houden aan doorgefourneerde partijle
den. Familieleden V·an naar het buiten
land reizenden worden als gijzelaars 
vastgehouden totdat de betrokkenen in 
hun land zijn teruggekeerd. Dat is de 
vrijheid volgens het communistische 
principe. 

De democratie sterft in een commu
nistisch geregeerd land. Eén partij, dé 
partij, ja knikken, alles stemt voor. Dat 
is de communistische democratie. 

I 
\ 

Geen vèrboden partii 

·Toch hebben wij nu e·enmaal in Ne
derland de volgens de wet gekozen 
communisten in onze vertegenwoordi
gende organen. Al spreken zij een taal 
die de onze niet is, al ontbreekt elke 
gemeenschappelijke basis met onze be
ginselen, zij zijn er. De CPN is geen 
door de regering verboden partij. Dat 
zijn de feiten. 

Dan kunnen wij de communistische 
vertegenwoordigers in die organen ook 
niet als uitgestotenen behandelen. Zij 
hebben dezelfde rechten als de andere 
vertegenwoordigers. Die rechten moeten 
niet alleen formeel, maar ook materieel 
tot gelding kunnen worden gebracht. 

Hier echter moet een grens worden 
getrokken. Als de veiligheid van de 
staat in het geding komt, dan preva
leert deze: Wij wantrouwen de commu
nisten op het terrein van de defensie en 
in de bijzondere parlementaire organen 
die hiervoor bestaan moet er voor hen 
dan ook geen plaats zijn. Uitsluitend uit 
overwegingen van veiligheid. 

Zo krijgen wij dus een glimlach in <ie 
binnenlandse politiek. Een glimlach past 
bij de verlegen en verliefde jongeling 
die naar een meisje lonkt. Maar de 
glimlachende CPN-jongeling wordt een 
tiran als echtgenoot. En dit door de 
CPN gew;enst "burgerlijk'' huwelijk zou 

Onze beste wensen gaan met haar. 
En ten slotte feliciteren wlj m1szelf, 

omdat krachtens onze Statuten zij nu 
lid wordt van het bestuur van de Or
ganisatie Vrouwen in de V. V D. 

De secretaresse, 
.JOH. H. SPRINGER. 

Vrouwenbijeenkomst te 
Emmeloord 

Het televisietoestel kwam er 
Te 'Emmeloord in hotel "'t VooJ:

huYs" kwamen op Dinsdagmiddag 29 
November plm. 45 Vrouwen in de 
V.V.D. onder leiding van mevrouw !<'. 
K. Stikker-Rienks, secretaresse van 
de afdeling N. 0.-polder, bijeen. 

In haar openingswoord vertelde 
mevr. Stikker onder meer, dat zij 
reeds 110 nieuwe leden bijeen had en 
hoopte het nog diezelfde avond tot 
120 te brengen. Mocht zij het televi
sietoestel winnen dan zou zij er de 
N.O.-p.-leden van mee laten genieten. 
<Hetgeen dus nu gebeuren kan!) Te
vens vertelde zij dat ruim de helft van 
de V.V.D.-stemmers en -sters in rle 
N.O.-polder nu lid zijn! 

Mevr. Doornbos-Oosting uit Roode
school sprak over de beginselen van 
onze partij en gaf daarbij aa.n de 
hand van talrijke voorbeelden een 
zeer duidelijke uiteenzetting. In de 
pauze werd er thee geschoiJiken en 
getracteerd. Er heerste, door de hele 
verzorging, b.v. bloemen op de tafel
tjes, potjes thee met een fleurige cosy 
etc. een gezellige sfeer. 

Na de pauze· bracht mevr. Doorn
bos nog speciale pu,nten naar voren, 

· die toch zeker de belangstelling van 

worden gesloten onder die beginselen 
van Rom(m)e: onontbindbaar. Dit heb
ben wij elders ook gezien. En Romme 

moest worden verslagen! 

Blauw-blauw 

De komende verkiezingen Zltlllen, 
meer dan anders, in !let teken van het 
be~;·insel staan. De beginselen van de 
vrijheid en de democratie zijn onver
enigbaar met de communistische. 

De vrijheid die de communisten lo
ven is voor ons die van een politie
staat. De (volks)democratie komt tot 
ons als een dictatuur. De resolutie .van 
de CPN is irreëel, omdat wij onder be
paalde begrippen geheel iets anders 
verstaan dan de communisten. Tussen 
de communisten en ons gaapt eeD af
grond, die nooit overbrugd zal kWilnen 
worden. Ook niet door een link&e coör

dinatie. 
Daarom kan er van een huw.elijk 

niets komen, zelfs niet van een 1os
vaste verkering en. aan een afspraakje 

om samen één avondje uit te gaan td.en
ken we ook niet. 

Onder de blauwe vlag ven de W'VD 
loopt de communistische vrijer •.een 
blauwtje. Verder zullen wij deze zaak 
dan maar blauw-blauw laten. 

H. M. DIJKMA.N. 

Betaling contributie
afdrachten 

Voor de goede orde vestigen ~ er. 
nogmaals de aandacht op, dat conbiibu
tie-afdrachten en andere betalingen :uit
sluitend dienen te geschieden via giro
rekening 67880 ten name .van de Secre
taris van de Volkspartij voor Vrijjheid 
en Democratie te 's-Gravenhage, elf op 
de rekening van het Hoofdbestuur .. van 
de Volkspartij voor Vrijheid en Demo
cratie bij het Bankierskantoor R. Mees 
& Zoonen te Rotterdam~ 

de vrouw hebben, zoals onderwijl>., 
ouderlagsvoorziening, Deltawet, her
denking kinderwetten enz. De cen
trale vertegenwoordigster mevr. De 
Vries- v. d. Hardt Aberson was even
eens aanwezig en sprak ter aanmoe
diging nog enkele woorden. 

Om de dames naast de politieke 
beschouwing nog een ontspanning t.e 
bieden droeg II)evr. K. Kluwer-W(Jl
sey enige gedichten voor, o.a. varn 
Annie M. G. Schmidt uit "Het fluit
keteltje" en enige van Guido Gezelle .. 
Ten slotte zong zij de gedichten van 
Guido Gezel!e die zij voorgedra~e!ll 

had, begeleid door mevr. Nijland 
Mevr. Stikker had in haar ope

ningswoord gezegd dat, op een vraag 
van de voorzitter van de afd. N.O.
polder, of er ook heren toegang had
den, zij afwijzend geantwoord had en 
gezegd had dat dit nu eens een mid
dag alleen voor de dames was, he~
geen door de aardige manier waarop 
zij dit vertelde nog al hilariteit ver
wekte. 

Aan het eind van de bijeenkomst 
kwamen tóch 2 heren binnen en wei 
de voorzitter, de heer Edzes, vergezeld 
van de heer v. d. Weele. bestuurslid. 
Zij kwamen om mevrouw Sti'kker 
hulde te brengen voor haar grote 
activiteit ten aanzien van de partij ftl 
haar succes bij de ledenwerving. Zïii ' 
boden haar een vaasje niet een mooie 
orchidee aan. Zichtbaar verrukt 
accepteerde zij deze en de woordelll 
die tot haar gericht werden. 

Na alle aanwezigen dank gebracb:l; 
te hebben voor hun opkomst en atteJil-' 
ties uitgedeeld te hebben aan de da
mes die het programma van deze zéétr 
geslaagde middag gevuld . haddenn. 
sloot zij de bijeenkomst. 
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Flitsen van Het Binnenhof (liJ 

Ziekenfondsen op het verkeerde pad - De heer Cornelissen: 
.,Opticiens ziin vaklieden, met hoge onkosten" - De heer Van 
Lienden (Arb.) was eenziidig en minister Suurhoff hield zich 
.,neutraal" - Emigranten er (met kosten) uit en immigranten er 
(met kosten) weer in? - Men stake voorlopig de propaganda • 
Amendement-Van Leeuwen op een post van f 32 millioen. 

Minister Suurhoff is een nuchter man 
en een realist, met wie over vele 

zaken behoorlijk valt te praten. Maar hij 
is en blijft toch ook een socialist, zoals 
bij de opticienskwestie nog eens duidelijk 
bleek. 

De heer Zegering Hadders herinnerde 
eraan, dat nog kort tevoren, bij de be
handeling van de begroting van Econo
mische Zaken, de staatssecretaris aan dit 
Departement, dr Veldkamp, het optreden 
van ziekenfondsen op het terrein van het 

. bedrijfsleven overbodig en ongewenst had 
geacht. 

Naar aanleiding van het feit, dat twee 
Amsterdamse ziekenfondsen eigen op

. tiekzaken gingen inrichten, zei de heer 
Zegering Hadders terecht: Zij dienen 
zich naar onze mening te onthouden van 
activiteiten op het terrein van de parti-

, culiere ondernemer. Zij zouden immers, 
'aldus handelende, een bevoorrechte posi
' tie· gaan· misbruiken. 

Mochten er gerechtvaardigde klachten 
zijn omtrent de prijzen van brillen, dan 

·: dienen de fondsen in overleg te treden 
, met de opticiensorganisaties en kunnen 
,zij zich zo nodig wenden tot het Ministe
rie van Economische· Zaken. 

Dit ministerie heeft echter, blijkens de 
M.v.A. van Economische Zaken, reeds te 
kennen gegeven·, dat deze prijzen over 

he;t algemeen ~iet te h?o?, eq ~e,. yel"lfen
de kortingen aan .fondsleden bevredigend 
zijn. 

Onze geestverwant d;ong er dan ook 
. bij .•. de . p:iinister op, aa.n.<: çm,: nu gerede 
àanleiding tot dit· optreden van bedoelde 
fondsen ontbreekt, ma:atrègelen te nemen 
otn hieraa~ een einde te maken. 

Daarvoor vond hij minister Suurhoff 
echter niet thuis. De minister betoogde 
niet alleen dat hij geen enkele wettelijke 
bevoegdheid in dezen had, maar dezelfde 
socialistische minister, die wel (en in dit 
geval ten onrechte, voor zover wij het 
kunnen beoordelen) bittere woorden had 

·voor de huisartsen in verband met de 
door hen bedongen hogere honoraria van 
de ziekenfondsen, kon voor dit optreden 
op het de ziekenfondser. niet passende 
terrein van de middenstand geen enkel 
afkeurend woord vinden. 

's Ministers partijgenoot in de Kamer, 
de heer Van Lienden (voorzitter van de 
Centrale Bond van Ziekenfondsen en lid 
van de Ziekenfondsraad), had wel woor
den van scherpe afkeuring; maar niet 
voor de Amsterdamse ziekenfondsen, die 
hun boekje te buiten gaan, maar voor 
de opticiens. 

IIHI!tnlllllllfi!UIIIIIIflllllllllltlllflllllllllllllllllllflllllllllfllllllllllllfllllnUIIIIllHI 

Afdelingssecretarissen 

opgelet 
U wordt dringend verzocht, de 

verhuizing van leden naar een 
andere gemeente onmid~llijk op 
te geven aan het Algemeen Secre
tariaat der V.V.D., Koninginne
gracht 61 te 's-Gravenhage, met 
opgave van het nieuwe adres en 
vermelding of het lid zijn (haar) 
contributie over het lopende jaar 
al dan niet heeft voldaan, het be
drag der contributie en of er ook 
gezinsleden zijn. ' 

Het Algemeen Secretariaat 
draagt zorg, dat de afdeliug in de 
plaats van vestiging hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Werkt er toe mede, dat niet on
nodig leden voor onze Partij ver
loren gaan! 

Bij voorbaat onze dank. 

IIIIUIIIIItUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIDIUIIIIIUIIIJIUIIUUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIII 

MINISTER SUURHOFF 
...... nuchter. ..... 

Die kwam zo maar voetstoots in de 
Kamer met in- en verkoopprijzen van 
brilmonturen en brilleglazen en meende, 
uit het verschil tussen die prijzen de 
conclusie te kunnen trekken, dat de wins
ten "dus" veel te hoog waren. 

Dat was onze middenstander, de heer 
C o.r n e I i s s e n, toch te bar en in een 
korte en zakelijke improvisatie zette hij 
uiteen, dat de. heer Van Lienden wel een 
aa~tal cijfers had ge11oemd, m~ar dat. hij 
ten aanzien daarvan toe}}, niet helemaal 
ëer lijk v;,as ge\\'e~~t.. . 

Als men uit een prijscourant cijfers 
noe.mt voor de prijzen van onderdelen 
van briiien, móet men ook rekening hou
den met het feit, d:át er q~k nog een 
zekere assembiering bijkomt om een bril 
in elkaar te zetten, dat de glazen p'recies 
moeten passen in de monturen, die de 
è!iënten uitzoekè'n; de omi'azning va:n de 
brillen - om het huiselijk te zeggen -
past niet altijd direct en moet dus bijge
VOJ;:md worden; voorts komt het veelvul
dig voor, dat de klanten terugkomen, om
dat de bril knelt, e.d. En ook dat moet 
dan weer verholpen worden. Dat is alle
maal werk, dat door vaklieden moet wor
den uitgeoefend en dit alles vormt een 
belangrijk bedrag in de ·onkosten voor 
opticienszaken. 

Bovendien: als een ziekenfonds een 
levering kan doen vanuit een kantoor
lokaal, waar het vermoedelijk op niet te 
hoge kosten zit, en men neemt daarbij 
in aanmerking de kosten, die een opti
cienszaak heeft, gevestigd in de Poten 
te Den Haag, aan de Coolsingel te Rot
terdam of aan het Rokin of in de Kal
verstraat te Amsterdam, dan is de ver
gelijking toch wel erg scheef ! 

Het was goed, dat de heer Cornelissen 
de gèlegenheid niet heeft laten voorbij
gaan, daar eens de aandacht op te vesti
gen. 

* * • 

Een ander punt van verschil tussen 
onze fractie - bij monde van de 

heren Zegering Hadder~ en Van Leeuwen 
- en minister Suurhoff was de emigra
tie. De heer Zegering Hadders gaf toe 
(en ook de heer Van Leeuwen denkt er 
zo over), dat men zijn emigratiepolitiek 
"op langere termijn" moet voeren en 
haar niet van dag op dag kan wijzigen. 

Maar wanneer er reeds vrij geruime 
tijd een tekort aan aanbod is op de ar
beidsmarkt en men aan de ene kant Ne
derlanders ziet emigreren en aan de an
dere kant moeite noch kosten worden 
gespaard om buitenlandse werkkrachten 
hièr naar toe te halen, dan is het minste, 
wat men kan vragen, toch: maar in 
ieder geval geen propaganda meer voor 
de emigratie. Zet die in ieder geval stop. 

Wie emigreren wil, die emigrere. Nie-
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Buitengewone Algemene . ' Vergadering 
op 14 Januari a.s • 

Op Zaterdag 14 Januari 1956, des voormiddags te elf uur wordt in Bellevue 
te Amsterdam de Buitengewone Algemene Vergadering van onze Partij 
gehouden. 

De Agenda luidt als volgt: 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Verslag van de Commissie voor de Notulen van de jaarlijkse Algemene 
Vergadering van 22 en 23 April 1955 te Haarlem. 

3. Benoeming van de Notulencommissie voor de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 14 Januari 1956; 

4. Bespreking van het besluit van de Verkiezingsraad van 26 November 1955 
en definitieve vaststelling· van de door de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie in te dienen candidatenlijsten voor de in 1956 te houden 
periodieke verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

5. Sluiting door de voorzitter. 

De vergadering zal om ongeveer 1 uur worden geschorst voor de lunch. Er 
bestaat gelegenheid hetzij een koffiemaaltijd, hetzij een warme maaltijd te 
gebruiken. 

De kosten van de koffiemaaltijd bedragen f 3,- p.p., va~ de warme maal
tijd f 4.50. 

Aanmeldingen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk Woensdag 11 Ja
nuari 1956, te worden gedaan aan het Algemeen Secretariaat van de V.V.D., 
Koninginnegracht 61 te 's-Gravenhage . 

Uiterlijk Woensdag 11 Januari 1956 ingevuld te retourneren aan het. Alge
meen Secretariaat van de Volkspartij voor Vrijheid ·en Democratie, Konin
ginnegracht 61, 's-Gravenhage .. 
Ondergetekende, · , · 

Naam ............................................................................ ;; ...... ; ........................ . 

Adres ............... _ ................................................................................................ .. 

Woonplaats· ............ ~ ..........•.. : ............... ;-....•..••. ~ ..•........•.................................••. 

wenst ter gelegenheid van de Buitengewone .~!gemene Vergadering op 14 Ja-. 
nuari 1956 ·te Amsterdam te , g~bruiken: ... 

Koffiemaaltijd ad f 3.-
Warme maaltijd ad f 4.50 (s.v.p. doorhalen wat niet verlangd wordt). 

mand zal er aan denken, de persoonlijke 
vrijheid van een Nederlander om naar 
een ander land te emigreren aan te tas
ten. 

Maar men stake propagandabijeenkom
sten, door advertenties bijeengeroepen. 
En de overheid spendere in deze tijd, 
waarin iedere'en het eens is, dat aan de 
overheidsuitgaven paal en perk moet 
worden gesteld waar dat zonder aantas
ting van vitale sociale en andere belang
gen mogelijk is, geen f 32 millioen a 
fonds perdu aan "kosten, verbonden aan 
het vertrek, het vervoer en de aankomst 

·van ·emigranten eri. hun bagage en andere 
daarmede verband houdende kosten", zo
als post 288 van ·de begroting luidt. 

Daarop zou gemakkelijk f 10 millioen 
.zijn te bezuinigen, zo meende mr Van 
Leeuwen en het was ook helemaal niet 
nodig, dit geld geheel weg te schenkèn. 
Wie emigreert, meent toch het elders be
ter te zullen krijgen. Waarom kan hem, 
zo dit nodig is, dat geld dan niet althans 
gedeeltelijk worden voorgeschoten ? 
Waarom moet ook dat weer gaan op kos
ten van de Nederlandse belastingbetaler? 

Dat leek toch alles nogal redelijk, maar 
de Kamermeerderheid liet deze gelegen
heid passeren om enerzijds duidelijk te 
doen blijken, dat men althans enige 
-af r e m mi n g wenst van de emigratie, 

Handtekening: 

anderzijds om tot een reële bezuiniging 
te' kamer\: 

Een amendement van de heer Van 
Leeuwen, om de post van f 32 millioen 
(symbolisch) te verminderen met f 1,-, 
ten einde te doen uitkomen, dat men 
tegen deze post bezwaar heeft, werd bij 
zitten en opstaan verworpen, waarbij 
met onz.e fractie alleen de Staak.-geref. 
en de C.P.N. voorstemden. 

• • • 

Tot slot mogen wij toch ook niet on-
vermeld laten, dat de heer Corne

lissen met minister Suurhoff op de (par• 
Iementaire) mat ging over de Amster
damse stichting "Het leven begint bij 
veertig". 

Minister Suurhoff wil van deze naar 
zijn mening "ondeskundige" particuliere 
arbeidsbemiddeling niets weten. De heer 
Cornelissén verwachtte meer waardering 
voor het feit, dat deze stichting al meer 
dan 4000 oudere werkkrachten heeft we
ten te plaatsen en binnenkort wel aan 
de 4500ste plaatsing toe zal zijn. 

Hij gaf voorbeelden van toch wel erg 
benepen aandoende tegenwerking en 
bleef erbij, dat hier voor enige waarde
ring toch wel plaats was. 

STALEN 
KANTOORMEUBELEN 

GISOLAMPEN 
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ECONOMISCHE ZAKEN VROEG 
DE AANDACHT 

Minister Zijlstra 

Van Leeuwen en 

was weer goed op dreef .. Onze Kamerleden 

~ornelissen konden zijn •• priJS· en kartelbeleid 

niet bewonderen Tam debat over middenstandsaangelegenheden 

Volgens traditie vindt omstreeks Sinterklaas het begrotingsdebat over Econo
mische Zaken in de Tweede Kamer plaats. Over het aJgemeen had het ditmaal 
een ta.melijk mat verloop; er waren trouwens weinig spectaculaire vraagstukken 
aan de orde, behalve dan het algemene economische beleid van minister Zijlstra 
en de daarmede vervlochten vraagstukken: economische mededinging, prijs
stabilisatie, industrialisatie, internationale economische integratie. 

Het beleid onderfond van twee zijden critiek. Het scherpst van socialistische 
zijde, waar men vooral de conjunctuurpolitiek onder de loupe nam en de investe
ringen teu opzichte van de binnenlandse consumptieve bestedingen te hoog 
opgevoerd vond. 

Men begrijpt, dat de verdeling van de gestegen welvaart hier op de achter
grond stond; derhalve was dit deel van het debat een voorspel van het grote 
treffen over de gewijzigde loonpolitiek, dat bij de behandeling van de begroting 
.van Sociale ·Zaken en Volksgezondheid aan de orde zou komen. 

Van liberale zijde werd bij monde van de heer Van Leeuwen betwijfeld, of de 
politiek van prijsstabilisatie wel enig belangrijk resultaa.t heeft opgeleverd. 

Het kan immers niet anders - zo betoogde hij - of bij steeds stijgende lonen 
en andere daarmede verband houdende . kosten, moeten de prijzen wel oplopen. 

l\'logelijk wordt de stijging van het prijspeil gecamoufleerd. 

Anderzijds vond de heer Corneliss0n 
het onrechtvaardig en onjuist om 
slechts in bepaalde sectoren naar vrijere 
conclurrentie. te streven en deze' zelfs 
door overheidsingrijpen af. te dwingen, 
terwijl tegelijkertijd - met name in de 
agrarische sector en up de arbeidsmarkt 
- een straffe ordening van prijzen en 
lonen wordt gehandhaafd. 

De liberalen zouden in beginsel gaar
ne naar grotere vrijheid op sociaal-eco
nom.ische terrein streven, màar dan over 
de gehele linie, want de samenhang; der 
sectoren mag niet worden veronacht
zaamd, evenmin als de gelijkberechtigd
heid der burgers. 

MINISTER ZI/LSTRA 

.socialistische visie weerlegd. 

Minister Zijlstra heeft gedurende twee 
uren in een heldere boeiende rede, welke 
soms het karakter van ee:1 college aan
nam, zijn beleid verdedigd, waarbij hij 
vooral de socialistische visie weerlegde. 

Zo wees hij er op; dat zonder voldoen
de investeringen de volledige werkgele
genheid in de naaste toekomst niet te 
handhaven is. Trouwens er is hier spra
ke van kabinetspolitiek, zo. verklaarde hij 
en hij vroeg een duidelijk antwoord op 
de vraag, wat de socialistische woord
voerders nu eigenlijk .hadden gewild en 
op welke datum zij een algemene tweede 
welvaartsloonronde doorgevoerd hadden 
Willen zien. Een concreet antwoord 
bleef uit. 

In afwachting van de behandeling van 
de \Vet Economische Mededinging (ver-

moedelijk in Februari) bepaalde het de

bat over de economische mededinging 

zich >1M;t•d·etai~·zij het. dat d.a.aron1ler en

kele voor de middenstandsondernemin

gen belangrij•ke waren. 

Zoals men weet, was van verschillende 

zijden aangedrongen op intrekking van 
de algemene· bandelsmargebeschikldng, 

welke in middenstandskringen nu ·niet 

bepaald populàir is. De minister ant

woordde. dat daartoe eerst kan worden 

overgegaan, zodra voldoende medewer

king vàn het bedrijfsleven zal zijn ver

kregen. 

Woqrdvoerders van verschillende par

tijen_ betwistten, dat door het bedrijfs

leven onvoldoende zou worden mede

gewerkt. Bovendien, zo zeide zij, betrof 

de verlaging van de omzetbelasting per 

1 Septêmber j.l., slechts bepaalde arti

kelen en bestaat er dus geen grond meer 

om de beschikking, welke in het kleine 
winkelbedrijf zeer moeilijk uitvoerbaa1.· 
is, algemeen te handhaven. Hoewel de 
minister voet bij stuk hield, kregen wij 
toch de indruk, dat dez.e regeling de 
langste tijd heeft bestaan. 

Het te hooi en te gras aanpakken van 
bedrijfsregelingen - men sprak ov~r 

"schriktherapie" - ondervond nogal. wat 
critiek. Men zal daarmee niet veel berei
ken en het bedrijfsleven wordt er telkens 
door geprikkeld, vooral omdat in offi-

. ciële persberichten wel eens een wat ten
dentieuse voorstelling van zaken is .se· 
geven. 

De minister verklaarde, dat wel dege
lijk rekening wordt gehouden met Je 
specifieke verhoudingen binnen de sfeer 
der kleine ondernemingen. Hij had er in 
beginsel geen bezwaar tegen, indien he

. drijfsregelingen er toe bijdragen, dat de 
kostprijsberekening en bedrijf~oering 

worden genormaliseerd, mits niet op 
basis van de minder efficiënte bedrijven. 

Ongetwijfeld leioen somr.lige bedrijis
regelingen in het midden- en kleinbedrijf 
tot een uit een oogpunt van algPmeen 
belang aanvaardbare ordening. terwijl zij 
zich op het punt van de prijsregeling be
perken tot het voorkomen van desastreu
ze' concurrentie. Deze regelingen wordéa 
dan ook niet aangetast. 

Dat een bedrijfsregeling ook kan en 
mag strekken tot het verschaffen van 
een minimale bestaansmogelijkheid voor 
de kleine ondernemers - zoals de agra
rische ordening dat voor boeren en tuin-

ders doet - kon de minister niet vol
mondig beamen. 

MiddenstandsaanRelegen· 
heden 

De discussie over de middenstands
onderwerpen in engere zin, waaraan, zo
als gewoonlijk, de specialisten van de 
fractie deelnemen, bleef beperkt tot een 
vraag- en antwoordspel tussen deze 
woordvoerders en staatssecretaris Veld
kamp, die het slecht trof, omdat de twee 
hem voorgaande ministers al zoveel 
spreektijd hadden verbruikt, dat hij eerst 
na rrüddernachtelijk uur aan het woord 
kwam. Het gevolg was, dat de hekkc
sluiter nogal luchtig over de onderwer
pen heenstapte. Niettemin waren er toch 
nog wel enkele interessante hoofdpun
ten. 

Vooral het onlangs ingestelde Centraal 
Orgaàn ter bevordering van de bouw van 
Middenstandsbedrijfpandèn; bij afkorting 
C.O.M. genaamd, trok nogal belangstel
ling. Men vroeg en verkreeg inlichtingen 
over de werkwijze van dit orgaan, dat 
zowel de belanghebbende middenstan
ders als de gemeentebesturen van tech
nisch-economische voorlichting zal die
nen, bij de bouw van bedrijfspanden in 
nieuwe wijken. 

Van deze gelegenheid maakte de heer 
Cornelissen. gebruik om te' wijzen 'op de 
in vele gementen nog· onbevredigende 
toewijzing van bedrijfspanden in nieuwe 
wijken; In enkele grote gemeenten wordt 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
hierbij ingeschakeld, in vele andere nie'i. 

Het gevolg is dan meestal, dat groot-
. winkelbedrijven en verbruikscoöperaties 
de beste korrels wegpikken. Gepleit 
werd voor overleg met en richtlijnen van 
het Ministerie van \Vederopbouw en 
Volkshuisvesting. 

Verder kwam de taak van de midden
standsconsulenten ter sprake: strekt deze 
zich ook uit tot de individuele \'Oorlich
ting? Ja, maar als regel niet recht
streeks, doch door tussenkomst van de 
organisaties. luidde het nogal •;age ant. 
woord. 

De broodprijsoorlogen te Breda en 
Dordre~ht en het ingrijpen in de melrl:
saneringsregelingen leidden desgevraagd 
tot een verklaring van de staatssecreta
ris, dat hij bereid is tot ingrijpen, wan
neer de concurrentie een buitensporig 
karakter aanneemt. 

Het voornemen van enkele Amster
damse Ziekenfondsen om optiel<winkels 
te gaan openen ondervond ve' _ critiek 
en het verheugende resultaat was, dat 
de staatssecretaris openlijk verklaarde, 
dat ook hij deze plannen afkeurde en 
zich terzake tot de Minister van Sociale 
Zaken en Vollesgezondheid heeft ge
wend, die alleen bevoegd is ten opzichte 
van de ziekenfondsen op te treden. (Mi
nister Suurhoff heeft evenwel bij de be
handeling van zidn begroting verklaard, 
geen bevoegdheid tot ingrijpen te heb
ben; hij achttè· hier voor de ziekenfond
sen in beginsel geen taak aanwezig. 
Niettemin bleef hij - jammer gènoeg -
neutraal. - L.) 

Nieuwe Vestigingswet 
Bedrijven 

Natuurlij•k gaf ook de toepassing van 
de nieuwe Vestigingswet Bedrijven stof 
tot discussie. Alle vestigingsbesluiten 
worden in overleg met het bedrijfsleven 
herzien en de vestigingseisen nauwkeu
rig aan het minimale karakter getoetst. 
Desgevraagd deelde dr Veldkamp mede, 
dat ook hij van mening is, dat het voor 
bepaalde sectoren wenselijke kan zijn 

CORNELISSEN 
...... geen bewondering ...... 

andere eisen van handelskennis te stel
len. 

Uiteraard vormde het nog ontbre!ken 
van het" Onderwljsrapport, het rapJPort 
over het -kleine middenstandsbedrijf en 
het S.E.R.-advies over het paralellisa~tie
probleem. een bezwaar voor een gedach
tenwisseling van breder allure. 

Ten aanzien van het credietbeleid \Was 
de instelling van meer waarborgfond.tieo:t, 
die vestigingseredicten kunnen dekllsien, 
een algemeen· gekoesterde wens, eMen
als de spoedige oprichting van een lllest
fonds voor de kleinere hedrijfstakkem. 

Ook werd van gedachten gewÜ!Sel1 
over de toepassing van de nieuwe h))':!liC
thecaire en inrichtingscredieten, waaurbij 
de heer Cornelissen een niet in alle •OP· 
zichten bevredigend antwoord kreeg_ 

Het moet ons van het hart - en d.it 
is een algemene opmerking - dat de ~e~ 
dachtewisseling over de begroting,boofd
stukken, als gevolg van de sterke sp11eek
tijdrantsoenering, steeds minder· Vrlli.Cht

baar wordt. Op belangrijke onderwt'll~pen 
kan niet diep genoeg worden inge~uan 
en als de bewindslieden - voor wie ~el'e 
handicap niet in die mate geldt - .l'ikn 
gemak,kelijk of op onbevredigende l'iiii\ize 
van de zaken afmaken, dan is er tiijna 
steeds bij de replieken te weinig tijd ·om 
hierop nader in te gaan. 

Zo komt het gemeen overleg mett , de 
regering niet tot zijn recht. Andeniijds 
is het begrijpelijk. dat - wil men wóór 
Kerstmis met de begrotingsbehandeling 
gereed zijn (hetgeen ook dit jaar niÉrt.:;:al 
gehJkken) - rantsoenering van spmee·:{ 
tijd noodzakelijk is. Niettemin blijfit de 
huidige gang van zaken o.i. onbev~tedi
gend, maar een practische oplossi~ is 
niet zo gemakl>elijk aan te geven. 

F. L. v. d. LEEUW. 

* Fris van geest 
* Modern van opmaak 
* Actueel van inhoud 

* Gratis proefnuuners. 
worden op aanvrggc 
gaarne verstrekt. 
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Lectuur van over de grenzen 

FRANI(RIJK EEN HOPELOOS GEVAL? 
Twee voortreffelijke boeken 

In de herfst, het grote seizoen van de boekenmarkt, komen na vele maanden 
zonder noemenswaardige publicaties weer belangrijke politieke boeken ter tafel. 
Zo is er een boek van bijzondere allure en niet alledaagse betekenis over Frank
rijk verschenen, dat een nadere beschouwing meer dan waard is. 

Ook is de lange, doch sinds enkele jaren niet meer gegroeide reeks van memoi
res door politici en militairen uit onze tijd zojuist vermeerderd met de herinne
ringen van twee zeer belangrijke figuren, te weten Harry S. Truman en Charles 
de Gaulle. Wij zullen hierop in een volgend artikel terugkomen. 

Deze keer willen we echter volstaan met een misschien nuttige aanbeveling 
van enkele internationale tijdschriften, die tha.ns voor de belangstellende, tenminste 

'in de grotere steden, zonder al te veel moeite verkrijgbaar zijn. (Stadsbibliotheken, 

"USIS" in Den Haag en Amsterdam etc.). 

Het internationale niveau van de vele 
,op politiek en daarmee samenhangend 

:·iit:er~ir gebied verschijnende tijdschrif-

ten is vaak buitengewoon hoog: men 
.denke b.v. aan de Amerikaanse .,FO
REIGN AFFAIRS", die om de drie 

!l'laanden de meest gezaghebbende poli
tieke beschouwingen brengt, de onvol
prezen· Londense "Economist", journa

listiek misschien in de hele wereld niet 
overtroffen en verder de twee grote 

. Amerikaanse maandelijkse tijdschl'iften 

·_"ATLANTIC" en "HARPER'S" (niet te 
·verwisselen met Harper's Bazar), wel
ker politieke artikelen meestal toppres

taties zijn. 
Op deze plaats willen we echter een 

minder bekend drietal warm aanbeve
len. Ten eerste het Amerikaanse week
blad "THE NEW LEADER". Dit is een 
in de beste zin van het woord liberaal 
blad, maar geenszins met , gestroom
lijnde, over één kam geschoren stukken. 
doch sterk controversiaal, met bijdra
gen van alle hoeken van de Amerikaan
se schrijverswerèld, vaak tot protest 

uitdagend, zonder. respect voor heilige 
huisjes en radicaal anti-bolsjewisti.sch. 

Briljante politieke .artikel~ . vindt 
·men vaak in "Commentary"; een Ame
rikaans weekblad, dat overigens grote 
delen van zijn inhoud aan specifiek 
joodse vraagstukken wijdt. Het loont de 
moeite elke maand dit blad in te zien. 

Tenslotte is er "DER MONAT", te 
Berlijn in de Duitse taa~ verschijnend, 
een in elk opzicht uniek blad. Het was 
oorspronkelijk een uitgave van de Ame7 
rikaanse bezettingsautoriteiten, maar is 

thans in particuliere handen overge
gaan. Als basis is er een belangrijl'e 
jaarlijkse financiële bijdrage van de 
Amerikaanse Ford Foundation. 

Het op het hoogste niveau, in één 
klasse met bladen als ATLANTIC 
staande. blad bestrijkt, Iaat ons. zeggen, 
het terrein van algemene culturele 

vraagstukken, literatuur etc. Men vindt 
er de grootste auteursnamen van inter
nationale faam. Volgens onze mening is 
het verreweg de beste Duitse publicatie 

in dit genre, vergelijkbaar misschien 
met de vooroorlogse "Neue Rundschau" 
of de "Nouvelle Revue Française". 

Frankriik • bergafwaarts? 

Het nieuwe boek over Frankrijk 1), 

waarover wij het thans willen hebben is 
geschreven door een van de voornaam
ste medewerkers van de "Monat", de 
Zwitserse journalist Herhert Lüthy. 

Hij beschikt over een diepgaand·e ken
nis van de Franse historie en een lang
durig domicilie in Parijs. Voeg daarbij 
een uitermate briljante stijl en het re
sultaat is uiteraard boeiend, soms zelfs 
aJ te briljant. 

Misschien is de titel van de Engelse 
(Amerikaanse) vertaling, die op het 

ogenblik in de Verenigde Staten veel 
opzien baart. bijzonder typerend voor 

de inhoud van he.t boek; zij luidt "Fran
ce against herself" (Praeger, 435 blz., 
$ 6.50), want het hoofdthema is een 

soms hai'tstochtelijk·e aanklacht tegen . 

DE GAULLE 
...... op de voorgrond, 

de factoren in Frankrijk, die het klas

sieke land van de vrijheid tot een bu
reaucratisch verstarde al te zeer door 
duistere machten -en groepen achter de 
schermen geregeerd land · schijnen te 

hebben gemaakt. Het is alsof er sinds 

.de revolutie. van 1793 juist de vooruit
.,ga.p.g is stopgezet. 

Zo wordt bijvoorbeeld, boeiend be· 
schreven, de diep gewortelde bureau
cratie, die op· de -achtergrond van de 
eeuwig wisselende politieke constella
ties als het ware Franl,rijk admini

streert en op haar conservatieve pad 
houdt. Er zijn een handvol machts- en 
belangengroeperingen, die nauwelijks 
minder een vinger in de pap hebben. 

Men denke b.v. in dit verband aan de 
machtige wijnbouwers, welker subsidi

ering de ~taat jaarlijks honderden mil
Jioenen guldens nutteloos kost. 

Of aan een groep van een paar hon-
derd oud-ingezetenen, 

dernemingen, hopeloos 
industriële on
verouderd wat 

organisatie en toegepaste methode be
treft, maar zo machtig. dat ·niemaad ze 
kan verwijderen of vernieuwen, ook al 

die de aandacht 
zijn ze volgens moderne economische 

inzichten niet levensvatbaar meer. Deze 
en soortgelijke constellaties beheersen 
het economische leven zo vérgaand, dat 

eigenlijk van vrije onderlinge concur
rentie nauwelijks meer sprake kan zijn. 

De auteur, wiens scherp toegespitst 
inzicht wij schetsen, komt daarmee tot 
de parodoxale conclusies, tot welke m<:>n 
inderdaad zo vaak bij het zien van Fran
se prdblemen geraakt. B.v. dat dit lan<l. 
van de geheiligde revolutionnaire tradi
tie, niet alleen in zijn hart bourgois is, 
maar zelfs eigenlijk geen liberale tradi
ties kent. 

Wij vinden in deze samenhang de te
kenende formulering: een Frans com
promis is nooit het resultaat van gema
tigde beslissingen, maar slechts van 
nooit bevredigende extreme meningen. 

Om deze meer principieel geformulee;·_ 
de mening heen vindt men een grote 
hoeveelheid politieke schetsen, een h::-le 
parlementaire geschiedenis van de la?.t
ste twintig jaren in Frankrijk, die vaak 
het karalkter van zelfmoord draagt en 
verder voortreffelijke studies van de po
litici die in deze tijd op de voorgrond 
hebben gestaal)., b.v. Léon Blum, Paul. 
Reynaud, Dalactier en - begrijpclijkPr
wijs door het gehele boek heen - De 
Gaulle. 

De rol van het communisme 
Reeds op grond van de feiten kan men 

veel opheldering over de rol van het 
communisme in Frankrijk vinden, wnar 
de typisch Franse versie van het bolsje
wisme nog meer dan elders,. ·rare. spron
gen en een plotselinge verandering van 
richting van 180 gr. heeft gemaakt. Een 
punt, dat ons hierbij niet onbelangrijk 
toeschijnt, is de '-;erklaring dat h.et cçm
ll1unisme in br~de volks)l:ringen aanhang 
vond. door 'de allesbèhee~sende n~ttionale 
karaktertrek. het individualisme, lHà 
halsstarrige instinct van hèt tegen-de· 
overheid-zijn. 

Men zal uit deze uiteraard maar al 
te summiere schetsen over delen van dit 
boek kunnen afleiden, dat het gebukt 
gaat onder de kwaal wac>.raan alle gene
raliserende boeken moeten lijden nl. :lat 
men een historisch tijdvak of een grote 
natie eigenlijk niet door een paar sta'1-
daardformules kan kenschetsen. 

Al die miserabele ge, .. contes en tc-2-
standen, de abominabele politieke ge
bruiken, ook die dingen, die bij ons ort
der het hoofdstuk "Met de Franse sla~" 
vallen, zijn juist. 

Maar men zou ook missch'ten evenveel 
positieve voorbeelden kunnen noem<'a, 

trekken 
industriële prestaties als de gigantische 
Rhöne-stuwdam - of denk aan het uit
muntende Franse electrische spoorweg
materiaal in ons land, moderne Fra1:·;;e 
architectuur - vergelijk hiervoor overi
gens Lüthy's beschrijvingen over de on
beschrijflijke misstanden in het Franse 
bouwwezen - of het gemodernisee1 ie 
zonder veel ophef succesvol Franse mijn
wezen. En neem in het algemeen het 
merkwaardige feit, dat, natuurlijk merle 
verklaarbaar door de algemene hoog
conjunctuur, de Franse economie in de 
laatste tijd gestadig vooruitgaat en dit in 
weerwil van de crisis in Indo-China en 
Noord-Afrika. 

Met al deze reserves echter bevelen 
wij het boe"k nadrukkelijk ter grondige 
studie aan. Het is een aesthetisch en lit~
rair plezier zich door Lüthy te laten ac
tiveren of met het al te scherpe in zijn 
argumenten te worstelen - soms zich 
zelfs gefascineerd te ergeren! 

Een humoristisch-satyrisch 
werk 

Een kort woord tenslotte over een heel 
ander boek over Frankrijk 2 ), het humo
ristisch-satyrische werk van ~en Frans
man (dat op het ogenblik helaas slechts 
in een voortreffelijke Engelse vertaling 
voor ons ligtl. 

Een Engelse majoor, zo oer-Brits als 
het maar kan, beschrijft er zijn huwelijk 
met een Française en zijn leerschool in 
alle Franse dingen. Daninos is een echte 
humorist. en schaterlachend zult U een 
heleboel wijsheden over Frankrijk op
doen, veel al minder diepgaand dan bij 
Lüthy. 

Wil men een paar citaten: b.v. deze 
vrijwel onvertaalbare zin ,.Les Français 
comtemplent les femmes. Les .i\nglais n,e 
font que les croiser". Of: "De .Amed
kaanse. voetga.nger, die een millionnair 
in een Cadillac ziet, droomt van de dag 
waarop, hij zelf een Cadill~;c zal bezitten; 
de . Fransman; die dezelfde millionnair 
ziet; droomt van de dag, waarop hij de 
AmeriJ, aan.: ertiit kan gooien, opdat d(·Z~ 
moet l<jp_en nèt els elk ander mens". 

"De Engetsen hebben de wereld ge
leerd hoe men zich bij de maaltijd netjPS 
gedraag( maar de Fransèn ·verstaan de 
kunst van het eten." En "Fr;mkrijk is 
verr~eeld in 13.000.000 Fransen·!" 

Dr K. LANDSHF.IW. 

') "Frankreichs Uhren gehen anders" 
door Herbert Lüthy, uitgave Europa Verlag, 
Zürich,. 354 blz. 

") The Notebook of Major Thompson, 
door Pierre Daninos, New York 1955. Alfred 
A. Knopf, 213 blz., $ 2.95 
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Differentiatie 
bij • 

IS 
binnen het klassikale systeem 
ons onderWijs gewenst 

Meer aandacht aan de Nederlandse taal op de lagere school zs noodzakelijk 

Meer dan eens is bet me opgevallen, dat lang niet alle uitstekende leerlingen het 
in het maatschappelijk leven gebracht hebben tot wat men op grond van hun capaci-
teiten bad verwacht. 

Heel dikwijls komt het voor, dat een jongen, die vertraagd een middelbare school 
heeft doorlopen, het er later heel goed afbrengt. Mij zijn gevallen bekend van kin
deren, die volgens de tests nauwelijks ulo konden volgen en thans in de kringen van 
de beoefenaars der wetenschap een uitstekend figuur slaan. 

De ouders, die indertijd hebben doorgezet, hebben nog steeds geen ~pijt van hun 
vasthoudendbeid en hun kinderen zijn er hun dankbaar voor. 

Reeds in de lagere school komt het herhaaldelijk voor, dat een kind op een gege
ven ogenblik uitschiet en na vele moeilijkheden ineens vlot het onderwijs volgen. 

Ik wil hiermee maar zeggen, dat het uiterst moeilijk is van te voren te zeggen, dat 
· een leerling niet voor voortgezet onderwijs geschikt is. 

Jaren achtereen heb ik bij het afleggen van gescbiktheidsverklaringen dan ook met 
deze mogelijkheden rekening gehouden en de ervaring heeft me geleerd, dat in ver-
scheidene gevallen het openen van een kans met goede uitslag werd bekroond. 

Op grond van ervaringen van anderen 
en mijzelf blijf ik de overtuiging behou
den, dat er met deze kinderen veel meer 
te bereiken valt, dan dikwijls wordt ver
ondersteld. 

Ik heb eens verschillende leerboeken 
nagegaan, bestemd voor de leerlingen van 
het eerste en tweede leerjaar v.h.m.o. 
Mij trof daarin de moeilijke zinsbouw. 
De stof, waarvan men wenst dat zij het 
eigendom der leerlingen wordt, is niet 
te zwaar, doch de wijze, waarop zij wordt 
aangeboden, is m.i. onjuist. De taal is te 
moeilijk. 

Het gevolg is, dat/ de leerlingen de in
houd van buiten gaan leren en niet door
dringen tot de kern van de zaak. Het is 
mijn stellige overtuiging, dat in de la
gere klassen verschillende leerlingen 
door dit feit gedupeerd worden. Ik geef 
dadelijk toe, dat ook de lagere school 
in dit opzicht te kort schiet; 

De te grote belangstelling voor het re
kenonderwijs bijv. maakt dikwijls, dat 
aan het taalonderwijs te weinig aandacht 
wordt geschonken. Of misschien beter 
gezegd: we zouden in de lagere school 
op het gebied van het rekenonderwijs 
nog meer moeten v~reenvoudingen om 
tijd vrij te maken voor uitbreiding van 

het onderwijs in de Nederlandse taal. En 
dan, dat zal men wel begrepen hebben, 
bedoel ik niet het spellingsonderwijs, 
maar zeer speciaal het leren begrijpen 
en hanteren van de taal. 

Ik heb herhaaldelijk kunnen vaststèl
len, dat kinderen, die van huis uit vaar
digheid meekrijgen in het mondeling en 
schriftelijk uitdrukken van gedachten, 
een grote voorsprong hebben. Zelfs heb 
ik meermalen aan de wijze, waarop een 
jongen zich uitdrukte kunnen merken, of 
hij alleen door zijn moeder werd opge
voed. Zo'n jongen mist dan wat een va
der in de gezinsccinversatie inbrengt. Ik 
kan daarop hier niet verder ingaan, maar 
vermeld het alleen om nog eens aan te 
tonen, hoe belangrijk voor het kind de 
taalvorming in school en huis is met het 
oog op zijn latere studie. 

Waarom geen diploma ? 
Het zou uitermate belangrijk zijn, wan. 

neer nauwkeurig werd nagegaan, waar
om een leerling het onderwijs niet kon 
volgen en waarom hij het diploma niet 
heeft kunnen behalen. Bij een dergelijk 
onderzoek zou men aandacht moeten 
schenken aan a 11 e factoren, die het mis
lukken hebben beïnvloed. 

Ik vrees, dat men tot de ontdekking 
zou komen, dat een deel der oorzaken 
niet dadelijk bij de leerling ligt, maar 
elders gezocht moet worden. 

Het is ook op die grond, dat ik meen, 
dat men niet al te vlug moet zijn in zijn 
oordeel over het tegenwoordige leerlin
genmateriaal in de scholen voor ulo en 
vhmo. 

De wijze, waarop sommigen spreken en 
schrijven over het gehalte van de tegen
woordige ulo- en vhmo-jeugd, maakt me 
wel eens kregelig. 

Wat wil men: alleen maar leerlingen, 
die de stof spelenderwijze opnemen, die 
niet de minste moeilijkheden opleveren, 
wie de boel als vanzelf aanvliegt? Wil 
men alleen klassen met allemaal begaafde 
leerlingen, die in een vlot tempo de klas
sen· doorlopen en met glans het einddi
ploma halen? 

Dat is een onmogelijkheid. 
Wanneer we die eis zouden gaan stellen 

in de lagere school, dan zou het er daar 
vreemd gaan uitzien! Men moet toch be
seffen, dat er veel leerlingen zijn die zich 
onder bekwame leiding ontwikkelen en 
mislukken, wanneer een dergelijke steun 
ontbreekt. 

Over de gehele linie van ons onderwijs 
zal men moeten komen tot meer diffe
rentiatie binnen de klasse. De begaafden 
zal men de kans moeten geven om door 
te stoten, de middelmoot zal men de steun 
moeten bieden om te komen tot vergro
ting der prestaties en de minder begaaf
den zal meri moeten helpen met alle 
denkbare didactische middelen. Het lijkt 
me een te gemakkelijke methode om te 
beginnen met vier klassen en te eindigen 
met een klein eind-examenklasje, verkre
gen na herhaalde selectie. 

Samenvatting 
Samenvattend wil ik als mijn overtui

ging weergeven: 
a. dat de huidige toestand onbevredi

gend is, moet worden erkend, maar daar
mee is allerminst bewezen, dat alle 

schoolmislukkingen te wijten zouden .zijn 
aan ongeschiktheid van ·de· betreffende 
leerlingen voor het volgen van ulo of 
vhmo; 

b. de wijze, waarop aan de leerlingen 
van de laagste klassen van het vhmo, 
de stof wordt aangeboden, is voor verbe
tering vatbaar; 

c. een nog grotere aandacht voor het 
taalonderwijs - ook in de lagere school 
- zou ongetwijfeld leiden tot verbete
ring van de onderwijsresultaten; 

d. zo lang geen betrouwbare selectie
middelen zijn gevonden, zal het niet 
doenlijk zijn de toevloed naar het vhmo 
doeltreffend te verminderen; 

e. te overwegen ware in hoeverre het 
mogelijk zou zijn om nauwkeurig te on
derzoeken, welke oorzake1: geleid hebben 
tot mislukking van een leerling. In dat 
onderzoek zouden a 11 e factoren. die een 
rol hebben gespeeld of gespeeld kunnen 
hebben, moeten worden nagegaan. Een 
uitvoerige documentatie dient dan te 
worden overlegd. 

f. het onderwijs moet binnen het klas
sikale systeem worden gedifferentieerd; 

g. nagegaan moet worden welke oorza- . 
ken hebben geleid tot de uitdunning der 
leerjaren, die voorafgaan aan de eind
examenklas; 

h. alhoewel het doel van het vhmo en 
het ulo uiteraard gericht is op de afleve
ring van leerlingen, die dit onderwijs met 
succes hebben gevolgd, mogen de teleur
stellende resultaten van een aantal leer
lingen niet tot de conclusie leiden, dat 
het onderwijs voor die leerlingen nutte
loos was. 

In heel veel gevallen leert de praktijk, 
dat enige jaren mo voor de betrokken 
kinderen veel waarde bezit. In dit ver
band zou kunnen worden onderzocht in 
hoeverre tussen-diploma's zouden kun
nen worden uitgereikt. Bijv. 3 jaar HBS, 
4 jaar HBS, 3 jaar VHO, 4 jaar VHO', 
5 jaar VHO, enz. 

VAN MOURIK. 
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VRIJHEID EN DEMOCRATII!: 

Politwk nwuws uit de hoofdstad 

MERKWAARDIGE TENDENZEN 
KUNS'"fRAAD-RAPPORT 

IN EEN 

Zal de gemeenteraad deel van zyn bevoegdheden aan een 
neven-kunst-gemeenteraad willen overdragen? 

De Amsterdamse Kunstraad heeft een rapport doen verschijnen over het kunst
subsidiëringsvraagstuk. Dit rapport was al enige tijd geleden aa:r:gekondigd en wij 
meenden, dat de wethouder voor de Kunstzaken mr de Roos onlangs enkele bredere 
discussies over kunstsubsidiëring verwees naar de begrotingsbehandeling, omdat dan 
intussen dit rapport zou zijn verschenen. Het is in elk geval te laat verschenen om 
bij de begroting deel te kunnen uitmaken van de besprekingen. Was het wèl op tijd 
verschenen, niemand zou er dan nog veel aan hebben gehad. Het is een onbetekenend 
stuk. Als het wel iets betekent dan is het dat als handleiding voor een discussie, waar
uit tenslotte positieve richtlijnen naar voren zouden kunnen komen. Wat dat betreft 
biedt dit rapport nu nog niets. 

Twee colle~es en één 

voorzitter 
Niettemin is het leerzaam er kennis 

van te nemen omdat er allerlei tenden
zen in tot uiting komen. Een der voor~ 
naamste is dat de Kunstraad de subsi
diëring eigenlijk wel zou willen zien 
uitgemaakt èn toegepast door een bui
ten de gemeenteraad staand afzonder
lijk college. Om de band met de raad 
- die toch behoort te regeren - ogen
schijnlijk niet helemaal door te snij
den, zou zo'n subsidie-college zich dan 
kunnen laten adviseren door een sub
sidie-commissie uit raadsleden. meent de 
Kunstraad. 

Deze gedachte komt er dus op neer 
dat de raad zijn bevoegdheid te dezer 
zaken zou inperken tot het beschikbaar 
stellen van een bepaalde som welke voor 
subsidies aan de kunst kan worden uit
getrokken en voor het overige het be
heer en de verdeling van die gelden 
maar aan een ander college zou overla
ten. Dit systeem vervaagt natuurlijk in 
bedenkelijke mate de verantwoordelijk
heid. Om het anders te zeggen: de ver
antwoordelijkheid wordt .ongrijpbaar, zij 
zal heen en weer worden gekaatst, zij 
zal juist net niet d a a r liggen waar men 
haar zou willen aanspreken. 

derings-gemeenteraad behoefte. Laat de 
wethouder, .geadviseerd door zijn door 
hem gepresideerde Kunstraad maar aan 
de raad voorleggen hoe hij ~il subsidi
eren, in welke verhoudingen, enz. Dan 
kan ·de raad en niemand anders zeggen 
wat hij daarvan vindt en of hij daarmee 
kan instemmen. 

In deze door de Kunstraad ontworpen 
structuur komt ook een beetje het socia
listische verlangen tot decentralisatie van 
het gemeentebestuur om de hoek kijken. 
Inderdaad, in het socialistische plannen
boek "Mens en stad" wordt op die decen
tralisatie reeds aangedrongen. Maar s.v.p. 
geen decentralisatie die onduidelijk 
maakt, bij wie de taak van het regeren 
berust en wie verantwoordelijk is te stel
len!! 

• • • 
De Kunstraad beklaagt er zich in dit 

rapport over dat de overheid ten aanzien 
van technische voorzieningen zonder 
meer inlost wat door deskundigen als 
noodzakelijk wordt voorgeschreven, doch 
dat zij ten aanzien van de .kunst onmid
dellijk zoveel schroom ontplooit om op 
dit gebied tegemoet te komen op een 
wijze, als tot oordelen bevoegden wense
lijk verklaren. Anders gezegd: als er een 
nieuwe brug in Amsterdam moet wor
den gebouwd, een nieuw telefoonkantoor 
of een electrische centrale, dan is het 
geld er, maar als het om kunstsubsidie 
gaat dan zit de overheid onmiddellijk 
met haar wenkbrauwen te fronsen. Het 
staat er met zoveel woorden: "een groei
end besef bij burgerij en overheid, dat 
de uitgaven voor de kunst moeten wor
den beschouwd als normale uitgaven, ge-

lijk die voor politie of brandweer, voor 
volkshuisvesting of onderwijs, is de enige 
basis voor een bloeiend kunstleven, dat 
is opgewassen tegen de wisselvallighe
den van de economische omstandighe
den". 

Met deze stelling wordt kennelijk be
doeld dat men de kunst zonder voorbe
houd dezelfde ongeremde financiële 
steun moet geven als men geld neertelt 
voor technische voorzieningen in een 
stad. Hoeveel scholen moeten er worden 
gebouwd? Zoveel? Tel neer. Wat wenst 
de kunst te hebben? Zoveel? Tel neer. 

In die zin zal men dit moeten opvatten. 
Want als de Kunstraad alleen heeft wil
len betogen dat er begrip moet zijn bij 
burgerij en overheid dat de kunst moet 
worden gesubsidieerd, dan trapt hij een 
open deur in. Dat begrip heeft Amster
dam sinds jaren aan de dag gelegd en 
daarin is Amsterdam in ons land zelfs 
voorgegaan! 

Daarom is deze uitspraak van de 
Kunstraad er een, die men bezwaarlijk 
ernstig kan nemen. Uiteraard heeft de 
overheid tot taak bij de besteding van 
het gemeenschapsgeld normen aan te leg
gen van wat onmisbaar, wat dringend 
noodzakelijk, wat noodzakelijk, wat zeer 
gewenst en wat gewenst is; men kan er 
nog meer graduaties invoegen. De over
heid zal haar verschillende taken binnen 
het raam van haar financiële mogelijk
heden tegen elkaar hebben af te wegen. 
Het is niet zonder meer een simpele deel
som van het aantal taken op de beschik
bare middelen. Daarom ontkomt men 
nauwelijks aan de indruk dat zo'n uit
spraak van de Amsterdamse Kunstraad 
ietwat los staat van de zin voor realiteit. 
Maar klinken doet zo'n uitspraak natuur
lijk prachtig, en wat dat betreft heeft 
het geluid wel iets weg van. het geklepel 
van een van tijd tot tijd met plannen
boeken manoeuvrerende partij. 

Bijeen genomen heeft de Amsterdamse 
Kunstraad met de publicatie van dit rap
port geen diepe indrukken gemaakt ten 
aanzien van zijn betekenis als advies
instantie en eigenlijk evenmin zelfs van 
de nuttigheid zonder meer van zijn be
staan. Daar mag de Kunstraad spoedig 
wel eens iets tegenover stellen. 

De figuur, dat de Kunstraad zichzelf 
in de eerste plaats het college acht, dat 
met deze subsidiëringstaak kan worden 
belast, is eens te merkwaardiger. Want 
wij hebben hier nog een andere figuur: 
dat de wethouder voor de Kunstzaken 
tevens de voorzitter is van de Kunstraad, 
die hèm moet adviseren. Een voorzitter 
kan uiteraard een grote invloed oefenen 
op een college. Het komt er dus op neer 
dat wethouder de Roos zichzelf via de 
Amsterdamse Kunstraad adviseert. Dat 
is een verschrikkelijke omweg, maar als 
men die nu met alle geweld wil volgen, 
dan behoeft .men niet zo ver te gaan dat 
de wethouder niet als wethouder, met 
zijn verantwoordelijkheid tegenover de 
raad, de subsidiëring regelt, doch het wèl 
doet als voorzitter van de Kunstraad. 
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Wij willen het nu maar niet al te ge
wichtig nemen, want daarmee bewijst 
men dit rapport te veel eer. Deze hele 
structuur, welke de Kunstraad voor ogen 
staat, wordt een beetje operette. Geen 
zinnig mens heeft aan een neven-subsi-
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De behandeling van de begroting van 
Amsterdam is voor de raadsverslaggever 
van Het Vrije Volk een dubbele taak 
geweest. Hij had kennelijk niet alleen 
verslag te maken, hij moest ook, waar hij 
maar kon, de vlag van de socialisten 
hijsen en, waar hij maar kon, de V.V.D.
fractie zoveel mogelijk in een kwaad, zo 
niet lachwekkend daglicht stellen. Dat 
heeft er o.a. toe geleid dat in de tegen
stelling, welke er bestond tussen de so
cialistische heer Scheerens en de libe
rale mr Boekel over de inschakeling van 
de particuliere bouwer bij de oplossing 
van de woningnood, voor de heer Boe
kel in het verslag van Het Vrije Volk 
geen regel plaats was voor wat werke
lijk zijn betoog was. Deze V.V.D.-er werd 
in Het Vrije Volk op dit punt door het 
socialistische partij-dagblad alleen maar 
- op de wijze van dit dagblad - voor
gesteld als e~n man, die een groot fiasco 
had geboekt. De heer le Cavelier verging 
het later niet veel beter. Bij de behande
ling van .de Kunstzaken is hij - ook nu 
zonder dat er één objectieve regel van 
zijn beschouwing in dit blad werd opge
nomen - tegenover de lezers van Het 
Vrije Volk voorgesteld als een man, die 
knock out was geslagen door mr de Roos. 
De passage was - men kent die leuke 
en smeuïge journalistiek - geheel in 
bokstermen vervat. 

Wij zullen niet moede worden deze 
partij-politieke strijdwijze en deze partij
politiek gerichte journalistiek te signa
leren. Evenmin als wij moede zullen wor
den te herhalen dat het wijlen de heer 
Vorrink was, die zulke hoge eisen van 
objectiviteit voor de journalistiek for
muleerde, omdat hij de journalistiek zag 
als een der grondpeilers van de democra
tie. 

De nu weer ten opzichte van het raads
verslag door Het Vrije Volk bedreven 
journalistiek is rechtstreeks een ver
krachting van wat die hooggestemde en 
onzes inziens juiste normen zijn van 
journalistiek, die peiler wil zijn van de 
democratie. Uit deze en andere versla
gen en berichtgevingen in Het Vrije 
Volk kreeg men de indruk, dat voors
hands de tactiek daar is om niet recht
streeks de liberalen te attaqueren, doch 
het in deze vorm te doen, mits de lezer 
maar gaandeweg - het is toch immers 
in Duitsland na 1933 ook zo mooi gelukt! 
- goed wor~t ingeprent dat er aan de 
li:beraal weinig of niets deugt. Het is 
hetzelfde systeem, dat de communistische 
Waarheid ten opzichte van elke niet
communistische groep, om te zwijgen van 
Amerika, van dag tot dag toepast. 

Langzamerhand is de journalistiek van 
Het Vrije Volk niet veel meer dan re
gelrechte partijpropaganda. Dat men 
daar rond voor uitkome en niet nu en 
dan - ook weer in net schema van die 
propaganda - plotseling de ethiek van 
de journalistiek er bij haalt wanneer 
men in deze methode wordt overtroefd 
door de Waarheid. 

Het is een algemene kwaal bij het so
cialistische partijdagblad. Om een voor
beeld te geven dat buiten stedelijke ver
houdingen staat: de Landelijke Artsen 
Vereniging zond minister Suurhof een 
scherp telegram, waarin met zoveel woor
den werd gezegd dat Zijne Excellentie 
bij zijn voorstelling van zaken in de 
Tweede Kamer ten opzichte van de "on
matige eis" der artsen, waaraan hij "on
der pressie" had moeten toegeven, hem 
bekende feiten had geïgnoreerd. De art
sen verweten minister Su\lrhof - en dat 
was toch niet gering - dat hij, aldus 
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BEZOEK AAN DE 
EFFECTENBEURS 

TE AMSTERDAM 
(Beursplein 5) 

Onder deskundige voorlichting en 
rondleiding. 

Ook leden van V.V.D.-vrouwen
groepen elders kunnen aan deze 
excursie deelnemen. 
Introductie van niet-leden is toe
gestaan. 
Aanmelding tot uiterlijk Maan
dag 2 Januari aan het Bureau 

V.V.D., Afd. Amsterdam, Hee
::engracht 36, (tel. 46003). 

,, Wij worden 
nota· ber' 

Wij worden nota-bel. 

Zo heeft tijdens de behandeling van de 
bègroting de fractie-leider van de VVD 
de heer R. Th. J. le Cavelier het snel in 
zwang en tegenwoordig met grote inten
siteit toegepaste systeem van de "nota's" 
gekenschetst. Van plannenstad zijn wij 
nu een nota-stad geworden. 

Helaas, het is niet anders. r•et al hun 
plannen zijn B. en W. weinig verder ge
komen, er stapelen zich zoveel plannen 
op dat men om het woord alleen reeds 
begint te glimlachen in Amsterdam en nu 
is er dan het nieuwe systeem uitgevon
den van de "nota". Hoeveel nota's B. en 
W. over allerlei onderwerpen de raad nu 
al hebben toegezegd, is ontelbaar. De no
ta wordt langzamerhand een ontwijken 
van het directe beleid, tijdwinst voor de 
samensteller en tijdverlies tegelijkertijd 
voor de algemene belangen van Amster
dam. 

Het is goed dat de heer Ie Cavelier. die 
dat ook al kort tevoren had gedaan. er 
duidelijk voor heeft gewaarschuwd dat 
het college nu weer in de nota's vlucht. 
Iedereen weet het, nota's blijven soms 
heel lang uit. En als zij komen en zij zijn 
besproken, wat is men dan verder? Wie 

kan nu in redelijkheid het reële resultaat 
opstellen van de behandeling van de no
ta binnenstad in de gemeenteraad? Zeer 
zeker, B. en W. kunnen nu iets gaan on
dernemen want hun richting is goedge
keurd. Dus B. en W. kunnen nu met 
plannen komen. En die plannen. dat 
duurt ook weer even ... 

Er is een tijd geweest, dat van de :afel 
van B .en W. op elk uur van de dag. bij 
wijze van spreken, de door de raad ge
vraagde informaties wel onmiddellijk 
konden worden gegeven en B. en W. al
tijd wel konden zeggen in welke rich
ting hun beleid zou gaan. Regeren was 
toen nog vooruitzien. Het is dat nog. 
Maar in Amsterdam leeft de overheid 
van de ene dag in de andere. De conclu
sie is duidelijk. 

doende, bepaaldelijk geen objectieve 
voorlichting had gegeven aan de leden 
der Kamer. Ons dunkt, dat is toch nog 
al een scherpe grief tegenover een mi
nister. Het Vrije Volk was het daar blijk
baar mee eens. Het maakte onder de wat 
populaire en tegelijk bagatelliserende kop 
"Artsen boos op Suurhof" melding van 
dit telegram, maar vatte daarvan de 
staart zogenaamd samen. En in die sa
menvatting - ge vermoedde het al -
viel nu juist dat verwijt inzake de weinig 
objectieve voorlichting van de minister 
weg. 

Waarmee maar gezegd wil zijn dat niet 
alleen in het gemeenteraadsverslag, maar 
door alle kolommen van het socialisti
sche partijblad de socialistische voorlich
ting kruipt waar zij niet gaan kan. 
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